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МА ПА ЉУ БА ВИ КО ЈЕ ИМА

I

Сил ви ја Но вак Бај цар, Ма пе вре ме на – срп ска пост мо дер ни стич ка 
про за пред иза зо ви ма епо хе, пре ве ла Љу би ца Ро сић, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2015

... Кар то граф се ша лио
Или то мр ља ма сти ла, из бле де ла, хо ће

Да је на кнад но име ну јем? ...
Па ипак, не мо же се на пут без ма пе. Тим го ре.

Ево, ту су, на вод но, рај ска остр ва,
Воћ ња ци, сан Ар го на у та ...

... Ге о гра фи ја 
Нај че шће пре ви ђа исти ни тост ле ген ди;

Ти ме пу то ва ње по ста је уз бу дљи ви је,
У трај ној не из ве сно сти ис хо да. Уо ста лом,

Тач не ма пе и не ма.

Иван В. Ла лић, „Ма па”, Стра сна ме ра, 1984

Го ди не 2013. Слу жбе ни гла сник об ја вио је ха би ли ти ци ју укра јин-
ске сла вист ки ње Але Та та рен ко под на зи вом По е ти ка фор ме у про зи 
срп ског пост мо дер ни зма. Те о риј ска по ла зи шта, пе ри о ди за циј ски кон-
цепт али и ода бир пи са ца уне ко ли ко је раз ли чит од ха би ли та ци је Ма пе 
вре ме на – срп ска пост мо дер ни стич ка про за пред иза зо ви ма епо хе пољ-
ске сла вист ки ње Сил ви је Но вак Бај цар и то из раз ли чи тих пер спек ти ва 
осве тља ва срп ску књи жев ност дру ге по ло ви не 20. ве ка, што је по све за-
ни мљи во. Ала Та та рен ко да ла је пре глед раз вој них фа за пост мо дер ни зма 
сим бо лич ки кроз „го ди шња до ба”, по чев од 1962. го ди не ка да је штам па-
на Ки шо ва Ман сар да, а кон крет но кроз пр о то пост мо дер ни зам (ше зде се-
те и се дам де се те го ди не), ви со ки пост мо дер ни зам: ета пу „мла де срп ске 
про зе” осам де се тих и пост мо дер ни стич ку ета пу де ве де се тих го ди на, те 
пост-пост мо дер ни зам (крај де ве де се тих до да нас). Пи шу ћи есеј „Увек о 
Ки шу, а са да још и о пи та њу љу ба ви, ’у је сен 7464. (по ви зан тиј ском 
ра чу на њу вре ме на)’...”, Алек сан дар Јер ков се ни је сло жио са це зу ром по-
ста вље ном на 1962. го ди ни и по звао се на свој пе ри о ди за циј ски кон цепт 
из ло жен у пред го во ру Ан то ло ги је срп ске про зе пост мо дер ног до ба, 
пре ма ко јем уло гу пре крет нич ке го ди не игра 1965, ка да су об ја вље на три 
ва жна ро ма на тро ји це при ја те ља ко ји се ни су раз два ја ли: Ки шо ва Ба шта, 
пе пео, Пе ки ће во Вре ме чу да и Мо ја се стра Ели да Мир ка Ко ва ча. 

Сил ви ја Но вак Бај цар по зи ва се на Јер ко вљев пе ри о ди за циј ски 
кон цепт, ко ји упо тре бља ва тер ми но ло шки пар мо дер на/пост мо дер на у 
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пе ри о ди за циј ском сми слу, из два ја ју ћи у окви ру ши ро ко схва ће не епо хе 
мо дер не три мо дер ни зма. Оту да су ње на по ла зи шта усло вље на нај пре 
од ре ђи ва њем тре нут ка пре о кре та у то ко ви ма срп ске књи жев но сти и 
исто ри је (по гла вље „Вре ме пре о кре та”) и тер ми но ло шком про бле ма ти-
ком пој ма мо дер ни зам, ка ко у срп ској та ко и у пољ ској књи жев но сти 
(по гла вље „Из ме ђу по е ти ке и есте ти ке. Тер ми но ло шка пи та ња”). Про фе-
сор ка срп ске књи жев но сти са Ја ге лон ског уни вер зи те та у Кра ко ву ис-
тра жи ва ла је уло гу др жа ве као ме це не књи жев но сти, про блем про це са 
мо дер ни за ци је срп ске књи жев но сти у окви ру ко му ни стич ког си сте ма, 
бит ност гра ђан ске стру је и гра ђан ске кла се као но си о ца на ци о нал не 
све сти, ста тус еми грант ске књи жев но сти, не би ли кон ста то ва ла „не по-
сто ја ње ’је зи ка по чет ка’” на кон 1989. го ди не. Го ди на ру ше ња Бер лин ског 
зи да пре ма Вах те лу се узи ма као це зу ра ко ја ка рак те ри ше ствар ност зе-
ма ља Ис точ ног бло ка, про ме ну ци ље ва и за да та ка књи жев но сти, ста ту са 
пи сца и ње го ве уло ге у дру штву. Ме ђу тим, по сле 1990. из да ва штво или 
би ло ко ји об лик кул тур не ини ци ја ти ве ни су би ли сјај ни ни у Пољ ској 
(до ла зак сло бо де) ни у Ср би ји (до ла зак кри зе, ра то ва).

Не по сто ји пре ма на уч ни ци гра ни ца ко ја би мо гла да обе ле жи крај 
пост мо дер ни зма, не ма, да кле, ни по е то ло шке це зу ре на кон 1989. го ди не, 
ма да је симп то ма тич на чи ње ни ца да су по сле 1991. го ди не (не ста нак СФРЈ 
са ма пе Евро пе) об ја вље не три књи ге у ко ји ма се по ја вио мо тив ма пе 
(ко ја је пред ста вља ла ко пи ју, мо дел ствар но сти): Атлас опи сан не бом 
Го ра на Пе тро ви ћа, Суд би на и ко мен та ри Ра до сла ва Пет ко ви ћа и Укле та 
зе мља Све ти сла ва Ба са ре (у де ли ма Да ви да Ал ба ха ри ја овај мо тив ко ри-
шћен је по сле 1993). На уч ни ца је из дво ји ла два из во ра пост мо дер ни зма 
у Ср би ји (бор хе сов ску ме та фи зи ку и но ву аме рич ку про зу), али и три 
стру је пост мо дер ни зма: а) књи жев ност ис цр пљи ва ња (Ал ба ха ри), б) ки-
шов ску стру ју (Ра до слав Пет ко вић) и в) па ви ћев ску стру ју (Го ран Пе тро-
вић). На тим те ме љи ма и сту ди ја о срп ском пост мо дер ни зму пред иза-
зо ви ма епо хе сег мен ти ра на је на по гла вља „Бор хе сов ска фан та сти ка. 
Да ни ло Киш, Ми ло рад Па вић и пост мо дер ни зам”, „Ма па би о гра фи је. 
Про за Да ви да Ал ба ха ри ја”, „Ма па исто ри је. Про за Ра до сла ва Пет ко ви-
ћа” и „Ма па ма ште. Про за Го ра на Пе тро ви ћа”. 

Под вла че ћи по де лу Бар ба ре Ча пик Ли тињ ске и Ха ли не Ја на шек 
Ива нич ко ве о пост мо дер ни зму avant la let tre (на стао пре не го што је 
из ра жен ре чи ма) и a let tre, Сил ви ја Но вак Бај цар ука за ла је на Ки шов 
од нос пре ма пост мо дер ни зму, тј. на то да ње гов етич ки став ни је био из-
раз пост мо дер ни стич ког по гле да на свет. Та ко ђе, у кон фрон та ци ји Киш–
Па вић ука за ла је ка ко на Јер ко вљев став о успе ху Ха зар ског реч ни ка као 
кру ни Ки шо ве по бе де у од бра ни но ве по е ти ке, та ко и на Кор нха у зе ро ва 
про ми шља ња о то ме да ли је Па вић на пи сао свог Ан ти-Ки ша. От клон, 
или бо ље ре ћи – опрез ка да је реч о стро гом сме шта њу у пост мо дер ни-
стич ке окви ре, при су тан је у овој књи зи. Ау тор ка ука зу је на на уч ну 
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па ра диг му Се ве ра Сар ду ха, ко ји је оно што је пост мо дер но озна чио као 
нео барок но, за тим на Еко ву про во ка тив ну и ди ску та бил ну ми сао да сва ка 
епо ха има сво ју пост мо дер ну, као што сва ка епо ха има свој ма ни ри зам, 
али, та ко ђе, да су хр ват ски кри ти ча ри опи су ју ћи про зу сво јих фан та сти-
ча ра ко ри сти ли по јам ма ни ри зма у схва та њу Гу ста ва Ре неа Хо кеа. (За 
срп ску кри ти ку тог пе ри о да, не тре ба пре ви де ти, Са ва Да мја нов као кри-
ти чар и те о ре ти чар, умно го ме се осла ња на арс ком би на то ри ку и Хо ке о ва 
про ми шља ња.) Цео тај сег мент по ста вљен је у кон текст рас пра ве о про зи 
Го ра на Пе тро ви ћа, за ко га су, ка ко је на зна че но, ла ви ринт – фа бу ла и 
је зик. Ла ви ринт Го ра на Пе тро ви ћа пред ста вља по тра гу за бо љим све том 
у ма шти и бе же ћи од ви шка исто ри је, та ко да се та ве ра оте ло тво ру је као 
„пот пу но не пост мо дер ни стич ка уто пи ја”.

На тра гу Пе тро ви ће ве „ма пе ма ште” је сте Пет ко ви ће ва „ма па исто-
ри је”, бу ду ћи да „срав њу ју ћи књи жев ни и исто риј ски дис курс (умет ност 
–по ли ти ка), Пет ко вић ука зу је на ка те го ри ју ко ја спа ја оба: ма шту”. Пет-
ко ви ће ва кар та је ма па ко ја се рас па да, ма па не пре ста них се о ба, пре ме-
шта ња, ла бил них зна че ња, по крет ног сми сла и по крет них при ча, реч ју 
– ма па ко ја при ка зу је рас кр шћа срп ске исто ри је, али и исто ри ју ју го сло-
вен ске иде је. Та ко су и ли ко ви и ме ста Пет ко ви ће ве про зе – сим бо ли кул-
тур ног пам ће ња, јер ни је дан од то по ни ма или па тр о ни ма ни је не у тра лан.

Нај по сле, за Да ви да Ал ба ха ри ја ма па по ста је иро нич ни сим бол не-
по сто ја но сти по ли тич ких си сте ма. Ау тор ка ука зу је на то да пи сац по ле-
ми ше са Фу ку ја ми ним те за ма о про бле му не мо гућ но сти од ба ци ва ња 
исто ри је, чи ји знак по ста је атлас зе ма ља Сред ње и Ис точ не Евро пе. Та ко ђе, 
да ро ман Гец и Ма јер пред ста вља исто ри о гра фи ју као (ау то)би о гра фи ју 
(џе ла та и жр тве), да кле ми кро и сто ри ју, што је по ку шај пре но ше ња оп ште 
у по је ди нач ну исто ри ју, а то је у ко нач ни ци – ху ма ни зо ва ње исто ри је.

II

Сил ви ја Но вак Бај цар, Је ле на, же на ко је има – кра ков ска би о гра-
фи ја Иве Ан дри ћа, пре ве ла ау тор ка, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015

Бле ди ме сец ми не сја је
Нит то пло ту ве ће да је

Ј а р к а  с у н ц а  з л ат н и  к р у г

мо на шка пе сма из 18. ве ка, без на сло ва; 
стих је Иво Ан дрић ис та као и ци ти рао у Зна ко ви ма по ред пу та

У ко ви тла ци ма исто ри је на шао се 1914. и Иво Ан дрић, у тре ну ци-
ма ка да Пољ ске не ма на кар ти Евро пе, а под кро вом Ау стро у гар ске 
(1867–1918) жи ве и Ау стри јан ци и Ма ђа ри, Че си, Сло ва ци, По ља ци, Ср би, 
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Хр ва ти, Сло вен ци, де лом и Ита ли ја ни и Ру му ни. Исто риј ски тре ну так 
у ко јем се на шао мла ди Ан дрић, ја сно, био је по че так Пр вог свет ског ра та, 
ка да је срп ски пи сац бо ра вио на сту ди ја ма у Кра ко ву. Ње го во на пу шта-
ње Кра ко ва од ре ђе но је као гра нич на си ту а ци ја, шок и тра у ма, бу ду ћи 
да се убр зо на шао у за тво ру. Пи шчев ли те рар ни двој ник, То ма Га лус, 
обе ле жио је ка ко ра ну фа зу ства ра ла штва, та ко и про зу ве за ну за ан то-
ло гиј ску при по вет ку „Је ле на, же на ко је не ма”, чи ји је пр ви део штам пан 
1934. под на сло вом „Га лу сов за пис”, дру ги и тре ћи – 1958, 1959. и 1961, 
док је по ен та из 1962. Је ле на је та ко по ста ла сим бол не чег ин тим но нај-
ва жни јег за пи сца, иа ко се о њој са зна ју је ди но окол но сти у ко ји ма се 
по ја вљу је ње на сли ка. 

Од ре див ши Ан дри ћев дис курс пи са ња као мо дер ни стич ки, Сил-
ви ја Но вак Бај цар пред ста ви ла је Ан дри ћа као мај сто ра сли ка ња ме та фи-
зич ке пра зни не, до жи вља ва не у крат ким тре ну ци ма илу ми на ци је. Пи сца 
је за ни мао мо ме нат ко ји чо ве ку от кри ва ње го ву суд би ну. Ру ко во де ћи се 
ау то би о граф ском ме то дом и пи шче вим ис ка зом да је све у де лу, ау тор ка 
је тра га ла за квин те сен ци јом оног суд бин ског, оте ло тво ре ног у сим бо лу 
Је ле не. По ред ети мо ло ги је име на ко је зна чи бле сак, све тлост, склад ност, 
бук ти њу, по ред ми то ло шке па ра диг ме о хе лен ској ле по ти ци ко ја код 
Сте си хо ра и Еу ри пи да ни је пре ва ри ла Ме не ла ја јер су је бо го ви пре не-
ли у Еги пат, а Па рис је у Тро ју од вео са мо њен лик, пољ ска на уч ни ца 
тра га ла је и за ствар ном Је ле ном или Је ле на ма ко је су мо гле да овој 
фан та зми по зај ме лик. Же на Ан дри ће вог про фе со ра Ста ни сла ва Вин-
да кје ви ча зва ла се Је ле на и ис тра жи ва ла је на род не пе сме и Шо пе но во 
ства ра ла штво. У кра ков ском дру штву пи сац се на шао и са де цом Вла ди-
сла ва Нје ћа: Ван дом, Је ле ном, Ка зи мје жом, Алек сан дром, Ми ха ли ном, 
Вла ди сла вом, ко ји су сви ро ђе ни у Са ра је ву. 

Али из ме ђу стра ни ца нео бја вље не дра ме Ко нац ко ме ди је, чи ја је 
ју на ки ња све тло ко са Ван да,1 ста ја ло је пи смо Је ле не Ижи ков ске, ро ђе не 
1896. у Ба њој Лу ци. Та ко ђе, све до чан ство о ми сте ри о зној Је ле ни но си и 
че стит ка Је ле не Жу лав ске (рођ. Ижи ков ске) Ан дри ћу на Но бе ло вој на-
гра ди и епи лог на кра ју књи ге о су сре ту Је ле не, Ми ли це Ба бић и пи сца 
го ди не 1964, по сле су сре та са сту ден ти ма у кра ков ском клу бу „Жа чек”. 
По дроб на и ис црп на ар хив ска ис тра жи ва ња Сил ви је Но вак Бај цар до-
не ла су чи та о ци ма на увид чак и не ко ли ко фо то гра фи ја са Је ле ни ним 
ли ком, из по ро дич ног ар хи ва Че сла ве и Ја це ка Жу лав ског, али и дру ге 
до ку мен те ко ји пред ста вља ју дра го це на све до чан ства о јед ном вре ме ну. 

За хва љу ју ћи по ро ди ца ма Ижи ков ски и Лам, Ан дрић се на шао на 
сту ди ја ма у Кра ко ву, иа ко је пр во бит но хтео да оде у Ру си ју. Цео исто-

1 Ни је ис кљу че на мо гућ ност да је ин спи ра ци ју за ову дра му Ан дрић евен-
ту ал но мо гао да до би је чи та ју ћи „Ле пу Ван ду” Ми ло ра да Ми тро ви ћа – о тро-
ји ци ка ва ље ра и пољ ској кне ги њи Ван ди, об ја вље ну у Но вој искри 1899. го ди не.
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риј ско-по ли тич ки кон текст усло вио је пи шче ву доц ни ју фа сци на ци ју и 
оп чи ње ност пољ ском кул ту ром и је зи ком, пре ко ко је је от кри вао и ши-
ру европ ску ба шти ну. Ау тор ка је про на шла об ја шње ње за то упра во у 
љу ба ви пре ма же ни ко ја би мо гла да пред ста вља су бли ма ци ју ка ко за-
пад но е вроп ске кул ту ре, та ко и све та род не Бо сне ко ји је пи сац про на шао 
у Кра ко ву. Из ме ђу 1879. и 1914. до шло је да ра ди у Бо сни (због бр зог 
на пре до ва ња у ка ри је ри) чак 180.000–200.000 љу ди из свих дру гих кра-
је ва Ау стро у гар ске (По ља ка, Не ма ца, Ита ли ја на, Ма ђа ра, Че ха). На ме ра 
је би ла да се осла би ју жно сло вен ски по крет, а зва нич но – на вод но про-
све ћи ва ње и ци ви ли за циј ско уз ди за ње на ро да. Ни су ни сви сло вен ски 
на ро ди у Ау стро у гар ској има ли исти од нос и ста тус уну тар др жа ве, а 
де лио их је и сло жен од нос пре ма Ру си ји. Ма ри јан Жђе хов ски сма трао је 
да је Ау стро у гар ска је ди ни оку па тор ко ји је По ља ци ма омо гу ћио сло бо дан 
раз вој и да ју жно сло вен ски на ро ди тре ба да се ује ди не под вла да ви ном 
Хаб збур га са пре сто ни цом у За гре бу. Ко ли ко је то у рас ко ра ку са ре ал ним 
ста њем ства ри све до чи и Ан дри ће во раз о ча ра ње у За греб: „Ов дје се за 
го ди ну да на по ста је жи во ти ња, bes tia za gre bi en sis, за дви је шпи јун.” 

Да кле, ни За греб ни Ау стро у гар ска ни су мо гле да бу ду дом, ме ста 
ко је зна че сре ћу. Ан дрић је, ка ко ау тор ка пот цр та ва, у Зна ко ви ма по ред 
пу та за пи сао „Отаџ би на – круг сун че ве све тло сти”. Овим је Је ле на нај-
ди рект ни је до ве де на у ве зу и са по и ма њи ма отаџ би не и до ма. Мла да 
же на на ма ло ру ској рав ни ци (то по су пољ ске ро ман ти чар ске књи жев но сти) 
из зби р ке Ex Pon to отва ра ла је не ки бо љи свет, љу бав, за нос и сло бо ду. 
Она је Је ле на, „але го ри ја јед ног све та (ку ће), у ко јем је, пре ма Ан дри ћу 
– мо гу ће би ти: гра ђа нин, умет ник, љу бав ник и де те”. Ре ћи да Је ле на по-
сто ји, да је има, зна чи при ста ти на цео си стем ње них зна чењ ских ема-
на ци ја, зна чи да, иа ко она по сто ји са мо у не сме лом ле ту же ља, али као 
не што што нит је би ло ни ти мо же би ти, ка ко за пи су је Ан дрић, она – је-
сте, ег зи сти ра као на да да се сно ви мо гу по не ти са со бом и пре жи ве ти 
рат(ове), па ма кар ствар на Је ле на оста ла у Кра ко ву, па ма кар мит ска 
Је ле на оста ла са Ме не ла јем. 

То зна чи про на ћи се бе и у дру го ме, то зна чи има ти Љу бав за срп ску 
књи жев ност као што је и Ан дрић имао за пољ ску књи жев ност. То ујед-
но зна чи и под сти ца ти је код бу ду ћих на ра шта ја и оста вља ти је у ама нет, 
ка ко је и ау тор ки, ве ру је мо, оста вље но, те је ха би ли та ци ју по све ти ла 
про фе со ру Ју ли ја ну Кор нха у зе ру. Сил ви ја Но вак Бај цар у сво јим чи та-
њи ма и ис тра жи ва њи ма ишла је с на уч ном пре ци зно шћу, чак са мо ко ри-
гу ју ћи по је ди не ста во ве из не те у ра ни јим на уч ним ра до ви ма, али и са 
стра шћу и стр пље њем ко је је би ло нео п ход но не би ли се скло пи ла сли ка, 
или бо ље ре ћи – ма па срп ског пост мо дер ни зма, тј. ма па Љу ба ви, Сна, 
Ку ће. Чи та њем срп ских пи са ца апа ра ту ром пољ ске али и срп ске на у ке 
о књи жев но сти, осли ка ва њем Ан дри ће ве кра ков ске би о гра фи је, до би ли 
смо по све нео бич не ин тер пре та ци је, али и дра го це не при ло ге о вр хун-
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ци ма срп ске књи жев но сти у све тлу пољ ско-срп ских кул ту ро ло шких 
про жи ма ња. 

Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ

О НЕ МИ ЛО СРД НОЈ СА ДА ШЊО СТИ 
И МА ГЛО ВИ ТОЈ БУ ДУЋ НО СТИ

Ја нис Ва ру фа кис, Овај свет мо же да бу де бо љи: мо ји раз го во ри са ћер ком 
о еко но ми ји, Кре а тив ни цен тар, Бе о град 2015

Да нас је еко но ми ја на у ка гра фи ко на, бро је ва, па ра ме та ра и кри ву-
ља. У ла ви рин ти ма ње них ма те ма ти зи ра них по ка за те ља че сто из гу бе 
ком пас и за лу та ју и шко ло ва ни еко но ми сти, док ши ра јав ност не спрет-
но по ку ша ва да раз у ме ма кар основ не по став ке и тен ден ци је. Дру гим 
ре чи ма, у по гле ду до ступ но сти и ка те го ри јал ног апа ра та еко ном ска 
на у ка све ви ше по при ма обе леж ја ал хе ми је, ко ју је, као што је по зна то, 
пре ви ше ве ко ва прак ти ко вао тек ма ли број по све ће них зна ла ца, да ле ко 
од очи ју ла ич ке око ли не. 

Књи га Ја ни са Ва ру фа ки са, ко ја у срп ском пре во ду до жи вља ва тре ће 
из да ње, пред ста вља, на про тив, па жње вре дан по ку шај да се еко ном ска 
на у ка де ми сти фи ку је, а ње ни уви ди учи не при сту пач ни јим и оној чи та-
лач кој пу бли ци ко ја не ма по треб на струч на пред зна ња. Ја нис Ва ру фа кис 
(1961), до ско ра шњи ми ни стар фи нан си ја у Грч кој, сте као је нај ви ша 
ака дем ска зва ња у Ве ли кој Бри та ни ји, а пре да вао је еко но ми ју на ви ше 
уни вер зи те та у Евро пи, Ау стра ли ји и Сје ди ње ним Др жа ва ма. Да је хтео, 
мо гао је, са зна њем ко је по се ду је да се при дру жи ве ћи ни сво јих ко ле га, 
то јест да се при кљу чи вла да ју ћој (нео)ли бе рал ној па ра диг ми, про по ве-
да ње не те зе и ужи ва у ви со ким хо но ра ри ма и дру штве ном ста ту су. 
Ва ру фа кис се, ме ђу тим, опре де лио за дру га чи ји пут, те др жи пре да ва ња 
и пи ше на су прот до ми нант ним по гле ди ма у еко ном ској на у ци. 

Књи га ко ја је пред мет овог при ка за је сте плод на по ра да се основ-
не ка те го ри је, пре све га по ли тич ке еко но ми је, при ка жу и об ја сне јед но-
став ним је зи ком, ко ји мо гу да раз у ме ју мла ди љу ди сред њо школ ског 
уз ра ста. Тај кон цеп циј ски али и се ман тич ки оквир Ва ру фа кис ни је пре-
ко ра чио, што зна чи да је текст у књи зи до кра ја остао при јем чив за мла ди 
на ра штај. С дру ге стра не, по што пој мов но од но сно ап стракт но ми шље ње 
ни је ја ча стра на ге не ра цијâ ко је ста са ва ју у све ту пре пу ном ви зу ел них 
на дра жа ја и ефе ка та, у до ба игри ца и дру штве них мре жа, ау тор је кат-
кад био при ну ђен да ком плек сни је по ја ве по јед но ста вљу је до крај но сти. 
Им пе ра тив да шти во бу де ја сно и не пре те ра но ду гач ко – све га око 170 




