
У истом, де шпе рат ном кон тек сту ту ма чи мо и со нет „Ја ма”, по себ но 
стих: „На ма је до ма ће ја ма збо ри ште”, као и за вр шна два сти хауте хе 
дру гог ка тре на: „а ка да, с ве че ри, гу сле за цви ле / до ђу до нас Ми лош, 
Мар ко и ви ле”. 

Иа ко су Ђор ђе, Мар ко, Ми лош, па и ви ле, одав но по ста ли сим бо ли 
у на шем се ћа њу, ипак тре ба би ти искрен и пре до чи ти да су као сим бо ли 
на ших стра да ни ја за жи ве ли и над јам ски пој мо ви и сли ке, ко је ни пе сник 
Мак си мо вић ни је пре ви део, већ их је, ути ша ним и сми ре ним ис ка зом 
(мо гао бих ре ћи – до сто јан стве ним, при ме ре ним пе снич ком са др жа ју), 
про звао и огла сио она кви ма ка кви је су, због че га и са ма сли ка кр ви на 
ру ка ма ко је др же нож вр то гла во и при сил но асо ци ра на на сил ну смрт. 
Смрт не ду жних. Као у увод ном со не ту „Упам тио сам то”: „Се ћам се кр ви, 
не ка ко сне на се пу ши ла. / (Као да та спа ва у ду бо кој ун ској ја ми)”. 

И као што то обич но би ва, уме сто да се пе сник осло бо ди те га про
шло сти у ви ду скла ња ног тра гич ног ис ку ства жр тве, упра во се де си ло 
су прот но – про шлост га је иза бра ла, об у зе ла сна жно („Ра на за ра ста, а 
би ва још љу ћа” – пе сма „Бол”) и по зва ла за свог про мо те ра. А тај се по зив 
не мо же од би ти. Мо же се са мо на вод но за не ма ри ва ти и оду го вла чи ти, 
али, за пра во, све се вре ме жи ви са њим. И ка да се по ти ски ва ни са др жај 
до вољ но до вр ху ни и осме ли, он се, не за др жи во, кроз сли ке или сти хо ве 
еруп тив но и вр то гла во по ја ви, што и сам пе сник ис по вед но при зна је сво
јим до дат ним по ја шње њем да је два на ест со не та „на ста ло у са мо не ко
ли ко да на фе бру а ра 2016”, док су „ула зни” и „из ла зни” со нет („Упам тио 
сам то”, „Упам тио сам то, II”) на пи са ни не ко ли ко го ди на ра ни је (1998. 
и 2008. го ди не). 

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

КА ИСТО РИ ЈИ СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НЕ ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈЕ

Јо ван Пеј чић, Зр на, ра сад, же тва: срп ска књи жев на исто ри о гра фи ја / 
срп ска књи жев на кри ти ка, Al te ra Bo oks, Бе о град 2015

У те ме љу ду хов ног и ства ра лач ког на по ра Јо ва на Пеј чи ћа на ши ро
ком, раз у ђе ном по љу про у ча ва ња књи жев но сти и ми сли о њој ле жи прин
цип трој ства из ко јег про из ла зе и у ко ји се ста па ју број ни то ко ви ње го вих 
ми сли и де ло ва ња. Три су глав на под руч ја ње го вог књи жев ног ра да: Јо ван 
Пеј чић је, пре све га, ис тра жи вач и ми сли лац у сфе ри на у ке о књи жев
но сти и оних ди сци пли на ко је су с њом по ве за не; по том, Јо ван Пеј чић 
је ан то ло ги чар, са ста вљач ан то ло ги ја срп ских мо ли та ва, срп ско га по хвал
ног бе сед ни штва и срп ских по сла ни ца од XI II до XX ве ка; нај зад, Јо ван 
Пеј чић је при ре ђи вач број них де ла срп ских пи са ца два де се тог ве ка.
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У Пеј чи ће вом ба вље њу књи жев ном на у ком ис по ста вља ју се три 
глав не обла сти – на ци о нал на књи жев на исто ри о гра фи ја, књи жев на кри
ти ка и исто ри ја на ци о нал не кул ту ре – обла сти оде ли те, са мо свој не, а 
по но во, у стал ном до ди ру и про жи ма њу, је дин стве не.

Иде ја о је дин ству књи жев ног знал ства чи ни ко хе зив ну нит из ме ђу 
до са да шњих ау тор ских де ла Јо ва на Пеј чи ћа. Пре све га, то ва жи за тро
књиж је об је ди ње но под на сло вом „Пој мо ви/по и ма ња”: Тај на и крст (1994), 
Зна ме ња и зна ци (1999) и Про фил и длан (2003, дру го из да ње 2010); за тим 
за трок њиж је са чи ње но из огле да и кри ти ка, од ре ђе но на сло вом пр ве 
књи ге: Об лик и реч кри ти ке (1994), Књи жев ни свет – кри тич ка свест 
(2004) и Основ, окви ри, праг (2008), па и за мо но граф ска де ла: За сно ви 
Гли го ри ја Во за ро ви ћа (1995, дру го из да ње 2009), Ми лан Ра кић на Ко со ву 
(2006, дру го из да ње 2013) и Исти на и об лик жи ве ре чи: књи жев ни ин
тер вјуи Бра ни ми ра Ћо си ћа (2010, пре и ме но ва но у По е ти ка књи жев ног 
раз го во ра, 2012).

По обла сти ис тра жи ва ња (срп ска књи жев на исто ри о гра фи ја и срп
ска књи жев на кри ти ка) књи га Зр на, ра сад, же тва на до ве зу је се на књи ге 
Про сто ри књи жев ног ду ха (1998) и По че ци и вр хо ви (2010). Да ли ће овај 
нај но ви ји ци клус нат кри ли ти ве ли ка син те за исто ри је срп ске књи жев не 
исто ри о гра фи је, ко ја се овом књи гом са свим ја сно по ма ља – по ка за ће 
вре ме. 

У раз ма тра њу фе но ме на књи жев ног ства ра ња и књи жев ног зна ња, 
са свим ви до ви ма њи хо вог ис по ља ва ња, Јо ван Пеј чић се ба ви по че ци ма, 
кон ти ну и те том и ства ра лач ким вр хун ци ма. Ње го ви се ра до ви чи та ју у 
три ни воа: ра ван са мог тек ста (да тим оп штим име ни те љем по кри је мо 
сву жан ров ску ра зно ли кост ње го вих ра до ва), за тим ра ван на по ме на, 
ин фор ма тив них и ин три гант них као и основ ни текст, и, нај зад, де таљ но 
на ве де на ли те ра ту ра ко ја пре ра ста у би бли о гра фи ју о ис тра жи ва ном 
фе но ме ну.

Књи га Зр на, ра сад, же тва зна ча јан је ком по зи ци о ни еле мент ши
ро ке ви зи је срп ске књи жев но сти, срп ске књи жев не кри ти ке, исто ри о
гра фи је и кул ту ре ко ју у не ко ли ко де це ни ја ду гом ра ду кон стру и ше, 
пре и спи ту је и сво јим ау тен тич ним пе ром осли ка ва Јо ван Пеј чић.

Ком по зи ци ја књи ге је три јад на: на кон оп штег те о риј ског и про грам
ског тек ста „На по чет ку” сле ди по гла вље „Срп ска књи жев на исто ри о гра
фи ја”, са три одељ ка („Освит”, „Зе нит”, „Пло до ви”) и по гла вље „Срп ска 
књи жев на кри ти ка”, са ужим на сло вом „Су сед ства”. За вр шно по гла вље 
„Кра ја не ма” им пли ци ра отво ре ност струк ту ре, пре по зна тљив Пеј чи ћев 
по сту пак при су тан и у прет ход ним књи га ма.

Иде ја о је дин ству, це ли ни књи жев не на у ке ко ја по чи ва на трој ству 
ње них те мељ них на че ла (афир ма ци је – у сфе ри књи жев не кри ти ке, ак ту
а ли за ци је – у до ме ну књи жев не исто ри је и упо ред нокњи жев них ис тра жи
ва ња, и пр о бле ма ти за ци је – у те о риј ским и есте тич ким пре и спи ти ва њи ма) 
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у осно ви је књи ге Зр на, ра сад, же тва. Са истих те о риј ских осно ва Пеј чић 
по ла зи и у пре и спи ти ва ње, вред но ва ње и пре вред но ва ње на ше књи жев не 
на у ке – пре све га срп ске књи жев не исто ри о гра фи је и срп ске књи жев не 
кри ти ке. До во де ћи у ве зу тек сто ве ко ји су на ста ја ли, ка ко сâм ис ти че, 
у вре мен ском ра спо ну ду жем од три де це ни је, са да осве тље не но вим са
зна њи ма и уви ди ма, Пеј чић ус по ста вља вре мен ску вер ти ка лу на ше књи
жев не на у ке и у са вре ме ном кон тек сту ак ту а ли зу је, про бле ма ти зу је, али 
и афир ми ше од ре ђе не за кључ ке, иде је, ме то до ло шке при сту пе ко ји су 
обе ле жи ли тра ја ње на ше књи жев но сти и ми сли о њој. 

Пр ви део књи ге по све ћен је по че ци ма и раз во ју срп ске исто ри је 
књи жев но сти, чи је тра ја ње, за раз ли ку од књи жев не кри ти ке и есе ји сти
ке, ни је си сте ма тич но пред ста вље но. Ау тор на во ди спи се у ко ји ма има 
еле ме на та књи жев не исто ри о гра фи је, по чев од До си те ја, Со ла ри ћа и Ла
за ра Бо ји ћа, ко мен та ри ше њи хо ву жан ров ску при ро ду и од ре ђе ња прет
ход них ис тра жи ва ча. Пеј чи ћев при ступ про бле ми ма мо же се пред ста ви ти 
на при ме ру одељ ка по све ће ног Па мјат ни ку му жем у сла вја носерб ском 
књи же ству слав ним Ла за ра Бо ји ћа, ко ји је од ре ђи ван као пр ва срп ска 
исто ри ја срп ске књи жев но сти (срп ска, с об зи ром на до при нос ино стра
них исто ри ча ра и ту ма ча срп ске књи жев но сти: Јо зе фа До бров ског, Па
ве ла Јо зе фа Ша фа ри ка и Алек сан дра Ни ко ла је ви ча Пи пи на, ко јег ау тор 
на ро чи то ис ти че). Пеј чић се нај пре пре ци зно освр ће на од ре ђе ња прет
ход них ис тра жи ва ча, на ро чи то на за кључ ке Мир ја не Сте фа но вић. Суд 
не из но си пре не го што про ко мен та ри ше ре цеп ци ју ње ног ста ва у књи
жев ној на у ци. Тек иза то га сле ди ко мен тар: „Па мјат ник је зна ча јан ко
рак на пу ту кон сти ту и са ња срп ске књи жев не исто ри о гра фи је, али ни је 
исто ри ја на ци о нал не књи жев но сти у из вор ном зна че њу ре чи.”

Ова кав при ступ про бле ми ма чи ни да се Јо ван Пеј чић кре ће од из
вор ног тек ста књи жев них исто ри ча ра/кри ти ча ра, пре ко ре цеп ци је њи хо
вих иде ја ко је по сма тра у ши рем кон тек сту књи жев не на у ке и кул ту ре, 
до по врат ка на сам текст и из но ше ња соп стве ног ста ва. 

Цен трал но ме сто у пр вом де лу књи ге при па да нај у ти цај ни јем исто
ри ча ру срп ске књи жев но сти, Јо ва ну Скер ли ћу. Кроз две рас пра ве пред
ста вљен је Скер ли ћев до при нос ка ко исто ри ји књи жев но сти, та ко и 
књи жев ној кри ти ци. Спор о то ме ко је је под руч је Скер ли ће вог де ло ва ња 
ва жни је ау тор од ба цу је као бес пред ме тан. Скер лић је син те ти чар у чи јем 
се ра ду ја сно ова пло ти ла иде ја о је дин ству књи жев не кри ти ке и исто ри
је књи жев но сти. На ро чи та па жња по све ће на је Скер ли ће вом не сла га њу 
са Љу бо ми ром Не ди ћем, ко ји је на кри ти ку и исто ри ју књи жев но сти 
гле дао као на оде ли те обла сти. Пи сац Исто ри је но ве срп ске књи жев но
сти ус пео је да спо ји обла сти ко је су у ње го во до ба би ле раз дво је не – „исто
риј ски сци јен ти зам и кри тич ки су бјек ти ви зам”. Ње гов кри тич ки ме тод 
пред ста вљен је по ступ но, од пр вог огле да ко ји ће про грам ски од ре ди ти 
да ља Скер ли ће ва ин те ре со ва ња („Дог мат ска и им пре си о ни стич ка кри
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ти ка”), пре ко дру гих ра до ва ко ји от кри ва ју ње го ве те о риј ске ди ле ме, али 
и уте ме љу ју на ро чит тип кри ти ке ко ји је код нас ина у гу ри сао. У освр ту 
на Скер ли ће ву лек ти ру Пеј чић кон ста ту је да „оно ве ли ко и не по но вљи во 
у Скер ли ће вом де лу по чи ње та мо где пре ста ју сви ути ца ји”.

На исти на чин пра ти на ста нак Исто ри је но ве срп ске књи жев но сти, 
кре та ње и са зре ва ње иде је о син те зи срп ске књи жев но сти XVI II, XIX 
и по чет ка XX ве ка. Иа ко са му Исто ри ју Скер лић не снаб де ва ра зло жним 
те о риј ским и ме то до ло шким обра зло же њи ма, ко мен та ри ма о пе ри о ди
за ци ји ко ја се пред ла же, он са жи ма за кључ ке прет ход ни ка и упу ћу је на 
сво је тек сто ве у ко ји ма се тим пи та њи ма ба вио. Пред ста вља њем књи жев
но и сто риј ског ме то да Скер ли ће вог, ње го вих вред но сних по ла зи шта, те 
огром не ши ри не уви да ко ја се кри је иза фор мал не са же то сти, ау тор 
по твр ђу је да, упр кос гре шка ма, Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти 
до но си нај је згро ви ти ји и нај тач ни ји опис зби ва ња, кре та ња и по ме ра ња 
у срп ској књи жев но сти од по чет ка два де се тог ве ка до Пр вог свет ског 
ра та. И ов де је ис так ну та ми сао о ори ги нал но сти Скер ли ће вог та лен та. 
Уче ник Жор жа Ре на ра иде да ље од свог учи те ља, јер је по се до вао из у зет
ну спо соб ност „ства ра лач ког аси ми ло ва ња и над гра ђи ва ња по сто је ћих 
зна ња и ис ку ста ва”.

Нај че шће ко мен та ри сан про блем у овом де лу књи ге је сте пи та ње 
о кон ти ну и те ту и дис кон ти ну и те ту срп ске књи жев но сти. Оно се на го
ве шта ва тек стом о ме то до ло шком ви ше гла сју ра них срп ских исто ри ча ра 
књи жев но сти, ко је, ипак, по ве зу је за јед нич ка ка рак те ри сти ка – фи ло
ло шки при ступ, тј. пи та ње је зи ка ко је је у сре ди шту спо ра о срп ском 
ли те рар ном XVI и XVII ве ку. Овај про блем је те маоко сни ца ра до ва 
по све ће них Ђор ђу Три фу но ви ћу и Ми ло ра ду Па ви ћу. 

У раз ма тра њу тре ћег (ко нач ног) из да ња Три фу но ви ће ве Ста ре срп
ске књи жев но сти Пеј чић об ја шња ва ње ну ге не зу, до во де ћи је у ве зу са 
прет ход ним Три фу но ви ће вим де ли ма. Освр ће се на ре цеп ци ју књи ге у 
на уч ној ми сли, али по себ ну па жњу по све ћу је Три фу но ви ће вом од но су 
пре ма ми ту о дис кон ти ну и те ту срп ске књи жев но сти, јер упра во ње го во 
ре ше ње ис ти че као це ло ви то и на уч но све о бу хват но обра зло же но, са
гле да но у ши рем кон тек сту дру гих пра во слав них књи жев но сти, ко је су 
та ко ђе про ла зи ле кроз про цес пре ла ска из ис точ но е вроп ске, ви зан тиј ске, 
у за пад но е вроп ску кул ту ру. Је ди на Пеј чи ће ва при мед ба од но си се на на
чин на ко ји Три фу но вић име ну је то пре ла зно до ба из у ми ра ња ста ре и 
ра ђа ња но ве књи жев но сти и пред ла же да се при зо ве „суп тил ни ји тер мин” 
– пре о бра жај – ка ко би се тај про цес пре та па ња и ули ва ња ја сни је пред
ста вио. 

И у пред ста вља њу ве ли ких син те за Ми ло ра да Па ви ћа (Исто ри ја 
срп ске књи жев но сти ба рок ног до ба, Исто ри ја срп ске књи жев но сти 
кла си ци зма и пред ро ман ти зма, Ра ђа ње но ве срп ске књи жев но сти) 
по себ но се за др жа ва на Па ви ће вој сли ци исто риј ског раз вит ка срп ске 
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књи жев но сти као је дин стве не и ау тох то не це ли не. Ау тор ис ти че да је 
Па вић сво јим ис тра жи ва њи ма до ка зао не у те ме ље ност те за ње го вих 
прет ход ни ка о дис кон ти ну и те ту у ра сту срп ске књи жев но сти, на гла ша
ва ју ћи да су то „са мо при че без по кри ћа, све до че ња без до ка за, те ста мент 
без пе ча та”. Од по себ ног зна ча ја у ис пи ти ва њу ли те рар не про шло сти 
је сте ду хов ноисто риј ски кон текст, па се у ви до кру гу ис тра жи ва ча мо
ра ју на ћи и зби ва ња у сфе ра ма исто ри је на ро да, цр кве, ли ков них умет
но сти, про све те и је зи ка. (Овом про бле му по све ћен је по се бан рад у 
Пеј чи ће вој књи зи По че ци и вр хо ви – „Те ста мент без пе ча та”.)

Оде љак о срп ској књи жев ној исто ри о гра фи ји за о кру жу је рад о 
Ми ро љу бу Сто ја но ви ћу, у ко ме су пред ста вље не раз ли чи те обла сти 
ње го вог де ла ња (по е ти ка, исто ри ја на ци о нал не књи жев но сти, упо ред но 
про у ча ва ње ма ке дон ске и срп ске књи жев но сти) и ње гов до при нос сва кој 
од њих. На ро чи та па жња по све ће на је ње го вом ком па ра тив ном ме то ду, 
ко ји се до во ди у ве зу са иде ја ма Ве се лов ског; за тим ис тра жи ва њу књи
жев но сти ју га Ср би је уте ме ље ном на на че ли ма афир ма ци је и пр о бле ма
ти за ци је, од но сно пре и спи ти ва ња и пре вред но ва ња; нај зад, књи жев но
те о риј ским пој мо ви ма тран спо зи ци је и иде а ли за ци је ко је је Сто ја но вић 
на уч но обра зло жио и од бра нио.

Дру ги део књи ге отва ра текст у ко јем се те о риј ски уте ме љу је по јам 
кри ти ке. И у овом одељ ку Пеј чић тра га за по че ци ма књи жев не кри ти ке 
и есе ји сти ке, али про блем по сма тра из се кун дар не пер спек ти ве. На и ме, он 
на во ди и ко мен та ри ше ста во ве ис тра жи ва ча Сла ве но серб ског ма га зи на 
За ха ри је Ор фе ли на, у ко јем су за че ци срп ске књи жев не кри ти ке, по себ ну 
па жњу по све ћу ју ћи „Пре ди сло ви ју” (пред го во ру). Нај ин три гант ни јим 
сма тра ми шље ње Па вла По по ви ћа, не са мо по чи ње ни ци да По по вић ту 
пре по зна је са мо стал ни есеј већ и по по вр шном чи та њу по то њих ис тра
жи ва ча ко ји су пре ви де ли По по ви ћев став и за не ма ри ли ње го ве им пли
ка ци је – по ме ра ње по чет ка срп ске књи жев не есе ји сти ке за две де це ни је 
(од До си те ја ка Ор фе ли ну).

Пред ста вља ње кри тич ких иде ја Љу бо ми ра Не ди ћа као прет ход
ни це, те о риј ске ан ти ци па ци је не ких ва жних књи жев но на уч них па ра диг
ми два де се тог ве ка у Евро пи и све ту, по вод је за ши ри осврт на по сто ја ње 
срод них ду хов них про це са ко ји ни су узро ко ва ни ути ца ји ма. По ја ву по
зна ту он то ло ги ји и гно се о ло ги ји ства ра ња раз ма тра кроз ми сао европ ске 
ком па ра ти сти ке, упу ћу ју ћи да ље на за кључ ке ис тра жи ва ча ко ји су иде је 
Љу бо ми ра Не ди ћа, осни ва ча мо дер не књи жев не кри ти ке код Ср ба, до во
ди ли у ве зу са кон крет ним ме то до ло шким усме ре њи ма два де се тог ве ка. 

И у тек сту о Иси до ри Се ку лић, о ње ном по и ма њу пој ма и при ро де 
кри ти ке ука зу је се на срод ност ње них иде ја са иде ја ма Бах ти на, Ја коб
со на, Ин гар де на, Бар та, Же не та, Но р тро па Фра ја. На ро чи то се ис ти че 
ње но схва та ње књи жев не кри ти ке као са мо стал не гра не књи жев но сти, 
као по себ ног ви да књи жев ног ства ра ња.
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У но вом, са вре ме ном ме то до ло шком ви ше гла сју, Јо ван Пеј чић у 
овој књи зи као ау тен тич не кри ти чар ске гла со ве из два ја Пе тра Џа џи ћа, 
Вла де ту Је ро ти ћа, Ми ро сла ва Еге ри ћа, Пре дра га Па ла ве стру и Ми ло
сла ва Шу ти ћа: Пе тра Џа џи ћа по на по ру да осве тли „естет ску ре ал ност 
де ла” и кул ту ру ко ја се у ње му огле да; Вла де ту Је ро ти ћа по ши ри ни 
ду хов но и сто риј ских ди сци пли на ко је укљу чу је у сво ја ис тра жи ва ња; 
Ми ро сла ва Еге ри ћа по мо ра лу и сло бо ди кри ти ке; Пре дра га Па ла ве стру 
по за ла га њу за кри тич ки плу ра ли зам; Шу ти ћев фе но ме но ло шки при ступ 
по по ступ но сти и ком плек сно сти у при сту пу естет ској гра ђи. Ис ти ца ње 
вред но сти, али и мањ ка во сти од ре ђе ног кон крет ног при сту па по твр ђу је 
ми сао с по чет ка књи ге – ра зло жно, уте ме ље но, да ле ко се жно ис пи ти ва ње 
ли те рар ног фе но ме на у свим ра зно ли ким ви до ви ма ње го вог ис по ља ва ња 
мо гу ће је је ди но из трој ства те мељ них на че ла књи жев не на у ке.

Књи гу за о кру жу је оде љак „Кра ја не ма”, у ко јем су се на шле ли те
рар ноте о риј ске ре флек си је о усу ду ми шље ња и пи са ња: „На из глед но”.

На сло вом, ком по зи ци јом, струк ту ром, иде јом во ди љом, књи га 
Зр на, ра сад, же тва по твр ђу је прин цип трој ства ко ји обе ле жа ва књи жев
но на уч ни рад Јо ва на Пеј чи ћа. Она ука зу је на кон ти ну и тет на ше књи жев
но сти, на раз вој ми сли о њој, на по чет ке и вр хун це, пре те че и след бе ни ке, 
на њи хо ве исти не и за блу де. Она свој зна чај и ин те гри тет оства ру је у 
сфе ри срп ске на у ке о књи жев но сти, срп ске кул ту ре, са мим тим и у сфе
ри очу ва ња на ци о нал ног би ћа срп ског на ро да. На ме ње на пре вас ход но 
струч ним, на уч ним и ака дем ским кру го ви ма, она мо же да по у чи и упу
ти на чи ње ни це и ре ле вант ну ли те ра ту ру о пи та њи ма ко ја раз ма тра; она 
опо ми ње на од го во ран од нос пре ма књи жев ној, уоп ште кул тур ној про
шло сти и на по тре бу пе р ма нент ног ба вље ња њо ме – опи си ва ња, ис пи ти
ва ња, вред но ва ња и пре вред но ва ња. Ко нач но, књи га Зр на, ра сад, же тва 
по зи ва на ди ја лог о пи та њи ма књи жев но сти (и кул ту ре) у ко ји ма се као 
на род огле да мо. Њен на слов од ра жа ва оп ти ми зам и ве ру да пра вих са го
вор ни ка још има и да се, на кон плод не же тве, по дав но уз о ра ним по љи ма 
ба ца зр не вље за но ва кли ја ња и да ља рас те ња.

Би ља на МИ ЧИЋ




