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СЛА ВО ЉУБ МАР КО ВИЋ

Уред ни штво Ле то пи са: Ка ко би сте у по е тич ком сми слу опи
са ли ак ту ел ни тре ну так са вре ме не срп ске про зе? Шта је на сле ди
ло пост мо дер ни зам осам де се тих и де ве де се тих го ди на про те клог 
ве ка?

Сла во љуб Мар ко вић: Исто риј ски кон текст – Се дам де се те го
ди не 20. ве ка до но се афир ма ци ју ствар но сне про зе. По чет ком се
дам де се тих об ја вље на је ан то ло ги ја Но ва срп ска при по вет ка, 
ко ју је при ре дио Љу би ша Је ре мић (1972). От кри ва лач ка ан то ло ги ја. 
У њој се афир ми ше но ва ге не ра ци ја при по ве да ча ко ју ће на зва ти 
про за но вог сти ла. 

Но ва ан то ло ги ја, Срп ска при по вет ка 1950–1982, при ре ђи ва
ча Ра ди во ја Ми ки ћа (1983),1 са мо по твр ђу је прет ход ну.

И у окви ру ге не ра ци је ствар но сне про зе то ком се дам де се тих 
се по ја вљу ју књи ге При че о же ни (1972) Ми ли це Ми ћић Ди мов ске, 
По ро дич но вре ме (1973) Давидa Ал ба ха ри ја, За јед нич ки име ни тељ 
(1976) Мирјанe Па вло вић и Круг, со ба (1978) Миoдрагa Ву ко ви ћа, 
што ука зу је на то да та ге не ра ци ја ни је мо но лит на.2 

За тим ће се по ја ви ти низ пи са ца Но ве про зе: Ми ро слав То
хољ, То сни ва лам па ри ја (1979), Ра до слав Пет ко вић, Пут у Дви град 
(1979), Не ма ња Ми тро вић, Сан ра та (1980), Гор да на Ћир ја нић, 
Ме се че ва тра ва (1980), Вла ди мир Пи шта ло, Сли ков ни ца (1981), 
Ва са Пав ко вић, Ка ле и до скоп (1981), Љи ља на Јо кић, Ам пу ла ноћ ног 
леп ти ра (1981), Све ти слав Ба са ра, При че у не ста ја њу (1982), Сла
во љуб Мар ко вић, Плов но ста ње исто ри је (1982), Ми лен ко Па јић, 
Јед но став ни до га ђа ји (1982), Ми о драг Удо вич ки, Ви ше гла сје (1982), 
Пре драг Мар ко вић, Мо ра ли би до ћи на сме ја ни ла во ви (1983), Фра
ња Пе три но вић и Ђор ђе Пи са рев, Ми ме зис ми ме зис ро ма на (1983), 

1 У овој ан то ло ги ји не ма при ча Ми ло ра да Па ви ћа.
2 Ве ро ват но ће дру ги ау то ри ви ше при ча ти о ствар но сној про зи и ис та ћи 

про бле ме са ко ји ма су се они су сре та ли.
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Дра ган Ве ли кић, По гре шан по крет (1983), Са ва Да мја нов, Ис тра
жи ва ње са вр шен ства (1983), Љу би ца Ар сић, Прст у ме со (1984), 
Ми хај ло Пан тић, Хро ни ка со бе (1984), Ми ле та Про да но вић, Ве че
ра код Све те Апо ло ни је (1984), Сре тен Угри чић, Упо зна ва ње са 
ве шти ном (1985), Не бој ша Ћо сић, При че о смр ти (1987), Де јан Си
мо но вић, Кро јач из Ул ма (1987). Пр ве књи ге нај у пор ни јих.

Алек сан дар Јер ков пред ста вља Но ву про зу ан то ло ги јом под 
на зи вом Го спо дар при ча у ча со пи су Ре пу бли ка (број 9, 1984). Уско
ро се уви ђа да та ге не ра ци ја чи ни рез у срп ској књи жев но сти, што 
сва ка ко ни је при јат но по што су по ста вље не ме ре и при зна те вред
но сти. Рас кол је био мно го ве ћи не го што ми се у пр ви мах чи ни
ло. Не ко ли ко пу та сам при су ство вао пред ста вља њу Но ве про зе у 
би о скоп ским са ла ма, јед ном је до шло ту че из ме ђу при ста ли ца 
но ве и ста ре про зе. Ве че је би ло пре ки ну то. 

Уско ро но ва те ма по ста је пост мо дер ни зам. У За гре бу је одр
жан ме ђу на род ни скуп и об ја вљен збо р ник Пост мо де р на: Но ва 
епо ха или за блу да (1988). Вик тор Жме гач је у По ви је сној по е ти ци 
ро ма на пост мо дер ну ви део у сен ци Хе ге ло ве ми сли о кра ју умет
но сти.3 Но ва про за се про гла ша ва пост мо дер ном књи жев но шћу, 
по јам се про ши ру је и об у хва та не ке пи сце ви со ке мо дер не, за тим 
се пост мо дер ни зам про гла ша ва за стра но те ло у срп ској књи жев
но сти, све се чи ни да се ти ау то ри за о би ђу.4

Но ва ге не ра ци ја се не мо же бо ље на ја ви ти: Вла ди мир Ар се
ни је вић до би ја Ни но ву на гра ду 1994. го ди не за ро ман У пот па
лу бљу. На ја ва ка ква се са мо по же ле ти мо же и кре дит ко ји се те шко 
дâ по тро ши ти.

Ва са Пав ко вић пред ста вља но ву ге не ра ци ју срп ских пи са ца 
ан то ло ги јом Тај но дру штво, 1997, чи је књи ге обе ле жа ва ју крај 20. 
ве ка (Ср ђан Ва ља ре вић, Лист на ко ри ци хле ба, ро ман, 1990; Нар
цис Ага тић, Ен те ри је ри, при че, 1990; Зо ран Ћи рић, Рио Бра во, 
пе сме, 1990; Ву ле Жу рић, Умри му шки, крат ке при че, 1990; Ни на 
Ра бре но вић, На Сре до зе мљу, при че, 1990; Је ле на Ро сић, Да ли лин 
пр стен, при че, 1993; Вла ди мир Та сић, Псе у до ло ги ја фан та сти ка, 
при че, 1995; Ђор ђе Ја ков, По сма тра ње, при че, 1989; Ми ка и ло Бо
ди ро га, Ро ман о је ре мич ку, при че, 1994; Го ран Пе тро вић, Са ве ти за 
лак ши жи вот, про за, 1989; Де јан Илић, Као да је би ло ју че, при че, 
1995; Зо ран Пе шић, Не у рав но те же не при че, 1989).

За крај ве ка из ла зи из бор од шест при по ве да ча Псе ћи век, 2000, 
ко ју при ре ђу је Са ша Илић (Не над Јо ва но вић, Фре зно, 1993; Ср ђан 

3 У сле де ћој де це ни ји би ва об ја вље на и књи га Крај исто ри је и по след њи 
чо век (1992) Јо ши хи ра Фран си са Фу ку ја ме, ко ја је и да нас че ста те ма.

4 Ипак, из да ва чи не ће би ти за ин те ре со ва ни за не ке пост мо дер не пи сце 
као што је Џон Барт, чи је су књи ге тек не дав но пре ве де не и об ја вље не код нас.
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В. Те шин, Сјај ни на слов за пан то ми му, 1992; Са ша Илић, Пред о
се ћа ње гра ђан ског ра та, 2000; Бо ри во је Ада ше вић, Екви ли бри ста, 
2000; Ми хај ло Спа со је вић, Ла бу до ва пе сма Фру ста на Аспра ље, 
2001; Угље ша Шај ти нац, Чу да при ро де, 1993). 

По чет ком 21. ве ка до ла зи но ва ге не ра ци ја ства ра ла ца чијe су 
при че пред ста вље не у ча со пи су При ча, број 14, 2011. го ди не, као 
и у ан то ло ги ји Пу ца ња, ко ју је 2012. го ди не при ре дио Вла ди мир 
Ш. Ву ко ма но вић, та ко ђе и од при ча об ја вље них у из бо ри ма у ча
со пи си ма Књи жев ни ма га зин и Злат на гре да. Ови мла ди ау то ри 
об ја вљу ју и сво је пр ве књи ге: Иси до ра Ве се ли но вић, Евер зи ја, 2009; 
Ми лош Жи ва но вић, Ig no re The Night ma re In The Bat hro om, 2006; 
Ла на Ба ста шић, Трај ни пиг мен ти, 2010; Бран ко Ћур чић, Ве тре ња
ча, 2005; Ср ђан Ср дић, Еспи ран до, 2010; Ан дри ја Ма тић, Не ста
нак Зден ка Ку пре ша ни на, 2006; Не ма ња Ра и че вић, При че, 2002; 
Сло бо дан Буб ње вић, Пер тур ба ци је и дру ге не во ље, 2005; Иван 
Ан тић, То нус, 2009; Би ља на Ћућ ко, Мар ги нал на ствар, 2008; Ја на 
Рас те го рац, Исе чак 8, 2010; Ми лош Фо лић, Су мрак чо ве чан ства, 
2011; Бо јан Ба бић, Плипли, 1996; Фи лип Чо ло вић, У ђа во љој ко жи, 
2008; Дра го сла ва Бар зут, Злат ни ме так, 2005.

 Но ва ге не ра ци ја до ла зи на већ раш чи шће ни те рен, не на до
ве зу је се на прет ход не ге не ра ци је, ни ти ства ра на су прот већ из ви
ре из њих; ге не ра ци ја из ра ста из пост мо дер не, по зна је стра те ги је 
при по ве да ња.5

Дру штве ни дис курс – По не кад из бор нај зна чај ни јих ро ма на 
не го во ри са мо о ста њу у кул ту ри и књи жев но сти већ и о ста њу у 
дру штву; мо же да се на ја ви но ва епо ха, но ва ге не ра ци ја, али још 
че шће да се ука же на пол трон ство и удво ри штво, али нај го ре је кад 
се из убе ђе ња, нај че шће по ли тич ког, би ра ју три ви јал не књи ге, 
из два ја ју фељ то ни, као нај зна чај ни ји ро ма ни.

Ода брао сам оно што ми се учи ни ло ва жним: го ди не, до бит
ни ци Ни но ве на гра де, нај зна чај ни је књи ге из ужег из бо ра и жи ри 
кри ти ча ра:

1985. – Жи во јин Па вло вић, Зид смр ти (до бит ник), Ра до слав 
Пет ко вић, Сен ке на зи ду (жи ри: Слав ко Ле о вац, пред сед ник, Ве
ли мир Ви ско вић, Ва са Ми лин че вић, Ми ли вој Сре бро, Ми ро слав 
Еге рић, Но вак Ки ли бар да и Бог дан Тир на нић).

1989. – Во ји слав Лу бар да, Ваз не се ње (до бит ник), Вла ди мир 
Ба јац, Књи га о бам бу су, Џе вад Ка ра ха сан, Ис точ ни ди ван, Ми ро
слав То хољ, Стид (жи ри: Бо ри слав Ми хај ло вић, пред сед ник, Но вак 
Ки ли бар да, Све то зар Ко ље вић, Бо жо Ко при ви ца, Игор Ман дић, 
Бран ко По по вић и Гој ко Те шић).

5 Ово је пре глед ко ји ће по слу жи ти за раз го вор.
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1992. – Жи во јин Па вло вић, Ла пот (до бит ник), Све ти слав Ба
са ра, Мон гол ски бе де кер (жи ри: Слав ко Ле о вац, пред сед ник, Ми
ро слав Еге рић, Па вле Зо рић, Че до мир Мир ко вић и Мар ко Не дић, 
на гра да до де ље на ве ћи ном гла со ва).

1997. – Ми ло ван Да ној лић, Осло бо ди о ци и из дај ни ци (до бит
ник), Го ран Пе тро вић, Оп са да цр кве Све тог Спа са (жи ри: Ни ко ла 
Ми ло ше вић, пред сед ник, Ми ро слав Еге рић, Ђор ђи је Ву ко вић, 
Алек сан дар Илић и Же ли драг Ник че вић).

1999. – Мак си ми ли јан Ерен рајх Осто јић, Ка рак те ри сти ка 
(до бит ник), Во ји слав Де спо тов, Др во де ља из На би са ла, Го ран Ми
ла ши но вић, Хе ра клов грех (жи ри: Све то зар Ко ље вић, пред сед ник, 
Те о фил Пан чић, Бо шко Ив ков, Алек сан дар Илић, Ђор ђи је Ву ко вић).

2005. – Ми ро Вук са но вић, Се мољ зе мља (до бит ник), Да вид 
Ал ба ха ри, Пи ја ви це, Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска, Уто чи ште, Са ша 
Илић, Бер лин ско ок но, Мир ја на Но ва ко вић, Jo hann’s 501 (жи ри: 
Пе тар Пи ја но вић, Алек сан дар Јер ков, Иван Не гри шо рац, Ти хо мир 
Бра јо вић и Ду шан Ма рин ко вић).6 

Све че шће се до га ђа да ро ма но пи сци пи шу сце на ри је за фил
мо ве и се ри је, а да дра ма тур зи до би ја ју књи жев не на гра де. Ве за 
из ме ђу књи жев но сти и филм ске умет но сти по ста је све чвр шћа. 
Ка ко ће се то од ра зи ти на са му књи жев ност? 

Због по пу лар но сти, сва ки гра дић би хтео да на пра ви ка кву 
смо тру фил ма, ако не мо же фе сти вал, па шта ко шта да ко шта. 
Ка ко се град ски бу џе ти усме ра ва ју на смо тре фил мо ва, по не ки од 
пи са ца успе да се ин фил три ра и не што ућа ри.

Сар тр је у про шлом ве ку по ста вио пи та ње за ко га се пи ше 
књи жев ност. Да ли мо же те да опи ше те да на шњег чи та о ца срп
ске про зе? Да ли је у пи та њу је дан тип чи та о ца, или је по сре ди 
ви ше раз ли чи тих ти по ва?

6 На рав но да се та ко мо гу на ве сти по да ци и за 1954. го ди ну: Иво Адрић 
об ја вљу је Про кле ту авли ју, а До бри ца Ћо сић до би ја Ни но ву на гра ду за Ко ре не 
(жи ри у са ста ву: Ми лан Бог да но вић, Ве ли бор Гли го рић, Ели Фин ци, Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз, Зо ран Ми шић, Сте ван Мај сто ро вић). Или 1957. го ди на: 
Алек сан дар Ву чо, Мр тве јав ке (до бит ник), Вла дан Де сни ца, Про ле ће Ива на 
Га ле ба (ужи из бор). Го ди не 1959. исти жи ри не до де љу је Ни но ву на гра ду, а те 
го ди не об ја вљен је ро ман Цр ве ни пе тао ле ти пре ма не бу Ми о дра га Бу ла то ви
ћа, што исто го во ри о не ком вре ме ну; за блу де ко је ко шта ју. Уре ђи вач ки од бор 
еди ци је Срп ска књи жев ност – 50 ро ма на у 57 књи га (Ђор ђи је Ву ко вић, Јо ван 
Де ре тић, Ду шан Ива нић, Љу би ша Је ре мић, Ми ли ца Ни ко лић, Ми лош Стам бо
лић, Јо ван Хри стић) на пра вио је 1980/1981. го ди не из бор 50 срп ских ро ма на у 
ко ји ни је ушао Ву чов ро ман, а увр ште ни су и Де сни чин и Бу ла то ви ћев. Не зна ње, 
укус или не што тре ће?
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Сар тр, ко ји се на во ди у пи та њу, ни је био оп се си ја мо је ге не
ра ци је; за ни мљи во је да сте га ци ти ра ли. Код нас су му об ја вље на 
са бра на или од бра на де ла, та ко да по ја вљи ва ње ње го вих књи га 
го во ри о ње го вом ста ту су у Ју го сла ви ји. Он је ше зде се те го ди не 
20. ве ка бо ра вио у Бе о гра ду. Би ло би са да ин те ре сант но по гле да ти 
шта је ми слио, у раз го во ри ма са на шим пи сци ма или но ви на ри ма. 
Ево ци ти ра ћу:

Оно основ но што ме ин те ре су је, је сте да ви дим, да схва тим, 
да раз у мем на чин на ко ји ва ши књи жев ни ци ре а гу ју на са да шњи цу, 
на ствар ност. Ово је на ро чи то ин те ре сант но ви де ти у зе мља ма, ка ко 
их ми на зи ва мо мла дим, а то зна чи у зе мља ма са но вим дру штве
ним си сте мом, ко ји ми на За па ду још увек са мо при жељ ку је мо.

Ли те ра ту ра мо ра би ти кри тич ка сли ка дру штва, ко ја ће до
при не ти ње го вој ево лу ци ји и до ве сти га до оног ста ди ју ма на ко ме 
књи жев ник же ли да дру штво бу де. То ка жем сто га јер ми слим да 
књи жев ност или бо ље ре че но ли те ра ту ра по чи ње та мо где има 
не чег што ни је нор мал но, не што што књи жев ни ку та ко из гле да.

Гле да ли смо ка ко из По ли ти ке од ла зе кри ти ча ри, за тим уред
ни ци при че, у но ви на ма се ме ња ју уред ни ци за кул ту ру, из ба цу ју 
се кул тур не ру бри ке;7 си стем ски се вр ши ло уни шта ва ње чи та о ца 
ко ји још же ли да бу де ин фор ми сан, да чу је ста во ве и ми шље ња. 

Не уче се са мо чи та о ци да чи та ју но ву про зу не го и кри ти ча ри. 
За де сет го ди на ме ња ју сво је ста во ве.

И ме ни је би ло по треб но де сет го ди на да схва тим за што је 
не ки кри ти чар гла сао за овог или оног пи сца, тре ба ло је да ви дим 
ко ју по зи ци ју за у зи ма у дру штву па он да да знам за што је та ко 
гла сао; дру ги се хва ле да не чи та ју а не из ла зе из жи ри ја, или ме
ња ју уку се и на гра ђу ју три ви јал не ро ма не, а ка сни је за де сет го ди
на у истом жи ри ју фељ то не; има и оних ко ји бра не сво ју есте ти ку 
и ис пра вља ју кри ве Дри не, по це ну да их из ба це из књи жев но сти. 

Ства ра ње чи та ла ца се та ко бр зо ме ња. Али са мо јед на на гра
да по ве ћа ва чи та ност. Па тај амо рф ни чи та лац же ли екс лу зив ност 
ко ја се по ја вљу је ка да за до ми ни ра фељ то ни зам. 

У ко јој ме ри по ли тич ка ко рект ност ути че на те ма ти ку и 
ква ли тет са вре ме не срп ске про зе? Да ли има те ути сак да по сто ји 
по ли тич ки ути цај на рас по ред сна га у књи жев ном по љу?

7 Не би ме за чу ди ло да се Aкадемији на у ка уки да ју сред ства по што ни је 
до вољ но ома со вље на.
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Кра јем XX ве ка ваљ да пи сци схва та ју да не ма афир ма ци је и 
ухле бље ња без по ли тич ког ан га жо ва ња, за то не ће те на ћи ио ле 
по пу лар ног пи сца ко ји ни је при хва тио ка кву по ли тич ку иде ју као 
сво ју и јав но је за сту пао у ме ди ји ма ко ји та кве иде је по др жа ва ју. За
бав но је жи ве ти од сво јих или ту ђих ста во ва! (Ваљ да то још тра је.)

Не ким пи сци ма ви ше ни ка да не ће до де ли ти на гра де за то што 
су до бри пи сци већ за то што при па да ју ле ви ци де сни ци, сред њи ци, 
или за то што су му сли ма ни, пра во слав ни, ка то ли ци, ате и сти итд.

Ка да се ка же по ли тич ка ко рект ност, то ме увек под се ти на 
европ ске фон до ве, на осред њост. Не знам да ли су фи нан си ра ли 
ка кав ро ман, али сам ви део да су фи нан си ра ли фил мо ве.

Чак и он да ка да је се бе прав да ла као из раз сна ге сти ла, као 
у слу ча ју Фло бе ро ве Ма дам Бо ва ри, про за је по се до ва ла и сна жан 
кри тич ки по тен ци јал. Да ли са вре ме на срп ска про за по се ду је кри
тич ки по тен ци јал и про тив че га се она бу ни, ако је тај по тен ци јал 
са чу ва ла? 

Ево ма ло са мо ци тат но сти: об ја вио сам ро ман По бу нио сам 
се жи во том и до но сим од лом ке. 

Не ста је пи сац, и не бих во лео да се овај слу чај пре пу сти нау
ци, да поч не ци ти ра ње ко је ће ме умо ри ти, али не мо ћан сам, или да 
ка жем не ку фра зу, да не ста је ли те ра ту ра и по чи ње бу дућ ност. Умор 
или за ста ре лост? Но ва ре ше ња за веч не, ста ре про бле ме. Пи сац је 
сим бол или те ма? Ста ње! Ан то ло гиј ски при мер иш че за ва ња! 

По чи ње пи шче ва смрт, и не ко за па зи да сва ко пи са ње ко је је 
до са да тре ти ра но као књи жев но ви ше ни је књи жев но и не мо же 
се та ко ква ли фи ко ва ти, већ је не ка кво дру га чи је пи са ње, ко је се 
мо же на зва ти не књи жев но; књи жев ност је то ли ко по себ на да зах
те ва из во ђе ње но ве тер ми но ло ги је ко јом би се об ја сни ло шта је то 
књи жев ност, књи жев но, а шта не књи жев но и да се по ву че ја сна 
раз ли ка; са мим тим по треб но је на пра ви ти чи тав реч ник и ан га жо
ва ти си ја сет на уч ни ка ко ји ће га ства ра ти, а он да, ка да бу де ство рен 
та кав реч ник, као да се ства ра но ва на у ка те су ње ни ства ра о ци 
то ли ко уз не се ни но вим реч ни ком да по бу ђу ју но ве из у ча ва о це да 
се окре ну тој на у ци; ци тат ност ће са да по че ти од пр вих пи са них 
тек сто ва, пре све га од Ари сто те ла, То ме Аквин ског и има ће но ви 
по че так код Хе ге ла и Кан та, да би се све за вр ши ло у пој му пост мо
дер не – за са да по јам за све ино ва ци је. А оно дру го, не књи жев но, 
одво је но, ма ње вред но, пре пу сти ће мо чи та о ци ма тре ша. Али не 
са мо књи жев но већ и не књи жев но мо ра се кла си фи ко ва ти; чим 
поч не мо да пи ше мо од мах да се опре де ли мо да ли ће мо пи са ти 
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књи жев но или не, или да пи са ње бу де она кво ка ко се то на во ди у 
уџ бе ни ци ма – по пла ва, удар гро ма, а не да бу де са мо де мон стра ци
ја пи са ња. Ако од го вор ја сно из ди фе рен ци ра књи жев но и не књи
жев но, раз ли ка је еви дент на, ви ше не ће би ти пи та ња, пи са ти та ко 
не књи жев но да са ми се бе ели ми ни ше мо (ко ће при ста ти на та ко 
не што?), или по на вља мо оно што је веч но: ре чи – ако не њи хо ва 
зна че ња. Од Фрој да сва ко по ре ђе ње, би ло са на у ком или књи жев
но шћу, за пра во је по ре ђе ње са сек сом. Пр во секс је бо жан ски, а ма
стур ба ци ја је ими та ци ја (дру ге нор ме су из у мр ле и па да ле на дно), 
по ре ђе ње ко је су, ваљ да, при хва ти ли и не књи жев ни ства ра о ци – 
скри бо ма ни. И не књи жев но је не ка вр ста пи са ња и по треб но би би ло 
из вр ши ти ран ги ра ње... за што би тре ба ло да све на пи са но при ку пља
мо у вре ме ну ко је мо же би ти со ци о ло шко, пси хо ло шко, фи ло зоф
ско, жур на ли стич ко, хро ни ча р ско, и из два ја ти, и чу ва ти? 

Ро ба ко ја се не мо же упо тре би ти, ла ге ру је се. Оно што је на 
ла ге ру бр зо за ста ре ва. Има ли не чег го рег од за ста ре ло сти. За ста
ре лост се пре зи ре. А тек за ста ре лост љу ди. За ста рео чо век се не 
мо же адап ти ра ти. Из гу бљен је за у век. 

 Ко да је ди јаг но зу? 
По бу ње ни или бо ле сни? 

Умет ност је ве штач ки про из вод. И као све ве штач ко мо ра се 
утро ши ти или од ба ци ти. 

Пре ви ше се на го ми ла ва! 
Са да до ла зи мо до оног нај ва жни јег пи та ња: вре мен ски гле да

но, да ли је то ком исто ри је љу ди ма би ла ви ше по треб на ти ра ни ја 
или де мо кра ти ја? 

Ко ман до ва ње и по слу шност! 
У ка квој су ве зи пер фид на ко ман да и без у слов на по слу шност? 
Ко ли ко нам ко ман дант до пу шта да са ра ђу је мо с њим, ко ли ко 

смо му по треб ни? 
Да ли су ви ше жа ли ли за ти ра ни ма или за де мо кра та ма? 
Ка ко са мо жа ле за ти ра ни ма. За шти та ко ју су ужи ва ли од ти

ра на слич на је за шти ти ко ју им пру жа Бог. 
Шта ће по сле не стан ка ти ра на? 
Ко ће их бра ни ти, над зи ра ти и ка жња ва ти? 




