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ко ја ће ка на ли са ти на та ло же не не во ље у сме ру ис по ља ва ња кре а тив них 
по тен ци ја ла. Или, ка ко то на ра тор ка опи су је:

Осим то га, та Ми ле на М. ме је спа си ла да ме жи вот за по сле не и 
уда те же не не из ба ци на не ку од свјет ских оба ла на ко јој мо ра и оке а ни 
из ба цу ју на су ка не ки то ве и дру ге кре па не жи во ти ње ко је ни су иза шле на 
крај са про мјен љи вим и хи ро ви тим усло ви ма ко ји вла да ју у свјет ским 
во да ма у ко ји ма са мо хра бри, и по го то во по ква ре но до ви тљи ви, оп ста ју.

Шта још оста је за уте ху? То пли дом и сун ча на пла жа, по ро дич ни 
ми ље у ко јем се на љу бав и па жњу од го ва ра истим ин тен зи те том, ин тим
ни за бран. Све то омо гу ћу је да пре ђе ни пут од умо р не и пре за по сле не 
же не ка спи са тељ ски на стро је ној Ми ле ни М. бу де што кра ћи. Иа ко се 
рад ња ро ма на де ша ва у раз ви је ној за пад ној зе мљи, уни вер зал ност пат
ње про ду хо вље не и ам би ци о зне же не, бо ли и по ни же ња ко ја тр пи на 
пу ту са мо спо зна је омо гу ћу ју срп ским и бал кан ским, умо р ним и не схва
ће ним же на ма, за те че ним и не сна ђе ним на исто та ко не у ре ђе ном рад ном 
тр жи шту, истин ску, де ма ски ра ну ем па ти ју.

Дра га на В. ТО ДО РЕ СКОВ

„ЗА ПАМ ЋЕ ЊА” ВА СИ ЛИ ЈА КРЕ СТИ ЋА

Ва си ли је Кре стић, За пам ће ња, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2016

По сле то ли ких вред них књи га и рас пра ва, Ва си ли је Кре стић се од
лу чио да об ја ви сво је ме мо а ре, за ко је је упо тре био срп ску реч „за пам ће
ња”. Ме мо а ре обич но пи шу др жав ни ци и ис так ну ти по ли ти ча ри, ко ји 
сма тра ју да њи ма мо гу уне ко ли ко до пу ни ти, па и из ме ни ти пред ста ву 
ко ју утвр ђе не исто риј ске чи ње ни це ства ра ју о њи ма. Углав ном по сто је 
два мо ти ва за пи са ње ме мо а ра: пр ви је улеп ша ва ње пред ста ве о се би, а 
дру ги је пре би ја ње ра чу на са сво јим не ис то ми шље ни ци ма и по ли тич ким 
су пар ни ци ма. Пр ва вр ста је ско ро без вред на, док дру га мо же би ти из у
зет но за ни мљи ва, по што вешт пи сац до бро зна да сво је про тив ни ке 
нај у спе шни је мо же на ру жи ти ако на во ди по у зда не и исти ни те, а за њих 
не при јат не и по губ не чи ње ни це.

Кре сти ће ви ме мо а ри не при па да ју ни јед ној ни дру гој вр сти. Они 
су за пра во спис о по ве сти ко ју је Ва си ли је Кре стић до жи вео и о љу ди ма 
с ко ји ма је у стру ци и на у ци са ра ђи вао или се с њи ма су ко бља вао. Је ди ни 
из у зе так пред ста вља увод ни део ко јим је хтео да при ка же да је при пад
ник јед не од нај ста ри јих срп ских по ро ди ца у Вој во ди ни и да је по ду бо
кој ста ри ни Ла ла из Ба на та. Та ко са зна је мо да су ње го ви пре ци жи ве ли 
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у Ба на ту и пре Ве ли ке се о бе Ср ба 1690. го ди не, да су се не ки исе ли ли у 
Ру си ју, а да су то ком XVI II и XIX ве ка би ли тр гов ци, офи ци ри, све ште
ни ци, а ка сни је адво ка ти и ин же ње ри. По себ ну па жњу по све тио је свом 
пра де ди Ми ха и лу Кре сти ћу и де ди Ва си Кре сти ћу, по ко јем је до био 
име, а по том и свом оцу, мај ци и бра ту. Као исто ри чар, Ва си ли је Кре стић 
је знао да се у мо но гра фи ји о Ђа ли или се вер ном де лу Ба на та Кре сти ћи 
мо гу са мо по ме ну ти по ред то ли ких дру гих зе мља ка и су на род ни ка, и 
да их је ди но он у сво јим ме мо а ри ма мо же по дроб ни је при ка за ти и са
чу ва ти од за бо ра ва. И то је учи нио са за и ста дир љи вом бри гом и хва ле 
вред ном па жње. 

Оно што већ на по чет ку ових ме мо а ра пле ни зна ти же љу чи та о ца, 
је су леп је зик и из ра ђен стил пи са ња, ко ји по не кад за и скри и на дах ну
тим и упе ча тљи вим ре чи ма. Та ко по во дом стра шне не сре ће ко ја је го
ло бра де и вој ним ве шти на ма нео бу че не Ђа лин це сна шла на Срем ском 
фрон ту, он ве ли да је то би ло „вре ме ту ге, оча ја, цр ни не и гор чи не” (стр. 
49), а по во дом не во ље ко ја га је сна шла у Но вок не же вач кој гим на зи ји 
још је до дао да је то био ње гов „пр ви су срет са злим вре ме ни ма и не ча
сним љу ди ма” (55). Оно ме ко је бо ље упу ћен у по ли тич ку фи ло зо фи ју 
и ан тро по ло ги ју, Кре сти ће ви при ка зи та квих мо рал них на ка за ка кви су 
би ли То ма Гран фил, Сло бо дан Бер бер ски Ла ла и Љу де вит Др ку лец би ли 
би већ до вољ ни да раз ви је те о ри ју ан тро по ло шког пе си ми зма.

Но, оно што је у овим ме мо а ри ма кључ но, би ло је по ла зно на че ло 
ко јим се Ва си ли је Кре стић при ли ком њи хо вог пи са ња ру ко во дио. То је 
на че ло исти не, од но сно став да исто ри чар ни по ко ју це ну не мо же и не 
сме да пре не брег не ре ле вант ну чи ње нич ку исти ну. То сво је по ла зно 
ста но ви ште Кре стић је из гра дио још као млад исто ри чар, а по твр дио га 
у су че ља ва њу с про фе со ром Ва сом Чу бри ло ви ћем, ко ји је по ку шао да 
га за у ста ви у не при стра сном и на не спор ним на уч ним чи ње ни ца ма за
сно ва ном про це њи ва њу и ква ли фи ко ва њу срп скохр ват ских од но са. По 
ка зи ва њу са мог Кре сти ћа, Чу бри ло вић је био „спре ман на ком про мис, 
на пре ћут ки ва ње исти не, (...) за го ва рао [је] те зу да исто ри чар не сме да 
кри во тво ри чи ње ни це, али да по не кад тре ба да пре ћу ти исти ну” (113). 

Ва си ли ју Кре сти ћу ни на па мет ни је па да ло ово дру го. Он је у сво
јим ра до ви ма, па и у овим ме мо а ри ма, сле дио на че ло ко јим су се ру ко во
ди ли сви ве ли ки исто ри ча ри, а ко је је је згро ви то из ра зио По ли би је ка да 
је ре као: „До бар чо век тре ба да во ли сво је при ја те ље и до мо ви ну и за јед
но са при ја те љи ма да мр зи њи хо ве не при ја те ље. Но, ка да се не ко ба ви 
исто ри јом, тре ба све то да за бо ра ви и да че сто сла ви и оба си па по хва ла ма 
сво је не при ја те ље ка да то њи хо ва де ла зах те ва ју, и да че сто ко ри и не
ми ло срд но гр ди се би нај бли же љу де ка да на то упу ћу ју гре шке у њи хо
вим по ступ ци ма. На и ме, као што се це ло жи во би ће оне спо со бља ва ка да 
му се оду зме вид, та ко и у исто ри ји оста је са мо не ко ри сна при ча ка да 
јој се оду зме исти на” (Исто ри је, I, 14). Уз то Ва си ли је Кре стић, као 
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исто ри чар, до бро зна да пот пун и ре ла тив но по сто јан суд о овим ње го
вим ме мо а ри ма, као и о це ло куп ном ње го вом де лу, не из ри чу ове на ше 
ма лен ко сти ко је да нас го во ре, не го да ће то кроз пе де сет и ви ше го ди на 
учи ни ти по то њи исто ри ча ри, чи ја име на у овом тре нут ку уоп ште не мо
же мо зна ти. За то је по во дом Дру гог кон гре са срп ских ин те лек ту а ла ца 
и књи ге Срп ско пи та ње да нас, ко ја је из тог ску па про ис те кла, ре као да 
ће исто ри ча ри из ре ћи свој суд о они ма ко ји су ор га ни зо ва ли овај кон грес, 
о њи хо вим на ме ра ма и јав ним ис ту пи ма (232). Ово, на жа лост, не зна ју не 
са мо при зем ни не го ни нај моћ ни ји по ли ти ча ри, ко ји, по пут оног на шег 
са вре ме ни ка ко ји је у свом раз о бру че ном са мо љу бљу здру жио пси хо ло шке 
пор тре те и Не ро на и Ка ли гу ле, за и ста ве ру ју да је до вољ но да им за жи
во та ско ро сви ме та ни шу и на из бо ри ма да ју сво је не про ми шље не гла со ве.

Ра ни је сам већ по ме нуо да исто ри чар не тре ба да на во ди баш све 
не го са мо ре ле вант не исто риј ске чи ње ни це, оне чи ње ни це ко је су, по 
ње го вом су ду, бит не за при каз да тих исто риј ских зби ва ња и уло ге љу ди, 
а на ро чи то ис так ну тих по је ди на ца у њи ма. Ка да су по сре ди те шке те
ле сне по вре де и озбиљ не бо ле сти, по пут по вре де гла ве Хен ри ха VI II на 
јед ном ви те шком тур ни ру, ко ја му је уне ко ли ко про ме ни ла лич ност, и 
те шког ди ја бе те са од ко га је умро, та кве чи ње ни це су и те ка ко ва жне 
за раз у ме ва ње уло ге и по ли ти ке вла да ра и дру гих моћ них љу ди, али су 
мо жда су ви шне у слу ча ју ис так ну тих исто ри ча ра. 

Јед на од ва жних те ма ко јом се Кре стић по за ба вио у сво јим ме моа
ри ма би ли су уну тра шњи од но си у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но
сти, а на ро чи то пи та ње да ли та нај ви ша на уч на и умет нич ка уста но ва 
тре ба по вре ме но да раз ма тра озбиљ не па и пре суд не по ли тич ке, еко ном
ске и кул тур не про бле ме с ко ји ма се су о ча ва ју срп ски на род и др жа ва. 
По вод за то би ли су не до вр ше ни Ме мо ран дум СА НУ из 1986. го ди не и 
из ја ва Ни ко ле Хај ди на, об ја вље на у НИНу, да је као пред сед ник про
те рао по ли ти ку из СА НУ.

Ка ко су суд би на Ме мо ран ду ма и зби ва ња по во дом ње га ма њеви ше 
по зна ти, за по че так ћу на ве сти до бро про ми шљен Кре сти ћев суд о ње му. 
„Сма трам да је по ја ва Ме мо ран ду ма зве зда ни тре ну так Ака де ми је, да 
је она тим до ку мен том до ка за ла да је до ра сла сво јим на уч ним и на ци о
нал ним оба ве за ма и да је сто га њен углед у на ро ду, кад је с ра зних стра
на без об зир но би ла на па да на, био на нај ви шем ни воу” (140).

У овом са же том ис ка зу, ко ји са др жи и пре ле пу син таг му „зве зда ни 
тре ну так Ака де ми је”, на ла зи мо да ле ко се жно об ја шње ње шта Ака де ми ја 
је сте и шта тре ба увек да бу де. Ка да Кре стић ка же да се Ме мо ран ду мом 
Ака де ми ја уз ди гла до са мих зве зда, ми са мо мо же мо до да ти да се 11. но
вем бра 1948. го ди не су но вра ти ла до са мо га дна ка да је су јет ног и са мо
љу би вог Јо си па Бро за Ти та снис хо дљи во и удво рич ки про гла си ла акла
ма ци јом за свог по ча сног чла на. Не где из ме ђу тог дна и вр ха кри ву да 
пу та ња ове Ака де ми је по сле Дру гог свет ског ра та.
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Ва си ли је Кре стић да ље об ја шња ва да Ме мо ран дум ни је на пи сан 
с на ме ром да бу де на ци о нал ни про грам, ко ји, ина че, по пут На чер та ни
ја Или је Га ра ша ни на, за ши ру јав ност, а на ро чи то за не при ја те ље, мо ра 
би ти и оста ти тај на. Ме мо ран дум је тре ба ло да бу де са мо јед но кра тан 
од го вор на го ру ћа на ци о нал на и др жав на пи та ња у јед ном из у зет но 
кри зном тре нут ку, ка да по ред Ко му ни стич ке пар ти је ни је би ло дру гих 
де лат них по ли тич ких уста но ва. Но, ка ко та ко ђе по ми ње да је при ли ком 
осни ва ња Ака де ми је 1887. го ди не утвр ђе но на че ло да се она не упли ће 
у по ли ти ку, по ста вља се пи та ње о ка квој по ли ти ци је ов де реч.

По мом су ду, ти на ши ве ли ки прет ход ни ци има ли су на уму те ку ћу, 
а пре све га стра нач ку по ли ти ку, ко ја је у то вре ме већ би ла уко ре ње на 
и уве ли ко де ли ла јав ност. У та кву по ли ти ку се на рав но не тре ба ме ша ти, 
па и сам Ва си ли је Кре стић ве ли да је „од луч но... про тив то га да СА НУ 
ре а гу је на днев но по ли тич ке до га ђа је” (149). У по ли ти ци, ме ђу тим, по
сто је два, и пој мов но и прак тич но, одво је на сло ја за ко је је до во љан здрав 
ра зум да би смо их раз ли ко ва ли. Пр ви слој је те ку ћа по ли ти ка, ко ја се 
бр же или спо ри је ме ња и ко ја, на рав но, ути че на жи вот љу ди, али не до
пи ре до са мих те ме ља на ко ји ма на род и др жа ва по чи ва ју у свом ду хов
ном и кул тур но и сто риј ском по сто ја њу. Дру ги је ду бљи слој оних пре
суд них чи ни ла ца и свој ста ва ко ји је дан на род чи не на ро дом, а ње го ву 
др жа ву чвр стом и по сто ја ном.

Не во ља на ших са вре ме ни ка, па и ака де ми ка, је сте у то ме што ни су 
увек ка дри да одво је та два бит но раз ли чи та сло ја по ли ти ке. Ка да се, ре
ци мо, у но ви на ма и на те ле ви зи ји у исти мах по ја вљу ју ве сти о кан ди да
ти ма на пред сед нич ким из бо ри ма и о њи хо вим из гле ди ма да их до би ју, 
с јед не, и о пре го во ри ма у Бри се лу са вла дом са мо зва не др жа ве ко смет
ских Ал ба на ца, с дру ге стра не, њи ма се чи ни да је и јед но и дру го те ку ћа 
по ли ти ка у ко ју се не тре ба ме ша ти. Пр во је не са мо те ку ћа не го и стра
нач ка по ли ти ка у ко ју СА НУ за и ста не тре ба да се упли ће. Дру го је, 
ме ђу тим, од суд но пи та ње очу ва ња или рас про да је на шег те ри то ри јал ног 
ин те гри те та и су ве ре ни те та и Ко со ва као сто же ра на шег на ци о нал ног 
и ду хов ноисто риј ског иден ти те та. То упра во има на уму Ва си ли је Кре
стић ка да твр ди да је Хај дин про те рао из Ака де ми је са мо сва ку срп ску 
по ли ти ку, а да је увео по ли ти ку „пре ћут ног са гла ша ва ња са свим што 
је чи ни ла ак ту ел на власт” (158), што је, по ме ни, удво рич ка по ли ти ка.

Ве ли ка за слу га Ва си ли ја Кре сти ћа је ко нач но раз от кри ва ње та ко
зва ног ју го сло вен ства Јо си па Ју ра ја Штро сма је ра и ње го вог на вод ног 
при ја тељ ства пре ма Ср би ма, због ко јег је 30. ја ну а ра 1869. го ди не иза бран 
за по ча сног чла на Срп ског уче ног дру штва. То Штро сма је рово ју го сло вен
ство Кре стић је оце нио „као ла жно и при твор но, ко је је са мо по име ну 
би ло ју го сло вен ско, а у сво јој су шти ни је би ло хр ват ско, па и ве ли ко хр ват
ско” (195). А у сво јој књи зи Би скуп Штро сма јер у све тло сти но вих из во
ра Кре стић је по дроб но ана ли зи рао пре пи ску из ме ђу Штро сма је ра и 



пап ског нун ци ја у Бе чу Се ра фи ма Ва ну те ли ја, чи ји се ори ги на ли чу ва ју 
у Тај ном ва ти кан ском ар хи ву.

Та ко смо са зна ли да је Штро сма јер, као до бар Хр ват, мо рао мр зе ти 
Ср бе, па њих озна ча ва ти као „рас кол ни ке, ши зма ти ке, фо ци јев це, би зан
тин це и кр ме љив це” (308), док је као до бар ка то лик мо рао мр зео Жи до
ве, и то стра сно из ду би не сво је ду ше, па их осло вља ва ти „као нај го ри 
људ ски сој, мо рал ни от пад и плев/у/”, ко ји због уби ства Ису са Хри ста 
но се на свом че лу не из бри си ви жиг про клет ства” (308). За Штро сма је ра 
Је вре ји су би ли „нај го ри сму тљив ци, пре ва ран ти и гра бе жљив ци”. Сто га 
је „све зло овог све та, ма ње или ви ше до ла зи ло од по ква ре них Је вре ја, 
ко ји су, у са ве зу са сло бод ним зи да ри ма, же ле ли да овла да ју све том” (308).

По себ ну па жњу за слу жу је хај ка ко јој је Ва си ли је Кре стић био под
врг нут због свог члан ка „О ге не зи ге но ци да над Ср би ма у НДХ”, ко ји 
је сеп тем бра 1986. го ди не об ја вљен у Књи жев ним но ви на ма. Већ че твр
тог да на по об ја вљи ва њу био је на пад нут у Днев ни ку II РТСа, а по том 
је усле ди ла ха ран га у Ко му ни сту, Бор би, Сло бод ној Дал ма ци ји, Ви је сни ку, 
Осло бо ђе њу, Оку, Да на су, Ве чер њем ли сту, Гла су кон ци ла, Ма ру ли ћу, 
Magyar Szóу, Днев ни ку и дру гим ли сто ви ма. По ред во де ћих јав них гла
си ла, у ту пр ља ву кам па њу про тив Кре сти ћа укљу чи ли су се и во де ћи 
по ли ти ча ри оно га вре ме на, као што су Ју ре Би лић, Пе ро Пле ти ко са, Вла
до Го то вац, Ду шан Ми те вић, Жив ко Ку стић, Пре драг Ма тве је вић, пред
сед ни ца Дру штва књи жев ни ка Хр ват ске Ма ри ја Пе а кић Ми ку љан и 
дру ги.

О за сно ва но сти те кри ти ке мо жда нај бо ље ка зу је по то ње све до че
ње Ду шка Ми те ви ћа на суд ском ро чи шту, ка да је при знао да је оп ту жбу 
про тив Кре сти ћа на сед ни ци Пред сед ни штва Град ског ко ми те та СКС 
из ре као „за то што ни је знао пра ви сми сао ре чи ге не за, што је, су де ћи 
по ње ном ко ре ну, за кљу чио да је реч о ге не ти ци” (200). Во де ћи хр ват ски 
по ли ти ча ри, исто ри ча ри и књи жев ни ци ни су би ли баш то ли ко ту пи и 
глу пи као наш Ду шко Ми те вић. Оно што је њих по го ди ло и ра же сти ло 
би ла је чи ње ни ца да је Кре стић нео бо ри вим до ка зи ма по ка зао и до ка зао 
да за ми сао ге но ци да над Ср би ма ни је на ста ла нео че ки ва но и на пре чац 
1941. го ди не, већ се ду го ства ра ла и уоб ли ча ва ла то ком XIX и XX ве ка, 
а из ра жа ва ла се у де на ци о на ли за ци ји, хр ва ти за ци ји и аси ми ла ци ји Ср ба 
у Хр ват ској, Сла во ни ји и Дал ма ци ји.

Они ко ји чи та ју Кре сти ће ве исто риј ске мо но гра фи је, па и ме мо а ре, 
мо гли би сте ћи по гре шан ути сак да је Кре стић са мо бо рац за исти ну, али 
не и на ци о нал ни и по ли тич ки бо рац. Он је, ме ђу тим, из ри цао по ли тич ке 
и мо рал не су до ве, али са мо по во дом нај о збиљ ни јих на ци о нал них и др жав
них пи та ња. Та ко по во дом пре го во ра ко је је ру ко вод ство САО Кра ји не 
12. ок то бра 1991. го ди не у Па ри зу во ди ло с ам ба са до ром Хен ри јем Вај
нен сом, кор ди на то ром та да шње Европ ске за јед ни це, у ко ји ма је и лич но 
уче ство вао, Кре стић ве ли да „Евро па не ма ри за Ср бе ни оно ли ко ко ли ко 
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не ки га зда бри не за свог пса” (214). То би мо ра ли зна ти сви они ко ји се 
за ла жу за бес по го вор ни ула зак Ср би је у Европ ску уни ју по це ну гу бит ка 
Ко со ва и Ме то хи је, по што Евро пља ни, до ду ше, га је псе, па их по не кад 
и на гра де не ком ве ћом су мом за ре фор му др жав не упра ве, али их не при
ма ју у члан ство.

У озбиљ ни јим ра су ђи ва њи ма о при ро ди исто ри о гра фи је има по је
ди на ца ко ји твр де да су исто ри ча ри обр ну ти про ро ци, ко ји про ри чу оно 
што се већ до го ди ло. Кре стић је, ме ђу тим, био и пра ви про рок ка да је у 
пи сму Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу, ко јим је од био члан ство у Глав ном од бо
ру СПСа, ре као да са став тог Од бо ра ни је до бар и да „во ди фи ја ску не 
са мо бу ду ће стран ке већ, мо жда, и Ср би је” (207). Ово Кре сти ће во про
ро чан ство се, на жа лост, об и сти ни ло.

На по слет ку бих до дао не што што од го ва ра мо јој на ра ви, ко ја је 
скло на иро ни ји, па и сар ка зму. По во дом пре ла ска Вас ка По пе и Бра ни
сла ва Бу ку ро ва у но во о сно ва ну Вој во ђан ску ака де ми ју на у ка и умет но сти, 
Кре стић на во ди да им је „обе ћа ван... пе то стру ко ве ћи нов ча ни до да так 
од оног ко ји има ју чла но ви СА НУ” (271). Та ко смо са зна ли ка ко ве ли ки 
но вац у дво ји ци Ба на ћа на мо же ла ко да раз бу ди вој во ђа нер ску са мо свест.

И ови ме мо а ри по твр ђу ју да се Кре стић уз ди гао на ра ме ни ма ве ли
ких исто ри ча ра про шло сти, а да ће би ти узор мла дим и ча сним исто ри
ча ри ма у бу дућ но сти.

Ко ста ЧА ВО ШКИ

ТА ЛИ ЈИН ХРАМ

Зо ри ца Не сто ро вић, Ве ли ко до ба – исто ри ја раз вит ка дра ме у срп ској 
књи жев но сти XVI II и XIX ве ка, Klett, Бе о град 2016

Сва ко по дроб ни је са гле да ва ње, ис тра жи ва ње и ту ма че ње са вре ме ног 
те а тра ну жно из и ску је вра ћа ње ка ње го вим пра и зво ри ма. Дра ма XIX 
ве ка, од но сно пе ри од ње ног усто ли че ња, фор ми ра ња и ус по ста вља ња 
раз вој ног то ка, ту ма че на је и пра ће на углав ном од стра не рет ких ис тра
жи ва ча и ра до зна лих чи та ла ца. Има ју ћи у ви ду да на шњи по ло жај срп
ске књи жев но сти, и у окви ру ње по е ти ке дра ме, ко је се, мо ра мо при зна ти, 
тре нут но на ла зе у не за вид ном по ло жа ју, а по го то ву узи ма ју ћи у об зир 
пер спек ти ву и ста во ве чи та ла ца но во на ста лог ци ви ли за циј ског по рет ка, 
не пре ста но нас су сти чу број не не до у ми це. Та ко са гле да но, ну жно нам се 
на ме ћу пи та ња: от куд, за што и че му ту ма че ње дра ме XVI II и XIX ве ка? 
За што се ба ви ти оним о че му је, чи ни се, го то во све већ ре че но и на пи са но, 




