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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, 
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оним што, мо жда, у овом тре нут ку ни је од пре суд ног зна ча ја за са вре ме ну 
срп ску књи жев ност? Али – да ли је та ко? 

Ба вље њем за че ци ма срп ског по зор ја и ње го вог раз во ја, са гле да ва
њем ду ха епо хе XIX ве ка, ве ка пре ви ра ња и пре и спи ти ва ња, до ла зи мо до 
кључ них и не та ко ла ко за не мар љи вих за кљу ча ка: драм ска књи жев ност, 
тре нут но мар ги на ли зо ва на, а то ком пе ри о да XIX ве ка но се ћа жи жа 
срп ске књи жев но сти, от кри ва сва ме ан дри ра ња ми ну ле епо хе, ука зу ју ћи 
исто вре ме но на од ре ђе на књи жев на стру ја ња и лу та ња, на оне крај ње 
оства ре не, али и на по тен ци јал не а ипак нео ства ре не то ко ве срп ске књи
жев но сти и уну тар ње драм ске по е ти ке. Та ко ђе, на во ди нас да се из но ва 
пре и спи ту је мо от ку да је и за што то ком XIX ве ка дра ма би ла но се ћи стуб 
књи жев но сти, а да нас по ста је ус пут на тач ка уну тар на уч но и стра жи вач
ких по ља, и по ред све сти да се ве ћи на срп ских спи са те ља и књи жев ни ка 
под јед на ко ис по ља ва ла и кроз драм ски из раз.

Прег нант на ис тра жи ва ња и кон зи стент на до стиг ну ћа Зо ри це Не
сто ро вић по ка зу ју да се иза до са да шњих мно го број них ис тра жи вач ких 
ре зул та та и да ље кри ју не ке зап ти ве не исти не ко је осве тља ва ју и рас
кри љу ју смер ни це и ли ни је раз во ја де вет на е сто ве ков них стру ја ња и 
стре мље ња.

Об ја вљи ва ње на уч не мо но гра фи је 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 Зо ри це Не сто ро вић на
ја вље но је три ма пре да ва њи ма одр жа ним у Ко лар че вој за ду жби ни то ком 
мар та 2016. го ди не, ко јом је при ли ком ау тор ка из не ла основ не сег мен те 
соп стве ног на уч но и стра жи вач ког ра да. Три пре да ва ња би ла су кон ци пи
ра на та ко да су њи ма ис так ну та глав на под руч ја сту ди је и на го ве ште ни 
но во на ста ли ре зул та ти пре да ног ис тра жи ва ња. Пре да ва ње „У ра ља ма 
књи жев но сти” ба зи ра но је на са жет ку и ре зи меу за че та ка драм ског по ља, 
а у окви ру кон сти ту и са ња и по ста вља ња те ме ља да на шње срп ске књи
жев но сти; пре да ва ње „Исто ри ја и дра ма” од но си ло се на ва зда и ни кад 
до кра ја не ис пи та но по ље уза јам не усло вље но сти исто ри је и ње ног 
драм ског об ли ко тво ре ња, док је по след њим пре да ва њем, „Ко ме ди ја”, 
ау тор ка пред ста ви ла кра так осврт на раз вој и функ ци ју ко ме ди о граф ског 
ра да и на ње го ве осо бе но сти уну тар драм ског ства ра ла штва. 

Ко ри це из да ња осли ка не ре про дук ци јом Му зе пле шу с Апо ло ном 
ре не сан сног сли ка ра Бал да са реа Пе ру ци ја, су ге стив но ис ти чу иде ју 
об но ве и пре по ро да, усме ра ва ју ћи чи та о ца на пре и спи та ва ње на слов не 
син таг ме Ве ли ко до ба. Де тер ми ни шу ћи сво ја ис тра жи ва ња овом од ред
ни цом, по на шем ми шље њу и те ка ко при ме ре ном и ефект ном, ау тор ка 
ис ти че зна чај и уло гу де вет на е сто ве ков ног драм ског ства ра ла штва, 
обра зла жу ћи сво ја за па жа ња ста вом да „срп ска књи жев ност XIX ве ка 
по ста је исто оно што и ели за бе тан ски пе ри од у ен гле ској ли те ра ту ри, 
не мач ки Stu rm und Drang, кла си ци зам у Фран цу за или вре ме злат ног 
ба ро ка у шпан ској књи жев но сти”. Али она већ под на сло вом де фи ни ше 
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ис тра жи вач ко по ље – са гле да ва ње раз вој ног то ка срп ске дра ме ба зи ра но 
на исто риј скоте о риј ском и те мат скопо е тич ком при сту пу гра ђи. При
сту па ју ћи дра ми као књи жев ном тек сту а не као пред ло шку за по зо ри
шна из во ђе ња, ау тор ка си сте ма тич но, кон ци зно и стил ски об ли ко ва но, 
ја сно и пре ци зно ин те гри ше исто риј ски раз ви так, ува жа ва ју ћи при том 
све аспек те до са да шњих, пре вас ход но стра них, али и срп ских те о риј ских 
до стиг ну ћа у до ме ну дра ме.

Из ло же ним ре зул та ти ма и но вим прег нант ним уви ди ма прет хо ди 
па сус „Реч пре...”, ко ји до би ја лик драм ског про ло га, а у ко јем се ис ти че 
и на гла ша ва син те тич ки при ступ до са да шњим пар ти ку лар ним ис тра
жи ва њи ма, на уч ним мо но гра фи ја ма и сту ди ја ма вр сних прет ход ни ка 
на по љу драм ске де лат но сти. Исто вре ме но, мо но гра фи ја Ве ли ко до ба 
пред ста вља син те зу до са да шњих из у ча ва ња Зо ри це Не сто ро вић, на до
ве зи ва њем на ре зул та те два де се то го ди шњег пре да ног ра да у обла сти 
драм ске по е ти ке, а из ло же ним у на уч ним мо но гра фи ја ма Јо ван Су бо тић 
(2000), Бо го ви, ца ре ви и љу ди (2007), Кла сик Сте ри ја (2011), као и у мно
го број ним сту диј ским пар ти ку лар ним ра до ви ма из ло же ним у збор ни ци
ма и на уч ним ча со пи си ма. У од но су на прет ход не сту ди је, чи је је исто
риј скоте о риј ско по ла зи ште усред сре ђе но на по е тич ко ства ра ла штво 
нај зна чај ни јих драм ских пре га ла ца XIX ве ка, од но сно на по ку шај жан
ров ске ди фе рен ци ја ци је од ред ни ца исто риј ска дра ма/тра ге ди ја, ова на
уч на мо но гра фи ја, ка ко је то већ и ин тен ци о нал но ис так ну то епи ло гом 
„На са мом кра ју”, „ не са гле да ва са мо исто ри ју раз во ја драм ског ро да, већ 
још јед ном ана ли зи ра и пре и спи ту је по е ти ку јед ног ва жног пе ри о да”.

За сни ва ју ћи рад на ра зно ли кој и обим ној би бли о граф ској гра ђи, 
ко ри сте ћи ра зно вр сну при мар ну и се кун дар ну ли те ра ту ру, ау тор ка ар
гу мен то ва но из но си и по твр ђу је став сво јих прет ход ни ка о уте ме ље но
сти срп ске дра ме и уза јам ној усло вље но сти исто риј ских по ла зи шта и 
драм ског об ли ко тво ре ња, и на но во по твр ђу је не пре ста ну спре гу и су сти
ца ње раз ли чи тих књи жев них по ја ва и исто риј скодру штве них окол но сти.

Струк тур но, пред мет ис тра жи ва ња за сно ван је на ди ја лек тич ком 
по сма тра њу и пре и спи ти ва њу свих аспе ка та и чи ни ла ца са гле да ва них 
кроз ди ја хро ниј ски и син хро ниј ски при ступ. Ди ја хро ниј ским при сту пом 
гра ђи, си сте ма тич но, ис то ри граф скикњи жев но и те о риј ски ар гу мен то
ва но пра ти се ли ни ја раз во ја срп ске дра ме XIX ве ка. Гра ни це де вет нае
сто ве ков не драм ске књи жев но сти оме ђе не су два ма ва жним исто риј ским 
до га ђа ји ма – Фран цу ском ре во лу ци јом и Пр вим свет ским ра том. На 
по чет ку те „кри ву да ве ли ни је раз во ја” срп ске дра ме у XIX ве ку сто ји 
Тра ге ди ја Јо ва на Ра ји ћа (1798), а са дру ге стра не је Кра ље ва је сен Ми
лу ти на Бо ји ћа (1913), ко јом се, пре ма ми шље њу Јо ва на Хри сти ћа, а ко је 
за сту па и пи сац мо но гра фи је, за вр ша ва злат но до ба срп ске дра ме. Ме
ђу тим, с об зи ром на то да те жи шта про у ча ва ња об у хва та ју це ло куп но драм
ско ства ра ла штво, а не са мо из дво јен пар ти ку лар ни по е тич ки про блем, 
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син хро ниј ским при сту пом гра ђи гра ни це злат ног до ба ну жно су про
ши ре не увр шта ва њем и дра ма тур шких ра до ва Бо ре Стан ко ви ћа и Бра
ни сла ва Ну ши ћа.

По ла зе ћи од драм ских по че та ка ко ји про ис хо де из тзв. „школ ског 
по зо ри шта” и „при год не дра ме”, „по ср ба/пре во ђе ња/при ла го ђа ва ња” 
ино стра них драм ских из вор ни ка, пре ко драм ских пр ве на ца, али и зре
лих оства ре ња пи о ни ра драм ског ства ра ла штва, Сте фа на Сте фа но ви ћа 
и Ла за ра Ла за ре ви ћа, ис пра ће на је ли ни ја драм ског раз во ја ко ја во ди ка 
те жњи у оства ри ва њу до ме та ро ман ти чар ске тра ге ди је, до стиг ну тих у 
вр хун ским де ли ма срп ске дра ма тур ги је оли че ним у зре лим ро ман ти чар
ским оства ре њи ма Ђ. Јак ши ћа и Л. Ко сти ћа. Упо ре до са раз вит ком исто
риј ске дра ме, осо би та па жња по све ће на је и по гла вљу о ко ме ди о граф
ским уз ле ти ма Ко сте Триф ко ви ћа и Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, ко ји ће, 
уо ста лом, и из не дри ти ко ме ди о граф ску де лат ност Бра ни сла ва Ну ши ћа. 

У овој сту ди ји Зо ри ца Не сто ро вић ис ти че осо бе ност и спе ци фич
ност драм ског де ла и ње го вог бив ство ва ња уну тар те ку ћих књи жев них 
стру ја ња. Дво стру кост има нент на са мом жан ру, за ни мљи во упо ре ђе на 
са му зич ком пар ти ту ром, огле да се и у дво стру кој при ро ди дра ме. Драм
ски текст, „ко ји је ла ко чи та ти, али те шко на пи са ти”, а на ко ји је ве о ма 
те шко при ме ни ти ин тер пре та тив ни ме тод пе сме или ро ма на, оби та ва 
по пут чар да ка ни на не бу ни на зе мљи, из ме ђу драм ског об ли ко ва ња и 
из во ђе ња. Ис ти чу ћи спе ци фич ност сим бо лич не драм ске фор ме, ко ја не 
тр пи рас пли ња ва ња и ди гре си је, слу же ћи се Стај но вим тер ми ном „ефе кат 
ле де ног бре га” ра ди по ја шње ња про бле ма ти ке драм ског тек ста, ау тор ка 
овом мо но гра фи јом на до ме шћу је пра зни ну у до са да шњим из у ча ва њи ма 
– увид у ин те грал ну ли ни ју раз во ја дра ме, не осла ња ју ћи се са мо на из
во ђач ке аспек те већ са гле да ва ју ћи дра му на да све као књи жев ни текст. 

Си сте ма тич на из у ча ва ња драм ских пре га ла ца то ком овог пе ри о да 
ну жно су до при не ла и по је ди ним но ви на ма у од но су на до са да шња из
у ча ва ња и ту ма че ња. Осла ња ју ћи се на Креј но ва књи жев ноисто ри о граф
ска до стиг ну ћа у до ме ну те о ри је дра ме и има ју ћи у ви ду исто риј ске, књи
жев но и сто риј ске и ау то по е тич ке чи ње ни це, али ни јед ног тре нут ка не 
за не ма ру ју ћи ши ри со ци јал ни, идеј ни и по ли тич ки ми ље, кроз хро но ло
шки при ступ гра ђи ау тор ка уви ђа узроч нопо сле дич ну по ве за ност драм ског 
раз во ја уну тар ко јег по сто ји ма три ца, али и гра ђа ко ја из ми че ука лу пље
но сти и иска ка њу из ван ма три це. Иза ова ко ус по ста вље не и уо че не ма
три це драм ског ро да кри је се и от кри ва ме ан дри ра ње драм ског раз во ја, 
као и срп ске књи жев но сти XIX ве ка.

На осно ву те о риј ских по став ки има нент них драм ском жан ру, а у 
окви ру по ло жа ја драм ске по е ти ке уну тар срп ске књи жев но сти и срп ске 
на у ке о књи жев но сти, са гле да ва се и по вла чи па ра ле ла ис так ну тих драм
ских пи са ца Сте фа но ви ћа, Са рај ли је, Сте ри је са ста рим ти пом дра ме и 
ње ним по че ци ма за сно ва ним на школ ској, при год ној дра ми и по ср ба ма, 
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а са мим тим се уо ча ва и ис ти че пре суд ност два кључ на еле мен та у ње
ној из град њи – ди дак ти зма и исто ри зма. Ова два сег мен та, усто ли че на 
у по е ти ци срп ске дра ме без об зи ра на то да ли по сма тра мо исто риј ску 
дра му, ко ме ди ју или гра ђан ску дра му, ме сти мич но ће се ме ња ти и ва ри
ра ти, али ни ка да не ће на пу сти ти срп ско драм ско ства ра ла штво, усту па
ју ћи, по сте пе но и бла го вре ме но, ме сто и про стор есте тич ком об ли ко ва њу 
драм ског књи жев ног де ла, што је усло вље но пре све га на прет ком и 
са мо све шћу драм ских пре га ла ца.

Бу ду ћи да ре цеп ци ја драм ског де ла за ви си од ње не при ро де, ко ја 
има нент но по се ду је дво стру ко те жи ште, од но сно ду ал ну при ро ду ко ја 
се кре ће у ра спо ну текст –ме ди јум, ау тор ка ис ти че да ова на да све сим
бо лич на фор ма умно го ме за ви си од пе ри о да у ко ме на ста је, од дру штве
но и сто риј ских при ли ка, али и од са мо све сти ства ра ла ца и пу бли ке за 
ко ју де ло на ста је. Оту да се то ком свог раз вој ног то ка струк ту р ноте мат
ска фор ма дра ме ну жно ме ња ла, те је у по је ди ним пе ри о ди ма пре ва гу 
од но сио текст, а по том при каз, да би се на но во ус по ста ви ла пре ва га 
тек ста. Ова кво са гле да ва ње ну жно нас до во ди и до по ста вља ња пи та ња 
и трет ма на са вре ме не по зи ци је драм ске књи жев но сти, те и до уви да да 
у њој да нас пре вла да ва при каз, од но сно из во ђе ње и пред ста вља ње, у 
од но су на драм ски текст ко ји је у са вре ме ном те а тру ви ђен тек као пред
ло жак за те а тар ске пе р фор ман се.

По ве зу ју ћи том „кри ву да вом ли ни јом ле по те” све тач ке, при че му 
јед на сто ји на кра ју XVI II ве ка а дру га на по чет ку XX ве ка, ау тор ка за
хва та све о бу хват ну гра ђу чи јом ће ана ли зом, ту ма че њем и ми ну ци о зним 
за па жа њи ма пру жи ти ин те грал ну исто ри ју иско на, то ка и ис хо ди шта 
срп ског драм ског ства ра ла штва. Раз вој драм ских жа нр о ва, усло вље них 
ре ци пи јен ти ма и пу бли ком ко ји ма је на ме ње на, има нент но от кри ва и 
раз вој це ло куп не срп ске књи жев но сти овог пе ри о да, као и ги ба ња уну
тар раз ли чи тих књи жев них гру па ци ја и де ло ва ња на ших прет ход ни ка. 
Син те тич ким при сту пом гра ђи за сно ва ним на те о риј ским и књи жев но
исто ри о граф ским по став ка ма, ова књи га до при но си ја сни јем уви ду у 
кул тур ни и књи жев ни жи вот ми ну лог до ба, а па жљи ви јем чи та о цу от
кри ва ју се сва ме ан дри ра ња епо хе ко ја је из не дри ла дра му, као и ње на 
функ ци ја и зна чај за да на шњи по ло жај срп ског те а тра. 

На кра ју, а мо жда би тре ба ло ре ћи – на по чет ку, по ка зу је се да је 
ба вље ње драм ским по зор јем XIX ве ка не из о став но у би ло ка квом при
сту пу са вре ме ном те а тру, што уо ста лом по ка зу ју и нај бо љи ту ма чи 
срп ског драм ског ства ра ла штва, по пут ре ди те ља Де ја на Ми ја ча, Его на 
Са ви на и Ја го ша Мар ко ви ћа. И тек ће нам те мељ но по зна ва ње драм ских 
при ли ка XIX ве ка, од но сно по др о бан увид у исто ри јат и раз вој драм ског 
ства ра ла штва те епо хе, омо гу ћи ти да са вре ме но по зор је по пут фе ник са 
по но во из диг не мо и вра ти мо му епи тет злат ног до ба. 
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Ова на уч на мо но гра фи ја исто вре ме но пред ста вља за хвал ност и 
дуг свим оним остра шће ним и пре да ним драм ским де лат ни ци ма – пи
сци ма, кри ти ча ри ма, те о ре ти ча ри ма, из во ђа чи ма ко ји су се, не оба зи
ру ћи се на му ко трп не и оскуд не дру штве не и исто риј ске при ли ке и окол
но сти, тру ди ли и из бо ри ли да се те а тар осну је и да оп ста не.

Jeлена КО ВА ЧЕ ВИЋ

ШУМ ЛИФ ТА, ВОТ КЕ И ИРО НИ ЈЕ

Џу ли јан Барнс, Шум вре ме на, прев. Зо ран Па у но вић, Ге о по е ти ка, Београд 
2016

Џу ли јан Барнс се у сво јим де ли ма оп се сив но ба ви ау тен тич но шћу 
се ћа ња у жи во ту по је дин ца (нпр. Ово ли чи на крај), али и ко лек ти ва ко јем 
тај по је ди нац при па да (нпр. Исто ри ја све та у 10 1/2 по гла вља). Ме ђу
тим, по след њи ро ман, Шум вре ме на, об ја вљен и пре ве ден 2016. го ди не, 
ис пи ту је гра ни це ау то но ми је умет но сти у то та ли тар ним ре жи ми ма по
сред ством фик тив не би о гра фи је са ста вље не од се ћа ња ру ског ком по зи то ра 
Дми три ја Шо ста ко ви ча. Он је, за раз ли ку од мно гих ру ских умет ни ка, 
„пре жи веоˮ Ста љи нов ре жим, те је на слов ро ма на умно го ме иро ни чан. 
На и ме, Шум вре ме на је алу зи ја на де ло Оси па Ман дељ шта ма, јед ног од 
умет ни ка ко ји ни су има ли (не)сре ћу да са чу ва ју жи вот у вре ме со вјет ске 
ре пре си је три де се тих го ди на про шлог ве ка и тзв. „Ве ли ке чист ке”, и 
Барнс кроз фраг мен те из Шо ста ко ви че вог жи во та на сто ји да по ка же да 
је по не кад, у вре ме ни ма по пут Ста љи но ве вла да ви не, „би ти хе рој би ло 
мно го лак ше не го би ти ку ка ви ца .ˮ 

Ро ман пра ти три пе ри о да Шо ста ко ви че вог жи во та, на зва на „Је дан: 
на од мо ри шту”, „Два: у ави о ну” и „Три: у ау то мо би лу”. Све три од ред
ни це су ге ри шу кре та ње и сим бо лич но упу ћу ју на за тво ре ност со вјет
ског дру штва у вре ме Ста љи на, од но сно на пре ко о ке ан ска пу то ва ња 
ави о ном као су дар са за пад ном кул ту ром, ко ју је ру ски вла дар про ка зао 
као ка пи та ли стич ко зло. Раз ми шља ју ћи о свом де тињ ству, Шо ста ко вич 
се се ћа лет њи ков ца у ко јем је „со ба од пе де сет ква драт них ме та ра има ла 
са мо је дан ма ле ни про зор ,ˮ што је у овом ро ма ну ме та фо ра за гу шљи ве 
ат мос фе ре со вјет ске Ру си је, у ко јој су до ме ти умет но сти и кул тур ног 
жи во та огра ни че ни про па ган дом и по тре бом да се ства ра ју ан га жо ва на 
де ла у свр ху ве ли ча ња со ци ја ли зма. Ма ле ни про зор је, у Шо ста ко ви че вом 
слу ча ју, љу бав пре ма му зи ци ди си ден та Иго ра Стра вин ског, али ће то ком 
по се те САД би ти при мо ран да у го во ру ко ји су за ње га на пи са ли Ста
љи но ви иза сла ни ци осу ди Стра вин ског као „из гу бљен слу чај ,ˮ од но сно 




