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К РИ Т И К А

ПО Е ТИЧ КИ ИДЕН ТИ ТЕТ И КОМБИНАТОРИЧКA  
СТРАСТ НИ КО ЛЕ КИ ТА НО ВИ ЋА

Ни ко ла Ки та но вић, Ал-Ге бра: Уце ли ва ње Кр хо ти на – Пу сти њак Пе ва 
Пе ску, Ба нат ски кул тур ни цен тар, Но во Ми ло ше во 2015

Ни ко ла Ки та но вић пред ста вља јед ну нео бич ну, ве о ма за ни мљи ву 
по ја ву срп ског ду хов ног и књи жев ног жи во та. Ушав ши у про стор јав ног 
дис кур са по чет ком осам де се тих го ди на ХХ ве ка, он је сво је при су ство 
у књи жев но сти тем пи рао на ни воу „ни ског при ти ска” вла сти те кре а
тив но сти, ма да је та кре а тив ност не сум њи ва и че сто ве о ма про во ка тив
на. Ки та но вић је не дво сми сле но ра до знао, ис тра жи вач ки ори јен ти сан 
пи сац ко ји је спре ман да ме ња сво је по е тич ке одо ре и да не пре ста но 
ис тра жу је ка ко по свом по ла зном ег зи стен ци јал ном ис ку ству, та ко и по 
на чи ну тек сту а ли за ци је и вер бал ног из ра за сво га ис ку ства.

Ду хов на ис тра жи ва ња

Ки та но ви ће во ду хов но ис ку ство из у зет но је за ни мљи во, а то пот
пи сник ових ре до ва мо же лич но да по све до чи, бу ду ћи да смо у мла до сти, 
до ста то га, за јед но про ла зи ли. Ка сни је се Ки та но вић ве зао за Уче ње 
ва тре, о че му је, углав ном под псе у до ни мом Ра ул Амон, об ја вио ви ше 
књи га ко је опи су ју ко ли ко оп шта, те о риј ска и ду хов на на че ла, то ли ко 
и прак тич ну ак тив ност уте ме ље ну на тим на че ли ма (Ва ша суд би на по 
уче њу ва тре, 1988; О уче њу ва тре, 1989; Ле че ње ва тром, 1990; Па ра лел-
на зна ња и уче ње ва тре, 1990; Цар ство свих мо гућ но сти, 1991; Увод у 
уче ње ва тре, 1997). Осим то га, он је, без сум ње, је дан од нај а у тен тич ни
јих срп ских гра фо ло га, али не гра фо ло га усме ре них ка кри ми но ло шким 
ис пи ти ва њи ма не го гра фо ло га као ду хов них ис тра жи ва ча усме ре них ка 
хер ме ти зму и ми сти ци зму (Гра фо ло ги ја, 1989; Ваш ру ко пис, огле да ло ва ше 
суд би не, 1989). Уоп ште но по сма тра но, Ки та но вић се у окви ру раз ли чи тих 
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хер ме ти стич ких уче ња и чак жи вих по кре та по ста вљао та ко да је на сто
јао да из гра ди соп стве ни, че сто еклек тич ки си стем зна ња у ко јем се мо гу 
ја сно пре по зна ти раз ли чи та из во ри шта и ин спи ра ци је, ра зно вр сне иде је 
и пој мо ви. Свим по ти ца ји ма са ко ји ма се су о ча вао Ки та но вић је при сту
пао крај ње отво ре но и чак бе за зле но, ап сор бу ју ћи оно што му је би ло 
по треб но, али че сто и не же ле ћи да кри тич ки озбиљ ни је про ве ри оно за 
чи ме по се же. У све му то ме, ипак, мо гао се пре по зна ти не дво сми слен, 
из ра зи ти ду хов ни та ле нат за сно ван на спрем но сти та на не ду ше да се 
отво ри бес кра ју оно стра но сти.

Књи жев но сти је Ки та но вић ве о ма че сто при сту пао као прак тич ном 
об ли ку ис по ља ва ња ду хов них ис ку ста ва ко ја је вре ме ном сти цао. У том 
сми слу је ње го во књи жев но де ло ре дов но ра чу на ло са ве о ма про стра ним 
окви ри ма вла сти те сли ке све та, али је по не кад уме ло да се учи ни као 
про ста, пре ви ше јед но став на тран спо зи ци ја не ка квог мо де ла ствар но сти 
при пре мље ног не где из ван са мо га тек ста. То је нај че шће про из во ди ло 
ути сак да је у Ки та но ви ће вим де ли ма за ни мљи ви је оно што је са мој 
тек сту а ли за ци ји прет хо ди ло не го оно што је до ве ло до ко нач ног ре зул
та та: ви ше је осва јао на чин на ко ји се текст при пре мао не го што је сам 
текст успе вао да оба ви од соп стве ног естет ског по сла ња.

Ки та но ви ћев опус је жан ров ски до ста ши рок. Он је за по чео као пе
сник, а и трај но је остао ве зан за из ра жај не мо гућ но сти пе снич ке ре чи, 
о че му све до че збир ке: Хај дуч ка тра ва (1981, Пр ва књи га Ма ти це срп ске), 
Чед не при че (1983, Бе ла еди ци ја по е зи је, Ма ти ца срп ска), Мач пик (1985), 
Спај дер мен (1988, об ја вље но под псе у до ни мом Џо ни Сер би но), Че ти ри 
све та (1991, под псе у до ни мом Ра ул Амон), Ноћ над ма ју ром (1995, Но ви 
Ор феј), Агриј ске еле ги је (2002, еди ци ја „Зна ко ви по ред пу та” из да вач ког 
пред у зе ћа Рад, Бе о град), Звер (2006, иза бра не и но ве пе сме, Ор фе ус), 
Ал-Ге бра (2015), Мој ан ђе ле (2016). Ки та но вић пи ше и крат ке про зне фор
ме (Жр тве на књи га, 2003; Ве ве ри ца вук, 2016), као и ро ма не: Ба нат ски 
нин џа (1990, псе у до ним Џо ни Сер би но), Ба нат ска фу га (1990, Џо ни Сер
би но), Ду нав ски ву ко длак (1990, Џо ни Сер би но), НН ли це (2007) и Нар цис 
у во ди (2015). Жан ров ска ши ри на до вољ но го во ри о сна зи и об у хват но
сти ин спи ра ци је ко ја пи сца по кре ће на де лат ност, а из то га про из ла зи 
по ме ну та про во ка тив ност пи шче вих де ла. Основ ни ути сак пак ко ји ја 
но сим из су о ча ва ња са жан ров ском ши ри ном Ки та но ви ће вог до са да шњег 
опу са је сте то да су нај бо ља она ње го ва де ла ко ја са др же уоч љи ву ме ру 
на ра тив ног по ступ ка, и то ка ко у по е зи ји та ко и у ро ма неск ном жан ру. 
То, ме ђу тим, не зна чи да је Ки та но вић из у зет но вешт на ра тор, не го зна чи 
тек то да је он пре вас ход но у при по вед не окви ре (ка ко оне дис крет не, је два 
ви дљи ве та ко и оне чвр сто из гра ђе не, ка ко оне у пе снич ком тек сту та ко 
и оне у при по вед ном) умео ве што да ис ко ри сти чи ни о це по ја ча ва ња зна
че ња, па и ефект ног по ен ти ра ња. За то ми се чи ни да ње го ва нај бо ља оства
ре ња ипак тре ба по тра жи ти ме ђу ње го вим ро ма ни ма. 
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Ком би на то рич ка стр о гост

Сво ју по е зи ју Ни ко ла Ки та но вић је ра ни је углав ном за сни вао на 
не кој вр сти дис крет не на ра тив но сти и из ра зи то мит ског оба сја ња по ет
ског ка зи ва ња. Пе сник, на тај на чин, ста је ра ме уз ра ме с тра ди ци о нал ним 
фи гу ра ма вра ча и еп сколир ског пе ва ча, а они су исто вре ме но ли ко ви 
ко ји пе ва њем и при чом ка зу ју, па и до се жу до ду бин ских, тран сцен дент них 
по ља зна че ња без ко јих не мо же да се от кри је ду хов на ди мен зи ја ово га 
све та. А до тог и та квог от кри ћа ау то ру је ве о ма ста ло, па он ре дов но на
сто ји да ука же на сву услов ност и ре ла тив ност чи ње ни ца ко је се ис по
ста вља ју чу ли ма. 

У нај но ви јој сво јој књи зи Ал-Ге бра: Уце ли ва ње Кр хо ти на – Пу сти-
њак Пе ва Пе ску Ки та но вић је при бе гао јед ном опро ба ном тех но по е ти
стич ком ре ше њу ве за ном за ко ри шће ње по сту па ка стал них ва ри ја ци ја, 
тач ни је ис по ста вља њем раз ли чи тих ком би на то рич ких ва ри ја на та у ко је 
мо гу да бу ду укљу че ни пе снич ки ис ка зи. У по гле ду ис пи ти ва ња по ме
ну тих по сту па ка пе сник је био то ли ко до сле дан и упо ран, да сло бод но 
мо же мо кон ста то ва ти ка ко је он, на тај на чин, не по сред но ушао у про
стор нео а ван гард не по е ти ке. Та кву вр сту по ступ ка је, у сво јој књи зи 
Сиг на ли зам (Гра ди на, Ниш 1979), Ми ро љуб То до ро вић име но вао као 
„пер му та ци о ну, ком би на ци о ну и ва ри ја ци о ну по е зи ју”, а за све њих је 
ка рак те ри стич на упо тре ба „ме то да ма те ма тич ке ком би на то ри ке”. Ки
та но вић ни ка да ра ни је ни је та ко до след но и без ре зер вно ушао у та кво 
по е тич ко по ље нео а ван гард не књи жев но сти као што је то са да учи нио 
књи гом Ал-Ге бра.

Књи га Ал-Ге бра је, стро го узев, књи га јед не је ди не пе сме са чи ње
не од де сет де ци ма (де се то сти ха), што зна чи да пе сма са др жи укуп но 
100 сти хо ва. По ме ну та књи га је на чи ње на та ко да у њој по сто ји је дан 
из вор ни об лик лир ске пе сме, а све оста ло је су ком би на то рич ки из во ди 
из тог јед ног, по чет ног об ли ка. С об зи ром да по сто ји укуп но пет та квих 
це ли на/ци клу са, то зна чи да чи та ва књи га са др жи укуп но 500 сти хо ва. 
Из вор ни об лик пе сме на ла зи мо на са мом по чет ку књи ге, тј. у пр вом ци
клу су на сло вље ном са „Пр ви круг”. У тој пе сми се ја сно ис ка зу је дра ма 
лир ског су бјек та, лир ског ја, у по гле ду ње го вог иден ти те та, али се исто 
та ко ис ка зу је и про бле ма тич ност од но са лир ског ја са не ким дру гим. 
Овај пр ви слој на ла зи мо у по чет ним сти хо ви ма: „Сто јим ис под зе ле ног 
не ба / Тло је спра ше но као мој ум” (пе сма 1) или „Уко чен гле дам ду шу 
ва зду ха / Про зрач на зе мља ис пу ња ва плу ћа” (пе сма 3). Већ и у на ве де ном 
сти хо ви ма мо гу се пре по зна ти тра го ви су че ља ва ња са дру гим би ћи ма, 
али та ква вр ста те ма ти ке се ја сно ис по ста вља у за вр шним сти хо ви ма 
сва ке це ли не: „Сре ли смо се ру ко ва ли и раз и шли / Епи таф гу би сло ва у 
ми мо хо ду” (пе сма 1) или „Ту жно ме пре по зна јеш у сти ху / Здрав си и 
сре ћан у анег до та ма” (пе сма 3). 
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Чи та ва ова пе сма са чи ње на од де сет лир ских це ли на, али и це ла 
књи га као сво је вр сна по е ма, са чи ње на од пет пе са ма од по де сет лир ских 
це ли на, пра ти дво стру ку дра му лир ског су бјек та: дра му уну тар ње га 
са мо га и дра му у ње го вим ре ла ци ја ма са дру гим би ћи ма. Дра ма уну тар 
су бјек та се све ви ше ши ри, по ста ју ћи уну тра шња дра ма ко лек тив ног 
су бјек та, а уну тар ре ла ци ја лир ског су бјек та са дру ги ма на ме ће се све 
ви ше про стор об је ди ња ва ња раз ли чи тих ис ку ста ва, те са жи ма ње ис ку
ства уну тар јед не уни вер зал не, оп ште по став ке. Та ко, при ме ра ра ди, де
се та пе сма по чи ње сти хо ви ма: „Ла ко је би ти су жањ ка да го спо дар др жи 
бич у ру ци / Бо гат ство сам на у чио од би ља ко је са мо ра сте у ди вљи ни”, 
а за вр ша ва сти хо ви ма: „Оно што оста је то су но ва сто па ла но во те ло и 
но ве ми сли / Го во ри ти хо да би ста ло же на ду ша мо гла да те чу је и при
хва ти као се бе.” Ти ме се те мат ски за о кру жу је це ли на пе снич ког зна че ња, 
а и по твр ђу је се сми сао под на сло ва књи ге „Уце ли ва ње Кр хо ти на”.

Пре о ста ле че ти ри це ли не књи ге Ал-Ге бра за сно ва не су на стро гим 
ком би на то рич ким мо де ли ма из град ње тек ста. Дру ги ци клус („Дру ги 
круг”) је, на и ме, из гра ђен та ко што је пе сник пр ву пе сму на чи нио зби ром 
пр вих сти хо ва свих де сет пе са ма из пр вог ци клу са: 1. пе сма (1. стих) + 2(1) 
+ 3(1) + 4(1) + 5(1) + 6(1) + 7(1) + 8(1) + 9(1) + 10(1). Дру га пе сма дру гог ци
клу са на чи ње на је зби ром дру гих сти хо ва свих де сет пе са ма из пр вог 
ци клу са: 1. пе сма (2. стих) + 2(2) + 3(2) + 4(2) + 5(2) + 6(2) + 7(2) + 8(2) + 9(2) 
+ 10(2). Тре ћа пе сма је зби ра ла тре ће сти хо ве у пе сма ма из из пр вог ци клу
са: 1. пе сма (3. стих) + 2(3) + 3(3) + 4(3) + 5(3) + 6(3) + 7(3) + 8(3) + 9(3) + 
10(3). По истом мо де лу са чи ње но је свих де сет пе са ма дру гог ци клу са.

Тре ћи ци клус („Тре ћи круг”) из гра ђен је по дру га чи јем ком би на
то рич ком обра сцу, али је и овај ци клус на чи њен од сти хо ва из пр вог 
ци клу са. У пр вој пе сми тре ћег ци клу са пе сник је из пр ве пе сме пр вог 
ци клу са узео пр ви стих, из дру ге пе сме дру ги стих, из тре ће пе сме тре ћи 
стих, и та ко ре дом све до де се тог сти ха из де се те пе сме пр вог ци клу са: 
1. пе сма (1 стих) + 2(2) + 3(3) + 4(4) + 5(5) + 6(6) + 7(7) + 8(8) + 9(9) + 10(10). 
У дру гој пе сми тре ћег ци клу са сле ди се обра зац по ко јем сва ки но ви 
ци тат ак ти ви ра је дан ред ни број ви ше у од но су на прет ход ни низ; да кле, 
ком би на то рич ка схе ма је: 1. пе сма (2. стих) + 2(3) + 3(4) + 4(5) + 5(6) + 
6(7) + 7(8) + 8(9) + 9(10) + 10(1). У це лом тре ћем ци клу су се ред ни број 
сти хо ва увек по ве ћа ва за је дан, па та ко де се та пе сма „Тре ћег кру га” реа
ли зу је ком би на то рич ку схе му сле де ћег об ли ка: 1. пе сма (10. стих) + 2 (1) 
+ 3 (2) + 4 (3) + 5 (4) + 6 (5) + 7 (6) + 8 (7) + 9 (8) + 10 (9).

Че твр ти ци клус („Че твр ти круг”) на да ље ме ња ком би на то рич ку 
ши фру, па у пр вој пе сми ком би ну је не пар не сти хо ве: 1. пе сма (1 стих) + 
2(3) + 3(5) + 4(7) + 5(9) + 6(1) + 7(3) + 8(5) + 9(7) + 10(9). У дру гој пе сми 
че твр тог ци клу са пре ла зи се на пар не сти хо ве свих пе са ма пр вог ци клу
са: 1. пе сма (2. стих) + 2(4) + 3(6) + 4(8) + 5(10) + 6(2) + 7(4) + 8(6) + 9(8) 
+ 10(10). У тре ћој пе сми по но во се ак ти ви ра ју не пар ни сти хо ви: 1. пе сма 
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(3. стих) + 2(5) + 3(7) + 4(9) + 5(1) + 6(3) + 7(5) + 8(7) + 9(9) + 10(1). И та ко 
ре дом, све док се не до ђе до де се те пе сме ко ја ис по ста вља ком би на то
рич ку схе му за сно ва ну на сме ни пар них сти хо ва: 1(10) + 2(2) + 3(4) + 4(6) 
+ 5(8) + 6(10) + 7(2) + 8(4) + 9(6) + 10(8). У це лом че твр том ци клу су се 
ред ни број сти хо ва увек по ве ћа ва за два. 

И ко нач но, у пе том ци клу су („Пе ти круг”) Ки та но ви ће ве књи ге 
Ал-Ге бра ред ни број сти хо ва се увек по ве ћа ва за три. А то зна чи да се у 
пр вој пе сми пе тог ци клу са ис по ста вља сле де ћа ком би на то рич ка схе ма: 
1. пе сма (1. стих) + 2(4) + 3(7) + 4(10) + 5(3) + 6(6) + 7(9) + 8(2) + 9(5) + 10(8). 
У дру гој пе сми пе тог ци клу са фор ми ра се ком би на то рич ки низ: 1(2) + 
2(5) + 3(8) + 4(1) + 5(4) + 6(7) + 7(10) + 8(3) + 9(6) + 10(9). По том обра сцу 
за вр шна пе сма „Пе тог кру га”, а и чи та ве збир ке, са др жи низ: 1(10) + 2(3) 
+ 3(6) + 4(9) + 5(2) + 6(5) + 7(8) + 8(1) + 9(4) + 10(7).

Ком би на то рич ке схе ме су, очи глед но, си стем ски ода бра не, али би 
се оне, сва ка ко, мо гле и на ста ви ти. У том сми слу, ова Ки та но ви ће ва по е
ма има са свим усло ван крај, с об зи ром на чи ње ни цу да би се ова умет ност 
ва ри ја ци ја и ком би на ци ја мо гла про ду жи ти. Оно што је за ни мљи во 
је сте чи ње ни ца да су до би је не са свим сми сле не це ли не, што ни је би ло 
баш ла ко по сти ћи. Услов свих усло ва је сте нео п ход ност да сва ки стих 
бу де у се би за о кру же на син так сич ка и зна чењ ска це ли на, па се сто га 
сти хо ви мо гу ни за ти уну тар раз ли чи тих сти хов них и ре че нич них по
ре да ка. Тај еле мен тар ни услов је Ки та но вић не сум њи во ус пео да по стиг не. 
У та квом не пре ста ном ва ри ра њу већ по зна тих чи ни ла ца пре по зна је мо 
ал ге бар ску ло ги ку опе ра ци ја са од ре ђе ним ци фра ма: сва ка ци фра је по
зна та са ма по се би, али из не на ђе ње ус по ста вља по ре дак ко ји се из ме ђу 
ци фа ра мо же ус по ста ви ти по ступ ком њи хо вог улан ча ва ња. За то пи са ње 
ова квих ком би на то рич ких по е ма је сте из раз сво је вр сне ма те ма тич ке 
стра сти, тј. ал ге бар ско по ве зи ва ње оно га што по сто ји као ве чи ти фраг
ме нат, као кр хо ти на за у век из гу бље не це ли не. Те кр хо ти не са мо при вре
ме но мо же мо уве сти у не ка кву пред ста ву о це ли ни, али ап со лут це ли не 
оста је за у век из ван пер цеп тив ног ни воа људ ске све сти и ње го ве мо ћи 
све о бу хват ног са гле да ва ња.

Тај ал ге бар ски ме ха ни зам Ки та но ви ће ве ком би на то рич ке по е ме, 
уз то, под се ћа и на умет ност ман да ле, као бес ко нач но ни за ње ко ло ри са них 
цр те жа у пе ску ко ју су бу ди стич ки мо на си по све ће но из во ди ли, а чим 
би по сти гли од ре ђе ни об лик, од мах би га бри са ли и на ста вља ли рад са 
не ким дру гим фор ма ма, без об зи ра ка ква се ле по та по ја ви ла у том прет
ход ном оства ре њу. На тај на чин они су су ге ри са ли став о то ме ка ко је 
ап со лут ствар но сти мно го ва жни ји од свих об ли ка фраг ме на та, ма ко ли
ко ти фраг мен ти мо гли би ти за но сно ле пи. Не што слич но по ру чу је нам 
и ком би на то рич ка страст Ни ко ле Ки та но ви ћа: пре и по сле, ис под и из над 
ових ком би на то рич ких ига ра на ла зи се све о бу хват ност све га по сто је ћег, 
а пре ко ових, ма те ри ја ли зо ва них ком би на ци ја тре ба не ка ко по ку ша ти 
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да се до ђе до слут ње ап со лу та ствар но сти, а ни ка ко се не тре ба за до во
ља ва ти про ла зно шћу и слу чај но шћу ма те ри ја ли зо ва них све то ва. 

Ма те ма тич ки мо де ли ми шље ња су се та ко до дир ну ли са ме та фи
зич ким слут ња ма. У Ки та но ви ће вој књи зи Ал-Ге бра су сте кле су се из
ра зи то сти, с јед не стра не, чи стог нео а ван гард ног тех но по е ти зма ко ји је 
с то ли ко по све ће но сти ис тра жи вао Ми ро љуб То до ро вић, али и Ву ји ца 
Ре шин Ту цић, Во ји слав Де спо тов и др. С дру ге стра не, у то су угра ђе ни 
об ли ци ду хов ног ис тра жи ва ња ка кве на ла зи мо у тра ди ци о нал ним ре
ли ги ја ма, а за хва љу ју ћи то ме се пред ста ва о ду хов ној су шти ни ствар но
сти и да нас чу ва, упр кос све ко ли ком сци јен ти зму и при ти ску тех нич ко
тех но ло шке све сти са вре ме ног до ба. Ки та но вић се, та ко, на кнад но, са 
ве ли ким за ка шње њем, при дру жио срп ској нео а ван гар ди, а Ми ро љуб 
То до ро вић је за до био још јед ног, не де кла ри са ног сиг на ли сту. 

У срп ској нео ван гар ди је увек би ло ства ра ла ца из ра зи те ду хов не 
ори јен та ци је: та кав је, при ме ра ра ди, Спа со је Вла јић, ко ји ис тра жу је све
тло сну фор му лу све ко ли ке ствар но сти. У те рет ке ду хов не ра до знал це 
и по све ће ни ке скло не нео а ван гард ним игра ма са да мо же мо увр сти ти и 
Нико лу Ки та но ви ћа. Си гу ран сам да у збир ци Ал-Ге бра не на ла зи мо 
ве ли ку по е зи ју, али у те мељ ова квог пи са ња угра ђен је оди ста за ни мљив 
и про во ка ти ван по е тич ки чин. Исто вре ме но, у чи та вом Ки та но ви ће вом 
опу су чи та лац мо же пре по зна ти мно штво зна ко ва ко ји све до че ка ко је дан 
ду хов но сен зи бил ни чо век, раз ли чи тим по е тич ким ре ше њи ма, ис тра
жу је ко ли ко се из вор ни пе снич ки до жи вљај све та још мо же очу ва ти у 
овом, на гла ше но ма те ри ја ли стич ком до бу. 

Иван НЕ ГРИ ШО РАЦ

УГРИ ЗИ ЖИ ВОТ, ИС ПЉУ НИ ПРИ ЧУ

Рад ми ла Ла зић, Угри зи жи вот, Ла гу на, Бе о град 2017

По след њих не ко ли ко го ди на по ка за ле су се као из у зет но успе шне 
и пло до но сне ка да је у пи та њу књи жев ни опус Рад ми ле Ла зић, јед не од 
на ших нај е ми нент ни јих са вре ме них пе сни ки ња. Те го ди не као да су 
би ле (не)све сно усме ре не на по нов ну афир ма ци ју лир скоис по вед ног 
то ка ње ног пе сни штва. На и ме, 2014. го ди не об ја вље на је пе снич ка збир
ка Цр на књи га, ко ја се уда ља ва од ур ба ног и ра ди кал но фе ми ни стич ког 
про се деа ко јим је Ла зи ће ва пр во бит но и при ву кла па жњу чи та лач ке и 
кри тич ке јав но сти (збир ке При че и дру ге пе сме, До ро ти Пар кер блуз, те 
ан то ло ги ја са вре ме ног жен ског пе сни штва Мач ке не иду у рај). Ова збир ка 
оку пља спе ци фич на по ет ска ста ња и рас по ло же ња ко ја су озна че на не




