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К РИ Т И К А

РЕ ЧИ ЋЕ НАС СЈЕ ДИ НИ ТИ

Ни ко ла Вуј чић, Скри ве но сти, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2017

Ако би смо у са вре ме ној срп ској по е зи ји пра ти ли рет ки пе снич ки 
ток ко ји је то ком свог раз во ја, а на ро чи то у по след њој де це ни ји, те жио 
чи стој ли ри ци и кре и ра њу ис тан ча ног по ет ског све та окре ну тог са мом 
се би, а не оме ђе ног дру штве ном ствар но шћу, не би смо мо гли да за о би
ђе мо име Ни ко ле Вуј чи ћа (1956). Прем да су у ње го вим ра ним збир ка ма 
Но ви при ло зи за ау то би о гра фи ју (1983), Ди са ње (1988), Чи сти ли ште 
(1994) итд. очи глед не сво је вр сне нео а ван гар ди стич ке тен ден ци је (ко је 
су се пре за др жа ле на ни воу екс пе ри мен та не го што су по ста ле кључ на 
од ли ка ње го ве по е ти ке), кон стан та овог пе ва ња би сва ка ко би ла кор пус 
кључ них мо ти ва, а то су, пре све га, реч, је зик, се ћа ње, ва здух, во да, при
ро да, звук, ти ши на, не бо, ко ји су се, у Вуј чи ће вом слу ча ју, из ди гли до 
ни воа то по са. 

Ин ту и тив но лир ско осе ћа ње све та, ути ша ни глас лир ског су бјек
та и го то во (нео)сим бо ли стич ки до жи вљај ре чи као про зир них ве за 
ме ђу ства ри ма те жи шне су тач ке и пе сни ко вог но вог ру ко пи са сло је ви
тог на сло ва, Скри ве но сти. Ова књи га се у мно го ме на до ве зу је на прет
ход на ау то ро ва оства ре ња, ме ђу ко ји ма је нај е ви дент ни ја по ве за ност са 
збир ком До кле по глед до пи ре и но ве пе сме, штам па не 2012. на кон што 
је пе сни ку уру че на На гра да „Ми ро слав Ан тић” (2011).

Скри ве но сти са др же че ти ри не и ме но ва на ци клу са, но чи ни се да 
се пе сме и пе снич ке те ме кон ти ну и ра но на до ве зу ју јед на на дру гу то ком 
це ле збир ке, од но сно, да јед на из дру ге про ис хо де. Из ра зи та су бјек тив
ност и ути ша ни, кон тро ли са ни емо ци о нал ни на бој кон сти ту и шу све
уку пан тон пе са ма, и до и ма се да је пе снич ки свет у пот пу но сти окре нут 
к се би из ну тра, све ден са мо на лир ског су бјек та, без об зи ра на екс кур се 
у спо ља шњост и по вр шне су сре те с дру гим љу ди ма (Ђ. Де спић). Сто га 
се овај сво је вр сни ми кро про стор лир ског ју на ка про сти ре у гра ни ца ма 
ме лан хо ли је и не пре кид не за пи та но сти над све том, у ко ме на ро чи ту 
ва лен цу има ју ре чи и је зик уоп ште: мо гло би се ре ћи да је глав ни cre do 
Вуј чи ће ве по е ти ке уве ре ње да све што за нас по сто ји, по сто ји за хва љу
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ју ћи ре чи ма и је зи ку. Да су реч, па и је зик и звук као та кви оста ли на
ро чит фе но мен за на шег ау то ра по ста је ја сно при по гле ду на на сло ве 
пе са ма; ве лик број пе са ма у свом на сло ву са др жи реч реч или име ни це 
из ко јих про из ла зи чи тав ди ја па зон ре чи ве за них за је зик: на при мер, 
„Тка ње ре чи”, „Скри ва ње у ре чи”, „Уста”, „Раз го вор”, „Слу ша ње”, „Зо ву 
ме и ја се ода зи вам”, „У зву ку” итд. По ку ша ји да се од го нет не та реч, 
или ре чи уоп ште, уско су ве за ни не са мо за умет нич ко ства ра ње, већ се 
на ме ће иде ја да сна га пе снич ке ре чи по сто ји и из ван ње са ме, да је она 
осло бо ђе на да тог тре нут ка пе ва ња те да по се ду је моћ да се „про тег не” 
и до дру гих (има ги на тив них) пре де ла, од но сно, да из ње из ви ру се ћа ња. 
У том сми слу, ре чи фор ми ра ју на шу ме мо ри ју, ис ку ство, и це ло куп на 
ем пи риј ска ствар ност ко ја нам је да та од ње за ви си. Ово је на ро чи то 
из ра же но у пр вом ци клу су, те ће се овом при ли ком нај ви ше па жње ње му 
по све ти ти.

Збир ку отва ра пе сма ко ја, го то во про ло шки, упра во то и пре до ча
ва. „Тка ње ре чи” на ја вљу је те мат скомо тив ски про се де и глав не иде је 
ко је за о ку пља ју лир ског су бјек та: „ре чи ко је хва та ју тре нут ке” и „у 
ко ји ма се ко пр ца се ћа ње” пред ста вља ју из во ри ште људ ског ис ку ства и 
ре флек сив них крет њи у вре ме ну и про сто ру. Са мо јед на од та кве „дветри 
ре чи” до вољ не су лир ском „ја” да се „као у сну, / (у њој) уча у ри и ују тру 
из ње из ле ти / у све тао и про стран дан”. Ова упе ча тљи ва пе снич ка сли ка 
ус по ста вља го то во ете рич но рас по ло же ње у ком ре чи и је зик озна ча ва ју 
по че так би о са, жи вот не енер ги је ко јом ће се су бјект ис пу ни ти. На ред на 
пе сма, „Скри ва ње ре чи”, у до слу ху је са на зи вом збир ке и на из у зет но 
по е ти чан на чин те ма ти зу је про цес на стан ка пе сме, те је не сум њи во ау то
по е тич ко ме сто овог ру ко пи са. Та ко се гра ђе ње пе сме по ре ди са ло же њем 
ва тре и сла га њем гран чи ца, а про цес ком би но ва ња и укла па ња ре чи 
мо ти ви сан је сли ком тих гран чи ца ка ко се „(...) укр шта ју / и гр ле, мо жда 
и ша пу ћу, док их пла мен / сво јим је зи ком не по ве же у ре чи уза вре ле”. 
Од то га се „ства ра жар”, ср це пе сме, али и „те ло, ску пље но (...) око сво
јих ре чи”, као што је су бјек то во те ло ску пље но „око сво јих ко сти ју”. 

Пе сма „Уста” по себ но је под сти цај на за раз у ме ва ње фе но ме на обич
ног, али и пе снич ког го во ра. Вуј чић ов де го то во да је на тра гу Миљ ко
ви ће вог ис ку ства по ет ског је зи ка и пе снич ке ре чи из пе са ма по пут „Кри
ти ка ме та фо ре” или „За мо ре на пе сма”; и кад он ве ли да „две ре чи тек 
што се ка жу до дир ну се” и да „та ко ре чи јед на дру гу уче / Та ко ре чи 
јед на дру гу из ми шља ју”, Вуј чи ћев лир ски глас од го ва ра: „Реч ода дру
гу реч. / Реч иза ре чи се са кри је. Уђе у дру гу реч. / Не ће да за ћу ти, већ 
ре че шта из ње те че”. По и ма ње ре чи као до слов ног, го то во ма те ри јал ног 
ин вен та ра ка кво је ви ђе но у збир ци Ди са ње, у Скри ве но сти ма би ва 
уна пре ђе но у по и сто ве ћи ва ње са жи вим би ћем. Та ко у пе сми на ра тив
нопро зног ти па „Раз го вор” ре чи „ло ве”, оне су „лов ци од чи јег уло ва 
жи ви мо”, те та ко пер со ни фи ко ва не и ожи вље не по се ду ју жи во тињ ску 
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сна гу, чи ме се су ге ри ше и моћ по е зи је ко ја је од тих ре чи са зда на. Ме
ђу тим, дру га стра на го во ра и ре чи пре до че на је у пе сми „У ау то бу су”, 
где зву ков на енер ги ја би ва за ме ње на ћу та њем и ти ши ном, сиг на лом 
оту ђе но сти и хлад но ће ме ђу љу ди ма. Та ко се од су ство ре чи на фор мал
ном пла ну из јед на ча ва са оду ством жи вот но сти, Еро са, па љу ди у ле де
ном рас по ло же њу, као у пре двор ју смр ти, „ћу те као да ни ка да ви ше 
не ће про го во ри ти”.

Оно по че му је овај ци клус спе ци фи чан у од но су на оста ле (али што, 
уоп ште узев, не пред ста вља ну жно но ви ну у Вуј чи ће вом пе сни штву), 
је сте от клон од при ро де и пре ла зак у ур ба но окру же ње. Лир ски су бјект 
се са да кре ће ули цом, за ста је ис пред из ло га обу ће („Су о ча ва ње”), по сма
тра згра де и огра де („Гле дао сам”), во зи се град ским пре во зом („У ау то
бу су”, „По вра так”). Ова кво кре та ње гра дом ко је се не из о став но од ви ја 
у тмур ној ат мос фе ри на лир ског су бјек та оста вља од ре ђе ног ути ца ја, и 
не рет ко на из глед ба нал ни до га ђа ји из сва ко дне ви це, асо ци ја тив ним 
пу тем, по ста ју по вод за пе снич ко про ми шља ње („Су о ча ва ње”), а то је 
по сту пак ви ђен и у збир ци Ди са ње. 

Ци клус, сва ка ко, обе ле жа ва пе сма по ко јој је збир ка и до би ла име, 
„Скри ве но сти”. Ова по е мич на струк ту ра су ми ра све по е тич ке кон стан
те ове књи ге, али и уоп ште но Вуј чи ће вог пе сни штва. По тра га за „том 
јед ном, је ди ном ре чи” до дат но је ин тен зи ви ра на укљу чи ва њем им пли
цит ног чи та о ца у ре то рич ко, го то во про фет ско обра ћа ње: „Но сиш ли и 
ти у се би реч осу ђе ну / да ни ка да не бу де из го во ре на? / Реч од ко је ће 
на пра ви ти крст, / реч ко ја иде од уста до уста па се по но во / из гу би, као 
да је ни кад ни си чуо”. За ње га су ре чи жи ве, и у ди ја лек тич ком по и гра
ва њу са су бјек том, час му се опи ру: „Она ће ти раз ве за ти је зик али ни шта 
не ће ре ћи”, час су му на кло ње не: „Знам јед ну реч ко ја ис пру жи ру ке / 
па јој по тр чим у за гр љај и она ме та ко стег не / да све дру ге ре чи ис те ра 
из ме не”. Оне пре у зи ма ју раз ли чи те уло ге; дра ма тич не су, плод не, „ра
ђа ју ра зна ство ре ња и / об ли ке и њи хо ва име на”. Ова кво су ге стив но 
ожи вља ва ње и пер со ни фи ко ва ње ре чи тво ри сво је вр сну ме та ствар ност 
(јер се ис по ста вља да су, за пе сни ка, ре чи ствар ни је од ствар но сти), и 
ра ђа ком плек сан од нос у ком лир ски су бјект осе ћа да не го спо да ри је
зи ком и да ре чи ви ше вла да ју њи ме не го он њи ма, те да је при мо ран да 
на ста ви „ту игру скри ве но сти”.

Дру гим ци клу сом пре о вла да ва по вра так при ро ди и основ ним еле
мен ти ма. Та ко је во да основ ни еле мент би блиј ски ин то ни ра не пе сме 
„Дру ги дан” ко јом ци клус за по чи ње, и она на гла ша ва су бјек то во при бли
жа ва ње све ту и про жи ма ње с њим. На ред на пе сма, од но сно про за и да 
„Слу ша ње” у слич ном са крал ном то ну ко је би ва за о кру же но сво је вр сним 
је зич ким по и гра ва њем те ма ти зу је оп шту по ве за ност при род них еле ме
на та (ка ме на и во де) ко ји су усло вље ни про ти ца њем вре ме на: „У ка ме ну, 
ка мен у ка ме ну, вре ме ска ме ње но од ста ре ња у вре ме ну. Во да у во ди, 
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зе мља у зе мљи. У зе мљи во да, за ми шље на”. Слич но је и у сле де ћој пе сми 
„При вр же ност” ко ја ис пи ту је по ре кло еле ме на та и све оп шту по ве за ност 
де ло ва ко ји про ис хо де из за јед нич ке це ли не: „На шао сам ка мен, го, скри
вен у тра ви (...) / Раз би јен дав но, где ли је сад ње го ва мај касте на, / по
ми слих, / ко ја је из ро ди ла хи ља де ка мен чи ћа? / Тај ка мен у се би са др жи 
дру ги ка мен, а он дру ги ка мен, / све сит ни ји, све до зр на ца ка ме не пра
ши не (...)”. 

Пот пу но од су ство тех но ло ги зо ва не и дру штве нопо ли тич ке ствар
но сти де лу ју та ко да се лир ски су бјект кре ће у рав ни дис кур са ко ји 
под ра зу ме ва при ро ду и лир ска стре мље ња ма ште. Суп тил но од је ки ва
ње по је ди них ре чи ко ји ма се ју нак пе са ма не пре ста но вра ћа и ва ри ра 
кон текст у ком се оне по ма ља ју уоч љи во је и у пе сма ма „Зо ву ме и ја се 
ода зи вам” и „Од за бо ра ва”. У овој дру гој до ми нан тан је хро но топ по ља 
и зе мље; по но во је пре до чен свет ис пу њен пр вен стве но при ро дом ко ји 
ко ре спон ди ра ју са ду шев ним про сто ри ма лир ског су бјек та, али се чи тав 
по ре дак по но во вра ћа на игру ре чи и је зи ка: „Кад се про бу диш ску пи 
оно што су ре чи ску пи ле, / уђи у реч за оним што је у реч ушло, у тка ње 
ре чи, / из ре чи у реч, из гр ла у гр ло, из уста у уста, / из зву ка у звук. У 
ја бу ку па лу у кри ло”. Из ци клу са се из два ја из у зет но крат ка, а ефект на 
пе сма „Нож”, чи ја пре те ћа и зло слут на ат мос фе ра под се ћа на по е ти ку 
Но ви це Та ди ћа: „Љу штим и сец кам. Чу ва ме оштри ца. (...) / Од зва ња ју 
пра зни не дла но ва. / Али, од јед ном, на пр сту, по ја ви се крв, / цр вен траг, 
опо ме не. / Као да ме је не ко по гле дао, / али не знам ода кле”. Ци клус за
тва ра пе сма „Пи та ње” у ко јој пре о вла ђу је мо тив не ба (до бро по знат у 
Вуј чи ће вој по е зи ји). Лир ско „ја” пи та се да ли је од раз не ба у ка пљи ци 
исто то не бо из над на ших гла ва: „Зар не бо мо же би ти та ко ма ло? Оно 
го ре, не у хва тљи во / и ово до ле, пр стом га мо гу за му ти ти, зар је то / исто 
не бо?” По ве зи ва ње два све та по вер ти ка ли би ва по ен ти ра но пи та њем 
ко је се ти че ре чи и је зи ка: „Зар је то иста реч?”.

Тре ћи ци клус са др жи све га пет пе са ма у ко ји ма се лир ски су бјект 
вра ћа про сто ри ма се ћа ња, де тињ ства и при ро де у ко ји ма је от кри вао 
се бе, свет и је зик („Жи вот те че”, „Гру мен”), ме ђу ко ји ма је и увод на 
„Дво ри ште”, по мно го че му ан то ло гиј ска, ка ко за па жа Са ша Ра дој чић 
у по го во ру књи ге. Она је сво јим оби мом, али и се ман тич ком те жи ном 
те жи шна тач ка тре ћег ци клу са, и лир ски ју нак, под стак нут сти хом Че
за ра Па ве зеа „Чо век се не се ћа да на, се ћа се тре ну та ка” ко ји је, ујед но, 
и мо то пе сме, про го ва ра из пер спек ти ве де тињ ства, од но сно, се ћа ња на 
ње га. Екс пло зи ја раз ли чи тих жи вот них си ту а ци ја, бо ја, ин се ка та, по
кре та, као оком ка ме ре пра ће ни, ис кр са ва ју пред очи ма чи та о ца и увла
че га у ју на ков ка та лог за пам ће них сли ка из де тињ ства ко је при ка зу ју 
ње го ву спо је ност са при ро дом. Из раз је до дат но осна жен ана фор ским 
по на вља њем ре чи „Се ћам се”, те тре ба има ти у ви ду да сви ис ка зи (осим 
три) по чи њу тим ре чи ма у овој пе смипо е ми ко ја се про те же на ви ше од 
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две стра ни це књи ге: „Се ћам се ка мен чи ћа ко је сам че пр као из зе мље, / 
не зна ју ћи да су то ка мен чи ћи и че му слу же (...) / Се ћам се ко ле на на жу
ља них и рас кр ва вље них / од пу за ња да до не че га стиг нем – до бу бе 
ко ја је ту да / про ми ли ла (...) / Се ћам се да је сун це, ве ли ко, окру гло, се де
ло на гра ни / и љу ља ло је, а тра ва се зе ле не ла сву да (...)”. Вр ло јед но став не, 
а су ге стив не сли ке при ро де у тре нут ку би ва ју за ме ње не пр о бле ма ти за
ци јом ре чи и је зи ка, те се ис по вед ни ток у мно го ме ме ња. Чи ни се да 
ју на ка ви ше не за ни ма ево ци ра ње без бри жних тре ну та ка у не у ка ља ној 
при ро ди, већ ме ња те мат ску пу та њу ис ка за и по чи ње да вред ну је ре чи 
(и звук) као та кве и да раз ми шља о њи ма: „Те две ре чи ду го су се ули ва
ле јед на у дру гу, / кад ка жу тра ва, ја ка жем зе ле но, / кад ка жу зе ле но, ја 
ка жем тра ва. / Се ћам се да су се зву ци су да ра ли у ре чи ма. / Се ћам се да 
су се ре чи раз би ја ле у њи ска ве зву ко ве”. Он сав жи вот ко ји се од и гра ва 
пред њим вред ну је кроз ре чи и зву ко ве („Се ћам се да сам се при бли жа
вао све му / што има име, да га за пам тим”), ко ди ра ју ћи сво је би ће спрам 
ре чи и фор ми ра ју ћи сво је ис ку ство спрам њих. Крај је по ен ти ран ме
лан хо лич ним сти хом ко ји од лич но за о кру жу је пе сму на кон вра ћа ња 
пред мет ној ствар но сти и на кон по стиг ну тог кли мак са: „Се ћам се тог из
ла ска из со бе у дво ри ште, / из ко га сам дав но иза шао али, ево, не мо гу 
иза ћи / из тог се ћа ња”.

Збир ка се за вр ша ва че твр тим, ма е страл но ор ке стри ра ним ци клу
сом са ста вље ним са мо од че тво ро дел не по е ме „Го ди на” ко ју чи не пе сме 
с на зи ви ма го ди шњих до ба, чи ме Вуј чић але го риј ски уоб ли ча ва жи вот
ни ци клус. Пе сник и ов де оста је до сле дан при ро ди као основ ној те мат
скомо тив ској ли ни ји, и мо же се ре ћи да су ове пе сме на тра гу ро ман
ти чар ске по е ти ке ви ђе не пре вас ход но код дру ге ге не ра ци је ен гле ских 
ро ман ти ча ра (Китс, Ше ли). Лир ски су бјект ни је окру жен при ро дом у 
по вр шном и по вр шин ском сми слу, већ она по ста је не пре ки ну ти из вор 
лир ске и ег зи стен ци јал не са мо спо зна је. Она је, ме ђу тим, по ве за на са 
про бле ми ма (пе снич ког) је зи ка, ре чи и пе снич ке сли ке ко ји су у по врат
ној спре зи са уну тра шњим про сто ри ма са мог су бјек та и ко ји обра зу ју 
ње гов иден ти тет. За по чи њу ћи сво је пу то ва ње од зи ме, ње му нај ви ше 
ре чи тре ба да опи ше ње ну бе ли ну, и он, ска ме њен, за ста је пред ње ном 
ти хом им по зант но шћу: „Та мо где ни че га не ма, већ је све / тво је име. (...) 
О, зи мо, кад из го во рим / тво је име, дах ми се ле ди, ре чи се сти ша ју, / зи мо, 
ушла си у мо ју дрх та ви цу па се / за јед но тре се мо”. Из зи ме, ко ја је ме рач 
вре ме на, из ви ре про ле ће, мо кро од ро ђе ња, и лир ски глас у не по му ће ном 
ожи вља ва њу при ро де и вода оста је нем: „Во да гр го ља вомут на, цу ри, 
као да је зе мља / про го во ри ла. Та ко сти снут ћу та њем на гло / про го во рим 
и ја, об на вља ју ћи глас”. То пре ћу та но, не ис ка за но, тек су ге ри са но, за др жа
но за се бе по ста је до ми нант но у од но су на оно ис ка за но у „Ле ту”, где 
се глас лир ског по је дин ца пре но си на ко лек тив ног су бјек та ко ји пу но 
ћу те у стра ху да не из гу бе ре чи. „Да ми је до ку чи ти то што је зик та ји!”, 
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ка же он, стре пе ћи да по ет ски чин ипак не ма де ло твор ну моћ спа се ња 
све та и схва та ју ћи „да је жи вот по ла ко уми ра ње”. Пе сму по кре ће ди на
ми ка од но са из ме ђу ре чи и њи хо вог од су ства ко је се, по пут смо ле, за у
ста вља ју у свом лу та њу у по след њој пе сми „Је сен”, и пе снич ки су бјект 
ипак успе ва да уби ра је се ње пло до ве ре чи ма ко је сад „ви ше при ста ју да 
ка жу”, и да ужи ва у тој ра до сти, у жи во ту и ре чи ма, „као звук у па нич
ном ле ту пче ле”.

Збир ка Скри ве но сти, прем да не до но си на ро чи те но ви не у по гле ду 
те мат скомо тив ског скло па или фор мал ностил ских из ме на у од но су на 
ра ни је Вуј чи ће во пе сни штво, већ пре као да пред ста вља ва ри јан ту и 
ре ка пи ту ла ци ју већ из ре че ног, ево ци ра жи вот са здан од тре ну та ка ко ји 
оп сто ја ва ју за хва љу ју ћи ре чи ма. Је дан од глав них ква ли те та Вуј чи ће ве 
по е зи је је сва ка ко је зик, сли ко вит и јед но ста ван по пут ски це, леп у сво
јој не пре тен ци о зно сти и не за си ће но сти ин тер тек сту ал ним ре фе рен ца ма, 
што је рет кост на са вре ме ној пе снич кој сце ни. Ова по е зи ја, усме ре на 
нај пре ка еле мен тар ним да то сти ма све та, још јед ном по твр ђу је да је за 
пе сни ка нај ве ћи иза зов био и остао од нос но си о ца лир ског гла са пре ма 
је зи ку у свим ње го вим ма ни фе ста ци ја ма, те да сва ки ис каз не ми нов но 
од ла зи у прав цу ве зи ва ња за чин го во ре ња, од но сно пи са ња. Идеј на 
око сни ца ру ко пи са је да су ре чи жи ва би ћа и у осно ви на шег по сто ја ња; 
пе сник их тре ти ра као на ше он то ло шко ис хо ди ште и сво је вр сне пра е ле
мен те. У овој збир ци ре чи хва та ју тре нут ке, усло вља ва ју се ћа ња ко ја 
об ли ку ју на ше ис ку ство и наш иден ти тет, би ва ју ћи утка не у са му осно ву 
на шег по сто ја ња. Та у то ло шки ре че но, да не ма ре чи, не би би ло ни нас.

Ка та ри на ПАН ТО ВИЋ

СНО ВИ ДО МЕ СТО ЗА ЖИ ВОТ

Жи во рад Не дељ ко вић, Успон, Ар хи пе лаг, Бе о град 2017

Умет ник мо ра не што да про на ђе – би ло у са мом жи во ту, би ло у 
сред стви ма из ра жа ва ња. А пе сник Жи во рад Не дрељ ко вић је одав но 
на шао и јед но и дру го, стал но уса вр ша ва ју ћи свој суп тил но ре зба ре ни 
ди ја лог са со бом и са све том, пре о бли ко ван у се би са ме ра ва њем уну
тар њег са оним спољ ним, на че шће из не по сред ног око ли ша. Ње гов пе
снич ки го вор, ва зда „из ре чи те ду би не” и ути шан, по све ће нич ки стра сно 
ода би ра ре чи и њи хо ве ме ђу соб не од но се, ва га вр хун ски пре ци зном 
ва гом по пут оне за тр гов це би се ра и ди ја ма на та. Осо би тост енер ги је ко ја 
иси ја ва из рас ко ши пе снич ких сли ка у нај но ви јој збир ци Успон по твр
ђу је да је Не дељ ко ви ће во из во ри ште вре ло јед не ви брант не осе ћај но сти 




