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у про зо ру не ста је, без на ја ве и зна ка” и „гу би се у де та љи ма” пе сник се 
пи та: „Ко мо же из др жа ти сле пи ло?” 

Ни се ћа ња не мо гу по мо ћи („као да је то оно / че га се не мо жеш 
се ћа ти, / од че га мо жеш по лу де ти”) у све ту у ко јем је по јав ни циљ – не
ста ја ње и ми ми кри ја. У све ту лу ди ла, из гу бље но сти и не сна ђе но сти.

Очи глед но да нам сво јом нај но ви јом књи гом сти хо ва Са ша Је лен
ко вић по ру чу је да по сто је ћи мо дел ствар но сти од го ва ра тек на зна ка ма 
и слут ња ма на шег по сто је ћег не чег че га ви ше не ма, ни ти га мо же би ти, 
ни ти мо же има ти пред мет ну пред ста ву у је зи ку и у са мом пој му. Та кве 
ре чи још ни смо из ми сли ли у на шем је зи ку.

У та квој (не)ствар но сти, опо ми ње нас пе сник, вла да пра зни на ко
ја ужа са ва чо ве ка, био он оби чан или нео би чан, био или не био умет ник. 
Та пра зни на би ћа не мер љи ве ду би не мо жда се не ви ди у при ви ду или 
дру гом ли ку ко ји су нам на мет ну ти, али се и те ка ко осе ћа и слу ти у симп
то ми ма, у не ја сним и је два уоч љи вим зна ци ма, опомињe нас да у по сто
је ћем си сте му (не)вред но сти, у ко јем ми уре ђу је мо ствар ност, па сив но 
или ак тив но, тран сфор ми шу ћи је у не ствар ност, не што очи глед но не 
функ ци о ни ше... 

Јер – пре до че на су нам уве ре ња, на жа лост ва же ћа, по ко ји ма се 
по јав но сти све та ла жно оце њу ју као нор мал не и пра вил не, а не те ме ље 
се ни на че му што мо же из др жа ти ис ку ше ња вре ме на и су штих си сте ма 
вред но сти.

АлександарБ.ЛАКОВИЋ

ЗБИР КА У ЗБИР ЦИ

Де јан Илић, ДолинаПлистос, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, 
Кра ље во 2017

„Пу то ва ње је ерот ски чин, / ис пи си ва ње тек ста по те лу зе мље. / 
Али не во ља за от кри ће, пре хо да ње / по озна че ним ме сти ма. / Раз ра да 
већ утвр ђе ног, так со но ми ја / раз ли ке два по гле да, из у ме ва ње / ра кур са, 
мно же ње пер спек ти ва. / Са че ка ти да се при ча о пу ту ути ша, / да ра сто
ја ње сáмо / свог пут ни ка ис при ча”. Де јан Илић (1961) joш у пр вој збир
ци пе са ма Фигуре(1995) овом пе смом без на сло ва ан ти ци пи ра основ ну 
те мат скомо тив ску ли ни ју свог пе сни штва од ког, ако упо ре ди мо свих 
де вет пе снич ких књи га ко је је об ја вио, и ни је у ве ћој ме ри од сту пао. 

Но ви ру ко пис ДолинаПлистос, у том сми слу, не до но си бит ни је 
по е тич ке про ме не: при сут ни су сви мо ти ви ко ји су се, у Или ће вом слу
ча ју, из ди гли чак до ни воа то по са, као што су пу то ва ње, ле то ва ње, мо ре, 
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во жња отво ре ним (ау то)пу тем и слич но. По ро дич ноин ти ми стич ка ат
мос фе ра, ди ја хро ниј ско по и ма ње вре ме на и про сто ра, те јед но ста ван, 
не пре тен ци о зан је зик и суп тил не по ен те по но во се ја вља ју као кон стан
те Или ће вог лир ског из ра за. Лир ски су бјект се, ме ђу тим, овог пу та 
огла ша ва са про сто ра Грч ке и, јед ним де лом, Ита ли је, уро њен у ан тич
ку и хе лен ску тра ди ци ју и сав исто риј скоци ви ли за циј ски по тен ци јал 
ко ји јој при па да, те је чи та лац све док ње го вих на сто ја ња да опи ше де
ло ва ње исто ри је, али и ме ди те ран ске при ро де у фраг мен ти ма људ ске 
ствар но сти и сва ко дне ви це.

Нео бич на је фор мал на ор га ни за ци ја ове збир ке: отва ра је сво је вр сна 
про ло шка пе сма „Плу тарх”, у ко јој је лир ски су бјект, на кон до би је не 
Плу тар хо ве књи ге ста ре два де сет и пет го ди на, под стак нут на раз ми
шља ње о про ла зно сти, су да ру ан тич ког и са вре ме ног, про шло сти и са
да шњо сти: „Ка ко са мо од је ку ју грч ка и ла тин ска / име на, ску пи не кон
со на на та и гла со ви / вој ско во ђа, ка ко пр шти мла дост све та, / у мо јој већ 
ста рој кр ви”. На гла ша ва ње кон тра ста из ме ђу ста рог и мла дог, оно га од 
ондаи ово га сада, на ја вљу је те мат скомо тив ски про се де, али и по е тич
ку око сни цу чи та ве књи ге, те се мо же ка за ти да ова пе сма фи гу ри ра као 
сво је вр сна увер ти ра у збир ку.

ДолинаПлистос, та ко, са др жи шест ци клу са, а пр вом и по след њем, 
по пут на ја ве, прет хо ди мо то или ци тат, што је по сту пак ка рак те ри сти
чан за Или ће ву по е зи ју. Пр ви ци клус, по ком је чи та ва збир ка и на зва на, 
под сти ца јан је за све у куп но раз ма тра ње пе снич ког тек ста, јер са др жи 
три ма ња пот ци клу са, обе ле же на са мо рим ским бро је ви ма, те исто вре
ме но за пре ма и нај ве ћи део збир ке. Дру ги ци клус, „по сле”, са сто ји се 
са мо од јед не пе сме, ко ја су ми ра ис ку ства и осе ћа ња пр вог ци клу са, док 
је те жи шна тач ка тре ћег ци клу са, „Ле по ле то”, оп се сив ни мо тив ле та и 
ле то ва ња, ко ји је Илић у свом до са да шњем пе сни штву на мно го број не 
на чи не ва ри рао. Че твр ти ци клус, „Код ку ће?”,до но си, ме ђу тим, те мат ски 
ди ја па зон дру га чи ји у од но су на прет ход не ци клу се, чи ме се из два ја од 
остат ка књи ге. „Кам пи”,пе ти ци клус, те ма ти зу је пу то ва ње по Ита ли ји 
и на ро чи ту оп чи ње ност ве не ци јан ским ма лим тр го ви ма, а ше сти ци клус, 
„Фид бек”, озна ча ва пре вред но ва ње жи вот ног ис ку ства и „на у че не лек ци је”.

Мо гло би се ка за ти да пр ви ци клус са сво ја три ма ња пот ци клу са 
го то во тво ри за се бан пе снич ки ру ко пис, те ће мо му овом при ли ком по
све ти ти нај ви ше па жње. Чи та о ца, по пут мо ра ко је се че сто ево ци ра, 
за пљу ску ју при ка зи, пеј за жи, сли ке и мно штво исто риј ских ре фе рен ци 
ко ји ма је тек сту ал но тки во пе са ма из бра зда но. У са вре ме ној сва ко дне
ви ци, а по себ но при ли ком ту ри стич ког оби ла ска, осе ћа се укр штај ан тич
ког и мо дер ног; осе ћа ју се да ма ри ста рог све та: „Ула зи ли смо у Пе ло по ву 
зе мљу, / с дру ге стра не, опре зно и не чуј но / као да су још увек сти за ли 
је ка и гнев, / из ду би на мо ра, по мор ских су ко ба / све то ва што су се од
и гра ли / у бли зи ни овог ме ста” („Ле пант”). Лир ски су бјект, све стан 
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ци ви ли за циј ског зна ча ја ко ји ме ста ко ја по се ћу је но се, про пу шта исто
риј ске до га ђа је и по дат ке кроз фил тер ма ште и фик тив не над град ње, 
што осна жу је ње го ве до жи вља је на ро чи том ди на ми ком. Исто та ко, ме
ђу тим, ње го ва умет нич коег зи стен ци јал на про ма тра ња не рет ко су обе
ле же на по тре бом да се бу де при су тан у да том тре нут ку и да се са жи ви са 
са да шњо шћу, без ну жног ево ци ра ња ан тич ког пе ри о да: „Не за ми шљам 
го ла / на у ље на те ла, не за ми шљам ка ко је не ка да / све ово из гле да ло” („О.”). 

Го то во је не мо гу ће за о би ћи мно штво то по ни ма ко ји ис кр са ва ју из 
пе сме у пе сму – уо ста лом, и сам на зив збир ке су ге ри ше вр сту то по а на
ли зе ко јом су бјект по ку ша ва да ре кон стру и ше сво је крх ко бив ство ва ње 
у све ту: Ле пант, Пе ло по нез, Ди ми ца на, Ми стра, Ка стра ки, Ати на, Со лун, 
са мо су не ки од де ло ва Грч ке и ло ка ци је ко је лир ски про та го ни ста по се
ћу је, ис пи су ју ћи сво ју пе снич ку ма пу. При сут на је и ли ни ја хе до ни стич
ког, чул ног пе сни штва, ко ја под ра зу ме ва ужи ва ња у ми ри си ма, хра ни 
и пи ћу, и ко ја го то во да си му ли ра епи ку реј ско по и ма ње спољ них на дра
жа ја. Илић ов де го то во да је у до слу ху са грч ким пе сни ци ма Ана кре он
том или Ал ке јем: „На тр гу ну де ма сли не, ов чји сир и уље, / узе ли смо од 
све га по ма ло, и по мо ран џе, / ко је су ов де веч не, цве та ју кад и опа да ју” 
(„у Ди ми ца ни”); „Хва ла на до руч ку, / слу же ном у ва шој ба шти, / мар ме
ла ди од ва ших ду ња, / ов чјем мле ку, ма сли на ма и ми ри су / свег тог би ља 
по без број ним / сак си ја ма, што је го во ри ло сво јим / да ле ким за чин ским 
је зи ци ма” („Ми стра, апри ла 2013.”); „Пр ска ле / су пре со ва не ма сли не, 
у ду ху, и ме ша ле се / с по ви ше ним осе ћа њи ма, сти за ло се / до нео бич не 
ка тар зе” („Е.”).

Јед на од осо би тих од ли ка Или ће вог пе сни штва је сте та ко зва на 
пе смасли ка, пе смаси ту а ци ја, до жи вљај или тек опис при зо ра пре до чен 
кроз јед но став не де скрип тив не сти хо ве. И ова збир ка њи ма оби лу је; лир
ски ју нак, инер тан и не мо ћан пред за ди вљу ју ћом при ро дом, у пот пу но
сти јој се под ре ђу је и сра ста с њом: „На овим пу те ви ма, сва ко је за ста
ја ње / ри зик, гроб, про ва ли ја у ко ју бих сре ћан упао” (без на сло ва). Он се 
пре пу шта сли ка ма и чул ним на дра жа ји ма ко ји га окру жу ју са свих стра на, 
али оста је па сив ни по сма трач; те жи ште се пре ме шта на про стор и вре ме, 
а су бјект ту тек ко ег зи сти ра и део је сло же ног ком плек са. Пра ви при мер 
ова кве пе смесли ке би би ла пе сма са по све том „код Мо нем ва си је”: „Клу па 
на оку ци, с по гле дом / на мо ре, на ко јој ни ко не се ди, / љу ди у ау то мо би
ли ма ко ји рет ки / про ла зе. Крај пу та, ми ри си, мир та, / ру зма рин, кан та
ри он. / По глед ви ди по глед”. При зо ре и пеј за же лир ски су бјект са оп шта
ва мир но, не пре тен ци о зно, суп тил но сен че ћи сли ке ме лан хо ли јом, али 
и сво је вр сном ми стич ном ег зи стен ци јал ном ве дри ном.

То ме до при но си и већ спо ме ну та ин ти ми стич копо ро дич на ат мо
сфе ра у ко јој се пу то ва ње од ви ја. На и ме, лир ски ју нак не пу ту је и не 
про жи вља ва сам, већ не рет ко у ди ја лог укљу чу је и бли ску жен ску осо
бу (ћер ку или су пру гу), те се пе сма оства ру је у дру гом ли цу јед ни не: 
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„Сен двич ко ји је деш не сви ђа / ти се: „Су ви су, ска ме ни ли су се” (без на сло
ва), или: „Кад си угле да ла те чуд не ур не бе сни це, / иза ста кла, у ви три ни 
му зе ја, ни си мо гла / да ве ру јеш да су та ко ста ре, и ис ко па не / и очи шће не 
са мо да би их ти ви де ла” („Ур не бе сни це”). Ова пе сма ка рак те ри стич на 
је и по укр шта њу два све та и два вре ме на: „Ми кен ске фи гу ри не, пре ар хај
ског осме ха, / ру ке по диг ну те увис као да се не че му ра ду ју, / би ле су за 
те бе (...) / пру же на / ру ка са да шњо сти, су срет два оза ре на / а та ко уда ље
на де тињ ства”. Спа ја ње асо ци ја тив них ве за из све та исто ри је, умет но сти, 
фи ло зо фи је, исто ри је итд. осли ка ва из ве сну ау то ро ву те жњу ка сво је вр сној 
вре мен скоисто риј ској ди ја хро ни ји, пре сли ка ва њу са да шњег тре нут ка 
у про шли и обрат но. На ког ни тив ном пла ну, сва ка ствар, сва ки спољ ни 
под сти цај и тре ну так мо гу би ти по че так раз у ме ва ња и ту ма че ња све та. 
То по твр ђу је и пе сма „Пре вла ка”, у ко јој је по тент ни исто риј ски кон текст, 
дат кроз нео ба ве зну, ле жер ну при чу („(...) он да, знаш, / кад је из би ла ку га 
и Пе ри кле / по чео да гу би / кон це. Па ру свај у Ати ни / и убр зо ње го ва 
смрт”), у кон тра сту са смр дљи вом, без лич ном и си вом ин ду стриј ском 
зо ном у ко је пре ла зе. Лир ски ју нак и ње го ва прат ња же ле да ство ре лич
ни (ан тич ки) храм, уто чи ште у око ли ни ко ја вр ви од грдосијаодметала, 
фа бри ка и ра фи не ри ја, при жељ ку ју ћи да се бо го ви уме ша ју у њи хо ву 
суд би ну, у ово зе маљ ски жи вот, као у ан тич ким тра ге ди ја ма. У слич ном 
ма ни ру на пи са на је и пе сма ко ја но си на зив збир ке, „До ли на Пли стос”, 
по све ће на фран цу ском пи сцу и па си о ни ра ном про у ча ва о цу кла сич не 
књи жев но сти и ан тич ке Грч ке, Жа ку Ла ка ри је ру. Он по сма тра грч ке 
се ља не ка ко у до ли ни, где је не ка да осно ва но про ро чи ште, „пре во зе свој 
дра го це ни то вар” и „то уље, / у ко јем се још увек, на сун цу, пре ла ма / 
њи хо ва суд би на”.

Дру ги и тре ћи пот ци клус пр вог ци клу са те ма ти зу ју ма хом пу то ва
ње у Ати ну и Со лун ван ту ри стич ке се зо не, што је та ко ђе јед на од кон
стан ти Или ће вог пе сни штва. Лир ски ју нак је не по ми чан у ме ди те ран ском 
ра ју и оп хр ван чул ним ути сци ма: он ре ги стру је бо је, ми ри се, цвр кут 
пти ца и чи ни му се да је „сва ка ствар та ко ствар на, ствар ни ја / од ствар
ног, али не над ствар на” („Ве ли ка му зи ка”). Слич но је и у пе сми из тре ћег 
ци клу са, „Гор њи град”: „Ми рис ју тар њег пе ци ва из су сед них ку ћа, / пр ве 
пти це на не бу. Ши ри на по гле да, про ле ће, / то пао ва здух с мо ра”. Ове 
јед но став не, на из глед ба нал не сли ке ко је се уре зу ју у се ћа ње лир ског 
су бјек та, ис по ста вља ју се као ба зич не, нај бли же и нај при род ни је чо ве
ку; на из глед при зем но, а за пра во при мар но, пр вот но, ого ље но од сва ке 
ми сти фи ка ци је и оре о ла ци ви ли за ци је и кул ту ре. Грч ка, с дру ге стра не, 
по се ду је оно искон ско, ау тен тич но, што се не мо же пре у зе ти, укра сти 
или ми ме ти зо ва ти, и то се огле да у сва ком сло ју ње не ствар но сти, чак 
и у бе за зле ној сли ци па сти ра с ов ца ма на бре гу („Па стир”).

Је ди на пе сма дру гог ци клу са, на сло вље ног „по сле”,су ми ра ути ске 
пр вог ци клу са и мо же се раз у ме ва ти у сми слу „шта је би ло на кон пу то
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ва ња”. Лир ски ју нак по но во укљу чу је дру гу осо бу у им пли цит ни ди ја лог, 
али ево ци ра и ва жно ау то по е тич ко пи та ње пи са ња по е зи је и ства ра ња: 
„и пи там се, он да, ко ће од нас, ти или ја, / ус пе ти да овај опис хе ла де 
за и ста / до ве де до пе сме?”. Чи ни се да би ово био са свим при кла дан за
вр ше так пе снич ког ру ко пи са ко јим би збир ка ДолинаПлистос до би ла 
ле пу за о кру же ност као сми са о на и те мат скомо тив ска це ли на. Илић, 
ме ђу тим, на ста вља да ис пи су је пе снич ки текст у на ред ним ци клу си ма, 
ко ји пре де лу ју као ре пе ти ци ја и ва ри ра ње већ при сут них мо ти ва и си
ту а ци ја (у овој или у ра ни јим збир ка ма), без ве ће про ме не у је зич ком 
сти лу, емо ци о нал но сти или ат мос фе ри. „Ле по ле то”се усред сре ђу је на 
од нос оца и ћер ке ко ји је, по но во, пре до чен кроз мо тив ле та и ле то ва ња, 
ужи ва ња у при ро ди и слич но: „По сле три го ди не су ше, елек трич но / не бо, 
и пеј заж, чак и у ав гу сту, зе лен. (...) / И на са мом / вр ху, бле сак, ки ша је 
ста ла, ту смо ста ли / и ми, ти ко ја ра стеш, ја ко ји ста рим (...)” („Пре вој”). 

Пе ти ци клус, „Кам пи”,кроз два на ест пе са ма те ма ти зу је пу то ва ње 
по Ита ли ји, са на ро чи тим на гла ском на ве не ци јан ским кам пи ма, ма лим 
тр го ви ма, на ко ји ма се од и гра ва ду хов но и мен тал но пу то ва ње лир ског 
су бјек та. На лик пр вом ци клу су, „Кам пи”са др же мно штво пе са масли ка 
ко је су на тра гу ски це, при зо ра, цр ти це, бе ле шке. У истом ма ни ру опи
си ва ња, лир ско Ја се по но во вра ћа тишинивековаи осве шће но сти о кул
тур но и сто риј ском по тен ци ја лу ко ји да ти про стор по се ду је. Чи ни се да у 
пе снич ком тек сту и екс тен зив ној де скрип ци ји има до ста „пра зног хо да”, 
прем да се пе сма углав ном раз ре ша ва у од ре ђе ном прав цу ко ји суп тил но 
на го ве шта ва из ве стан ме та фи зич ки или ег зи стен ци јал ни сми сао: „Че сма 
из ко је во да не пре ста но / те че, ус пут на је ста ни ца, / ме сто за кра так пре
дах / и осве же ње / ду гих ка ра ва на ту ри ста / што на јед ном / из би ју / на 
ову ви со ра ван” („Кам по, 4”).

Из у зе так је, ме ђу тим, че твр ти ци клус, „Код ку ће?”,ко ји до но си 
пот пу но дру га чи ји кор пус мо ти ва и пе снич ког рас по ло же ња, и као да 
не при па да остат ку збир ке. Вр ло успе шне, дра ма тич не и упе ча тљи ве 
„Мр твац” и „Кад ма хи нал но окре не те те ле фон” при ка зу ју ста ње по је дин
ца на кон смр ти бли ске осо бе и ка ко се са смр ћу но се они ко ји су оста ли 
иза њих: „Сме ју вам се мр тва че ве ства ри, / и оне у гроб од не те, / са мо се 
пра ве да су ту”. Још не ко ли ко пе са ма ду жег, на ра тив ног, на ма хо ве и за
мор ног сти ха при па да ју овом ци клу су, на при мер „Ни смо утвр ди ли гра
до ве” и „Ло ша зе мља”, али не мо гу ће је отрг ну ти се ути ску да при су ству
је мо раз во ју дру гог пе снич ког ру ко пи са. За вр шни, ше сти ци клус, „Фид бек”, 
на ја вљу је ег зи стен ци јал ни оп ти ми зам нај пре мо том Мар ка Ау ре ли ја: 
„Го то во све је ка ко тре ба”, те до но си пе сме/по врат не ин фор ма ци је, сво је
вр сне „жи вот не са ве те” ко је лир ски су бјект упу ћу је чи та о цу, али и са мом 
се би: „Се ти се увек нај го рег што ти / се де си ло, се ти се увек нај те жег / да на 
у свом жи во ту. / Не по сто ји ствар ле ко ви ти ја, / ко ри сни ја, ствар ко ја те 
ви ше / чи ни чо ве ком” („Се ти се нај го рег”). Сви те мат ски и идеј ни то ко ви 
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ове збир ке се сли ва ју у јед но у за вр шној пе сми „Ау то грил”: лир ски глас 
за кљу чу је да је „на ша оба ве за да иде мо / да ље, да ис пу ња ва мо ду жно сти 
пу та”, те да је ко нач но „го то во све ка ко тре ба”.

ДолинаПлистоспред ста вља спон тан на ста вак Или ће вог прет ход
ног по ет ског опу са – стил ска и је зич ка ујед на че ност, те спо кој на ат мос фе
ра, осна же на де скрип ци јом, ко ју по вре ме но раз др ма осе ћа ње за чуд но сти 
или не ко ре тор ско пи та ње, ис по ста вља ју се као глав не од ли ке ау то ро вог 
из ра за и у но вој књи зи. По сто ји, ме ђу тим, при мет на не ко хе рент ност и 
ало гич на ли не ар ност ка да је у пи та њу фор мал на ор га ни за ци ја и ком по
зи ци ја пе снич ког тек ста. Ова обим на збир ка (што је ујед но и јед на од 
ње них ма на) од чак ше зде сет и три пе сме го то во да са др жи до вољ но ма
те ри ја ла за две пе снич ке књи ге. Пр ви део збир ке (пр ви и дру ги ци клус) 
тво ри, та ко, за себ ну збир ку, а од тре ћег ци клу са као да су се мо гућ но сти за 
на ста вак књи ге ис цр пе ле, те се дру ги део збир ке до и ма као не до вољ но 
уз бу дљив, ре ци кли ра ње или ва ри ра ње већ ре че ног. 

При тран зи ци ји из спољ њег ка уну тра шњем, из објек та ка су бјек ту 
се фор ми ра мен тал ни хо ри зонт Или ће вог лир ског гла са; при ско ку из 
иде а ли зо ва ног све та исто ри је и фор ма тив ног ци ви ли за циј ског пе ри о да 
у не са вр ше ни, ре а лан свет, од мо та ва се клуп ко суп тил не и ти хе ег зи стен
ци јал не ме ди та ци је. Ис ку ство сва ко дне ви це је ин ди ви ду а ли зо ва но; не ма, 
ме ђу тим, ди ја ло га са соп ством и ин тро спек ци је у кла сич ном сми слу. Она 
се ја вља нај че шће ис по сре до ва на не ким за па жа њем, при зо ром или про
ниц љи вом оп сер ва ци јом, ода кле и по чи ње дис кур зив но кре та ње. Та да се 
отва ра ју но ви сло је ви ис ку ства ко ји пе сму од во де у од ре ђе ном прав цу. 
Упр кос мно го број ним исто риј ским ре фе рен ца ма и име ни ма, исто ри ја у 
Или ће вој збир ци не фи гу ри ра као се ри ја чи ње ни ца, већ пре слу жи као 
кључ за раз у ме ва ње ин ди ви ду а ли зо ва не мит ске ма три це ко ја оп се да 
лир ски су бјект.
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Чи ни се да је по тре ба чо ве ка за при чом и при ча њем исто та ко 
искон ска, су шта стве на као и она на су шна за ва зду хом, во дом и хле бом. 
По тре ба да чо век чу је соп стве ни глас, од јек жи во та у глу во ћи, је ди ни 
до каз жи вот но сти у са мо ћи, у ни штав но сти људ ске ег зи стен ци је. Они 
ко ји осе ћа ју при ча ње као по зив, осим раз го во ра са са мим со бом, го во ре, 
ка ко Ан дрић ка же, и у име дру гих, у име оних ко ји ни су уме ли, ни су 


