
958

кра ћа”); „Лам па је пру жа ла ве о ма сла бо све тло, да би се мо гло сло бод
но чи та ти. Због то га су па ље не све ће, ко ји је, ко ли ко се се ћам, увек 
би ло до вољ но” („Као на ко ман ду”); „Луп ка ју ће шти кле под се ћа ле су на 
ле де не све ће, та ко ђе хлад не и без об зир не” („На др ве ном тро но шцу”); „у 
учи те ље вој ку ћи до ка сно су го ре ле све ће” („Учи те ље ва ку ћа I”). Кроз 
пе снич ке сли ке у ко ји ма се ја вља ју све ће уо ча ва се да су оне из ван свећ
ња ка, да кле, изо ло ва не од са крал ног кон тек ста. 

Ме ђу тим, упра во кроз све ће, тј. има ги на тив ну ра ван ме но ре ко ја 
се ма те ри ја ли зу је кроз се дам ци клу са пе са ма, су бли ми шу су и раз ли
чи ти ис так ну ти аспек ти по е зи је Ја ку ба Кор нха у зе ра. Пре ма Но ва ли су, 
„у пла ме ну во шта ни це све су сна ге при ро де ак тив не” и све ћа би би ла 
„син те за свих еле ме на та при ро де”, па та ко и пе сни ков свет при ро де мо же 
евен ту ал но би ти кон тек сту а ли зо ван са мо ти вом во шта ни це. С дру ге 
стра не, Ба шлар ка же да „у успо ме ни на до бру во шта ни цу тре ба по но во 
про на ћи на ше уса мље нич ке сно ве”, а за њи ма по тен ци јал но и тра га 
оса мље ни лир ски су бјект ко ји је за гле дан у кон крет ни свет око се бе. 
Ко нач но, ка ко ка же Ми ро љуб То до ро вић у „Го во ру ства ри”, „пре ко 
ства ри ми оп шти мо са све том, еми ту ју ћи низ ин фор ма ци ја о се би. (...) 
Ства ри ће нас ода ти от кри ва ју ћи че сто и нај скри ве ни је, ве што ка му
фли ра не по но ре на шег би ћа.” Ме ђу тим, и „сли ка ко ја нам по ка зу је јед
но од мо гу ћих ста ња ства ри у про сто ру, али ко ја, упо ре ђе на са ствар но
шћу, го во ри о ње ној ап со лут ној исти ни то сти”, све до чи да је је дан од 
мо гу ћих об ја шње ња пе снич ког ди ја ло га са кон крет ном по е зи јом за пра
во по ку шај ин тим ног до се за ња те „исти ни то сти”. У то ме се, јед ним 
де лом, ис ти че и по тен ци јал на вред ност по е зи је Ја ку ба Кор нха у зе ра.
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На ста ли на осно ву днев нич ких на по ме на ко је је за пи си вао то ком 
сво је вој нич ке ка ри је ре, а по том ре ди го ва ни и упот пу ње ни по је ди но
сти ма ко је пред ста ву о опи са ним до га ђа ји ма чи не раз бо ко ре ном и ја сном, 
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ме мо а ри фран цу ског ге не ра ла Фран шеа дʼЕпе реа, ду го чу ва ни у ар хи
ва ма, ни ка да ни су пу бли ко ва ни ни у фраг мен ти ма, ни у це ло сти – срп ској 
чи та лач кој пу бли ци при па ла је част да пр ва стек не увид у ге не ра ло ве 
за бе ле шке. Прем да су ме мо а ри из вор но са чи ње ни од два на ест по гла вља, 
књи га Ме мо а ри: Со лун ски фронт, Ср би ја, Бал кан, ко јој екла тан тан пред
го вор при ла же Во ји слав Па вло вић, об у хва та са мо је да на е сто по гла вље 
ДʼЕпе ре о вог ру ко пи са у ко јем се опи су је ње го во ко ман до ва ње на Ис
точ ном фрон ту, од но сно, до га ђа ји од ју на 1918. го ди не, ка да фран цу ски 
ге не рал до ла зи у Со лун, па до ја ну а ра 1919. ка да од ла зи у Кон стан ти
но пољ. По ред на ве де ног по гла вља из ме мо ар ског тек ста, сво је ме сто у 
књи зи су на шла че ти ри анек са пи са на у ви ду те ле гра ма, пи са ма и из ве
шта ја ко је је сам ДʼЕпе ре при дру жио сво јим пи са ним се ћа њи ма, али и 
ау то граф ње го вог пи сма при ја те љу Ле Ша те ли јеу из но вем бра 1918. 
го ди не, го вор одр жан на кон по ги би је кра ља Алек сан дра I у Мар се ју, 
ДʼЕпе ре ов пред го вор књи зи Ви те зи сло бо де Ми ла на Шан ти ћа и, на по
слет ку, из во ди из срп ске штам пе по во дом до де ле чи на по ча сног вој во де 
фран цу ском ге не ра лу 1921. го ди не. 

Те же ћи да об ли ку је што де таљ ни ју сли ку рат них опе ра ци ја на 
Со лун ском фрон ту, као и од но са на Бал ка ну уоп ште, ге не рал Фран ше 
дʼЕпе ре на увод ним стра ни ца ма сво јих ме мо а ра, пре не го што ће об у зет 
ре тро спек тив ним по ри вом си ту и ра ти сво је при по ве да ње у јун 1918. го
ди не, ка да чи та те ле грам о по ста вља њу на ме сто вр хов ног ко ман дан та 
са ве знич ких сна га на Со лун ском фрон ту, па жњу по кла ња до га ђа ји ма 
ко ји су прет хо ди ли ње го вом до ла ску у Со лун, раз го во ри ма са пред сед
ни ком По ен ка ре ом у ко ји ма кон зи стент но на гла ша ва зна чај опе ра ци ја 
на Бал ка ну и иза зо ве тран спор та и кон цен тра ци је фран цу ских тру па, 
тих осам пе ша диј ских ди ви зи ја за ко је је ве ро вао да их је мо гу ће обез
бе ди ти без сла бље ња фран цу ског се ве ро за пад ног фрон та. Прем да је већ 
1916. го ди не по стао ко ман дант гру пе ар ми ја Ис ток, име но ва ње ДʼЕпе реа 
за глав но ко ман ду ју ћег на Ис точ ном фрон ту до го ди ло се тек на кон по ра
за у би ци код Пу та Да ма, од го вор но сти ко ја му је нео прав да но при пи си
ва на бу ду ћи да је ње го ва ар миј ска ре зер ва би ла пре ба че на на бри тан ски 
део фрон та по на ред би мар ша ла Фо ша. Иа ко се у пр ви мах мо гло чи ни ти 
да ДʼЕпе ре у Со лун од ла зи де тро ни зо ван, от пу штен и по ра жен, ре до ви 
ње го вих ме мо а ра у ко ји ма Кле ман со на гла ша ва да је ово име но ва ње 
за пра во уна пре ђе ње – јер ДʼЕпе ре ти ме по ста је са мо ста лан, ка че му је 
од у век ин кли ни рао, док је на За пад ном фрон ту имао над ре ђе не – под
ри ва ју ту нео сно ва но апо стро фи ра ну пре ми су о ње го вом пре ба ча ју на 
Ис точ ни фронт као хи је рар хиј ској де гра да ци ји. У сво јим ме мо ар ским 
бе ле шка ма ДʼЕпе ре по дроб но опи су је за те че ну си ту а ци ју на фрон ту, са
ста ве вој ске и њи хо ва про сти ра ња, сна гу у по гле ду људ ства и на о ру жа
ња, ге не зу по је ди них ар ми ја и кор пу са, али и тре нут на ста ња у њи хо вим 
ре до ви ма. Та ко бри тан ске сна ге, ко ји ма од ва жно ко ман ду је ге не рал 
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Милн упр кос ма ла ри ји и не по сто ја њу сме на и пре да ха, др же фронт од 
мо ра до Вар да ра, 122. фран цу ска ди ви зи ја и три ди ви зи је Кор пу са на
ци о нал не од бра не Грч ке, ко ји чи ни по у зда ни офи цир ски ка дар и до бро
вољ ци са Кри та, грч ког Ар хи пе ла га и Сер ске обла сти, про сти ру се од 
Вар да ра до пла ни не Би стри це, две срп ске ар ми је деј ству ју на по те зу од 
Би стри це до пла ни не у сре ди ни за во ја Цр не ре ке, док фран цу ска Ис точ
на ар ми ја др жи фронт од сре ди не за во ја Цр не ре ке до до ли не Оса ун где 
се спа ја са ита ли јан ским кор пу сом, ко ји се ни је на ла зио под ДʼЕпе ре о вом 
ко ман дом, већ у над ле жно сти ита ли јан ског ге не ра ла Фе ре ра. План ге
не ра ла Адол фа Ги јо ма, прет ход ног глав но ко ман ду ју ћег на Со лун ском 
фрон ту, ко ји по чи ва на иде ји о ло кал ним опе ра ци ја ма, се ри ји ма њих 
офан зи ва у уна пред пред ви ђе ним раз ма ци ма и са ра сту ћим ин тен зи те
том у ци љу сук це сив ног про би ја ња не при ја тељ ског фрон та, тај план 
ко ји је ујед но до сеп тем бра 1918. го ди не за го ва рао и фран цу ски Ви со ки 
рат ни са вет, на ла зио се у ди рект ној ко ли зи ји са ДʼЕпе ре о вом ви зи јом: 
уме сто де ли мич них офан зи ва ко ји ма се по сти же са мо гу би так нај хра
бри јих и тро ше ње му ни ци је, но во по ста вље ни фран цу ски ге не рал за ла
гао се за од лу чан на пад у чи јем спро во ђе њу као уга о ни ка мен фи гу ри ра 
срп ска вој ска по ја ча на фран цу ским ди ви зи ја ма кон цен три са ним на осва
ја ње Ко зја ка, док би бри тан скогрч ке тру пе пре шле у на пад са мо у слу
ча ју фран цу скосрп ског успе ха. ДʼЕпе ре о ва стра те ги ја, су бли ми ра на у 
за ми сли да се иза бе ре јед на тач ка пре ки да на фрон ту на ко ју ће сва 
сред ства би ти усме ре на, као и да се обез бе ди ре зер ва бли зу фрон та која 
би по чет ни успех на ста ви ла, ис ко ри сти ла отво рен те рен за на пре до ва ње 
и „ра ши ри ла ра ну” – та стра те ги ја ко ја је за пра во на ста ла као гор ки 
та лог ње го вих ис ку ста ва то ком бо је ва код Ара са, на Со ми и на Мар ни, 
у ко ји ма се ве ли ки део сте че не пред но сти гу био и на пре до ва ње тру па 
огра ни ча ва ло днев ним на ре ђе њи ма из фран цу ског Вр хов ног шта ба – 
не у тра ли са ла је за бри ну тост и кри зу у окви ри ма срп ског вој ног вр ха. 
Јед но од нај су ге стив ни јих и са емо ци о нал ног аспек та нај ин тен зив ни јих 
ме ста ДʼЕпе ре о вог ме мо ар ског тки ва, што про ти че у зна ку ла пи дар ног 
из ра за и кон ден зо ва не осе ћај но сти, од но си се упра во на опис ње го вог 
раз го во ра са на чел ни ком шта ба Вр хов не ко ман де вој во дом Жи во ји ном 
Ми ши ћем, тим „озбиљ ним и стро гим чо ве ком”, и ре ген том Алек сан дром 
I у ко јем их уве ра ва у из вр ше ње од луч не офан зи ве: „Ка да сам на ја вио 
Ср би ма да ћу од ме ни ти Мо рав ску и Ти моч ку ди ви зи ју, њи хо ве пе шач ке 
еска дро не и при леп ски од ред и да ћу им по ред све рас по ло жи ве фран
цу ске ар ти ље ри је да ти и две фран цу ске ди ви зи је, они су се оду ше ви ли. 
Ми шић ме пи та да ли ће две фран цу ске ди ви зи је би ти под ње го вом 
ко ман дом. На мој по зи ти ван од го вор Ре гент уста је и без ре чи ми сте же 
ру ку. До го вор је скло пљен.” Ре до ви ко је ДʼЕпе ре бе ле жи по во дом ко ман
дан та дру ге срп ске ар ми је вој во де Сте па но ви ћа, ис ти чу ћи да је он „Ми
ши ћев са вре ме ник, пре пре ден се љак, ко ји има вр ло за ста ре ле иде је о 
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вој ним пи та њи ма, али ко ји ће ла ко при хва ти ти мо је из ме не ње го вих 
на ред би”, дво стру ко су зна чај ни: с јед не стра не, они отва ра ју аспект 
уна пре ђи ва ња срп ске вој ске јер ДʼЕпе ре не са мо да је пре ра дио план 
опе ра ци ја вој во де Сте па но ви ћа, ко ме је не до ста ја ло јед но став но сти и 
ефек тив но сти, не го је и оспо со био срп ску то по граф ску слу жбу, ак ти
ви рао из ви ђа ње ави о ни ма и оба ве штај ну де лат ност, те уз сва ког ко ман
дан та ар ти ље ри је срп ске ар ми је по ста вио по јед ног ви шег фран цу ског 
ар ти ље риј ског офи ци ра ка ко би срп ски вој ник на у чио да ру ку је бр зо
мет ним то по ви ма: „Ср би тра же са мо да их се под у чи: труд вре ди на по
ра.” ДʼЕпе ре о вим опи сом Сте па но ви ће ве лич но сти ко ју, по ред оста лог, 
име ну је и пре пре де ним се ља ком, с дру ге стра не, оцр та ва ју се обри си 
фи гу ре срп ског рат ни ка чи ју је ка рак тер ну кон сте ла ци ју фран цу ски 
ге не рал про ниц љи во и пре ци зно де тер ми ни сао – срп ски ју на ци су тре
зве ни, скром ни, не са ло ми ви, „фан та стич не фор ме и пот пу ног са мо по
у зда ња”, „гор ди на сво ју ра су” и при род ни у свом хе ро и зму, а њи хо ве 
„сјај не тру пе ство ре не од из др жљи во сти и по ле та” учи ни ле су да је марш 
„кроз бу гар ске ли ни је де ло вао као чу до”. ДʼЕпе ре не про пу шта да при
ме ти и хе рој ство по је ди них же на у бо ју, па та ко оста вља све до чан ство 
о срп ској же ни ко ју је од ли ко вао рат ном ме да љом ка да је ви део ка ко са 
др ве ном но гом, јер је без сво је оста ла док је оцу по бу ње ни ку но си ла 
хра ну у шу му, мар ши ра у пред вод ни ци. У том ду ху опи су је и од ва жне 
Шко тла ђан ке, бол ни чар ке ко је са ни тар ним ко ли ма „хра бро до ла зе до 
пр вих ли ни ја да пре у зму ра ње ни ке”. По дроб ним опи си ма офан зи ве што 
је обе ле же на бли ста вим и до те ме ре си ло ви тим срп ским на пре до ва њем 
да је ДʼЕпе ре озна ча ва „тр ком до Ду на ва”, ис ти ца њем зна ча ја бит ке код 
До брог по ља као тач ке пре о кре та у Ве ли ком ра ту, опи сом пре го во ра са 
Бу га ри ма и за кљу че њем при мир ја, не мач ком ка пи ту ла ци јом, Кле ман
со о вом на ред бом ДʼЕпе реу да, на кон осло бо ђе ња Ср би је, ус по ста ви 
кон такт са Ру му ни јом и ју жном Ру си јом, те сво је три ди ви зи је усту пи 
ге не ра лу Бар те лоу ко ји је имао за да так да уве де Ру му ни ју у рат, оства
ри ве зу са ан ти бољ ше вич ким сна га ма у Ру си ји и ис пи та мо гућ но сти за 
са рад њу, и, нај зад, ДʼЕпе ре о вим по врат ком у Па риз – све до че њем о овим 
до га ђа ји ма за тва ра ју се ге не ра ло ви ме мо ар ски за пи си.

Кри тич ка ин то ни ра ност спрам по сту па ка Кле ман со о ве вла де, у 
је зич ком сми слу об ли ко ва на до сто јан стве но и од ме ре но, пред ста вља 
зна чај ну свој стве ност ДʼЕпе ре о вих ме мо а ра, чи ји са др жај не дво сми сле но 
ука зу је на чи ње ни цу да су фран цу ски др жав ни и вој ни вр хо ви Ис точ ном 
фрон ту не са мо при пи си ва ли се кун дар ну ва жност не го су учин ке на тој 
ли ни ји су ко ба, што је био фре квен ти ји слу чај, сма тра ли пот пу но ире
ле вант ним за ис хо де Ве ли ког ра та. ДʼЕпе ре ов од ла зак на Со лун ски 
фронт про те као је у зна ку пре ћут ки ва ња од но са и при ли ка о ко ји ма би 
ње го ва ин стан ца тре ба ло да бу де оба ве ште на: оту да он ни је знао да је 
глав но ко ман ду ју ћи на свим фрон то ви ма био ге не рал Фош, да бри тан ски 
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ге не рал Милн пот па да под услов ну пот чи ње ност ње му као глав ном ко
ман дан ту са ве знич ких сна га, ни је по зна вао те ри то ри јал не од ред бе уго
во ра ко је је Ру му ни ја за кљу чи ла са са ве зни ци ма пре ула ска у рат 1916. 
го ди не, а ко је су се ти ца ле Ба на та, ни ти је по зна вао од ред бе Лон дон ског 
уго во ра у скла ду са ко јим би умео да се по ста ви спрам агре сив не ита
ли јан ске по ли ти ке на Ја дра ну и ти ме узро ко ва ног су ко ба са срп ском 
вла дом. Оја ча ва ње За пад ног фрон та на ште ту Со лун ског фрон та и по ред 
ме сеч ног, ма сов ног ис кр ца ва ња Аме ри ка на ца, на ред бе из Па ри за да се 
нај пре др жи стра те ги је по сте пе них, пе ри о дич них, ло кал них на па да на 
фрон ту, а по том и да од ла же од луч ну офан зи ву иа ко су усло ви за ње ну 
ре а ли за ци ју већ би ли зре ли, до ве ли су ДʼЕпе реа до од лу ке да ви ше не 
по све ћу је знат ну па жњу те ле гра ми ма из Па ри за: „Сти за ли су од до бро
на мер них, али нео д го вор них љу ди, ко ји ни шта ни су зна ли о при ли ка ма 
на те ре ну.” Не и сти не, по пут оне ко ју је пла си рао ге не рал Ги јом о то ме 
да је ДʼЕпе ре пре у зео ње гов план опе ра ци ја на Со лун ском фрон ту, као 
и чи ње ни ца да је план на па да, ина че раз ви јан у нај ве ћој тај но сти у Со лу
ну, мо рао би ти ис по ру чен Вер са ју, где су за се да ла че ти ри ма ње по зна та 
ге не ра ла са сво јим на чел ни ци ма шта бо ва, што је при род но до ве ло до 
то га да се тај план тај но ви то шћу ви ше и не од ли ку је, ре зул то ва ле су 
ДʼЕпе ре о вим оп штим ути ском да „сви ти по ли ти ча ри ми сле са мо на свој 
лич ни ин те рес. Ни ко не ма све о бу хват ну пер спек ти ву ни ти пред ста ву 
о бу дућ но сти”.

Упр кос од го вор но сти и озбиљ но сти ко је су има нент не ње го вом 
по ло жа ју и рат ној ствар но сти, ДʼЕпе ре је у сво јим ме мо а ри ма ис ка зао 
и да ро ви тост у по гле ду анег дот ског ка зи ва ња им прег ни ра ног жо ви јал
но шћу и сми слом за ко ми чан обрт. У та кве тек сту ал не па са же спа да 
епи зо да ко ја ка зу је о не спо ра зу му са бри тан ском вла дом због сум ње да 
Ср би ма ни су ис по ру че не но ве уни фор ме – он се раз ре ша ва спо зна јом 
да „ште дљи ви Ср би, но ве уни фор ме ко је до би ја ју од нас (са ве зни ка 
Фран цу за, прим. В. М.) ста вља ју у ма га цин, а на ста вља ју да но се сво је 
из но ше не уни фор ме.” ДʼЕпе ре ху мор но опи су је и не ко ли ко у офан зи ви 
за о ста лих ма ро кан ских спа хи ја чи ја бра да огре зла у мар ме ла ду „пред
ста вља из ван ре дан при зор”, док си ту а ци ју у Ле ри ну у ко ме су се, као 
ње го ви го сти, у тре нут ку не мач ког бом бар до ва ња, на шли грч ки краљ, 
ре гент Алек сан дар I, Ми шић, Ан ри и оста ла ва жна го спо да, опи су је 
ре чи ма: „Ка кав би то био улов за Шва бу да је бо ље га ђао.” 

ДʼЕпе ре о ва рат на се ћа ња на Со лун ски фронт и Бал кан, пи са на 
акри бич но, у от ме ном, оп ти мал ном емо тив ном на бо ју, кри тич ким то
ном, са че стим кон тек сту а ли за ци ја ма и спо ра дич ним ли те рар но об ли
ко ва ним сли ка ма рат них зби ва ња, свој зна чај не цр пе са мо из по ме ну те 
чи ње ни це да ни ка да до са да ни су пу бли ко ва ни; њи хо ва ре ле вант ност 
са исто ри о граф ског ста но ви шта у чи јим окви ри ма ме мо а ри фи гу ри ра ју 
као ау то ри та ти ван и ме ри то ран исто риј ски из вор, об и сти њу је се у све сти 
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сва ког по је дин ца ко ји сме ра да раз у ме ком плек сност и то та ли тет при
ли ка у Ве ли ком ра ту, уло гу Ис точ ног фрон та у ње му, а на ро чи то зна чај 
ге не ра ла ДʼЕпе реа, ко ји се, пре ма соп стве ним ре чи ма, гор дио са зна њем 
да је сме лог срп ског вој ни ка во дио у по бе до но сну сло бо ду. Чи ње ни ца 
да је та кав фран цу ски ге не рал – од ва жан, од лу чан, ин те ли ген тан – у 
не за вид ном, пре лом ном исто риј ском тре нут ку ста јао уз срп ски на род 
кре пе ћи га по др шком, ма те ри јал ном, вој ном, али и оном ко ја су ге ри ше 
по лет у бор би, упра во та чи ње ни ца пред ста вља крун ски раз лог због 
ко јег би и сва ки по то њи чи та лац ових ме мо а ра тре ба ло да се гор ди.

Мср Ви о ле та Р. МИ ТРО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је

vi o mi tro vic @gmail.co m 

УЗОМ БИ РА НА РО КЕН РОЛ КА ЛИ ФОР НИ КА ЦИ ЈА

Иван По тић, Ре зул та ти, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2019

У из да њу Кул тур ног цен тра Но вог Са да, у окви ру Еди ци је Џеп ни 
ана грам – про за, об ја вље на је књи га при ча Ре зул та ти, три на е ста по 
ре ду књи га књи жев ни ка Ива на По ти ћа (1972). Исто ри чар умет но сти и 
ви ши би бли о те кар Исто риј ског ар хи ва у За је ча ру, у свом опу су до са да 
има об ја вље не књи ге при ча Вра то ло ми је (2003), То што је ство ри ло 
чо ве ка (2005), Још јед ном о не ви дљи вом (2007), Ви ле ња ци у жи вом бла ту 
(2010), Ве се ле при че о ту го ва њу (2013), Ква драт на цр ном ква дра ту (2015) 
и При чо ждер (2017). По ред њих, ау тор је и књи га по е зи је Не тач ни од
го во ри на по гре шна пи та ња (2009), Би ло би ле по да пра зни на има об лик 
(2012) и Злат ни пре сек: пе сме о иде ал ним про пор ци ја ма за вр ше не мла
до сти (2018). Ње гов ро ман пр ве нац Днев ник не у те шног ко смо на у та 
(2016) био је у ши рем из бо ру за НИНову на гра ду. По де лив ши да тум 
ро ђе ња, 24. мај, са Ро бер том Але ном Ци мер ма ном, а исто вре ме но се 
ба ве ћи и му зи ком у бен до ви ма Слам и Шла гер са унд си стем као пе вач и 
тек сто пи сац, По тић је 2017. оду жио ну ме рич коко смич ки дуг ко ле ги из 
Да лу та у Ми не со ти и об ја вио у свом из бо ру и пре во ду 52 пе сме Бо ба 
Ди ла на у књи зи Од го вор но шен ве тром.

Ре зул та ти, као не што што се че ка, че му се на да и од че га се да нас 
и стра ху је, на слов је ве што ода бран за књи гу ком по но ва ну из три це ли не. 
Пр ва и тре ћа ме ђу њи ма, у ко ји ма се на ла зе крат ке при че, по слу жи ле 
су као про зни омот спи са, цен трал ног де ла књи ге ко ји у се би кри је кра
так ро ман по чи јем на сло ву је и збир ка по не ла име. 




