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ис тра ја ва ња на зе мљи и у вре ме ну, али у исти мах и та ко ре ћи на истом 
ме сту про на ла зе мир и сла ве тај ну не про ла зних вред но сти исто риј ско га 
и ду хов ног, ре ли ги о зног, пра во слав ног ис ку ства и жи вље ња.

Упра во ту су шти ну, та ква са зна ња, на нај бо љи на чин осве шћу је 
пе сник Кр сти во је Илић у Ко сов ским еле ги ја ма, но вој сво јој збир ци ро
до љу би вих сти хо ва.

Јо ван ПЕЈ ЧИЋ

КЊИ ЖЕВ НА ХИ БРИД НОСТ У ШЕСТ ДИ МЕН ЗИ ЈА

Мар ко Ју ван, Хи брид ни жан ро ви, пре ве ла са сло ве нач ког Сла ђа на Маџ гаљ, 
Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад 2019

Прем да је у увод ном по гла вљу, на сто је ћи да ис так не ви ше го ди шњу 
ге не зу сво јих књи жев но те о риј ских ис тра жи ва ња, Ју ван за бе ле жио да 
ње го ва ре цент на књи га Хи брид ни жан ро ви и са ма амал га ми ше раз ли
чи те ме то до ло ги је и при сту пе, тек сто ви њо ме об у хва ће ни из ра ста ју 
за пра во из иден тич ног по ла зи шта спле те ног око Бах ти но вог кон цеп та 
хи брид но сти, ко јем Ју ван у окви ри ма сво је на уч не ре флек си је до де љу је 
пре и мућ ство у од но су на хи брид ност ка кву за го ва ра ју пост ко ло ни јал на 
те о ри ја или иден ти тет ске стра те ги је за сно ва не на иде ја ма кул тур не 
раз ли ке (фе ми ни стич ке и qu e er сту ди је). Раз у ме ва ју ћи хи брид ност не 
са мо као ме ша ње гле ди шта не го и као њи хо во ди ја ло шко су че ља ва ње, 
на дах нут Бах ти но вим кон цеп том у ко јем се пре ко пој ма ис ка за по ве зу је 
уну тар тек сту ал ни, сти ли стич ки и по е тич ки ни во ана ли зе са ван тек сту
ал ним, дру штве но и сто риј ским аспек том, Ју ван ис пи ту је, илу стру ју ћи 
дру штве ни фон на ко јем хи брид ност ни че, раз ли чи те по јав не об ли ке 
овог фе но ме на у књи жев но сти. 

Не сум њи во по сто ја ње ди стинк ци ја из ме ђу умет но сти/по е зи је и фи
ло зо фи је/ми шље ња на гла ша вао је ка ко епи сте мо лог Ан дреа Керн ка да је 
бе ле жио да је фи ло зо фи ја „ис ку ство про ми шља ња кроз пој мов ну ана ли зу”, 
а умет ност „ис ку ство про ми шља ња у ме ди ју са мог ис ку ства”, та ко и сам 
Ју ван апо стро фи ра ју ћи да по е зи ја го во ри кроз ин ди ви ду ал не пер спек
ти ве, те пре пли та њем ра зно род них зна ња гра ди ау то ном ну, фраг мен
тар ну, има ги нар ну сли ку све та, док ми шље ње те жи да, дис тан ци ра ју ћи 
се од лич ног до жи вља ја и ис ку ства, сво ју са знај ност из ра зи ап стра хо ва
њем кон крет ног, ње го вим тран сфор ми са њем у оп ште мо де ле, те ус по
ста вља њем си сте ма. Упр кос то ме, ин тер ак ци ја из ме ђу ова два ти па дис
кур са, књи жев ног и фи ло зоф ског, на сна зи је још од ан тич ког до ба, а 
мно го ка сни је ова кав до дир ми шље ња и пе ва ња, чак и њи хо во је дин ство, 
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по сту ли ра ју Хај де гер и Ни че. Осла ња ју ћи се на Ба дју ов кон цепт плу
рал но сти и са мо стал но сти исти на ко је из ри чу фи ло зо фи ја и умет ност, 
Ју ван у пр вом по гла вљу књи ге, имав ши на уму упра во чи ње ни цу да 
по ме ну те две обла сти че сто сто је јед на по ред дру ге или бив ству ју јед на 
у дру гој, фор ми ра спе ку ла тив ну ти по ло ги ју од но са ми шље ња и по е зи
је раз ли ку ју ћи пет ње го вих по јав них об ли ка – ми шље ње пре по е зи је, 
ми шље ње на кон по е зи је, ми шље ње у за ле ђу по е зи је, ми шље ње у по е
зи ји и по ет ско у ми шље њу. Ко ли ко ко хе зив но мо же да бу де ме ђу соб но 
де ло ва ње фи ло зоф ског и књи жев ног по ља Ју ван по ка зу је на слу ча ју 
Пла то но вих ди ја ло га, у ко је су, прем да је њи хов ау тор сме рао да за хва
љу ју ћи њи ма фи ло зо фи ју од ре ди као са мо стал ну ди сци пли ну, ин кор
по ри ра ни, у ви ду алу зи ја и на во да, дру ги пе снич ки и го вор ни жан ро ви. 
Ти ме не са мо да се Пла то но ва фи ло зоф ска ди ја лек ти ка „об ли ку је у се
ман тич ком за ле ђу по ет ског ди ја ло га с ра зно ли ким жан ров ским дис кур
си ма”, не го сво јом ди ја ло гич но шћу фи гу ри ра као прет ход ник ди ја ло
гич но сти ро ма на и па ра гон Бах ти но ве де фи ни ци је хи брид ног тек ста. 
Су ге ри шу ћи по ре кло од ред ни це хи брид но сти, ње но пре у зи ма ње из 
би о ло ги је, као и ме та фо рич ко ре флек то ва ње би о ло шких пој мо ва ро до ва 
и вр ста на до мен жан ров ских кла си фи ка ци ја, Ју ван ука зу је на усло ве за 
на ста нак хи брид но сти, на чи ње ни цу да су се то ком ве ко ва, упр кос на че
лу при ме ре но сти из ве де ном из Ари сто те ло ве по е ти ке и ре то ри ке, по ја
вљи ва ла од сту па ња спрам про кла мо ва не хи је рар хич но сти, из у зе ци од 
ко ди фи ко ва ног жан ров ског си сте ма ко ји су све до ро ман ти зма тра ја ли 
на ру бо ви ма ка но на. Упра во на кон сло ма кла си ци стич ке жан ров ске 
кон сте ла ци је, у спе ци фич ним дру штве но и сто риј ским окол но сти ма 
(пост про све ти тељ ско до ба дру штве не мо дер ни за ци је, од но сно ка пи та
ли стич ко окру же ње ин ду стриј ске ре во лу ци је), пи сци те же да на ова кву 
дру штве ну де тер ми ни са ност од го во ре кон цеп том ле по те, уз ви ше но сти, 
ма ште, а јен ски ро ман ти ча ри на ро чи то уво ђе њем „те о риј ског про јек та 
у књи жев ност”, спа ја њем по е зи је и фи ло зоф ске, естет ске те о ри је, о че
му пи ше Фри дрих Шле гел, али и ин си сти ра њем на ау то ре флек сив но сти 
као мо ду су ли те рар ног про из во ђе ња вла сти те те о ри је, чи ме књи жев ност 
по ста је ап со лут но ау то но ном на област умет но сти. У до ба мо дер ни зма 
ау то ре флек си ја и спо не из ме ђу књи жев но сти и фи ло зоф ског ми шље ња, 
али и књи жев но сти и те о ри је (фу ту ри зам и ру ски фор ма ли зам, има жи зам 
и но ва кри ти ка, фран цу ски но ви ро ман и струк ту ра ли зам) још сна жни је 
су ета бли ра не. По ред ро ман ти чар ске и мо дер не ма три це ме ша ња књи жев
но сти и те о ри је, Ју ван па жњу по све ћу је фе но ме ни ма ли те ра ри за ци је 
те о ри је и те о ре ти за ци је ли те ра ту ре у постструк ту ра ли зму и пост мо дер
ни на при ме ри ма Ро ла на Бар та и Џо на Бар та, ука зу је на пре ме шта ње или 
не ста ја ње гра ни ца ме ђу дис кур си ма, што је до ве ло до тек сту ал не по ли
морф но сти, хи брид но сти и еклек ти ци зма, оцр та ва ју ћи при том дру штве не 
и кул тур не при ли ке на чи јој су се под ло зи ова кви пре пли та ји до го ди ли 
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(на пре дак на у ке и тех ни ке, над на ци о нал ни про ток ка пи та ла, кри за ме
та фи зич ке фи ло зо фи је, уни вер зи тет ских уста но ва, али и иде а ла о ко хе
рент ној ор га ни зо ва но сти зна ња као лич ној или ко лек тив ној вред но сти 
на у штрб ње го ве пост мо дер не мер кан ти ли за ци је). 

На слов но од ре ђе ње дру гог по гла вља књи ге – „Ро ман тич ка ме та
по е зи ја” – су ге ри ше за Ју ва но ву те о риј ску ре флек си ју два ре ле вант на 
пој ма: ро ман ти зам, с јед не стра не, у окви ру ко јег нај пре, под стак нут 
Ај зен бер го вом ка те го ри јом ро ман ти чар ске ква ли та тив не ин ди ви ду а
ли за ци је, пре по зна је ја ча ње по је дин ца као сло бод не и не за мен љи ве ин
ди ви дуе, кон со ли до ва ње „тран сна ци о нал ног про то ка књи жев но сти”, 
од но сно отва ра ња про сто ра за ин тер тек сту ал на ево ци ра ња, раз ми ца ње 
ре цеп циј ског ре ги стра (у чи ји са став ви ше не ула зе са мо ме це не и све
штен ство не го у ве ћој или ма њој ме ри и не по зна та, скри ве на пу бли ка у 
пи сме ној по пу ла ци ји), али и ус по ста вља ње књи жев но сти као ино ко сног, 
сло же ног си сте ма ко ји рас по ла же соп стве ним ин сти ту ци ја ма (из да ва
штво, ча со пи си, књи жев на кри ти ка, ра зна чи та лач ка дру штва). Ме та
по е зи ја, с дру ге стра не, те ма ти зу ју ћи при ро ду и ста тус ства ра лач ког 
про це са/пе снич ког по зи ва, соп стве ни са др жај и од јек ко ји у дру штву 
про из во ди, као и од ре ђе ње спрам тра ди ци је и са вре ме них нор ми ко му
ни ка ци је, а у ци љу про фи ли са ња чи та лач ког уку са и спе ци фич не сли ке 
о се би у дру штве ном окру же њу, от кри ва се као хи брид ни жа нр, ди ја ло
шки mélan ge по е зи је и ми шље ња, ко ји по ста је ор ган ски нео дво ји ва по
јав ност умет нич ке књи жев но сти. Осла ња ју ћи се на уви де ко је Ен др ју 
Кан у сво јој мо но гра фи ји о Пу шки ну из но си по во дом ам би ва лент ног 
по ло жа ја овог ру ског пи сца – тог крат ког спо ја што на ста је из ме ђу ро ман
ти чар ске пред ста ве о сло бо ди, ге ни јал но сти и ори ги нал но сти ства ра лач
ког су бјек та и зах те ва да се ње го во кре а тив но би ће ар ти ку ли ше у скла ду 
са ин те ре си ма из да ва ча и пу бли ке, од но сно еко но ми јом књи жев ног тр жи
шта „на ко јем се ин те рес и вред но сти књи жев ног ства ра о ца укр шта ју 
са тр жи шном вред но шћу ње го вих де ла пре тво ре них у ро бу” – Ју ван под 
оку лар свог хер ме не у тич ког уме ћа сме шта, стре ме ћи упра во да ис пи та 
по ме ну то су че ља ва ње ро ман ти чар ског кон цеп та ау то но ми је умет но сти 
и ути ли тар не, фи нан сиј ске па ра диг ме Пу шки но вих пе са ма „К дру гу сти
хо твор цу” и „Раз го вор из да ва ча са пе сни ком”, и Пре шер но ву са ти рич ну 
пе сму „Но ва пи са ри ја”. За пе снич ким тво ре ви на ма ових ро ман ти чар ских 
ства ра ла ца Ју ван по се же и ка да сме ра да на гла си њи хо во пле ди ра ње за 
ста но ви шта кан тов ске есте ти ке, до след но про кла мо ва ње су ве ре не чи сто
те по е зи је, ка да, ком па ра тив но укр шта ју ћи зна чењ ске сло је ве ода бра них 
тво ре ви на, осве тља ва њи хов од нос пре ма на ро ду и ста тус на ци о нал ног 
пе сни ка ко ји је обо ји ци при пи си ван, нај зад и он да ка да га се ман тич ке 
згу сну то сти пе са ма под стак ну да ра све тли ро ман ти чар ско гра ви ти ра ње 
ка ми то ло ги ји, не са мо у сми слу ожи вља ва ња ар ха ич них, ан тич ких и 
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сред њо ве ков них пред ста ва не го и у по гле ду ства ра ња но ве ми то ло ги је 
чи ји је при ви ле го ва ни но си лац упра во би ла по е зи ја. 

Те о риј ску ми сао о хи брид но сти и хи брид ним жан ро ви ма и ње но 
фик си ра ње у ви ду пи са не ре чи не мо гу ће је одво ји ти од два жан ра – есе
ја и ау то би о гра фи је – ко ја се од ли ку ју ин тер ди скур зив но шћу, хи брид но 
спа ја ју раз ли чи те обла сти зна ња до те ме ре да се упра во та ева зив ност 
у жан ров ском сми слу чи ни као њи хо ва нај по у зда ни ја де фи ни ци ја. У 
по гла вљу „Есеј и ин тер ди скур зив ност” Ју ван, ево ци ра ју ћи зна ме ни те 
тек сто ве Лу ка ча и Адор на о есе ју, ука зу је на ње го ву фраг мен тар ност (за 
ко ју је са свим ин ди ка тив на Мон те ње ва ми сао о соп стве ном од но су пре
ма стру ков ној ли те ра ту ри: „по ма ло од сва че га и ни шта од це ли не све та”, 
на спон та но ин кли ни ра ње ка пар ти ку лар ном, али и на ону осо би ну 
ко ју су Де рек Етриџ и Ти мо ти Кларк име но ва ли син гу лар но шћу тј. јед
но крат ном, не по но вљи вом и не пред ви ди вом кон фи гу ра ци јом зна че ња, 
ко ја је у есе ју оте ло тво ре на у де фи ни ци ји Кан то ве естет ске иде је као 
оне „пред ста ве уо бра зи ље ко ја под сти че на мно га раз ми шља ња, а да јој 
при том ипак ни јед на ми сао, тј. ни је дан по јам не мо же би ти аде ква тан. 
Као прет по став ка и пот по ра ова квој син гу лар но сти зна че ња есе ја, сма
тра Ју ван, ипак ну жно фи гу ри ра ње го во осла ња ње на sen sus com mu nis, 
што се раз у ме ва као по зи ва ње на здра во ра зум ско за кљу чи ва ње и оп шта 
ме ста. Пи шу ћи пак о ау то би о гра фи ји у по гла вљу „Ау то би о гра фи ја и 
де ли кат ност жан ров ског од ре ђе ња”, Ју ван пру жа ди ја хро ниј ски по глед 
на жа нр и ње го ву ге не зу, пра ти про ме не у ин тер пре та ци ји ње них те мељ
них ка те го ри ја (ко нач на фор ми ра ност ау то би о граф ског ја пре пи са ња; 
тем по рал на по дво је ност су бјек та упи са на у чин на ра ци је; пи са ње као 
су пер и ор ни, де тер ми ни шу ћи еле мент) и ис ти че нео д ре ди вост ње ног 
уну тар тек сту ал ног од но са пре ма исти ни то сти, ле ви ти ра ња из ме ђу фик
ци је и не фик ци је. Ју ва но ва те о риј ска ми сао за хва та не ми нов но, на при
ме ру Ге те о ве ау то би о гра фи је Из мог жи во та: по е зи ја и ствар ност и 
де ла Мој жи вот Ива на Цан ка ра, и апо ри је има нент не жан ру, оне кон тра
дик ци је због ко јих ау то би о гра фи ја ис па да из де ци ди ра ног жан ров ског 
кла си фи ко ва ња (илу зи је о из у зет но сти су бјек та и не по но вљи во сти ис ку
ства, пи са њу као са мо спо зна ји од ко је се, па ра док сал но, пи шу ћи уда ља
ва, „не мо гућ но сти за кључ ка и то та ли за ци је”, ка ко бе ле жи Пол де Ман, 
прем да је у те ме ље пи са ња као циљ угра ђе но са гле да ва ње це ли не жи во та 
по је дин ца).

Но ви зна чењ ски пре лив тер ми на хи брид ност от кри ва се у по гла вљу 
„Пи са ње без ми сли”, у ко јем Ју ван, има ју ћи на уму Пла то но ву дво ја ку 
сли ку пе сни ка као по зна ва о ца ве шти на и зна ња, али и на дах ну тог про
ро ка што ex ni hi lo ства ра ино ва тив но де ло, на ве де ну од ред ни цу раз у
ме ва као спој све сног ства ра ња и де ло ва ња је зи ка из ван или не за ви сно 
од све сти, име ну ју ћи је још пре ци зни је као умет ност оп сед ну то сти у 
окви ру ко је пи сци за хва љу ју ћи сво јој ства ра лач кој ве шти ни и тех ни ци, 
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пре ма про ми шље ном пла ну, про из во де ути сак да књи жев но де ло на ста
је ван кон тро ле ау то ро вог ра ци о нал ног над зо ра. У стра те ги је ко ји ма 
пи сци ин тен ци о нал но си му ли ра ју пи са ње с оне стра не све сти ау тор 
сту ди је убра ја при ми ти ви зам, од но сно мо дер но ин те ре со ва ње за при
ми тив не кул ту ре, ми то по е ти ку као на мер ну ре гре си ју у ар ха ич не сим
бо лич ке фор ме ми шље ња, гро те ску, чи је тра го ве де тек ту је у Пу шки но
вом Про ро ку, а ко ја и са ма хи бри ди зу је за стра шу ју ће и ко мич но, људ ско 
са не људ ским, уз ви ше не сли ке или го вор са ни ским или вул гар ним. 
Де ло Нар ко ти ци пољ ског мо дер ни сте Вит кје ви ча под јед на ко је опе ра
тив но с аспек та умет но сти оп сед ну то сти и све сног по сти за ња па ра ло
гич ног дис кур са јер и у Вит кје ви че вом тек сту, као и у ства ра лач ким 
ме ха ни зми ма над ре а ли ста (ау то мат ско пи са ње, про то ко ли са ње сно ва, 
де мон та жа ми ме зи са, би зар не, цр но ху мор не сли ке, ко ла жна и але а тор
на ком по зи ци ја), Ју ван пре по зна је за пра во ра ци о нал не, про ра чу на те 
про це се, на мер но ини ци ра не ка ко би се екс пе ри мен ти шу ћи гра ди ли 
за ди вљу ју ће дру га чи ји, сно ли ки тек сту ал ни све то ви.

Став да и са мо ис тра жи ва ње књи жев них жан ро ва под ле же кон вен
ци ја ма хи брид но сти, бу ду ћи да укр шта исто риј ско и те о риј ско по сма тра
ње, иде о граф ску са знај ну ори јен та ци ју ка по је ди нач ном и но мо те тич ку 
тен ден ци ју уоп шта ва ња у ви ду за ко на, уткан је у за вр шно по гла вље 
„Жан ро ви и на у ке у бор би за оп ста нак”, у ко јем се, упра во ова квим укр
шта јем, об ја шња ва угле да ње ге но ло ги је на но мо те тич ку су шти ну при
род них на у ка, пре све га Дар ви но ве те о ри је ево лу ци је. У по зи ти ви стич ку 
исто ри ју књи жев них жан ро ва, ко ју по ана ло ги ји с би о ло шким вр ста ма 
те жи да ус по ста ви Бри не тјер, као и у сци јен ти зам и си стем ски при ступ 
Мо ре ти ја, дар ви ни зам до спе ва пре ко ког ни тив них ме та фо ра за хва љу ју ћи 
ко ји ма би књи жев на стру ка тре ба ло да се при бли жи иде а ли ма на уч не 
објек тив но сти и ра ци о нал но сти. По ку ша ји уса гла ша ва ња на у ке о књи
жев но сти и при род но на уч них нор ми до дат но су ам пли фи ко ва ни у два
де се то ве ков ном нео дар ви ни зму по ка зу ју ћи ипак, сма тра Ју ван, не у те ме
ље ност и ја ло вост спрам чи ње ни це да на у ка о књи жев но сти, па и чи та ва 
ху ма ни сти ка, за ви се „од не из бе жне исто рич но сти и кон тра дик тор но сти 
се ман ти за ци је тек сто ва и прак си ко је су и са ме исто та ко део то ка и 
кон тра дик ци ја исто риј ског на ста ја ња.”

Ис тра жу ју ћи фе но мен хи брид но сти и на чи не ње го вог ма ни фе сто
ва ња у књи жев но сти – од кон сти ту тив ног про жи ма ња ми шље ња и ли
те ра ту ре, пре ко ме та по е зи је, есе ја и ау то би о гра фи је па до умет но сти 
оп сед ну то сти, од но сно хи бри да као син те зе све сног ства ра ња и је зич ког 
де ло ва ња ван до ме на ло гич ног, као и по тен ци јал не хи бри ди за ци је основ
них на че ла и при сту па на ко ји ма по чи ва ју ху ма ни стич ке и при род не 
на у ке – Ју ван је, осла ња ју ћи се на ста во ве па жљи во би ра них, ме ри тор
них ау то ра у обла сти ма ње го вог ин те ре со ва ња, об ли ко вао књи гу ко ја 
број ним кон тек сту а ли за ци ја ма и дра го це ним ди гре си ја ма на ра ди ја лан 
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на чин оба сја ва сво је кру ци јал но те мат ско те жи ште. Оту да се ком па ра
ти ви стич ка мо но гра фи ја про фе со ра књи жев не те о ри је, што про ти че у 
зна ку ко му ни ка тив но сти, пре ци зно сти и би стри не је зич ког из ра за, пре
по зна је као не за о би ла зна ре фе рен ца за по то ња раз у ме ва ња, раз ма тра ња 
и ква ли та тив на фор ти фи ко ва ња кон цеп та хи брид но сти и хи брид них 
жан ро ва.

Мср Ви о ле та Р. МИ ТРО ВИЋ
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Фи ло зоф ски фа кул тет
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СТВАР НОСТ И САН 

Дар ко Ту ше вља ко вић, Је гер мај стер, Ар хи пе лаг, Бе о град 2019

„До бро до шли на на ше по све му по себ но остр во... Ово је ме сто на 
ко јем ће те до жи ве ти оно о че му ни сте мо гли ни да са ња те, ово је оа за у 
ко јој вре ме не по сто ји. За бо ра ви те на ве сти из све та, за бо ра ви те на ком
пас, са мо се пре пу сти те” – од лич ним нам се чи ни ова ре пли ка јед ног од 
ли ко ва ро ма на Је гер мај стер Дар ка Ту ше вља ко ви ћа као по зив на нео бич
ну аван ту ру от кри ва ња ње го ве но ве књи ге, сат ка не од не рас ки ди вих ни ти 
сна и ја ве, ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, еро са и та на то са, исто ри је и 
ми та, сим бо ла и ар хе ти па.

Дар ко Ту ше вља ко вић (Зе ни ца, 1978), при по ве дач и ро ман си јер, ау тор 
је две збир ке при ча и два ро ма на. Кра ћу и ду жу про зу об ја вљу је од 2002. 
го ди не у до ма ћим и ре ги о нал ним ча со пи си ма и ан то ло ги ја ма, а са мо 
две го ди не ка сни је овен чан је На гра дом „Ла зар Ко мар чић” за но ве лу. 
Ње го ве књи ге при ча Људ ске ви бра ци је (2013) и На кнад не исти не (2017) 
оправ да ле су при по ве дач ко уме ће ау то ра на шав ши се у нај у жем из бо ру 
за књи жев не на гра де „Злат ни сун цо крет” и „Ан дри ће ва на гра да”. Иста 
вред но ва ња до жи ве ће и ње го ви ро ма ни Сен ка на ше же ље (2010) и Јаз 
(2016, ужи из бор за НИНову на гра ду и на гра ду „Злат ни сун цо крет”), 
од ко јих је Јаз мо жда и нај по зна ти ји на слов из опу са овог пи сца, ро ман 
ко јим је Ту ше вља ко вић по стао ла у ре ат Европ ске на гра де за књи жев ност. 
С пра вом мо же мо ре ћи да су про те кле го ди не ње го вог ра да до не ле срп
ској и европ ској књи жев но сти јед ног од нај та лен то ва ни јих ау то ра но ве 
ге не ра ци је.

У ни зу са да већ по зна тих де ла, но ви на слов Је гер мај стер прет по
ста вља ви си ну за дат ка ко ји је пи сац по ста вио пред со бом прет ход ним 




