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К Р И  Т И  К А

МНО ГО ЗНАЧ НО ПО ЉЕ ПО Е ЗИ ЈЕ

Не бој ша Лап че вић, Бе ра чи по ле на, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во
вен ча ни”, Кра ље во 2019

Бе ра чи по ле на Не бој ше Лап че ви ћа је се ман тич ки сло же на књи га 
пе са ма, мо за ич ке струк ту ре и згу сну те мре же лир ских асо ци ја ци ја. 
Пе сме су углав ном об ли ко ва не као ми кро ком пен ди ју ми жи вих, ви тал
них зна че ња ци ви ли за циј ске ба шти не, усло жње ни пе сни ко вим опа жа јем 
ствар но сти. У ста тич но сти или уста ље ној ди на ми ци при род них и ко
смич ких про це са огле да ју се про ме не ду хов не кли ме и лир ски по ја шња
ва ју ме та фи зич ке не про мен љи ве. Оче ви дан је при том по ку шај да се 
из на ђе он то ло шки ква ли тет еле ме на та ствар но сти ко је усло вља ва људ
ско де ло ва ње. 

Лап че вић, ме ђу тим, не тра га сле по за уни вер зал ним обра сцем, већ 
ра ди је при бе га ва фе но ме но ло шком ту ма че њу об ли ка, али та ко што иш
чи та ва њи хо ву је згре ну сим бо лич ку ди мен зи ју ко ја се пре но си и мо ди
фи ку је у вре ме ну. У свом естет ском трет ма ну опа же не или ис ку ше не 
фе но ме не он пре о бра жа ва у фи гу ре за фор му ли са ње ши фро ва них по
ру ка о ци ви ли за циј ском то ку. По сту ли ра њу та кве по ет ске ви зи је слу жи 
и пре о би лан ар се нал ам бле ма тич них фи гу ра све ко ли ке кул ту ре. Пе сник 
по је ди не аспек те из жи во та, по стиг ну ћа или зна ме ни тих иде ја од ре ђе
них мит ских, исто риј ских и лич но сти из све та умет но сти, од ан ти ке до 
мо дер них вре ме на, сме шта у но ви аи сто риј ски кон текст као мо ти ве или 
ста бил не исто риј ске тач ке на ко је се ла ко мо гу на ста ви ти кул ту ро ло шке 
ни ти. По ет ски ам би јент у ко јем са да оби та ва ју од ра зи, пер спек ти ве, ис ка
зи или иде је Ика ра, Ари јад не, Хо ме ра, Хри ста, Ма ри је Маг да ле не, Хе
ро на, Хе ро до та, Ти бу ла, Вер ги ли ја, Шек спи ра, Сиг мун да Фрој да, Џо на 
Ле но на, Да ни ла Ки ша, Мар ке са, Бор хе са, Хен ри ја Ми ле ра, на стао је ра дом 
пе снич ке има ги на ци је е да би се фе но ме ни ма ду ха пру жи ла нео бич ни
ја лир ска обра зло же ња, пред ви део њи хов ес ха то ло шки до мет, а ти ме 
обез бе ди ла де ло твор ни ја зна че ња. Пе сник је под јед на ко за гле дан и у 
кти то ре, мо на хе, му че ни це, др во де ље, кр сто но сце, тра га че за исти ном, 
у чи јим те ко ви на ма из на ла зи ду хов на упо ри шта и лир ску ин спи ра ци ју. 
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Кључ на стра те ги ја Лап че ви ће ве по ет ске на до град ње кул ту ре је 
оне о би ча ва ње и то на тро стру ком ни воу: као гно се о ло шка по зи ци ја, 
по сту пак и ко нач ни умет нич ки учи нак пе сме. До жи вља ји и спо зна ња 
пе снич ког су бјек та су ини ци јал но оне о би че ни, по ви ну ју ћи се уну тра
шњој ло ги ци и узроч нопо сле дич ном сле ду. Овим по ступ ком се да ље 
ге не ри шу фраг мен тар не пе снич ке сли ке, а по сред ством кон тра ста, па
ра док са, кон кре ти зо ва не ме та фо ре, ка лам бу ра, спо ра дич не иро ни је или 
сло бод не ком би на ци је зна че ња пе сма про из во ди ефе кат за чуд но сти. 

Иа ко је у ве ћи ни пе са ма при су тан те мат ски фо кус, ка рак те ри стич на 
су асо ци ја тив на улан ча ва ња и мо тив ска дис пер зив ност, по так ну та и 
стал ном про ме ном угла огла ша ва ња ме ди та тив ног су бјек та. Пе сник при
вид но асо ци ја тив но али про ми шље но гра ди пе снич ку сли ку од мо ти ва 
ко ји ре фе ри шу на озна ке из на шег ци ви ли за циј ског пам ће ња. Чи ни се 
за то да пе снич ки по сту пак Не бој ше Лап че ви ћа у овој збир ци тра ди ра 
не ке од прин ци па аван гард них умет нич ких по кре та, пре вас ход но ку би зма 
и ру ских има жи ни ста. Пој мо ви и по ја ве све та пред ста вље ни су као опа
жа ји ду ха, а не чу ла, при че му пе сник из на ла зи њи хо ве не стан дард не 
је зич ке екви ва лен те. Ве ли ки број пе са ма, иа ко на из глед има чврст ком
по зи ци о ни рам и се ман тич ко упо ри ште, за пра во се мо же иш чи та ва ти 
и као низ се ман тич ки пу но прав них бе ле шки ду хов них ста ња и оп сер
ва ци ја су бјек та без чвр шћих ка у зал них ве за на ни воу тек ста. Лап че вић 
не пле ди ра да пе сму из гра ди као ко хе рент ну струк ту ру, без об зи ра на 
но се ћу иде ју ко ја се на зи ре у по за ди ни, већ да, на тра гу има жи ни ста, 
ста ви на гла сак на по је ди нач ну сли ку као естет ски за о кру же ну це ли ну. 
Ње гов пе снич ки ис каз, при то ме, упр кос оче ки ва ној хер ме тич но сти, 
по при лич но је прег нан тан. 

Ко хе зив не си ле ко је по ве зу ју ра су те пе снич ке сли ке, мо ти ве и ис ка
зе до ми нант но су мит ска свест и ожи вље на фол клор на сли ка све та, за
јед нич ки об је ди ње не у кул ту ри се ћа ња. Тај вид кул ту ре ни је по ступ но 
ин тер и о ри зо ван у лир ску ру ко тво ри ну са под ра зу ме ва ним мо ра ли стич
коди дак тич ким на гла ском на ње го вој ра зло жно сти, прем да се ме сти
ми це ого љу је сам пе снич ки ме ха ни зам пам ће ња. Већ од увод не пе сме у 
пр вом ци клу су „Осва ја ње ва зду ха”, где се упри зо ру је храст, у срп ској 
ко лек тив ној све сти пре по знат као за пис, јер усме ра ва на ше ду хов не ак
тив но сти, кул ту ра се ћа ња је кон сти ту тив ни чи ни лац пе снич ке ви зи је, 
али и пе снич ког тки ва. Оту да су за сту пље ни хри шћан ски мо ти ви се ја ча, 
кр сто но сца, ис точ ног гре ха, мо ти ви из ан тич ке ми то ло ги је и кул ту ре, 
по пут Ари јад ни не ни ти, Ика ро вог ле та, Хе ро но вог по зо ри шта, Хе ро стра
та, До мо кло вог/Да мо кло вог ма ча, те мо ти ви из мо дер не књи жев но сти 
и умет но сти. На бра ја њем, алу зи ја ма и кул ту ро ло шким ре ми ни сцен ци
ја ма Лап че вић из на ла зи ар хе тип ске мо де ле и ста бил не озна чи те ље на шег 
по сто ја ња упр кос не си гур ној и фраг мен тар ној ствар но сти: „Све оно што 
нам оста је / ци ви ли за циј ска је нит. Јед ни ре ко ше: Ари јад на ни је има ла 
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/ па мет ни јег по сла, / дру ги ре ко ше, Егип ћа ни / су пре ду го ра чу на ли на 
сно ве; / Сфин га је без очи ју, / тре ћи опет, од вин ских сти хо ва / Ал би ја 
Ти бу ла још се отре зни ли ни смо”. По се бан ути сак оста вља ју ино ва тив не 
ана ло ги је на вре мен ском пла ну, као, на при мер, у пе сми „На до ла зи не
ка во да”: „Из ме ђу Со ло мо на и Ха и ле Се ла си ја је / баш то ли ко вре ме на 
ко ли ко од Хе ро до та / па до Сле пог Пе сни ка с гу сла ма. // Из ме ђу Ди ја
мант ске су тре, пр ве ки не ске / књи ге до Кон фу чи је ве док три не / има баш 
то ли ко вре ме на ко ли ко од / ла жне бра де кра љи це Хат шеп сут / па до 
ноћ ног ри ту а ла жва ка ња ко ке / по ме ша не са ли по ви ном (...) Из ме ђу овог 
и оног све та / ви ше не ће би ти вре ме на, / ка жу, на до ла зи не ка во да / пре
о ста ла од по то па”.

Син хро ни прин цип у спре зи је са хро но ло шким, што је од ре ђе ни 
вид уни вер зал не ана ло ги је, сло бод них пси хо ло шких асо ци ја ци ја или 
на из ме нич них кон тем пла тив них то ко ва. Прем да су вер ти кал ни и хо ри
зон тал ни план укр ште ни, у овим пе сма ма се очи та ва ме та фи зич ко на сто
ја ње да се ус по ста ви ду хов ноисто риј ска вер ти ка ла. Ипак, не мо же се 
го во ри ти о мо но лит ној сли ци све та и упр кос про фи ли са ном ак си о ло
шком ста ву ко ји ме сти мич но про ве ја ва, не рет ко обо јен пе си ми змом и 
ци ни змом, као у пе сма ма „При ви ђе ње”, „Све оно што нам оста је”, „Po e ti ca 
mo no cul tu ra”, „Ве ли ки играч”, „На о ча ри Џо на Ле но на”. Та ко у већ по
ме ну тој пе сми „На до ла зи не ка во да” апо ка лип тич ни при зо ри упу ћу ју 
на иде ју о кра ју све та: „Из ме ђу овог и оног све та / ви ше не ће би ти вре
ме на, / ка жу, на до ла зи не ка во да / пре о ста ла од по то па”. Ре ми ни сцен ци ју 
на би блиј ски по топ у функ ци ји од сли ка ва ња ан тро по ло шког пе си ми зма 
до но си пе сма „Пре бро ја ва ње др во ре да”. У овој пе сми се, ме ђу тим, одви
ја спон та но ис пи ти ва ње гно се о ло шких до ме та чо ве ка. С дру ге стра не, 
у пе сми „Кад ан ђе ли па си јанс отва ра ју” свет и људ ски жи во ти са гле да
ни су, на тра гу ан тич ке ми то ло шке пер спек ти ве, уз при су ство здра вог 
ци ни зма, као ис кљу чи ви ис хо ди кар та шке игре ан ђе ла у ко јој је уки ну
та сло бод на во ља по је дин ца. Та ко у со не ту „Кр сто но ша” про на ла зи мо 
хри шћан ски фун ди ра ну ми сао о то ме да сва ко од нас но си до су ђе ни му 
крст: „Оног ко ста зом кре не, и сво је бре ме / ко нач ној лу ци ву че. Кр сто
но ша че ка / год го ди на, ве ко ва век. На ше је се ме, // кли ца од да нас до 
пам ти ве ка”. Слич ну иде ју о пре де сти ни ра ној чо ве ко вој суд би ни, обо је ну 
пе сни ковим гно се о ло шким пе си ми змом, уо ча ва мо и у пе сми „Ис точ ник”. 
Ме ђу тим, у по ру ци крат ке пе сме „Се јач” пе сник ну ди по све дру га чи ју 
пер спек ти ву, ис ход људ ског жи во та и све та за ви си од на ших ак тив но сти: 
„Ру ка ко јом се јеш, / ру ка је чвр ста ду ха // зр не вљем се јућ / ра се ја ваш... 
// Алеф. / Ал фа. // Ну ла, / ну ла, // је дан...” Ин тер тек сту ал не ве зе са чу ве ном 
Ису со вим па ра бо лом о се ја чу и ти по ви ма се ме на се ман тич ки се ши ри 
на це лу збир ку.

У Бе ра чи ма по ле на ег зи стен ци јал ни и ме та фи зич ки хо ри зонт би
ва ју пре кло пље ни, док спо ља шња (исто риј ска), уну тра шња (су бјек тив на 
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или има ги на тив на) и пе снич ка (естет ска) ствар ност функ ци о ни шу као 
под ску по ви. Кроз пе сме је, ме ђу тим, им пли цит но про ву чен он то ло шки 
скеп ти ци зам умет ни ка (на при мер, у пе сми „При ви ђе ње”: „Очи то, све 
је при ви ђе ње / осим сту ди што ле ди ко сти”, или у пе сми „Со нет оп се на”: 
„Од че га је са здан, од ка квог је сја ја / то пу кло неп це што сат ках у ве дри
не, / док уста шца злат на веч ни до дир спа ја // и за и ста пи там, да ли то 
чу да чи не?”), јер је у ње го вом ку би стич ком оку ствар ност не си гур на, 
фраг мен ти са на и де цен три ра на, док се ње гов пе снич ки је зик, упр кос 
ду хов ној ори јен та ци ји ка ба шти ни, за сни ва на по ме ра њу, кат кад и рас
ко лу са тра ди ци о нал ним мо гућ но сти ма озна чи те ља. Тек ће у пе снич ком 
уму јед ног од бе ра ча по ле на сли ке и озна чи те љи би ти пре ра спо ре ђе ни 
у при вид но ул ти ма тив ном по рет ку зна че ња, пре вас ход но при ли ком 
ка та ло шког пре гле да не ких од ар хе тип ских сим бо ла и очу ђе ња са мог 
пр о це са њи хо вог име но ва ња ко је се од ви ја у пе сми „Фраг мен ти ке ра
мич ке та бли це сим бо ла”. 

Не рет ко у сре ди шту пе снич ке сли ке или ње ног фраг мен та сто ји 
су бјект ко ји не са мо што ства ри на сто ји да спо зна, име ну је и опи ше из
бли за већ и про го ва ра из ну три не са ме сли ке, на при мер у пе сма ма „Осва
ја ње ва зду ха”, „Со нет оп се на”, „Де кон струк ци ја ва ја ре вог сна”, „Пре о бра
жај”, „Пре о бро ја ва ње др во ре да”, „Нео бја вље ни чла нак Р. Н”, „Ко ла са 
за пре гом”, „Зуп ча ни ци, точ ко ви”, „Ис точ ник”, „Жу ти би цикл”, „Раз ли
ке”, „По ље”. Пе сник се, ме ђу тим, у по је ди ним пе сма ма, сход но естет ској 
фи ло со фи ји, огла ша ва као ин стан ца из ван све та пе сме, у уло зи из ве шта ча, 
ди јаг но сти ча ра или пак му дра ца ко ји ту ма чи вре ме, по ја ве у вре ме ну 
или ду хов не да ро ве ко ји су пре тра ја ли кроз вре ме: „Ва здух”, „Па ра бо ла 
о за бра ни оку пља ња”, „Сиг мунд је имао пра во”, „Све оно што нам оста је”, 
„На до ла зи не ка во да”, „Ве ли ки играч”, „Ка Вер ги ли је вој ре ци”, „Кад је 
кти тор био са свим млад” итд. Про мен љи во ме сто огла ша ва ња су бјек та 
ука зу је на сил ни це ар хе тип ских обра за ца и ме та фи зич ких по сту ла та у 
сва ком исто риј ском мо мен ту. Мо жда нај у пе ча тљи ви је су пе сме „Ис точ
ник”, и „Др во де ља”, у ко јој у увод ном де лу пе сме ис по ве да: „Док је 
спа вао Исус Христ је / тре зве ним оком ви део ја то рај ских пти ца. / Сно ви
ђе ње тра је де лић се кун де, / мо жда и ду же. / Кад се про бу дио знао је / 
та чан број, / сто ше сна ест хи ља да, / оних ко ји ће вас кр сну ти / на кон Ње
го вог дру гог до ла ска. // Пред окућ ни цом / је био нео д ре ђе ни број / не о бра
ђе не хра сто ви не. / Ко ли ко још др во де љи не / у сно пљу че ка / пре по ла ска 
на ко нач но пу то ва ње? / Ко ли ко је још те шког ра да / по треб но за по ме сног 
др во де љу / да би био бли жи / Цар ству Не бе ском?”

Та ко је по ленпо ље или по лен ско по ље сто жер на пе снич ка фор му
ла за исто ри о соф ско обра зло же ње сим бо лич ких струк ту ра све та: „Овај 
наш свет је по ленпо ље: / удах ни ма ло ва зду ха, љу ба ви!”, ис ти че се у про
грам ској пе сми „На дра жа ји”, ко ја за тва ра збир ку. По лен је у при ро ди 
прах ра сут у про сто ру, чи јим се пре но сом од ви ја опра ши ва ње, док је у 
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по е зи ји пе луд но си лац, нај ма њи име ни тељ но вог жи во та, а пе сни ци 
ње го ви бе ра чи или ску пља чи. По све ће ни том де ли кат ном по слу, пе сни ци 
у сим бо лич ком по рет ку очи та ва ју при род не за ко ни то сти и фор му ли шу 
етич ки им пе ра тив. За то је и Лап че вић за ин те ре со ван за ску пља ње и 
пре бро ја ва ње не ких од кључ них ме ста све ко ли ке ба шти не, ко ји спа да ју 
у до мен исто ри је и кул ту ре. Пе сни ци при пре ма ју плод но тло за по че так 
но вог жи во та. А тај жи вот се од ви ја у све ту умет нич ког де ла. Убра ни и 
при ку пље ни ма те ри јал то ком естет ског про це са пре тва ра ју се у пе снич
ке сли ке и по ру ке. Ве ли ки је број пе са ма са еле мен ти ма ме та по е тич ког 
дис кур са у ко ји ма се про ми шља уло га пе сни ка и мо гућ но сти пи са ња: 
„Ва здух”, „Па ра бо ла о за бра ни оку пља ња”, „Све оно што нам оста је”, 
„Po e ti ca mo no cul tu ra”, „Де кон струк ци ја ва ја ре вог сна”, „Би ста не зна ном 
пе сни ку”, „Ми рис раз гре ја не жал фи је”, „На до ла зи не ка во да”, „Зуп ча
ни ци, точ ко ви”, „Авај, Шек спи ре”, „Ноћ пе сни ка”, „Над гроб на по е зи ја 
Бор хе са”, „Не бо, пе пео”, „По ље” итд.

 Пе сник, као ме та по е тич ки кон структ, пре ма Лап че ви ћу, оби та ва 
из над оте жа ле тва ри и исто ри је, ва зду шаст је, али је по лен те жак, као 
и ва здух, јер су пе сни ко ви уви ди бре ме ни ти, као и са мо ње го во исто риј
ско по сто ја ње: „Пе сник ко ји ди ше ва здух, / те жак ва здух ди ше... / док 
сри че / кључ ни стих, / ну три ну што / леб ди, / леб ди по ленпо љем...” Пе сма 
и ег зи стен ци ја су он то ло шки из јед на че не, иа ко у вре мен ском рас ко ра ку, 
као пре ма пост мо де р ни стич ком вје ру ју: „Ка да ћеш до би ти ово пи смо 
– / – пе сму о на ма, / ко ју жи ви мо по сле нас, / или по сле сти хо ва”. Ипак 
пе сник пре пе сме по сто ји са мо као иде ја ко ја тек у пе сми, ин тер вен ци
јом ду хов них енер ги ја, за до би ја сво је сим бо лич ко ова пло ће ње: „Кад би 
до шла ноћ пе сник, / ја бих те че као Све ти Спа се / да ме упи шеш у пе сму 
/ гушч јим пе ром”. Бри га о ис хо ди ма све та, о чо ве ко вом пам ће њу, ти ме 
и по сто ја њу, усло вља ва и ми сао о уло зи по е зи је: „Шта ће се до го ди ти са 
сти хо ви ма / кад дах пре сах не / и за бо ра ви мо свој глас?” По е зи ја је у тим 
усло ви ма ви нов ник исто риј ске прав де, као, на при мер, у пе сми „Па ра
бо ла о за бра ни оку пља ња”. На ме та фи зич ком пла ну, ме ђу тим, ди ску та
би лан је ис ход пре да не естет ске на до град ње ци ви ли за циј ске за о став шти
не: „Не што дру га чи ји стих сам на ми слио / али је то већ ода ле ка пе сма”. 
Упр кос оправ да ном скеп ти ци зму, по е зи ја ов де има и со те ри о ло шки 
сми сао јер на до ме шћу је ма њак по сто ја ња и љу ба ви за лу та лих би ћа, а 
ви шак зла у све ту као по љу: „(...) Гру ди тра же / то пли ну по ле на... Ре чи 
// ре чи, сти хо ви ко ји гр ле / и пој трав ки и пло до цве ћа / ко јим бих те оде нуо. 
// Је дан гра вран кљу ча / по ље по по ље / и мр ви / на ше ца кле ће сун це. / 
По ђи мо, / да са бе ре мо све тлост”. По естет ској сна зи сва ка ко би ва ља ло 
из дво ји ти ау то по е тич ке сли ке и ис ка зе пре ло мље не кроз сло је ви ту сли
ков ноје зич ку сим бо ли ку пе сме „Аква ре лист”, ко ја се на сла ња на те о ри ју 
бо ја. Ова ко са гле да на, по е зи ја се кри је у раз ли чи тим об ли ци ма и ни во и ма 
по сто ја ња, чи ме по нор но ути че на жи вот не то ко ве. Ипак, то не ума њу је 
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ри зик по сто ја ња са мог пе сни ка, па и Лап че ви ће вог флу ид ног иа ко пе
снич ки са мо све сног су бјек та: „Шта зна че зе ле но о ки сти хо ви / ако ме 
про жди ре мој соп стве ни вук?”

Оту да је, мо жда, ње го ва по зи ци ја, као и по зи ци ја свих бе ра ча по
ле на, нај бли жа оној про јек то ва ној у пе сми „Хе ро но во по крет но по зо ри
ште”. Суд би на ве ли ког ан тич ког про на ла за ча и ар хи тек те по ка зу је да 
је уло га умет ни ка тра гич на, иа ко нео п ход на и са ан тро по ло шког и са 
те о ло шког ста но ви шта, јер: „Од мах, на кон сед мог да на, Бог / је по же лео 
пре пра вља ње”. Ана лог но то ме, пре ма Лап че ви ће вој про јек ци ји, „Од мах, 
по ро ђе њу, Хе рон је за ко вао / сво је да ске ко је жи вот зна че”. Ме ђу тим, 
пу та ња твор ца тог жи во то дав ног по зор ја ва зда је не из ве сна, а ње гов 
успех не за га ран то ван. Умет ни ку увек пре ти опа сност да бу де од ба чен, 
про ка зан и сам. На тим сте пе ни ца ма ко је се уз ди жу већ на дру гој ар ка
ди, сле де ћи Хе ро на, на ла зи се и Лап че ви ћев пе сник, упра во за то што 
по сма тра, а по том из го ва ра стих без сми сла и кра ја, за зи ва ју ћи уда ље ну 
све тлост. Због те пле ме ни те на де у мо ћи ства ра ла штва као пр во ра зред
не ху ма ни стич ке те ко ви не, по ред еви дент них умет нич ких ква ли те та, 
ова нео бич на збир ка пе са ма пред ста вља ма лу ду хов ну бар ку у оп штем 
по то пу вред но сти и сми сла. 

Др Ја на М. АЛЕК СИЋ
На уч ни са рад ник

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град
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ИЗА СВА КОГ ИМЕ НА КРИ ЈЕ СЕ ПРИ ЧА

Да ша Дрн дић, Son nen schein, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2018

Ка да је пре две го ди не пре ми ну ла Да ша Дрн дић, до ма ће чи та ла штво 
мо гло је да се по де ли на две ја сно одво је не це ли не – на оне ко ји је су и 
оне ко ји ни су чи та ли ње на де ла – уз јед ну си ву ма су на сре ди ни ко ја је 
чу ла за њу, ко ја зна не што о њој, али ко ја се не мо же сма тра ти ње ном 
пу бли ком. Пе ри од на кон ње не смр ти обе ле жи ли су ко ме мо ра тив ни ску
по ви, књи жев не ве че ри и па не ли о ње ном жи во ту и ра ду, али су све те 
по ча сти или до шле пре ка сно или тра ја ле пре крат ко. Ову ау тор ку је у 
пе ри о ду не по сред но пре и на кон смр ти ус пе ла да по но во упо зна и срп
ска пу бли ка, али не пу тем књи га ко ја је пу бли ко ва ла у За гре бу, не го 
ре и зда њи ма ра ни јих на сло ва код ки кинд ске Пар ти зан ске књи ге (Уми ра
ње у То рон ту; исти из да вач је про шле го ди не об ја вио и ро ман Can zo ne 
di Gu er ra: но ве да во ри је) те но во сад ске Ака дем ске књи ге ко ја је пред ста




