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РА З Г О В ОР

ТО МАШ ЕВЕР ТОВ СКИ

ИЗ МЕ ЂУ СР БИ ЈЕ, ПОЉ СКЕ И КИ НЕ

Раз го вор во ди ла Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ

То маш Евер тов ски (рођ. 1985), док тор фи ло ло шких на у ка, 
пре да је пољ ски је зик и књи жев ност на Шан гај ском уни вер зи те ту 
ме ђу на род них сту ди ја. Основ не, ма ги стар ске и док тор ске сту ди је 
за вр шио је на Уни вер зи те ту „Адам Миц кје вич” у По зна њу у Пољ
ској, где је та ко ђе ра дио као ру ко во ди лац на уч них про је ка та На цио
нал ног на уч ног цен тра (Пољ ска). Ви ше пу та је бо ра вио на Уни вер
зи те ту у Бе о гра ду као сти пен ди ста вла де Ре пу бли ке Ср би је. Об ја вио 
је две књи ге: Ima ges of Chi na in Po lish and Ser bian Tra vel Wri tings 
(1720–1949) / Сли ке Ки не у пољ ским и срп ским пу то пи си ма (1720–1949) 
(2020) и Dwie twar ze la ti ni tas. Re cep cja kul tury łacińskiej w dziełach 
Ada ma Mic ki e wic za i Lazy Ko sti cia / Два ли ца ла ти ни те та. Ре цеп ција 
ла тин ске кул ту ре у де ли ма Ада ма Миц кје ви ча и Ла зе Ко сти ћа (2014).

Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ: Пр ва ин тен зив ни ја ин те ре со ва ња 
Ср ба за пољ ску књи жев ност и кул ту ру за бе ле же на су већ по чет
ком 19. ве ка. Књи жев ни исто ри ча ри ис ти чу да је то ин те ре сант но 
и сто га што за та ко не што ни је би ло по ли тич ких или еко ном ских 
раз ло га, јер је Пољ ска кра јем 18. ве ка „из бри са на са кар те Евро пе”. 
У из ве сном сми слу, по сто је слич но сти из ме ђу срп ског и пољ ског 
на ро да, јер је и срп ску др жа ву у 15. ве ку за де си ла иста суд би на. 
Ка ко сте се опре де ли ли да ва жан део на уч них ис тра жи ва ња по
све ти те и срп ској кул ту ри? Ве ру јем да раз ло зи за то ни су ни по
ли тич ке ни ти еко ном ске при ро де.

То маш Евер тов ски: Је дан од раз ло га због ко јих сам по чео да 
се ин те ре су јем за срп ску кул ту ру су ана ло ги је, ко је сте спо ме ну ли 
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у Ва шем пи та њу. Про це си ко ји су из бри са ли Пољ ску са кар те 
Евро пе кра јем 18. ве ка друк чи ји су од про це са ко ји су про ис хо ди ли 
на Бал ка ну у 15. ве ку, али ако гле да мо на чин на ко ји су По ља ци и 
Ср би опи си ва ли свој на ци о нал ни иден ти тет и исто ри ју, он да на
ла зи мо мно га за јед нич ка ме ста, ко ја су за ме не би ла при влач на 
већ кад сам био сту дент пр ве го ди не фа кул те та. На при мер, до ста 
че сто у пољ ској и срп ској књи жев но сти мо же мо да на ђе мо раз ли
чи та те ма ти зо ва ња про па сти др жа ве и по тра гу за је зи ком ко ји 
мо же да опи ше ту си ту а ци ју. Ко сов ски мит де ли мич но ли чи на 
на ра ци ју о Пољ ској као Хри сту ме ђу на ро ди ма, стра да ња на ро да 
су на го ве штај бу ду ћег вас кр сну ћа и ње го ве ве ли ке уло ге у све ту. 
Ње гош у Гор ском ви јен цу пи ше „Те жак в’је нац, ал’ је во ће слат ко! 
Вос кре се ња не би ва без смр ти”, а у пољ ском пе сни штву 19. ве ка 
та ко ђе мо же мо на ћи слич не сти хо ве. Исто та ко, чи ни ми се да су 
не ки пољ ски и срп ски ин те лек ту ал ци слич но гле да ли на по зи ци
ју сво је на ци о нал не кул ту ре у Евро пи. Ре чи ко је је на пи сао Зо ран 
Ми лу ти но вић у сво јој из вр сној књи зи Get ting over Eu ro pe. The 
Con struc tion of Eu ro pe in Ser bian Cul tu re, да је за срп ске ин те лек
ту ал це Евро па би ла исто вре ме но не што сво је и не што дру го, могу 
да опи шу став мно гих По ља ка.

На рав но, због по тра ге за ана ло ги ја ма не мо же мо да за бо ра ви
мо на раз ли ке, али раз ма тра ње слич но сти и ди стинк ци ја из ме ђу 
пољ ске и срп ске књи жев но сти је за ме не ве о ма ин те ре сант но поље 
раз ми шља ња.

Ле то пис Ма ти це срп ске је „пр ви сла ви стич ки ча со пис у чи та
вом Сло вен ству”. Пре ма ре чи ма по ло ни сте Ђор ђа Жи ва но ви ћа, 
ка да је по чео да из ла зи био је у из ве сној ме ри „обо јен по ло но фил ском 
бо јом”. Ви сте у јул скоав гу стов ској све сци Ле то пи са за 2012. го
ди ну об ја ви ли за ни мљи ву и по све зна чај ну ком па ра ти стич ку сту
ди ју о пе сма ма Ње го ша и Нор ви да ко је те ма ти зу ју Пом пе ју. Шта 
за Вас зна чи Ле то пис Ма ти це срп ске?

Ле то пис Ма ти це срп ске има ду жу исто ри ју не го Уни вер зи
тет „Адам Миц кје вич” у По зна њу, где сам сту ди рао, ду жу исто
ри ју не го Шан гај ски уни вер зи тет ме ђу на род них сту ди ја где са да 
пре да јем. Већ та чи ње ни ца на во ди ме да гле дам на овај ча со пис 
са ве ли ким по што ва њем. Ми слим да је до при нос Ле то пи са срп
ској и не са мо срп ској кул ту ри не про це њив, да кле ве ли ка је част 
за ме не да сам мо гао не што да об ја вим у ње му.

Шта ви ше, ин те ре сант но је да су у Ле то пи су пу бли ко ва не 
пе сме и бе ле шка о мла дом Ада му Миц кје ви чу. Књи га ко ја је про
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ис те кла из Ва ше док тор ске те зе о пи та њу ла ти ни те та у пољ ском 
и срп ском ро ман ти зму, све де на је на по ред бе ну ре ла ци ју из ме ђу 
Миц кје ви че вог де ла и де ла Ла зе Ко сти ћа. Ра ди се о мо но гра фи ји 
Dwie twar ze la ti ni tas. Re cep cja kul tury łacińskiej w dziełach Ada ma 
Mic ki e wic za i Lazy Ko sti cia / Два ли ца ла ти ни те та. Ре цеп ци ја ла
тин ске кул ту ре у де ли ма Ада ма Миц кје ви ча и Ла зе Ко сти ћа (2014). 
Док то рат је дво стру ко обим ни ји од књи ге. Да ли је мо гућ но пу бли
ко ва ти као за себ ну књи гу и део ди сер та ци је ко ји је остао нео бја
вљен и да ли по сто ји ин те ре со ва ње да се Ва ше ис тра жи ва ње пре
ве де и об ја ви на срп ском је зи ку?

Хва ла Вам ле по на ин те ре со ва њу за мо је прет ход не пу бли
ка ци је. По све тио сам не ко ли ко чла на ка по је ди ним про бле ми ма 
ко је сам до та као у ди сер та ци ји, но углав ном сма трам да мно га пи
та ња зах те ва ју да ља ис тра жи ва ња. Да кле, тре нут но не пла ни рам 
да пу бли ку јем оста ле де ло ве ди сер та ци је. Сва ка ко, би ло би ми 
дра го ако би ис тра жи ва ња ко ја сам до сад об ја вио на дру гим је зи
ци ма би ла до ступ на и срп ској чи та лач кој пу бли ци, у слу ча ју да 
је за ин те ре со ва на за то.

Ернст Ро берт Кур ци јус у књи зи Европ ска књи жев ност и ла
тин ски сред њи век ни је ана ли зи рао при ме ре из сло вен ских књи жев
но сти. По све тив ши се пи та њу ла ти ни те та код Ср ба и По ља ка, 
Ви сте, мо же се ре ћи, да ли ва жан до при нос осве тља ва њу овог пи
та ња код сло вен ских на ро да. За кон текст срп ске кул ту ре то је 
осо би то ва жно, ако се има у ви ду и да су Ср би „је ди ни пра во слав ни 
ју жно сло вен ски на род ко ји је ство рио соп стве ну ли те ра ту ру на 
ла тин ском је зи ку” (Не над Ри сто вић). Да ли је Ва ша за ми сао под
ра зу ме ва ла ин те гри са ње сло вен ских кул ту ра у кон текст кул тур ног 
је дин ства Евро пе и да ли је Ваш ода бир срп ске (Југ) и пољ ске (Се вер) 
кул ту ре био ин спи ри сан сту ди јом Ма ри је Ја њи он, ко ја пи ше да је 
по де ла Евро пе на Се вер и Југ ту да би спа ја ла?

У ства ри сви ра до ви ко је сте спо ме ну ли у пи та њу – ма ги страл
на Кур ци ју со ва књи га, сту ди је Не на да Ри сто ви ћа и ис тра жи ва ња 
Ма ри је Ја њи он – би ли су зна чај ни за мо ју за ин те ре со ва ност за 
ла ти ни тет код Ср ба и По ља ка у кон тек сту пи та ња кул тур ног је дин
ства Евро пе. Хтео бих та ко ђе да спо ме нем мог мен то ра, про фе со ра 
Алек сан дра Вој тје ха Ми ко лај ча ка, ко ји ме је под ста као да про бам 
да упо ре дим ре цеп ци ју ла тин ске кул ту ре у пољ ској књи жев но сти 
са ње ном ре цеп ци јом у срп ској књи жев но сти, има ју ћи у ви ду раз
ли чи те на чи не на ко је је ла тин ска ба шти на би ла аси ми ли ра на не 
са мо код ка то ли ка не го та ко ђе код пра во сла ва ца, не са мо код кла
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си ци ста не го и код ро ман ти ча ра. Имам осе ћај да на та кав на чин 
мо же да се по ка же да гра ни це из ме ђу кул тур них кру го ва ни су из ра
зи те, не го да се ути ца ји пре пли ћу, а бо је пре ли ва ју јед на у дру гу.

За себ ну це ли ну док тор ске ди сер та ци је по све ти ли сте ана ли
зи ра њу од но са ро ман ти ча ра пре ма умет но сти ка то лич ког За па да, 
са ак цен том на пи та ње ма до ни зма код Миц кје ви ча и Ла зе Ко сти ћа, 
као осо бе ног „ан ти ви зан ти зма”. Ва ша ар гу мен та ци ја убе дљи ва 
је, ме ђу тим, мо рам да кон ста ту јем да ни је ни шта ма ње убе дљи
ва ар гу мен та ци ја Ђор ђа Три фу но ви ћа, ко ји у пе сми „San ta Ma ria 
del la Sa lu te” ви ди „од сјај ви зан тиј ске есте ти ке” (тип Бо го ро ди це 
Спа си тељ ке). С об зи ром на то да јед на ин тер пре та ци ја не ис кљу
чу је дру гу, да ли би се мо гло го во ри ти упра во о овој пе сми као при
ме ру ко ји син те ти зу је и/ли ми ри ка то лич ку и пра во слав ну сли ку 
Бо го ма те ре?

Пот пу но се сла жем са Ва шим ста вом, ми слим да је ова из ван
ред на Ко сти ће ва пе сма, ко ју по не кад ре ци ту јем пред сан, при мер 
ве ли ке син те зе. Ка ко је ре као Љу бо мир Си мо вић, Ко стић је у сво јој 
пе сми „до спео на ону ви си ну с ко је се ни је ви де ла гра ни ца из ме
ђу ка то ли ци зма и пра во сла вља, из ме ђу Ис то ка и За па да, Бал ка на 
и Ве не ци је”.

Го ди не 2020. об ја вље но је Ва ше ви ше го ди шње ис тра жи ва ње 
на ен гле ском је зи ку под на сло вом Ima ges of Chi na in Po lish and Ser bian 
Tra vel Wri tings (1720–1949) / Сли ке Ки не у пољ ским и срп ским пу
то пи си ма (1720–1949). У дру гом бро ју До си те је вог вр та (2014) упо
зна ли сте срп ску ака дем ску јав ност са јед ним сег мен том ис тра
жи ва ња, из не тим у члан ку „Сли ка Ки не у Тај ној ин фор ма ци ји о 
сна зи и ста њу ки не ског цар ства Са ве Вла ди сла ви ћа”. Ка да и ка ко 
сте се за ин те ре со ва ли за ову про бле ма ти ку?

За вре ме основ них сту ди ја за ни мао ме је пост ко ло ни ја ли зам, 
јер сам у ње му ви део је зик ко ји мо же да осве тли на нов на чин 
књи жев ност и кул ту ру сло вен ских на ро да, на при мер про бле ме 
од но са пре ма За па ду и функ ци о ни са ња кул ту ре на ци је ко ја је 
ли ше на др жа ве. Пре ко пост ко ло ни ја ли зма сам до шао до ис тра
жи ва ња пу то пи са, јер су пу то пи си жа нр у ко јем се пи та ња сли ке 
дру гог, од но са зна ња и мо ћи, као и евро цен три зма, од ра жа ва ју вео
ма из ра зи то. Ка да сам по чео да ра дим као пре да вач у Ки ни 2013. 
го ди не, за ин те ре со вао сам се за сли ку Ки не у пољ ским и срп ским 
пу то пи си ма 18, 19. и пр ве по ло ви не 20. ве ка. У то вре ме Пољ ска 
и Ср би ја ни су би ле им пе ри јал не др жа ве, на про тив, че сто су би ле 
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жр тве агре си ја ве ли ких си ла, због то га су чак ки не ски и ко реј ски 
ин те лек ту ал ци с кра ја 19. ве ка упо ре ђи ва ли си ту а ци ју сво јих држа
ва са про па шћу Пољ ске у 18. ве ку. По ља ци и Ср би су по се ћи ва ли 
ис точ ну Ази ју као Евро пља ни, но с дру ге стра не би ли су, ка ко је 
ре као Не ма ња Ра ду ло вић о Ми ла ну Јо ва но ви ћу, при пад ни ци „ма ле” 
Евро пе. С дру ге стра не, ве ћи на пољ ских и срп ских пу то пи са ца 
ко ји су по се ти ли Ки ну у том пе ри о ду пу то ва ли су као пред став
ни ци ин сти ту ци ја ве ли ких си ла, на при мер спо ме ну ти Са ва Вла
ди сла вић био је иза сла ник мо гу ћег ру ског ца ра, мно ги По ља ци и 
Ср би су би ли вој ни ци у стра ним ар ми ја ма или су пред ста вља ли 
европ ске фир ме, ко је су уче ство ва ле у еко ном ској екс пло а та ци ји 
Ки не. Ова ам би ва лент на си ту а ци ја је ве о ма за ни мљи ва. Осим 
то га, у су сре ту са азиј ским кул ту ра ма, ком плек сан од нос По ља ка 
и Ср ба пре ма Евро пи та ко ђе до би ја но ве бо је. Ево не ко ли ко за ни
мљи вих при ме ра. Ми лан Јо ва но вић је ре као да се сти део што је 
Евро пља нин ка да је по сма трао по на ша ње Ен гле за у Син га пу ру, 
пољ ски ин же њер Сте фан Бри ла по чет ком 20. ве ка с по но сом је 
го во рио да сад Ки не зи оста вља ју сво ју древ ну ци ви ли за ци ју да 
при ме „на шу”, а пољ ски ари сто крат Па вел Са пје ха по сма тра ју ћи 
Хонг конг жа лио се да Сло ве ни не ма ју то ли ко енер ги је ко ли ко 
Ен гле зи. Због тих и дру гих раз ло га сма трам да је те ма сли ке Кине 
у пољ ским и срп ским пу то пи си ма ве о ма ин те ре сант на. 

Ва ша књи га об ја вље на је у еди ци ји Stu dia Ima go lo gi ca. Очи глед
но је да сте се ру ко во ди ли у ра ду при ме ном има го ло шког ме то да. 
Ка кве би би ле пер спек ти ве раз во ја да на шње има го ло ги је? Ка кво 
је ин те ре со ва ње у Ки ни и Пољ ској за има го ло шке сту ди је а, са 
тим у ве зи, и за Ва шу књи гу? 

Те ма сли ке дру гог, а та ко ђе ин те ре со ва ње за то ка ко дру ги 
ви де нас, је дан је од основ них про бле ма кул ту ре. Да на шња има
го ло ги ја пру жа са вре ме ни те о риј ски је зик да се та пи та ња раз ма
тра ју. Ни сам у ста њу да пред ста вим увид у пер спек ти ве раз во ја 
те ис тра жи вач ке шко ле, али си гу ран сам да да нас има го ло шка пи
та ња има ју још ве ћи зна чај не го у про шло сти због то га што са вре
ме ни чо век жи ви окру жен раз ли чи тим ре пре зен та ци ја ма. Ипак, 
по не кад је те шко да схва ти мо са да шњи цу, због то га што су прет
по став ке и усло ви ко ји ути чу на ре пре зен та ци је дру гог че сто за 
нас про зрач ни, да кле ис тра жи ва ње сли ка дру гих на ро да у про
шло сти пру жа нам мо гућ ност да са зна мо ка ко из гле да фор ми ра ње 
сли ке дру гог и сли ке са мог се бе, ко ји су кључ ни фак то ри ко ји ути
чу на тај про цес, ка ко ре пре зен та ци је де фор ми шу кул ту ру.
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У ра ду сте си сте ма тич ни, акри бич ни и ко ри сти те ре ле
вант ну ли те ра ту ру, ка ко са вре ме ну, та ко и знат но ста ри ју. Ваш 
стил пи са ња је јед но ста ван и при јем чив, што Ва шем ра ду да је 
пре ко по треб ну тран спа рент ност. Та ко ђе, при мет но је да Вам 
ни ар хив ски рад ни је стран. И пољ ски сла ви ста Вло ђи мјеж Кот 
(1924–1984) дао је ва жан на уч ни до при нос док то ра том Dra mat 
pol ski na sce nach chor wac kich i serb skich do ro ku 1914 / Пољ ска 
дра ма на хр ват ским и срп ским сце на ма до го ди не 1914, ко ји је пред
ста вљао ре зул тат упра во ар хив ског ра да. Сва ка ко, би ло је и ви ше 
та квих при ме ра. Да ли сте ме ђу сла ви сти ма има ли уз о ре или 
ин спи ра ци ју за рад? 

Не мо гу да ка жем за се бе да сам не ки струч њак за ар хив ски 
рад и ми слим да још мно го тре ба да на у чим у тој обла сти. Што се 
ти че узо ра, на ве шћу са мо не ко ли ко лич но сти чи ји су ми ра до ви 
пру жи ли ве ли ку ин спи ра ци ју за тај про је кат: Едвард Са ид, Ма
ри ја То до ро ва, Вла ди мир Гво зден, Јир ген Остер ха мел. Ти ау то ри 
има ли су ве ли ки ути цај на ме не, али на рав но та ли ста узо ра мо гла 
би да има мно го стра ни ца. Сва ка ко мно го ду гу јем, та ко ђе, про фе
со ри ма чи ја пре да ва ња сам слу шао за вре ме сту ди ја у По зна њу и 
Бе о гра ду, јер су ми би ли при мер си сте ма тич но сти и акри би је које 
су ну жне у на уч ном ра ду. 

Шта тре нут но чи та те и да ли има те у пла ну не ки но ви на
уч ни про је кат? Да ли би евен ту ал но укљу чи вао и кон текст срп ске 
књи жев но сти и кул ту ре?

Ово је ве о ма при јат но пи та ње. На рав но, и да ље имам у ви ду 
срп ску књи жев ност и кул ту ру у сво јим на уч ним про јек ти ма, јер 
ком па ра тив на тач ка гле ди шта, ко ја об у хва та срп ску, пољ ску и 
дру ге књи жев но сти, мо же да дâ ре зул та те до ко јих не би смо мо гли 
да до ђе мо фо ку си ра ју ћи се са мо на јед ну на ци о нал ну књи жев ност. 
Хтео бих та ко ђе да ви ше укљу чим у сво ја ис тра жи ва ња ки не ску 
кул ту ру и мо жда дру ге азиј ске кул ту ре, не са мо као обје кат па жње 
Евро пља на не го, пре све га, слу ша ју ћи и чи та ју ћи ми шље ња њи
хо вих пред став ни ка. Са мо на та кав на чин мо же мо да пре ва зи ђе мо 
евро цен три зам. На ме ра вам да се и да ље ба вим пу то пи си ма, али 
у друк чи јем кон тек сту. Ре као сам да сам до ис тра жи ва ња пу то пи са 
до шао пре ко пост ко ло ни ја ли зма, но сад сма трам да ви ше вре ди 
да узме мо у об зир не ки дру ги ме тод. По след њих го ди на об ја вље но 
је не ко ли ко син те за о ис тра жи ва њи ма пу то пи са, на при мер Key
words for Tra vel Wri ting Stu di es: A Cri ti cal Glos sary, The Cam brid ge 
Hi story of Tra vel Wri ting, The Ro u tled ge Re se arch Com pa nion to Tra vel 
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Wri ting, ко је опи су ју мно го раз ли чи тих пер спек ти ва из ко јих мо
же мо да ту ма чи мо пу то пи се. Тре нут но, ме ни се чи ни нај за ни мљи
ви је чи та ње де вет на е сто ве ков них пу то пи са као све до чан ста ва о 
ве ли кој ци ви ли за циј ској про ме ни. Вол фганг Ши вел буш бри љант но 
је по ка зао као су же ле зни це про ме ни ле не са мо на чин пу то ва ња 
не го и по глед на свет, а то је са мо је дан од при ме ра. Пут ни ци с 
по чет ка 19. ве ка пу то ва ли су ско ро исто као пре не ко ли ко хи ља да 
го ди на: на ко њу, пе шке или на је дре ња ку, а за тим су се за ре ла тив
но крат ко вре ме по ја ви ли па ро бро ди, же ле зни ца, би ци кли, ау то
мо би ли, а већ 1903. пр ви ави о ни.

У при ка зи ма књи га Ел жбе те Ри биц ке и Ане Хо ро лец, ко је сте 
пред ста ви ли срп ској на уч ној јав но сти у Збор ни ку Ма ти це срп ске 
за сла ви сти ку (86/2014) ис ти чу се за ни мљи ва за па жа ња о „књи
жев ном ту ри зму”, те ту ри зму као по ја ви ко ја је од зна ча ја за ху ма
ни стич ке на у ке, јер мо же да фи гу ри ше као „ме та фо ра за ста ње 
са вре ме ног дру штва”. С об зи ром на ак ту ел но пан де миј ско ис ку
ство, шта ту ри зам као ме та фо ра тре нут но го во ри о са вре ме ном 
дру штву? Та ко ђе, мо же ли се о „књи жев ном ту ри зму” го во ри ти 
као о пра вој мо гућ но сти до се за ња ау тен тич ног ис ку ства о не ком 
ме сту, бу ду ћи да је мо ти ва ци ја за по се ту ини ци ра ње чи та њем и 
до жи вља јем од ре ђе них књи жев них де ла?

Ма ло ми је те шко да из не сем ста во ве о са вре ме ном дру штву 
и о фе но ме ни ма ко ји су још у то ку, као што је пан де ми ја, да кле, 
ов де бих хтео да пред ста вим свој пот пу но при ва тан до жи вљај. Пре 
све га, пан де миј ско ис ку ство и са њим ве за на огра ни че ња у кре
та њу су ми по мо гла да још ви ше це ним мо бил ни жи вот ко ји сам 
мо гао да во дим ра ни је. Осим то га, пан де ми ја је ре ши ла за ме не 
је дан су коб: већ ду го сам осе ћао да би у си ту а ци ји еко ло шке кри
зе, о ко јој го во ре сад мно ги струч ња ци, тре ба ло да огра ни ча вам 
сво ја пу то ва ња, без об зи ра на то што као и сви во лим ту ри зам, а 
та ко ђе због при ват них раз ло га, јер сам, ра де ћи у Ки ни, увек хтео 
ба рем јед ном го ди шње да по се тим Пољ ску и Ср би ју. Имао сам 
гри жу са ве сти; као код Ко сти ћа, две се у ме ни по би ше си ле, мо зак 
и ср це. Не бих ре као да је мо зак по бе дио, али ове го ди не, због раз
ли чи тих огра ни че ња, мо рао сам да пре ста нем да пу ту јем. И та ква 
си ту а ци ја да је мо гућ ност да се ви ше по све тим књи жев ном ту ри
зму у сми слу пу то ва ња кроз свет сли ка и иде ја по мо ћу књи га.




