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МЕДИТАТИВНАСИНЕРГИЈА
ОСТИХОТВОРЕНОСТИ

Ђор ђе Не шић, Стру не, Би бли о те ка Срп ски пре глед, Цен тар за срп ске сту
ди је, Ба ња Лу ка 2022

Збир ка сти хо ва Ђор ђа Не ши ћа на сло ва Стру не (стру не из на сло ва су 
ко смич ке стру не, што је на зна че но у сти ху „где ко смич ке стру не бру је”, 
а те о ри ја стру на је јед на од пред ло же них те о ри ја о струк ту ри ко смо са) 
ње го ва је сед ма по ре ду об ја вљи ва ња, уз че ти ри књи ге иза бра них пе са
ма. Бро ји ше зде сет и се дам стро го ри мо ва них пе са ма раз вр ста них у шест 
ци клу са. Тре ба при ме ти ти и да има не ко ли ко пе са ма ко је је пре у зео из 
ра ни јих књи га.

На пр ви по глед, при сут на је са др жај на ши ри на од на ше све тле 
бли ске, углав ном, на уч нокњи жев не про шло сти (Ми лу тин Ми лан ко вић, 
Заха ри је Ор фе лин, Бран ко Ра ди че вић, Змај, Ла за Ко стић, Дис, Ја ков 
Иг ња то вић) па до угро же ног, и у од но су на прет ке зна чај но, мо жда и 
не по врат но, из ме ње ног по је дин ца, да нас и ов де, ко ји се, на при мер ба ви 
ви но гра дар ством. И ко јег „би да све ду // на ста ти стич ку гре шку ко лате
рал ну ште ту / уз при пре мље ну је шку и раз мје ре ну ме ту” (пе сма „Ста ти
стич ка гре шка”).

Ипак, на слу ћу је се из ве сна мо тив ска бли скост ме ђу сти хо ви ма пр вог 
ци клу са „Пре сли ка ва ња” и за вр шног ци клу са „Ка ко се увис стре ми”. 
На и ме, реч је о по зна тој му дро сти, као стај ној тач ки оба ци клу са, ко ју 
умет ни ци и кри ти ча ри че сто из два ја ју као сво је вр стан па ра докс, а одно
си се на по зи ци ју, на при мер, пе сни ка, умет ни ка или на уч ни ка, ко ји се 
уз ди же из се бе, а ко ји се упра во та да вра ћа ка се би и у се бе. О то ме пе ва 
пе сник Не шић у за чет ној пе сми збир ке: „Ко мо же да по ле ти и ви не се у 
етар, / а да сто ји у ме сту и да оста не ста мен” (пе сма „Ми лан ко вић”), а да 
исто вре ме но, иа ко вра ћен у се бе мо же да „чвр сто за гри ву др жи не стал
ни ко смич ки ве тар / и пот пи ру је вањ ски и уну тра шњи пла мен”, док у 
пе сми „Ви но град”, из за вр шног ци клу са, пе сник Не шић са ве ту је ка ко 
и да на шњи по је ди нац мо же „да на у чи од ло зе ка ко се увис стре ми // ка ко 
се из ди ћи чист из па нон ског бла та / не са ви је не кич ме, не пре ре за ног 
вра та”, ја сно алу ди ра ју ћи на тре нут ни и/или ста тус и жр тву, дру ге вр сте, 
ко је оса мље ник мо ра да под не се јер je у пи та њу бли зак од нос из ме ђу 
жи во та и смр ти, из ме ђу за бо ра ва и трај ног, што су на ши по ми ња ни 
прет ход ни ци до сти за ли, прет по ста вља мо под дру га чи јим, мо жда и ху
ма ни јим или не скру пу ла ма. 

Пр ва три ци клу са („Пре сли ка ва ња”, „Је зик је ва се ље на”, „Пло ви, 
плов че...”) Не ши ће ве нај но ви је пе снич ке књи ге ко му ни ци ра ју са на шом 
не дав ном про шло шћу. На и ме, осим пе са ма о Ми лан ко ви ћу, ту су и пе сме 
ко је су осло вље не по на шим слав ним пре ци ма. То су, по ред већ по ми њаних 
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књи жев ни ка, и Мр каљ, и Те сла, и Ка ша нин, и Ми ка Алас. Ме ђу број ним 
и ка рак те ри стич ним сти хо ви ма де скрип ци је из два ја ју се и сти хо ви који 
по тен ци ра ју зна чај при ро де и окру же ња у от кри ва њу на уч них за ко на, 
али и вред них и ме ди та тив них сти хо ва. На при мер, та кав је до га ђај из 
Ми лан ко ви ће вог де тињ ства: „На тој их тач ки де чак на кр ми чам ца че ка 
/ и по чи ње да схва та шта му го во ри ре ка, / и по чи ње да слу ти шта шу ми 
ва си о на”. И при мер Те сли ног от кри ћа обрт ног елек тро маг нет ног по ља 
и елек тро мо то ра, на цр та ног на пе шча ној под ло зи у пар ку у Пе шти ко јим 
је ше тао у дру штву свог при ја те ља гим на сти ча ра, под се ћа ју ћи се Ге те о вих 
сти хо ва о за ла ску сун ца и ње го вом по ни ра њу ван чо ве ко вог ви до кру га, 
го во ре о зна ча ју ко ју при ро да има уко ли ко се са гле да ка ко тре ба:

Оно нај ва жни је до го ди ло се у Пе шти.
Ру мен за ла ска сун ца још ми у оку бље шти, 
А у уху ми вер си ко је ша пу ће Ге те. 

На ду нав ском сам пи је ску на цр тао свој мо тор,
Обрт но маг нет но по ље, ви дио ста тор и ро тор,
С ми шљу да стру ја Бог је, у искра ма што ле те.

(пе сма „Те сла”)

Тре ба из дво ји ти и сти хо ве из пе сме „Змај” ко ја по чи ње сли ком за
ла ска сун ца, а у ства ри, асо ци ра на уморчас и опро штај од ово зе маљ ског 
жи во та, са ди ле мом да ли ће не што од ње га, или ње му слич них сти хо
тво ра ца, оста ти упам ће но или ће их пре кри ти за бо рав ко ји је сво је вр сно 
и те шко уби ство, мо жда и дру га смрт: 

На пу шта ју нас и ми сли и ре чи, 
а стих не ви да, пи са ње не ле чи
и све се све де на че ка ње чу да: 

ка ко ли ће се за њи ха ти клат но, 
шта оста је, шта оде не по врат но
и чи ју стра ну др жи ам пли ту да. 

У сва три ци клу са, на ро чи то у пр вом, пред пе сни ком је би ло ве ли ко 
ис ку ше ње не са мо у вре мен ским раз ли ка ма ко је тре ба све сти у је дан 
стих, у јед ну за јед нич ку вре мен ску тач ку не го и ка ко би о граф ске по дат ке 
ових исто риј ских лич но сти, као очи глед ну не пе снич ку гра ђу, да ускла
ди у пе сми од но сно ости хо тво ри их (чи тај – ожи ви их у сти ху). На и ме, 
Не ши ће во, већ по твр ђе но уме ће сти хо ва ња и ње го во не у пит но при па
да ње при ро ди, као и ду би на про ми шља ју ћих до жи вља ја по ме ну те не
пе снич ке гра ђе, ре зул ти ра ли су вред ним и зре лим сти хо ви ма, до стој них 
ње го вог до са да шњег пе сни штва, што се тре ба ис та ћи. По го то во што осе
ћа мо тра го ве ин тер тек сту ал но сти, што се на ста вља и у дру гом ци клу су.
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Осим све га то га, мо ра се по ме ну ти пе снич ка хра брост да у свим 
пе сма ма пр вог ци клу са пе сник про го ва ра сам, у пр вом ли цу јед ни не. У 
дру гом и тре ћем ци клу су то ни је пра ви ло. А реч је, по на вљам о Ла зи 
Ко сти ћу, Зма ју, Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу, За ха ри ју Ор фе ли ну, Бран ку 
Ра ди че ви ћу, Ди су, Ја ко ву Иг ња то ви ћу, Те сли, Мр ка љу, и сви ма њи ма се 
је тре ба ло при ла го ђа ва ти, што је на по ну ђе ном при ме ру Те сле и Зма ја, 
пе сник Не шић то чи нио са ме ром и са из ве сном ве шти ном. Из ве сну улогу, 
си гур но су по се до ва ли ста ри за пи си и дру ги тра го ви о овим ве ли ка ни ма.

И дру ги ци клус „Је зик је ва се ље на”, по све ћен углав ном, Ми лан
ко ви ће вим от кри ћи ма и оно ме шта је на уч ник про ми шљао и ка ко је то 
чи нио, је сте књи жев ни иза зов, јер је пе сник тре бао ускла ди ти на уч ну 
ми сао и по е зи ју у пе снич ки одр жи ву це ли ну, а што опет, пре у зи ма и 
атри бу те ин те р тек сту ал но сти. Овом при го дом, пе сник је, на Ми лан ко
ви ће ва про ми шља ња, од го во рио ме ди та ци ја ма и ти ме до вр ху нио већ 
за вид ну ис пу ње ност сти хо ва зна чењ ским од ред ни ца ма. На при мер, у 
пе сми не пе снич ког име на „Не бе ска ме ха ни ка”:

Од ло ги ке ни је ја ча
ми сао. Не уме да ље.

Или у пе сми „Ушће”: „Низ вод ном рит му увек скло на, / во да те учи 
од иско на / да ње но је и тво је ушће”. Као и у пе сми „Кућ ни при твор” где 
пе сник за го ва ра осе ћај за ме ре, из ван чо ве ка, а на ко ји се увек мо ра рачу
на ти: „и спо зна кућ ни при твор да је / ко смо са део, у ко ји ста је / бес крај
но ма ло и ве ли ко”. На слов на пе сма овог ци клу са („Је зик је ва се ље на”) 
до но си ме ди та ци је о оп стан ку по је дин ца и ко лек ти ва, кроз лик и за чуд ну 
моћ је зи ка: 

Је зик је као ко смос, 
све вре мен, бес ко на чан. 
Он пам ти шта смо, ко смо
и ра чун има та чан 

за про стор и за вре ме. 
У по том ку и прет ку
он чу ва пр во се ме – 
реч ону на по чет ку.

У тре ћем ци клу су „Пло ви, плов че...” са др жај ност је, на јед ној оба ли, 
од во де и ре ке, где се очи ту је во да као сим бол, би тан не са мо за пе сни
штво не го и за чи тав жи вот и оп ста нак, док су на дру гој ста рац Иса и ја, 
Те о до си је, Ви со ки Де ча ни, Су реп, чи ји за пи си и про ми сли из гле да ју као 
па лимп сест по ко ји ма и ко ји ма пе сник Не шић пе ва и про ду жа ва њи хо
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ву одр жи вост, ов де и да нас. И у овом ци клу су по зна је се дис курс ин тер
тек сту ал ног, као и број не ме ди та ци је. Основ но осе ћа ње ко је пре о вла ђу је 
овим ци клу сом је сте страх од при ви да, па и оних од пре не ко ли ко веко
ва, а тек ових на ших. Пе сник стал но упо зо ра ва да ни је све ка ко из гле да: 
„Де та љи у јед ну се це ли ну сли ју / и све му про ла зном да ју илу зи ју / да је 
веч но, да је део ап со лу та” (пе сма „У чам цу пред сви та ње”) и да то га мо ра 
би ти све стан. Пе сник по ку ша ва и да за пла ши: „Из лаз ни кад ни је у зрца ло 
глед, / у за бо рав во ди, од њег би ваш сен” (пе сма „Тво рац ре чи”). При сут
на је и пе сма сим бо лич ног на сло ва „При ви ди” чи је две за вр шне тер ци не 
го во ре о тран зи тор ним, али број ним за блу да ма, са без број ли ца, и ко је 
гла се:

Рет ки уз ле ти, сит на на дах ну ћа 
од ко јих су се на ди ма ла плу ћа 
а ми сли би ле уси ја не, жар ке, 

по ка за ли су сво је пра во ли це – 
у су но вра ту – па ле мр тве пти це, 
при ви ди, чи ни, оп се не и вар ке.

Дру го ис ку ше ње, пред ау то ром, ка да је реч о пр ва три ци клу са у 
књи зи, би ло је ка ко ости хо тво ре ну не пе снич ку гра ђу до ве сти у умет нич
ки су жи вот са оста лим пе сма ма. Ка ко оства ри ти си нер ги ју из ме ђу њих 
у сти хо ви ма? Спон та ност и сми ре ност, као јед не од до са да шњих бе ле га 
Не ши ће вог пе сни штва, ути ца ле су на њи хо ву уза јам ну спо ји вост. И 
са др жај ну и осми шље ну. 

Че твр ти и пе ти ци клус („Мар ги на” и „Ин вен ту ра стра ха”) у „стру
на ма” са ми по се би прет по ста вља ју пе сни ко ву мо ти ви са ност. Исто чине 
и на сло ви не ких од пе са ма: „На мар ги ни”, „По вр шност”, „Ру ти на”, „Не
до вр ше не пе сме”, „Дру штво стра ха”, „Мр тва пти ца”. У пи та њу је, да кле, 
угро же ност по је дин ца. И пе сни ка, сва ка ко (пе сма „На мар ги ни”). „За тво
ре не су све ка пи је сми сла” пе ва пе сник у пе сми „По вр шност”, док се у 
пе сми „Убр за ње” чи та ре френ ска гра да ци ја ко лек тив ног по ср ну ћа: „Убр
за ва се свет и гу би... Свет се убр за ва и ква ри”. Ка ри ка ту рал на моћ ноиро
нич на пред ста ва „за бо ра вље ног, из гу жва ног и смла вље ног”, уз то и су
ви шног и не по треб ног по је дин ца је сте у пе сми „Ин вен ту ра”: „кад чо век 
је на та кву ме ру све ден – / из моћ не ша ке ожи вље ни лу так [...] а по том 
ба чен у пра шња ви ку так”. Пе сник је пред ста вио и оса мље ност и оту ђе
ност и од ба че ност не сна ђе ни ка, ко ји ја ди ку је: „и да се има ре ћи ви ше 
се не ма ко ме” (пе сма „Са ти”).

Ци клус „Ин вен ту ра стра ха” по чи ње пе смом „Дру штво стра ха”, у 
ко јој је кључ на реч – „цр но”, а пет од шест ка тре на се окон ча ва ју сти хом
ре фре ном – „сву да се осје ћа страх”, док ше сти, ина че, за вр шни гла си 
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– „ко ју ће по је сти страх”. Пи сац по го во ра Ми ро слав Алек сић1 за пе сме 
у овом ци клу су за па жа да 

су пе сме о по ра же ном све ту из ко га као да је из ву чен сва ки ху ма ни стич
ки прин цип. У њи ма је чо век про тив чо ве ка. Основ ни тон је ре зиг на ци ја 
лир ског су бјек та и не про би ја ни је дан зрак ве дри не [...] за свет ко ји убрза
но те жи ра су лу и про па сти.

Ше сти ци клус „Ка ко се увис стре ми”, нео че ки ва но, али са свим 
оправ да но, ба ви се те ма ти ком ви но гра дар ства, по чев од спра вља ња „ка
ле ма”, „са ђе ња ло зе”, „оре зи ва ња во ћа ка”, сли ке „ви но гра да”, па све до 
фи нал ног про из во да – „ви на”, чу ва ног у хра сто вим бу ра ди ма, као и 
ви на у „ча ша ма”, ко је се већ ку ша. Нео бич не су, па и за чуд не и над ре
ал не, асо ци ја ци је и ме та фо ре ко је ви но ва ло за и ви но иза зи ва ју. Пе сма 
„Оре зи ва ње во ћа ка” бе ле жи асо ци ја ци ју на слов ног про це са са ства ра
њем пе са ма: 

Ре зач је на пет. Пра ви ла су стро га
и зна се тач но шта се сме, шта не сме. 
Ус треп тао је и са мљи од Бо га
ко воћ ке ре же и ко пи ше пе сме.

Иста је од го вор ност, стреп ња ти ха
од гра не на гло из ра сле, од сти ха
ко ји би си лом у со нет да уђе. 

А у „ка лем” „тво рац је скрио кључ бе смрт но сти”, док у пе сми „Ви
но град” „чо кот [...] раш че ре чен на жи ци, рас пет” на ли ку је на „Хри сто са 
на сту бу”. Пе смом „Са ђе ње ло зе” пе сник нам до но си још нео че ки ва није 
асо ци ја ци је („ста вив ши прет ход но сад ни цу ло зе, / не жно ко да спу шташ 
леш, или бе бу / по ла жеш у ко лев ку”). А у пе сми „По друм” ко ји „ста ри ји 
од ку ће, од над зем ног све та” пе сник твр ди, опет не у о би ча је но да „Сила
зе ћи на дно, спу шташ се у се бе”. Пе сник се по зи ва и на про ми сао Иве 
Ан дри ћа: „Пе сма и смех у теч ном ста њу” (пе сма „Ви но”), док у пе сми „Бог 
и ви но” до да је мо још јед ну јед но сти хов ну де фи ни ци ју ви на: „благо слов 
оку што мо же да ви ди”. И на кра ју, ко је су све ме та фо ре, пред ста ве и асо
ци ја ци је мо гу ће ну ди нам пе сма у ди сти ху „Ча ша” ко ја у це ло сти гла си:

чу да су се сте кла у ко ма ду ста кла 
бље шта ви ло ра ја ис ку ше ње па кла

трен у ком твар ме ња агре гат но ста ње
та ље ње у ва три за но во по ста ње

1 Ми ро слав Алек сић, „Свет се на ре ци ра ђа сва ког ју тра”, по го вор, у књизи, 
Ђор ђе Не шић, Стру не, Цен тар за срп ске сту ди је, Ба ња Лу ка 2022, стр. 105. 
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час у ком без лич ну ма су је до та кла 
да хом твор ца ду ша мај сто ра од ста кла 

мах у ком је игра мут них по гле да 
до се гла про зир ност ре шет ки кри ста ла

и об лик на ко јем за ви де јој бо зи 
да про жи ви жи вот на ви со кој но зи 

где се у ек ста зи за вр шно га чи на 
зра ка сун ца ку па у флу и ду ви на. 

Још не што што, ина че, од ли ку је нај но ви ју Не ши ће ву пе снич ку 
књи гу, као и ње го ве ра ни је за јед ни це сти хо ва, а што је уоч љи во и из већ 
ци ти ра них сти хо ва из „стру не”, је сте ри мо ва ње. Тач ни је стро го ка нон
ски ор га ни зо ва ни сти хо ви. Без из у зе та ка, на ро чи то ка да су у пи та њу 
со не ти. Раз ли чи тих су фор ми ве за ни сти хо ви. Од по ми ња них со не та, 
обич но са је да на ест или два на ест во ка ла. Али и од сти хо ва са кра ћим 
бро јем сло го ва – се да мо сам, па до оних и са пет на естше сна ест. Ту су 
и тер ци не, ка тре ни, али и вр ло уче ста ло дис ти си. И што је нај ва жни је, 
сва ки од њих по ме ну тих, у пот пу но сти, од го ва ра пе сни ку Не ши ћу. Ре кли 
би кри ти ча ри, сва ки је ри мо ва ни стих – ње гов стих. У сва ком од њих 
успе ва, без пре по зна тог на по ра, да ис пе ва оно што је за ми слио.

И сви ри мо ва ни сти хо ви, ко ли ко год би ли раз ли чи ти, има ју јед ну 
сво ју осо бе ност. На и ме, Не ши ћев стих је сми рен, ути шан, не ка ко спон
тан, без ика кве жур бе и за грц ну то сти, си гу ран у се бе, спла ва ри ти хо 
као мол ска рап со ди ја, ко ја пе сни ка не огра ни ча ва ни у че му. Шта ви ше. 
Нео че ки ва на је, али и ау тен тич на и са мо свој на, то ли ка ти ши на сти ха, 
ко ја пе сни ку омо гу ћа ва да у стих умет не ме ди та ци ју, на ро чи то де скрип
ци ју. Опу ште ном и ти хом Не ши ће вом сти ху по себ но по го ду је и спе ци
фи чан „сло жај ре чи”, ко ји не ре ме ти основ ни звук пе сме, а се ман тич ки 
ну ди нео че ки ва но бо гат ство. 

Већ је би ло ре чи да за пе сни ка Ђор ђа Не ши ћа мо же мо ре ћи, из ме ђу 
оста лог, и да је пе сник при ро де. Да је при ро да део ње го вог би ћа. Оту да 
то ли ко ти хе и жи во пи сне де скрип ци је и ек фра зе, ко је се склад но и са ме
ром, укла па ју у ме ди та тив нона ра ти ван пе сни ков из раз, што су, на дам се, 
на за ви дан на чин, по све до чи ли и до са да ци ти ра ни сти хо ви из „стру на”. 

И на кра ју, ну жно је ма кар по ме ну ти, ко ли ки зна чај за Не ши ће во 
пе сни штво, прет по ста вљам и за ње гов жи вот, има – во да, као ње го во 
окру же ње и из во ри ште жи во та. Иа ко, упр кос ра ни јем по зна ва њу Не ши
ће вог сти хо ва ња, ни је за хвал но са мо на осно ву јед не књи ге ту ма чи ти 
зна чај ко ји има је дан од веч них еле ме на та, по себ но би тан у хри шћан ству, 
али и у сло вен ској ми то ло ги ји и пре да њи ма. Но, не мо же се ни пре ћу
та ти ути цај ко ји во да има у Не ши ће вом сти ху. 
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На и ме, по стој би на сло вен ских пле ме на оби ло ва ла је ре ка ма, из во
ри ма, је зе ри ма и мо чва ра ма, што је ути ца ло да во да по ста не пред мет 
кул та и обо жа ва ња, што се на ста ви ло и на кон њи хо вог пре се ље ња на 
Бал кан, ко ји је оби ло вао во дом. Да се култ во де са чу ва, по го до вао је по
да так, да хри шћан ство ни је по ти ски ва ло ста ро сло вен ски култ во де. Шта 
ви ше, и сам Исус Хри стос кр штен је у ре ци Јор дан. И би блиј ска син таг
ма – све та во да, до вољ но го во ри са ма за се бе. Да кле, во да нас пра ти од 
свог ро ђе ња и кр ште ња („Жи вот је из во де [...] Раз ли ва се во да и жи вот 
оти че” – пе сма „Во да и лед”; „у пра по чет ке во ди” – пе сма „Ми лан ко вић; 
„ра стао сам у во ди” – пе сма „Ми ка Алас учи да пли ва”), па до ча са смр ти, 
и у па ган ству и хри шћан ству, што све до чи и пе сма „Са ти”: „не гдје крај 
ри је ке да је ста ти и са че ка ти / да про ђе све што мо ра да ис цу ре сви са ти”. 
И то ком жи во та во да за чо ве ка има про тек тив ну уло гу („Бли зи на ре ке 
ће те увек / из ди ћи из над ка ла” – пе сма „Ушће”; „и кре неш пре ма во ди 
пу тем свог ис хо ди шта” – пе сма „Чим узмеш ве сло”).

Осим то га, на ши пре ци за ми шља ли су во ду као гра ни цу из ме ђу 
зем ног и за гроб ног жи во та, као ме сто на ко ме је при вре ме но оби та ва ла 
ду ша по кој ни ка, пре не го на ђе ко нач но ста ни ште, што је свр ста ва у 
„се но ви те”. Али, у том чи ну, во да је и ме ди јум пре но ше ња ду ше у рај ско 
на се ље („У веч ном кру же њу жи во та и смр ти [...] во да је раз но сач” – пе
сма „Во да и лед”), ана лог но уче њу не са мо хри шћан ства и па ган ства не го 
и оста лих ми то ло ги ја. 

За тим, оно што осе ћа мо чи та ју ћи Не ши ће ве сти хо ви ма у ко ји ма су 
ак те ри во да и ње не мо ди фи ка ци је је сте моћ пе сни ка, као и на ших прет
ход ни ка, да во ду до жи вља ва на ани ми стич ки на чин – ве ру је да је во да 
жи во би ће. Па се на род, још увек, са њом та ко и оп хо ди, твр ди нам пе сник 
Ђор ђе Не шић. 

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

УЗРЕКУВРЕМЕНА,ДОБРАНЕДВАСВЕТА

Алек сан дар Га та ли ца, Два де сет пе ти сат, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2021

Ка ко за до би ти на кло ност пу бли ке у ко вид и пост ко вид вре ме на? 
Ме ди ји су ова „вре ме на” ин то ни ра ли го то во еп ски, па та ко на и ла зи мо 
на на слов члан ка на ин тер не ту ко ји гла си: „Пр ви срп ски ро ман о пан
де ми ји”. Да ли би сте про чи та ли ова ко опи сан ро ман? Про се чан пра ти лац 
ме ди ја сва ка ко би је ди но на ова ко опи са ну књи гу и обра тио па жњу. 
По зна ва о ци ма ви тал них функ ци ја оп стан ка у све ту ме ди ја мо ти ви са ност 
на ве де ног на сло ва омо гу ћи ла је са свим со лид но по зи ци о ни ра ње на 




