
393

К Р И  Т И  К А

О СЕ БИ И ДРУ ГИ МА, НЕ КАД И САД

Го ран Ба бић, Вид но по ље, Ла гу на, Бе о град 2022

У овој го ди ни на за ла ску об ја вље но је мно го вред них књи га, на гра
ђе них и не на гра ђе них, раз гла ше них и оних не пра вед но пре ћу та них. У 
овој по след њој ру бри ци, ако сам до бро за па зио, као да је оста ло без за
слу же ног од зи ва и Вид но по ље Го ра на Ба би ћа – упр кос ле пим на ја ва ма 
с пред ње и стра жње ко ри це. По јед ној, Ба бић је „ве ли ки пи сац, пре див
на лу да гла ва свих на ших књи жев но сти и оне је дин стве не, са мо ње го ве 
ју го сла вен ске књи жев но сти” (Ми љен ко Јер го вић). По дру гој, овај пи сац 
„сме ло рас по ре ђу је крат ке ау то ном не це ли не – про зне фраг мен те о по
ро дич ној исто ри ји, соп стве ну по е зи ју, фо то гра фи је жи вих и оних не 
ви ше жи вих, опи се пред ме та из про шло сти, ве ћи ном из гу бље них, при
ват на пи сма, ад ми ни стра тив не и ар хив ске спи се – у је дин ствен при зор” 
ко ји нам „пре до ча ва је дан вре мен ски ши рок, а со ци јал нопо ли тич ки 
ин тен зи ван, дра ма ти чан исто риј ски кон текст” (Дрин ка Гој ко вић). По 
тре ћем на го во ру на чи та ње, Вид но по ље је „ро ман у ком се чи тав је дан 
жи вот од ра зио у ли те ра ту ри, сво је вр стан ре зи ме јед ног жи во та и сто
ти ну у том жи во ту ис пи са них књи га” (Му ха рем Ба здуљ).

Ипак, нај леп ши и нај ком плек сни ји по здрав књи зи и ње ном пи сцу 
ис пи су је Ан те То мић. Ње го ве две ре че ни це има ју над ли те рар ну ва жност 
и те жи ну: „На кон што су нас нај ср ча ни ји па три о ти на сва ки мо гу ћи 
на чин уни шти ли, ва ља про чи та ти Вид но по ље Го ра на Ба би ћа да би се 
схва ти ле дви је ства ри. Под је дан, да је из да ја че сто је ди ни из бор ча сног 
чо вје ка и, под два, да су из дај ни ци на ши нај бо љи пи сци.”

Не иду ћи за ја чим не го за бо љим, Го ран Ба бић по чет ком де ве де се
тих од ла зи из За гре ба у Бе о град, где и да нас жи ви. То је за ко нит ис ход 
ње го вог от по ра Туђ ма ну, „уста ши ји” и „туђ ма но и ди ма”. Тај от пор укљу
чу је и не ми ре ње са они ма ко ји, раз би ја ју ћи Ју го сла ви ју, раз би ја ју и срп
ско хр ват ско је зич ко је дин ство. У пе сми „Мој је зик”, са са мог кра ја књи
ге, пе сник по ру чу је (26. 2. 1995): „пи шем на је зи ку ма лом као дуг ме / 
пи шем на бе зна чај ном / на си ћу шном хр ват ском је зи ку / ко ји је још и те 
сре ће / да се не раз ли ку је од срп ског.” Пе сма је же сто ка (са мо)оп ту жба 
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ју жно сло вен ског све та у ко ме, у ду ху про клет ства ма лих раз ли ка, и пи
та ња је зи ка и пи сма би ва ју до во љан раз лог да се „[...] је дан те исти ми ни
ја тур ни на род / [...] и ме ђу со бом три је би”. Из два ја ју ћи, овај пут, из гор ке 
и опој не ту жаљ ке о „ма лом и ни штав ном”, „сми је шном и дра гом је зи ку” 
са мо тврд њу да се хр ват ски „не раз ли ку је од срп ског”, при се ћа мо се и 
исто вет не не дав не по ру ке „хр ват ским по ли тич ким лин гви сти ма” из есе
ја „Умри је ти у Хр ват ској” (2018) Сло бо да на Шнај де ра, ко ји би „био спре
ман од у ста ти од то га сво јег да нас та ко не по пу лар ног ста ва чим му не тко 
на хр ват ски пре ве де ову срп ску ре че ни цу: Хр ват ски и срп ски два су по 
све му раз ли чи та је зи ка”. Ба бић је, ре ци мо и то, уз све ко ли ко ди вље ње 
Кр ле жи (с ко јим Шнај дер де ли уве ре ње „да је по сао иде а ла у то ме да се 
не ис пу њу ју”), раз ли ко вао Кр ле жу ко ји је пи сао Мој об ра чун с њи ма од 
оног ко ји три де сет го ди на ка сни је пот пи су је „Де кла ра ци ју”. 

Ка ко је те ми је зи ка нај бли жа те ма умет ност ре чи, под се ти ће мо да 
је ме ђу ко ри ца ма Вид ног по ља раз ме ште но и пет на е стак пе са ма, на ста
лих и ма хом већ об ја вљи ва них то ком це лог јед ног по лу ве ка. Тач но пре 
че тр де сет го ди на, ау тор ове за бе ле шке, пи шу ћи о Ноћ ној ро си (1979) и 
Оку су оско ру ше (1982), оцр та ва ши ри по е тич ки фон на ко ме се об зна
њу је та да шње Ба би ће во пе сни штво. Ма да је го то во све ре че но у чел ној 
пе сми пр во по ме ну те збир ке („До ди ја ло ми је / пи са ти ли је пе пје сме...”), 
ево и од лом ка из на шег при ка за:

Но во пе сни штво на сто ји на деј стви ма ко ја ни су пре вас ход но (или 
ни су уоп ште) пе снич ка деј ства – на шо ку, иро ни ји, опо ме ни, ме мен ту, про
те сту и ина ту, из ри чи том при ста ја њу и из ри чи том про ти вље њу, не у мит
но сти ма ана ли зе и уда ри ма па ра док са, ка при цу ис кљу чи ве при ват но сти 
и ис кљу чи во сти ма ка те го ри јал них оп што сти. У та квом рва њу с но вом 
ствар но шћу све та и аве ти ма пре жи ве лих по ет ских кон вен ци ја, ово се пе
сни штво ис по ма же је зи ком и гра ди вом сва ко дне ви це, иди о мом на у ке и 
фи ло зо фи је, пу бли ци стич ким и ад ми ни стра тив ним „сти ле ма ма”, а из над 
све га „не чи стим” по ет ским еле мен ти ма – по пут анег до те, до ку мен та, на
ра ци је и ис по вед но сти – ко ји ма „он то ло шки ра ди ка ли зам” пре те жног де ла 
мо дер не по е зи је ни је до ско ра до пу штао укљу чи ва ње у про стор по ет ског. 
Но ви ве ри зам у свом из ра зи то пер со на ли стич ком от кри ва њу и ис ка зи ва њу 
исти ни то сти не же ли, да кле, да по ште ди ни за да те исти не мо дер ни те та, 
ис тр жу ћи и пе сни ка и по е зи ју из окри ља ла год ног иму ни те та ко ји им је 
јам чи ла за штит на по ве ља им пер со нал но сти и ау то ном но сти. 

Ни су, ме ђу тим, пе сме из Вид ног по ља ни ан то ло гиј ски цвет ник ни 
све до чан ство ау то ро вих кључ них по е тич ких усме ре ња и евен ту ал них 
ме на. Оне су ту, ма хом, у функ ци ји оба ве ште ња и раз ја шње ња ве за них 
за не ке ван ли те рар не окол но сти њи хо ве „ре цеп ци је” у цен три ма по ли
тич ке мо ћи. Јер да нас ма ло ко пам ти ка ко је Сав ка Даб че вић Ку чар 
ви де ла пе сму „Го ри ли то Хр ват ска” и ње ног ау то ра, или ка ко је пе сму 
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„Што би мо рао ко му ни зам” про чи тао Јо сип Вр хо вец, „у то ври је ме је дан 
од ше фо ва Хр ват ске”. Оне, пак ко ји зна ју Ба би ћа са мо по „екс пло зив ним 
тек сто ви ма” из Ока, ра зних ин тер вјуа и на сту па на књи жев нич ким ску
по ви ма, ва ља упу ти ти на пе сме у ко ји ма Ба би ћев јав ни ан га жман сво јом 
по ет ском и ху ма ни стич ком ви си ном на ди ла зи сва на ша по ли тич ка (не)
са гла сја. Та кве су буд ни це и ту жаљ ке с мо ти ви ма хо ло ка у ста, Ја се нов ца, 
Го лог ото ка, „Олу је”, агре си је НА ТОа на СРЈ (кад је ме ђу пот пи сни ци ма 
апе ла за бом бар до ва ње био и Вац лав Ха вел), као и они ти хи пре ко ри на 
ра чун на шег крат ког и се лек тив ног пам ће ња, не ха ја и за бо ра ва. Ба здуљ 
је не дав но, тим по во дом по ме нуо и пе сму „Вид но по ље” по ко јој је, не 
слу чај но, на сло вље на књи га о ко јој је реч. Ево те пе сме, у ко јој као да 
фак ти ма ни је ну жна ни ка ква по е ти за ци ја: „Пра ви ло је гла си ло: / онај 
ко ји пад не у ру ке по ли ци ји / се дам да на мо ра на му ка ма из др жа ти / а да 
не пи сне / док му се дру го ви не скло не. / На кон то га мо же ка зи ва ти / све 
што зна и све што хо ће. // За гу Ма ли вук, дје вој че, ско јев ку, / на стре ља ње 
су до ве ли/до ни је ли на та љи га ма. // По сле сед мо днев ног му че ња, / на ко јем 
ни ког ни је ода ла, / по ло мље на, ви ше ни је мо гла хо да ти. // А он да јој је 
Ђин ђић, пе де сет го ди на ка сни је, / отео ули цу.” (Ус пут ре че но, о „нај хра
бри јим љу ди ма ко је је икад срео” све до чи и Мир ко Те па вац у ау то би о граф
ским за пи си ма Мој дру ги свет ски рат и мир, с гор ком по ен том ка ко их, 
за бо ра вље них, као по пра ви лу, „ви ше не ма ни на овом ни на оном све ту”.)

Око сни ца ша ро ли ке по ве сти је пе сни ков жи во то пис, ка зан до ку мен
ти ма, члан ци ма, ин тер вју и ма и крат ким при ча ма о се би и дру ги ма, као 
и по не ком пе смом о нај бли жи ма и нај дра жи ма. По то њи пе сник, ро ђен 
на Ви су 1944, до био је име по Ива ну Го ра ну Ко ва чи ћу. Са мо му је че тво
ро ро ђа ка с мај чи не стра не пре жи ве ло хо ло ка уст, док су му оца, бор ца, 
про го ни ли „хр ват ски пар тиј ски иде о ло зи (чи та ти – Ба ка рић)”. Глав не 
адре се Ба би ће вог жи во та су Мо стар, Ри је ка и За греб, у ко јем је жи вео 
и де ло вао три де се так го ди на, све до еми гра ци је у Бе о град. Ова би под
се ћа ња мо жда би ла и су ви шна да ни је на де лу пре ја ко ово ве ков но убр
за ње ствар но сти ко је бри ше, или пре и на чу је, се ћа ња и на та ко уда ље на 
ста ња и зби ва ња, па и на жи во су де ло ва ње Го ра на Ба би ћа у књи жев ном 
и дру штве нопо ли тич ком вре њу СФРЈ у ње ним по след њим де це ни ја ма. 
Био је, и остао, „за гри же ни Ју го сла вен” и вер ник „со ци ја ли зма ју го сла
вен ских бо ја”, ма кар узи мао озбиљ но и те зу Ми ла на Кан гр ге да ле ви ца 
про па да јер је „ура ни ла три ста го ди на”. Нај дра жи су му и нај срод ни ји 
Виц ко Кр сту ло вић и ње го ви хра бри Дал ма тин ци из бит ке на Су тје сци, 
„уни та ри ста” Ми лош Жан ко, по зо ри шни и филм ски ства ра о ци Лор дан 
За фра но вић и Сте во Жи гон (ко ме је по сле смр ти по све тио пе сму с по чет
ним сти хом „Жи во ту, јер је кра так, ва жна је са мо страст”), те пе сни ци 
Вла ди мир По по вић и Фран ци За го рич ник. По себ но је упе ча тљи во, али и 
дра го це но, под се ћа ње на Ер ви на Пе ра то не ра, јед ног од нај дра жих Ба би
ће вих учи те ља, ко га је јав но по ле ми са ње с „нај и стак ну ти јим на ци стич ким 
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гла ве ши на ма” и њи хо вим уста шким след бе ни ци ма ко шта ло го то во дво
го ди шњег бо рав ка у Ја се нов цу.

Ука зи ва ње на из о ста нак по смрт ног при зна ња од изра ел ске др жа ве 
и на наш до ма ћи за бо рав чо ве ка ко ји хра бро го во ри док „још Евро па 
уве ли ко шу ти”, као и по ме ну та пе сма о бри са њу из на шег се ћа ња За ге 
Ма ли вук, са мо су два од ви ше при ме ра и при зо ра пе сни ко вог вра ћа ња 
у на ше вид но по ље не пра вед но пре ћу та них ју на ка и му че ни ка. Ова мо 
спа да и мир но доп ско се ћа ње на ча сно др жа ње по ме ну тог ау то ра по е ме 
Очи, ко ји је је ди ни бра нио и од бра нио Ба би ћа од ру ко вод ства спи са тељ
ског удру же ња (на че лу с Мир ком Бо жи ћем), ко је се об ру ши ло на ње гов 
текст „Стра шно ли це ни шта ви ла”, у ко ме је на пад нут „ма спок”, ко ји 
пе сник и да нас ви ди као ко рен зла од ко га се „та зе мља не ће опо ра ви ти 
у на ред них сто ти ну и ви ше го ди на”. А Вла ди мир По по вић је био, под
се ћа нас Ба бић, „пред рат ни ро би јаш, но си лац Спо ме ни це и, што је нај
ва жни је, ау тор по е ме Очи, увр ште не у све та да шње ан то ло ги је мо дер не 
ли ри ке. У нај кра ћем, то је пре ваг ну ло, ви ше ни сам био уса мље ни зли 
по је ди нац, уз ме не је би ла ле ген да”.

Ако смо до бро чи та ли, по след ња реч из овог на во да, и при дев од 
ње из ве ден, у овој књи зи иде још са мо уз два име на, круп ни ја од По по
ви ће вог, уз Ти та и Да ви ча. Пре не го што над њи ма за ста не мо, под се ти
ће мо на пе сни ко ву бли скост с он да шњим по ли тич ким пр ва ци ма, по себ но 
с Би ли ћем, Шу ва ром и Ра ча ном, од ко јих овај по след њи ипак ни је по ште
ђен од објек тив не по ли тич ке осу де – јер је осва ја ње по зи ци ја Туђ ма но вим 
љу ди ма упра во „омо гу ћи ла кли ма ва Ра ча но ва и ка сни је још го ра Шпиљ
ко ва гар ни ту ра”. Ни су пре ћу та не ни „не ке не ја сно ће” у ве зи с „по ли тич ким 
уби стви ма у Ср би ји од де ве де се тих”, а по го то во не по ср ну ће Сло ве није 
– с „бес при мјер ним ла жо вом ка кав је од са мог по чет ка па све до кра ја 
остао Ди ми триј Ру пел”, те „Ку ча ном, Др нов ше ком, Јан шом и оста лим 
не са мо кри ми нал ци ма не го, при је све га, из да ји ца ма сво је вла сти те на
ци о нал не хи сто ри је”.

А Ти то? Мо жда је Го ран Ба бић по след њи ап со лут ни по кло ник ње
го вог име на и де ла ме ђу ин те лек ту ал ци ма не гда шње Ју го сла ви је. На том 
осе ћа њу и опре де ље њу не ма сен ки. Чак ни оних ко је на тај лик и де ло 
па да ју с ле ве стра не по ли тич ког спек тра, и то по о дав но. Ево са мо не ко
ли ко ре че ни ца из раз го во ра Ми ха и ла Мар ко ви ћа са Сар тром (у Ри му 
1964): „Био је вр ло вешт, вр ло спо со бан. Ге ни ја лан во ђа. Али не ма пра
ви ла ко је ни је пре кр шио. Не ма не прин ци пи јел ног са ве за у ко ји ни је 
сту пио: са Ста љи ном, Чер чи лом, па пом, Ара пи ма, ма со ни ма, ци о ни сти
ма... Био је до сад вр ло успе шан, али уни штио је огром не мо рал не ре зерве 
ко је су ду го на ро ду да ва ле сна гу. Спо ља, ми смо још увек вр ло успе шни, 
али је ве ли ко пи та ње ка ква ће би ти на ша бу дућ ност с ова квим по де лама 
и ова квим ци ни змом во ђа.”
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А Да ви чо? „Ма ло је пи са ца на ше га је зи ка ко ји су још за жи во та 
то ли ко кле ве та ни, опањ ка ва ни и на сва ки на чин уни жа ва ни као Да ви чо”, 
ка же Ба бић, ко ји му је био и остао друг и при ја тељ од ко га је „мно го 
на у чио, а на ро чи то јед но – да олу ји мо раш ићи у су срет”. Од „ла жи, 
кле ве та и об је да” ко је су пра ти ле ве ли ког пи сца, Го ран по себ но из два ја 
„га до сти Де ја на Ме да ко ви ћа (о Да ви чу као ган гре но зном тки ву срп ске 
књи жев но сти)”. Не зна мо ка ко је Ба бић сво је вре ме но у По ли ти ци Меда
ко ви ћу „от пи сао”, али ве ру је мо да то бо жњи ди си дент, ме зи мац и вла сти 
и ви со ких ин сти ту ци ја у јед но стра нач ју и ви ше стра нач ју, пре и по сле 
ок то бар ског пре вра та, ни је за слу жио бла жи од зив. 

Го ран Ба бић, за чу до, као да се у сво јим ви со ким го ди на ма кло ни 
же сти не не гда шњих „екс пло зив них тек сто ва”, у ко ји ма је (ка ко би Ује вић 
ре као за Ма то ша) „уса вр шио хр ват ску псов ку”. Сад, у сво ђе њу жи вот них 
ра чу на, не од у ста ју ћи од сво јих уве ре ња, оп штих и књи жев них, ра ди је 
го во ри о при ја тељ стви ма не го о су ко би ма. Чи та о ца, та ко, по себ но раду
је се ћа ње на уза јам не сим па ти је Ра ич ко ви ћа и Це са ри ћа, као и (по себ но 
ау то ра ове бе ле шке) све до че ње о из ми ре њу Да ви ча и Ла ли ћа, чи је смо 
ју на ке, Ми ћу Ра но ви ћа и Ла да Та јо ви ћа, у да ле кој мла до сти, под јед на ко 
во ле ли. Уз не пре ко ра чив услов да су ча сни љу ди, Го ра ну Ба би ћу су сад 
бли ски и по ли тич ки не ис то ми шље ни ци, и ства ра о ци друк чи је по е тич
ке ори јен та ци је, и ми сли о ци с ту ђим му све то на зо ром. Да кле, и Ми хиз, 
и Бећ ко вић, и Ћо сић, и То ми слав Ла дан, и Ра до ван Би го вић. С дру ге стра
не, и у су сре ту с не гда шњим дру го ви ма по мла дић ском бун тов ном жару 
сад је ви ше пе пе ла не го ва тре. По сле ви ше од по лу ве ка, у слу чај ном 
ви ђе њу с нај и стак ну ти јим ше зде се то сма шем Вла ди ми ром Ми ја но ви ћем, 
зва ним Вла да Ре во лу ци ја, „ни је би ло у раз го во ру ни чег. Ни су ко ба ни 
сло ге, тек са зна ње да је жи вот про шао, да су не ста ли јед на ко ’прак си сов
ци’ и њи хо ви опо нен ти, али и мла ђи [...]. Оста ло је ни шта, ако го во ри мо 
о илу зи ја ма”.

Под јед на ко да ле ко од на сле ђа тзв. гро бљан ске ли ри ке и (пост)мо
дер них са мо до пад них ре пли ка на те му крај њих пи та ња, Го ран Ба бић у 
за кључ ним тек сто ви ма Вид ног по ља сто ји ли цем у ли це са смр ћу дра гих 
пре да ка, се ћа њи ма на упо ко је не при ја те ље и, нај по сле, пред не из ве сно
шћу о „ба нал ној ства ри, го то во сит ни ци, о пи та њу – гдје ће ме са хра ни ти?” 
У Ја јин ци ма, на стра ти шту пре да ка с мај чи не стра не, 31. ок то бра 2015. 
бе ле жи пе сму „Ило ва ча, ло па та и ва тра”, бро ја ни цу на га ђа ња о тре нут ку 
и на чи ну зло чи на, раз ре ше них не у мит ним ко ли ко и бол ним осве до че
њем „да је тра ва, / тра ва, тра ву љи на, / ја ча од пам ће ња. / И од за бо ра ва.” 
А у за пи су „Са хра на не зна ног ју на ка Го ра на Ба би ћа” (2. II 2016) на слов ни 
ју нак се дво у ми и тро у ми и на га ђа – при се ћа ју ћи се по гре ба и гроб них 
ме ста Кр кле ца, Кр ле же, Ра ше Ли ва де, Но ви це Та ди ћа, „јед ног од нај ве ћих 
срп ских пје сни ка на ше ге не ра ци је”, и Да рин ке Је врић, ко ја је „по ста ла 
сим бол оп стан ка Ср ба на Ко со ву” – на ко јем ће од бе о град ских гро ба ља 
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би ти са хра њен, или ће га за па сти тек оно у Бор чи, зва но Збег, за „си ро
ма хе и по бје га ре”. 

Да, „оста ло је ни шта, ако го во ри мо о илу зи ја ма”. Али оста је оно 
што ће пе сни ка, у нај леп шем сми слу, над жи ве ти – три во ље не кће ри, 
чи ја род на ме ста, Мо стар, За греб и Бе о град, чи не ма пу и хро ни ку ње
го вог жи вот ног пу та, на чи јем тра гу оста је и по ме ну тих сто ти ну књи га, 
чи ји сра мот ни из гон из хр ват ских књи жа ра и књи жни ца не мо же би ти 
ко на чан. 

Ве чи ти де чак, „лу да гла ва свих на ших књи жев но сти”, Го ран Ба бић 
и без не гда шњих илу зи ја, и с не у га си вим се ћа њи ма на то ли ка стра да ња 
не ви них, и нај бо љих, ни је ни да нас без вољ ни ме лан хо лик, а по го то во 
не де фе ти ста. Би ће да му је туђ и „му шки плач” ко ји Иси до ра при пи су је 
Ње го ше вом и Ра ки ће вом жи вот ном и ства ра лач ком ста ву и слу ча ју. Уз 
два бо дра ис ка за, је дан Ву ка Ка ра џи ћа а дру ги Ду брав ке Угре шић, ко ји 
сто је као мо то Вид ном по љу, мо гао би се до пи са ти и жи вот ни ре зи ме 
Па бла Не ру де: „При зна јем да сам жи вео!”

Слав ко ГОР ДИЋ

ДУ ШКО РА ДО ВИЋ О ДУ ШКУ РА ДО ВИ ЋУ

Сто го ди на Ду шка Ра до ви ћа, при ре ди ла Зо ри ца Ха џић, Ma scom EC d.o.o, 
Бе о град 2022

До бро је што Зо ри ца Ха џић у књи гу Сто го ди на Ду шка Ра до ви ћа 
ни је увр сти ла ни јед но је ди но Ра до ви ће во пи смо, а још је бо ље што није 
ко ри сти ла по моћ Ма ти је Бећ ко ви ћа... Осе ћам да би упра во та ко, при каз 
ове књи ге, по чео Ила ри он Ру ва рац. На рав но, ус пут би по ча стио и све 
по ме ну те лич но сти, а и ме не ко ји ово пи шем... Не ко би био шмо кљан, 
не ко Бу га рин, не ко... А по том би Ила ри он на ста вио при чу о то ме ка ко 
је та ква пи сма, као Ра до вић, је ди но мо гао на пи са ти сли кар Урош Пре дић... 
На пи сао би да је због то га што пре де по хар ти ји и по нео пре зи ме Пре дић... 
А за Ма ти ју Бећ ко ви ћа би ре као да је над ма шио се бе и мо жда би га по
звао на осве ће ње (или осве ште ње) ма на сти ра Гр ге тег и опро стио му што 
кла ња и аб дес узи ма, јед ном реч ју што се по тур чио... Јер, знао је ду хо ви
ти и не згод ни ар хи ман дрит ма на сти ра Гр ге тег да окре не свет на гла вач
ке и да оно што ја ко ни је, ста ви као да је сте, и да све то тек он да вра ћа 
у нор ма лу... За слу жио је да се на ђе на по чет ку. А не ће мо га за бо ра ви ти 
ни на кра ју.

Али уме сто осве ште ња ма на сти ра Гр ге тег, осве штај мо ову књи гу 
Ду шка Ра до ви ћа о Ду шку Ра до ви ћу. Зо ри ца Ха џић је по мо гла пр вом да 
бо ље осве тли дру гог.




