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МО ДЕ ЛИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ ХО ЛО КА У СТА:  
МЕ МО РИ ЈАЛ НА СКУЛП ТУ РА ОЛ ГЕ ЈЕ ВРИЋ**

СА ЖЕ ТАК: Ис ку ства Хо ло ка у ста, иа ко по ти ски ва на ви ше од де це ни је на кон за-
вр шет ка Дру гог свет ског ра та, по ста ју цен тар ко лек тив ног пам ће ња Евро пе, али и раз-
ли чи тих те о риј ских ра спра ва о на чи ни ма њи хо вог при ка зи ва ња. Не мо гућ ност да се 
ужа си Тре ћег рај ха у нај ши рим окви ри ма при ка жу естет ски и ко ди ра ју као по ру ка, под-
ста кла је умет ни ке и све оне ко ји се ба ве ра дом на пам ће њу да про на ђу раз ли чи те ино-
ва тив не фор ме за њи хо во ви зу ел но све до че ње. По сред ством ап стракт них скулп ту ра 
Ол ге Је врић, у чи јој осно ви се на ла зи иде ја ме мо ри јал не пла сти ке, про бле ма ти зу ју се пи-
та ња од но са ети ке и есте ти ке ко ја су у осно ви ре пре зен та ци је Шое. Скулп тор ско дело 
Је ври ће ве, ин тер пре ти ра но у окви ри ма ви со ког мо дер ни зма, прем да ни је би ло у ди рект-
ној ве зи са Хо ло ка у стом, раз ма тра се у том кон тек сту као фор ма ко ја (у из ве сној ме ри) 
мо же пру жи ти од го во ре на ком плек сне зах те ве у пред ста вља њу не пред ста вљи вог.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Хо ло ка уст, ре пре зен та ци ја, Шоа, Ол га Је врић, ме мо ри јал на скулп-
ту ра, се ћа ње.

Кра јем се дам де се тих го ди на XX ве ка до ла зи до ин тен зив ног ин те ре со ва ња за Хо-
ло ка уст као не по но вљи ве ци ви ли за циј ске тра у ме ко ја је озна чи ла исто риј ски и кул-
ту ро ло шки пре о крет због при ме не екс трем ног на си ља ис тре бље ња јед ног на ро да 
ко ји је ко лек тив но пам ће ње и ин ди ви ду ал но се ћа ње по ста вио пред но ве иза зо ве. 

Дис кур зив ни оквир Хо ло ка у ста мо ти ви сао је број не де ба те ко је по кре ћу пи та ња 
ње го ве (ре)пре зен та ци је, пра ва на њу, као и про бле ма ти за ци ју пи та ња од го вор но сти 
у по сле рат ном све ту на кон тог ис ку ства. То ком про те клих де це ни ја ре пре зен та ци ја 
Шое под ко јом се под ра зу ме ва ју сви тек сто ви кул ту ре у окви ру ко је је ова исто риј-
ска тра у ма по ста вље на као „ма стер мо рал на па ра диг ма” (Shan dler пре ма Da ko vić 
2020: 66), под ра зу ме ва раз ли чи те фор ме при ка зи ва ња оно га што се схва та(ло) као 
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не пред ста вљи во и не из ре ци во. Ме ђу тим, ми шље ња те о ре ти ча ра о на чи ни ма при ка-
зи ва ња Хо ло ка у ста1 и ети ке спрам ње га вр ло су по де ље на и кре ћу се у ра спо ну од немо-
гућ но сти при по ве да ња и ви зу ел ног све до че ња, до тврд њи о мо гућ но сти аде кват ног 
ис ка за и је зи ка при че о Хо ло ка у сту (Da ko vić, Me vo rah 2018: 8). (Не)мо гућ но сти ре-
пре зен та ци је Шое, тј. пи та ње од но са ети ке и есте ти ке, у сва кој ге не ра ци ји се из но ва 
дру га чи је по ста вља јер се, ка ко на во ди Ала и да Асман (Ale i da As smann), ре пре зента-
ци ја Хо ло ка у ста раз ви ја ла по сте пе но у сло же ном исто риј ском, со ци јал ном и по ли-
тич ком про це су (2011: 308).

Не мо гућ ност да се ужас Тре ћег рај ха у нај ши рем сми слу при ка же естет ски и 
ко ди ра као по ру ка, под ста кла је умет ни ке и све оне ко ји се ба ве ра дом на пам ће њу 
да про на ђу раз ли чи те ино ва тив не кон цеп ци је и фор ме (Asman 2011: 287–289). У том 
сми слу, во ђе ни иде јом но вог и дру га чи јег скулп ту рал ног из ра за, у ра ду Ол ге Је врић2 
мо же мо про на ћи мо де ле за ре пре зен та ци ју ове вр сте тра у ме, ко ји иа ко ни су на ста ли 
на не по сред ном ис ку ству Хо ло ка у ста, ни ти су у ди рект ној ве зи са њим, чи ни се да 
мо гу по ну ди ти (ба рем де ли мич не) од го во ре на ди ле ме око на чи на и мо гућ но сти пред-
ста вља ња не пред ста вљи вог. 

Да је реч о по себ ној вр сти иза зо ва и за прак су умет нич ког при ка зи ва ња осло ње-
ну, услов но ре че но, на сред ства ми ме зи са, го во ри и чи ње ни ца да се на су прот им пе-
ра ти ву се ћа ња по ста вља пи та ње „аде кват не” ре пре зен та ци је је дин стве ног до га ђа ја 
у исто ри ји ко ји не ма ре фе рен цу ни ти па ра ле лу за по ре ђе ње, што до дат но усло жња ва 
про цес при ка зи ва ња не за ми сли вих стра хо та ко је су омо гу ће не за хва љу ју ћи ви со ком 
тех но ло шком раз во ју. Упра во спе ци фи чан ап стракт ни скулп тор ски из раз ко ји је Олга 
Је врић ис тра жи ва ла, под јед на ко у ма те ри ја лу и кроз фор му, због сво јих осо бе но сти о 
ко ји ма ће би ти ре чи у да љем тек сту, мо гао је да пре не се стра хо те и пат ње иза зва не 
ра том, као и да ука же на то да од нос ети ке и есте ти ке ре пре зен та ци је сто ји у ве зи 
са он то ло ги јом ме ди ја. 

Умет нич ки фор ми ра на не по сред но на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, све-
сна ка та кли змич них де ша ва ња, Ол га Је врић као „исто риј ски све док” сво јим ме мори-
јал ним скулп ту рал ним фор ма ма „пре мо шћу је дис тан цу из ме ђу по зор ни це на си ља 
или ра та и до га ђа ја на сце ни” (Asman 2011: 308). Прем да ни је при ста ја ла на дик тат 
зва нич не ди ри го ва не умет но сти, пре ма соп стве ним ре чи ма, вре ме ко лек тив не тра-
ге ди је за па ра ло је мла дост ње не ге не ра ци је и као не за о би ла зан са др жај мо гао се иска-
за ти пр вен стве но као ме мо ри јал ни обје кат – сим бол (Je vrić 1991). 

1 Гру па те о ре ти ча ра ко ја сто ји на стра ни не при ка зи во сти Хо ло ка у ста: Ador no 1951, Lan zmann 
1984, Wi e sel 1995. За раз ли ку од њих Sem prun 1995. и Ran ci e re 2001. за сту па ју су про тан став (Da ko vić, 
Me vo rah 2018: 8).

2 Ол га Је врић (1922–2014) ди пло ми ра ла је и ма ги стри ра ла на ва јар ском од се ку Ака де ми је ли ков них 
умет но сти у кла си проф. Сре те на Сто ја но ви ћа. Би ла је на сту диј ским пу то ва њи ма у Пра гу, Бу дим пе шти, 
Грч кој, Па ри зу, Лон до ну, Ита ли ји, Швај цар ској, Бел ги ји, итд. Из ла же на 29. Би је на лу у Ве не ци ји (1958). 
Би ла је ре дов ни члан Оде ље ња ли ков не и му зич ке умет но сти СА НУ, у: Je ša De ne gri, „Ol ga Je vrić”, TOPY, 
Voj no i zda vač ki za vod, Be o grad, 2005.
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Ка ко је и са ма умет ни ца че сто ис ти ца ла, иде ја ме мо ри јал не пла сти ке на ла зи ла се 
у осно ви ње ног по и ма ња је зи ка и зна че ња ме ди ја скулп ту ре. Зна тан број скулп ту ра 
Ол ге Је врић но си на зив Пред лог за спо ме ник од ко јих су не ки ми шље ни за кон крет не 
ло ка ци је (Ја јин ци, Бу бањ, Ава ла, Је ру са лим, Ау швиц, Маут ха у зен, итд.), док су дру-
ги „фик ци ја ко ја при зи ва при ми сао на спе ци фи чан до га ђај и до га ђа ње у про сто ру – 
по ве за ни са оним са др жа ји ма ко је су на не ле исто риј ске при ли ке” (Je vrić 2001) (Сл. 1). 
Упра во ове скулп ту ре ко је су ства ра не у кон тек сту тра у мат ских ме ста, кон цен тра-
ци о них ло го ра, стре ли шта и ме мо ри јал них/му зеј ских цен та ра по све ће них је вреј ским 
жр тва ма и ко ји су си но ним за Хо ло ка уст, отва ра ју (огра ни че не) мо гућ но сти њи хо вог 

Сл. 1. Олга Јеврић, Аушвиц I, 1956, фериоксид, гвожђе; 15 × 11 × 10 cm (САНУ, инв. бр. 2664)
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ин тер пре ти ра ња у том сми слу. Оно што је Је ври ће ва по ну ди ла у свом мемо ри јал ном 
скулп тор ском опу су ко ји је по све ћен жр тва ма ужа сних стра да ња, мо же би ти тран спо-
но ва но на ни во мне мо нич ког про сто ра за се ћа ње на Хо ло ка уст јер на из ве стан на чин 
ми ри раз ли чи те зах те ве и ми шље ња о мо гућ но сти ма при ка зи ва ња Шое, чи ји је ре-
пре зен та тив ни нор ма тив ус пос та вљен ше зде се тих го ди на XX ве ка али ко ји је још 
увек пред мет оп се жних рас пра ва.3

Ру ди мен тар ност и на из глед не до вр ше ност ње них ап стракт них скулп ту рал них 
фор ми, мо же ко ре спон ди ра ти ста ву (упр кос ме диј ском уте ме ље њу) да ре пре зен та-
ци о ни по тен ци јал Шое оста је не пот пун (Иван Ива њи), од но сно да ни је мо гу ће да се 
он ика да у це ло сти пре ве де у ре пре зен та ци ју због „це ле исти не” ко ја оста је не при сту-
пач на и не до сти жна, што упра во и под сти че да се из но ва тра же но ви при сту пи (пре ма 
Asman 2011: 309). 

Та ко ђе, ни је за не мар љи ва ни чи ње ни ца ко ја је умно го ме мо гла да ути че на Олгу 
Је врић у из бо ру и на чи ну ре пре зен та ци је мон стру о зних стра да ња ко ја су обе ле жи ла 
Дру ги свет ски рат, а то је да она при па да по сле рат ној ге не ра ци ји умет ни ка и да је атеље 
(али и пре би ва ли ште) има ла у окви ру умет нич ке ко ло ни је на Сај ми шту.4 Ку ла, Итали-
јан ски, Че хо сло вач ки и Тур ски па ви љон усту пље ни су 1952. го ди не на ко ри шће ње 
Удру же њу ли ков них умет ни ка Ср би је у окви ру ко јих је сво је ме сто на шла чи та ва ге-
не ра ци ја мла дих ства ра ла ца5 (Baj ford 2011: 80). Ме ђу тим, на осно ву све до че ња Вере 
Бо жич ко вић По по вић, свест да жи ве на про сто ру не ка да шњег ло го ра сва ка ко је ути-
ца ла на умет ни ке ко ји су би ли „оп сед ну ти ми ри сом смр ти у ам би јен ти ма сво јих рад-
них ме ста, при чи ња ва ло им се да чу ју ва па је, кри ке и чуд не зву ке”, та ко да је ве ћи на 
то ком ше зде се тих, ка да се ука за ла при ли ка за од ла зак, на пу сти ла Сај ми ште (Baj ford 
2011: 82), док је Ол га Је врић оста ла у ње му све до сво је смр ти 2014. го ди не. Жи вот и рад 
на овом „па лимп сест ном” тра у мат ском ме сту ни су мо гли про ћи без ду бљих по сле ди ца 
и ути ца ја на умет ни цу, ка ко на пла ну те ме, та ко и у ње ној ви зу ел ној ре пре зен та цији.

3 Жак Ри вет у свом члан ку „О гну сно сти” (Del’ abjec tion) из 1961. го ди не ука зује да је „из ла ко схватљи-
вих раз ло га” не мо гу ће оства ри ва ње ап со лут ног ре а ли зма у при ка зи ва њу Шое, услед че га он оста је „недо-
вр шен”, па сто га и „не мо ра лан” (Ri vet 2018: 71). „Раз вод ња ва ње” или есте те ти за ци ја при ка за не „ре ално-
сти” кон цен тра ци о них ло го ра ка ко би она би ла фи зич ки под но шљи ва гле да о цу/по сма тра чу, кон стру и ше 
ми шље ње о по сто ја њу мо гућ но сти из ла ска из те си ту а ци је, као и да она, упр кос све му, ни је би ла „не под-
но шљи ва” (Ri vet 2018: 71). По ди ла же ње уку су пу бли ке, у овом слу ча ју па ра диг мат ски оли че но у сце ни 
смр ти глав не ло го ра ши це Те ре зе у фил му „Ка по” (Пон те кор во, 1961) у ко јем је фо кус на ле пом у тре нут-
ку ужа сне смр ти, озна ча ва се као мо рал но не при хва тљив чин. Та квим и слич ним по ступ ци ма Хо ло ка уст 
сти че ста тус при хва тљи вог и ис ка зи вог зби ва ња због че га је етич ки про бле ма ти чан (Da ko vić 2020: 17).

4 Од 1941. до 1944. го ди не у кон цен тра ци о ном ло го ру на Сај ми шту у Бе о гра ду стра да ло је бли зу 
20.000 љу ди. Био је је дан од нај ве ћих ка за ма та ко ји су за вре ме Дру гог свет ског ра та ство ри ле оку па тор ске 
вла сти у Ср би ји, али и је дан од пр вих на ци стич ких ло го ра у Евро пи на ме њен ма сов ној ин тер на ци ји 
Је вре ја. Око 7000 Је вре ја, у про ле ће 1942, углав ном де це, же на и ста рих, си стем ски је уби је но упо тре бом 
ка ми о на ду ше гуп ки. Убр зо је Ср би ја про гла ше на за „Ju den rein”, а Сај ми ште је пре тво ре но у при хват ни 
ло гор за по ли тич ке за тво ре ни ке, за ро бље не пар ти за не и при нуд не рад ни ке, кроз ко ји је про шло око 
32.000 за то че ни ка од ко јих је тре ћи на стра да ла у са мом ло го ру (Baj ford 2011: 11). 

5 Ми ћа По по вић, Ве ра Бо жич ко вић, Бо рис Ана ста си је вић, Ма рио Ма ска ре ли итд.
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„Он то ло ги ја” скулп ту ре у умет нич кој прак си Ол ге Је врић

На кон Дру гог свет ског ра та скулп ту ра у Ср би ји, чи ји се раз вој пра ти тек од 
кра ја XIX ве ка, про ла зи кроз тран сфор ма ци је ко је је су штин ски одва ја ју од скулп туре 
пр ве по ло ви не ве ка. Ака дем ски ре а ли зам и ан тро по мор фи зам ко је је не го ва ла у свом 
ра ду пр ва ге не ра ци ја ва ја ра у Ср би ји,6 би ли су од ре ђе ни на по ром да се до стиг не за-
нат ска ве шти на мо де ло ва ња. По сле рат на скулп ту ра раз ви ја ла се у не ко ли ко пра ва ца 
у окви ру ко јих Ла зар Три фу но вић раз ли ку је упо ри шта ко ја су омо гу ћи ла да се ан тро-
по мор фи зам за др жи али у са вре ме ни јој фор ми, кроз нео тра ди ци о на ли зам и ег зи-
стен ци јал ни екс пре си о ни зам, од оних ко је на зи ва „умет ност сло бод ног об ли ка” под 
ко јим под ра зу ме ва асо ци ја тив ну, ор ган ску и ап стракт ну скулп ту ру ко ји ма је за јед-
нич ко од ба ци ва ње ан тро по мор фи зма, ре ак ци ја на нео тра ди цо и на ли зам и ори јен-
та ци ја ка пси хо ло шким или чи сто пла стич но-естет ским са др жа ји ма (Tri fu no vić 1970: 
171, 174, 175). 

Ове дра стич не про ме не би ле су очи глед не и у из бо ру ма те ри ја ла за ко ји су се 
умет ни ци опре де љи ва ли. На су прот до та да уо би ча је ном ра ду у др ве ту, ка ме ну или 
од ли ва њу у брон зи, умет ни ци по сте пе но пре ла зе на ко ри шће ње раз ли чи тих ин ду-
стриј ских ма те ри ја ла при че му се па ра лел но са свим тим „ис ко ра ци ма” и по јам 
скулп ту ре по сте пе но ме њао и про ши ри вао. 

За умет нич ко фор ми ра ње, а по том и раз у ме ва ње, скулп тор ског кон цеп та Олге 
Је врић, го то во под јед на ко бит не би ле су сту ди је Му зич ке ака де ми је ко је за вр ша ва 
1946. го ди не, а по том и сту ди је на Ака де ми ји ли ков них умет но сти (1948) у Бе о гра ду. 
Скло ност Је ври ће ве ка ап стракт ном ми шље њу у умет но сти сва ка ко до ла зи од музи-
ке (што чи ни ње но те мељ но свој ство), а са свим је из ве сно да ће спо на из ме ђу сен зи-
би ли те та и спо зна је му зи ке с јед не и скулп ту ре с дру ге стра не, оста ви ти бит ног и 
ду бин ског тра га у ње ном скулп тор ском фор ми ра њу и по и ма њу (De ne gri 2005: 13). 

У кон тек сту ју го сло вен ске и срп ске, али и европ ске по сле рат не умет но сти, кон-
цепт скулп ту ре ко ји је раз ви ла Ол га Је врић но си све од ли ке ино ва тив но сти (De ne gri 
2005: 11). То се пре све га огле да у упо тре би до та да крај ње не стан дард них ма те ри ја ла 
за ову ди сци пли ну, по пут це мен та, гво зде не шип ке, фе ри ок си да, пр ска ног гво жђа, као 
и у на чи ну об ли ко ва ња тих ма те ри ја ла, за др жа ва ју ћи се уну тар ме диј ских свој ста ва 
скулп ту ре. Ка ко Де не гри на во ди, Је ври ће ва скулп ту ру по и ма као ма те ри ја ли зо ва ну 
ап страк ци ју у прин ци пу, од но сно об ли ков ни склоп ко ји про из  ла зи из та квог при-
сту па по се ду је чи сту пла стич ку ми сао у са мом по ла зи шту; уво ди и ко ри сти ап стракт-
не пој мо ве за ко је тра жи њи хов ма те ри јал ни екви ва лент у скулп тор ском ме ди ју (2005: 
11). Ла зар Три фу но вић с пра вом ис ти че да Ол га Је врић за у зи ма ис так ну то ме сто у 
раз во ју срп ске скулп ту ре као умет ни ца ко ја је пр ва учи ни ла про дор у област ап страк-
ци је у овом ме ди ју (Tri fu no vić 1970).

6 Пе тар Убав кић, Ђор ђе Јо ва но вић, Си ме он Рок сан дић, а уз њих и Па шко Ву че тић, Ста мен ко Ђур-
ђе вић, Дра го мир Арам ба шић и Жи во јин Лу кић.

МО ДЕ ЛИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ ХО ЛО КА У СТА: МЕ МО РИ ЈАЛ НА СКУЛП ТУ РА ОЛ ГЕ ЈЕ ВРИЋ

367



Умет нич ке стра те ги је Ол ге Је врић на ста ју у кри тич ном тре нут ку ра ди ка ли за-
ци је со ци ја ли стич ког мо дер ни зма ка да је ан ти ци пи ран ис ко рак од ег зи стен ци ја ли-
зма ка струк ту ра ли зму као раз во ју скулп тор ске „има нен ци је” (Šu va ko vić 2012: 662). 
Ис пи ти ва ња чи сте пла стич но сти и фе но ме на скулп ту ре свој зе нит до сти жу у пе ри о ду 
ка да фи ло зоф ска ми сао струк ту ра ли зма про ди ре у мно ге обла сти ду хов ног жи во та и 
ства ра ла штва, а ка ко Три фу но вић при ме ћу је, ње го ве од је ке у скулп ту ри мо же мо 
пре по зна ти упра во „у отва ра њу је згра ма се и у но вим по гле ди ма на струк ту ру ства-
ра лач ког про це са” (1970: 182). Ол га Је врић скулп ту ром Предлог за спо ме ник: Ми лано вац 
(1954) из ла зи у про стор ко ји са да по ста је са став ни део пла сти ке, по сту пак ко јим се 
отва ра је згро ма се а ти ме и мо гућ но сти за да ља ис тра жи ва ња ко ја су под сти ца на но-
вим про бле ми ма ко је је по кре ну ла ова „пла стич на ре во лу ци ја”. Умет нич ко де ло Јеври-
ће ве вр ло ра но је пре по зна то као „он то ло ги ја” скулп ту ре (Hri stić 1960) са по тен ција-
лом оства ри ва ња „ве ли ког” мо дер ни зма (De ne gri 1965), да би ка сни је би ло по твр ђено 
као из раз „ви со ког” од но сно „хе рој ског” мо дер ни зма „ко јим се ин ди ви ду ал ни чин 
умет ни це ука зу је као су штин ска бор ба за сми сао и зна че ње у кон крет ном жи во ту” 
(Šu va ko vič 2012: 665). 

У кри тич кој ин тер пре та ци ји ње но де ло се не рет ко до во ди и у ве зу са ен фор ме лом 
као спе ци фич ним ста њем ду ха у исто риј ском тре нут ку ко ји по се ду је срод но сти са 
фи ло зо фи јом ег зи стен ци ја ли зма. Де не гри сма тра да се у та ко ши ро ко по ста вље ном 
кон цеп ту ен фор ме ла као умет нич ког ко ре ла та фи ло зо фи ји и књи жев но сти ег зи стен-
ци ја ли зма, у окви ру ко га су сво је ме сто на шли број ни по је дин ци, мо же по сма тра ти 
и де ло Је ври ће ве (2005: 39). С дру ге стра не, Ми шко Шу ва ко вић на во ди да се о ње ном 
де лу да нас мо же го во ри ти у са свим раз ли чи тим на зна ка ма и да је по стен фор мел струк-
ту ри ра ње ма те ри је ко ја по ста је траг „до га ђа ја фор ме” уну тар ау то ре флек сив ног ства-
ра лач ког про це са јед на од њих (2012: 667–668). 

Ипак, тре ба ло би по ме ну ти чи ње ни цу да се умет ни ца, ка да год је би ла у при-
ли ци, дис тан ци ра ла од иде је до во ђе ња у ве зу са ен фор ме лом чи ји опе ра тив ни по-
сту пак по чи ва на фак то ру слу ча ја/слу чај но сти, на су прот ње ном по ступ ку ко ји ка-
рак те ри ше свој ство кон струк ци је и струк ту ре. Од но сно, ка ко Де не гри за кљу чу је у 
рас пра ви о аде кват но сти упо тре бе ових тер ми на, да се ње на скулп ту ра схва та као 
по сле ди ца план ског и ор га ни зо ва ног, уме сто ин ту и тив ног и им про ви зо ва ног спро-
во ђе ња об ли ков ног по ступ ка, за сно ва ног на до вољ но пре ци зном по рет ку свих гра-
див них еле ме на та укљу че них у це ли ну пла стич ког ор га ни зма (2005: 51).

Пре вла да ва ње ка но на ме мо ри јал ног ра да

Ис ку ства Хо ло ка у ста и кон цен тра ци о них ло го ра, иа ко по ти ски ва на ви ше од де-
це ни је на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, по ста ју цен тар ко лек тив ног пам ће ња 
Евро пе. На чи ни обе ле жа ва ња стра да ња ци вил них жр та ва зах те ва ли су из на ла же ње 
но вих обра за ца и фор ми ко је су ис ти ца не у јав ном про сто ру са бит но дру га чи јим са-
др жа јем, при че му се по сте пе но до ла зи ло до кон цеп та ме мо ри ја ли за ци је ци вил не 
жр тве. 
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У Ју го сла ви ји је на кон 1945. го ди не рат но ис ку ство сје ди ње но са ре во лу ци о нар ним 
на ра ти вом, а ци вил не жр тве су по ста ле основ со ци ја ли стич ке иде о ло ги је „брат ства и 
је дин ства” (Ma noj lo vić Pin tar 2014: 365). Шоа, од но сно се ћа ње на стра да ње Је вре ја, 
није ис ти ца но као је дин стве но исто риј ско ис ку ство већ је ин те гри са но у шири кон текст 
у скла ду са по ли ти ком се ћа ња со ци ја ли стич ке за јед ни це ко ја је има ла ја сно про фи лиса-
ну хи је рар хи за ци ју жр та ва, на чи јем вр ху сва ка ко ни су би ле је вреј ске. У раз во ју ре волу-
ци о нар не све сти спо ме ни ци су игра ли јед ну од нај ва жни јих уло га, при че му, на кон 1948. 
го ди не, до ла зи до по сте пе ног рас ки да са сим бо ли ком со ци ја ли стич ког ре а ли зма и 
афир ма ци јом ап стракт ног из ра за, као и исто вре ме ним по ме ра њем фо ку са са вој них 
стра дал ни ка на ве ли ча ње ци вил них жр та ва ра та на ко ји ма је сна же на иде ја ви шена-
ци о нал не др жа ве (Ma noj lo vić Pin tar 2014: 143, 352). Ме мо ри јал на мо ну мен тал на 
скулп ту ра и спо ме ни ци као кон струк ти на ста ли у од ре ђе ном вре ме ну и про сто ру били 
су по сле ра та нај до ми нант ни је сред ство по ли тич ке мо ћи и иде о ло ги је упра во због 
сво је мо ну мен тал но сти и су ге стив но сти. Под се ћа ју ћи на про шлост, они пре у зи мају 
уло гу ди сци пли но ва ња се ћа ња, да ју ћи му до зво ље не ко ор ди на те (Cve tić 2012: 303). 

Ан тро по морф но схва та ње скулп ту ре за ме ње но је асо ци ја тив ним, ап стракт ним 
и ор ган ским из ра зом, ко ји су про и за шли као крај ње по сле ди це ре ак ци је на нео тра-
ди ци о на ли зам. Та ко по ста вље на, ова скулп ту ра ори јен ти са на је ка пси хо ло шким и 
чи сто пла стич но-естет ским са др жа ји ма (Tri fu no vić пре ма Cve tić 2012: 318), од но-
сно и на пла ну скулп тор ски ми шље ног (ме мо ри јал ног) спо ме ни ка ова тран сфор ма-
ци ја се кре та ла од соц ре а ли стич ких фи гу ра тив них при ка за ка ап стракт ним мо дели ма 
„ви та ли стич ке ап страк ци је” ко ја је, ка ко Шу ва ко вић за кљу чу је, „ло кал не на ра ти ве о 
Дру гом свет ском ра ту уни вер за ли зо ва ла до оп штих сим бо ла ’хе рој ског мо дер ни зма’” 
(2012: 662). 

Прем да од пе де се тих го ди на со ци ја ли стич ки ре а ли зам за ме њу је „омек ша ни”, 
док се зва нич на кул тур на по ли ти ка окре ће за пад ним мо де ли ма, соц ре а ли зам се као 
кон цепт/на че ло за др жао у спо ме нич кој, ме мо ри јал ној скулп ту ри. Ка ко ни је био „про-
јек то ван” за му зеј ско-га ле риј ски фор мат ни ти на ме њен при ват ним ко лек ци о на ри ма 
и по је дин ци ма, од но сно тр жи шту, др жа ва по ста је нај ве ћи кон зу мент умет но сти 
(Cve tić 2012: 307). 

Но ви, вид но дру га чи ји из глед и ис ко рак у по и ма њу спо ме нич ке пла сти ке у срп ској 
по сле рат ној скулп тор ској про дук ци ји до но си Ол га Је врић. Ра ди ка лан кон цеп циј ски 
рез вр ши иде јом бит но дру га чи јег ка рак те ра ме мо ри јал не скулп ту ре, ко јом уме сто 
гло ри фи ка ци је бо ра ца и по бед ни ка ука зу је на жр тве и без и ме не му че ни ке ра та (De-
ne gri 2005: 17). Скулп тор ским ра дом на ди ла зи за да ту ре то ри ку иде о ло шког окви ра 
ко ји се огле да у ве ли ча њу но вог дру штве ног и по ли тич ког по рет ка; пре вла да ва ње 
ка но на ме мо ри јал ног ра да има ло је за по сле ди цу то што су сви пред ло зи оста ли у 
„ме ри ње не ша ке”. Ве ра Хор ват Пин та рић ту хра брост опи су је ре чи ма да „су то еле-
мен ти ко ји ма је ки па ри ца Ол га Је врић успје ла го то во бру тал но и без об зир но ока-
рак те ри зи ра ти не ке ви до ве оних ста ња, ко ји ма је су вре ме ни сви јет оп те ре тио млађе 
ге не ра ци је” (пре ма Šu va ko vić 2012: 665).
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Кон цепт ме мо ри јал не скулп ту ре ко ји Ол га Је врић за сту па у сво јим ра до ви ма, 
ка ко је и са ма го во ри ла, усло вљен је „вре ме ном и ге о граф ским ко ор ди на та ма”, те се 
те ма стра хо ви тог стра да ња по ја ви ла као „уну тра шња по тре ба, као ства ра лач ко и 
етич ко за ду же ње, као по тре ба да се оста ви бе лег јед не све сти о и у вре ме ну” (ЈЕ ВРИЋ 
1991). Не при ста ју ћи да та кве „ху ма не са др жа је искаже[м] у об ли ку кон вен ци о нал-
них ба нал них стан дар да ко ји су их са мим тим по ти ра ли”, на из ве стан на чин да ла је 
и (де ли мич ни) од го вор на пи та ња о раз ло зи ма за не из во ђе ње ње них пред ло га за спо-
ме ни ке, упр кос број ним пр вим на гра да ма на кон кур си ма.7 Осло бо ђе ни из ра зи тих 
иде о ло шких ко но та ци ја, ови пред ло зи за спо ме ни ке, су прот ни та да шњим усло ви ма 
по ли тич ке и умет нич ке кли ме, гу би ли су сва ку мо гућ ност оства ре ња у пред ви ђе ним 
мо ну мен тал ним фор ма ти ма. Оно што још иш чи та ва мо из ње ног ис ка за, Је ша Де не гри 
је вр ло ра но пре по знао и кон ста то вао:

За ми шље ни (и на жа лост, нео ства ре ни) у ди мен зи ја ма го то во ги гант ских раз мје ра, 
из ни кли на не ком не на ста ње ном и опу сто ше ном ка ме ном тлу без ве ге та ци је и чи ји би 
је ди ни од го ва ра ју ћи де кор би ло тмур но си ви ло облач ног не ба, ови мен хи ри на шег вре-
ме на би ли би стра вич но аде ква тан из раз оних фи зич ких и ду хов них мар ти ри ја ко ји ма 
се бру тал на ствар ност по сли јед њег ра та та ко бол но усје кла у сви јест да на шњег умјет ни ка 
(пре ма Šu va ko vić 2012: 665). 

Је ври ће ва је би ла све сна нео п ход но сти из на ла же ња но вих естет ских а с тим у 
ве зи и етич ких мо де ла ре пре зен та ци је то та ли те та мо рал ног ко лап са ко ји су узроко-
ва ли на ци сти у Дру гом свет ском ра ту и то не са мо ме ђу по чи ни о цим/џе ла ти ма већ 
и ме ђу жр тва ма. Ње на спо соб ност да ми сли у про стор ним об ли ци ма, сим бо ли ма и 
зна ко ви ма, до не ла је дру га чи је ви ђе ње ме мо ри јал не спо ме нич ке скулп ту ре, чи ји су 
„кон сти ту тив ни чи ни о ци [...] пра зни на, шу пљи на, не до дир љи ва не ма те ри јал на раз-
да љи на из ме ђу до дир љи вих ма те ри јал них еле ме на та фор ме” (De ne gri 2005: 23). Су шти-
ну ком плек сног скулп тор ског је зи ка Ол ге Је врић од ре ђу је кон струк тив ни склоп три 
ме ђу соб но усло вље на еле мен та (ма са, си стем гво зде них шип ки и окол ни/уну тра шњи 
про стор) ко ји увек сто је у ци љу екс пре си је и зна че ња ко је не по се же ни за фи гу ра тив-
ним ни ан тро по морф ним ни ти пак за асо ци ја тив ним пред мет ним по да ци ма, што 
га чи ни бит ним свој ством и круп ним от кро ве њем ње ног ап стракт ног пла стич ког 
ми шље ња (De ne gri 2005: 27). 

Скулп ту ре ко је на ста ју то ком пе де се тих и ше зде се тих го ди на XX ве ка би ло да 
су део ци клу са Пред лог за спо ме ни ке (Пред лог за спо ме ник II, Пред лог за спо ме ник II 

7 На кон кур су за спо ме ник па лим бор ци ма у Про ку пљу, пр ва на гра да, 1951; по по зи ву уче ству је 
на кон кур су у Чач ку за спо ме ник па лим жр тва ма, 1952; на кон кур су за спо ме ник НОБ-у у Пље вљи ма 
до би ја пр ву от куп ну на гра ду, 1955; го ди не 1957. на кон кур су за спо мен-парк у Ја јин ци ма до би ја тре ћу 
от куп ну на гра ду и по по зи ву уче ству је на кон кур су за спо ме ник жр тва ма фа ши зма у Ма ут ха у зе ну; 
уче ству је на кон кур су за спо ме ник жр тва ма фа ши зма у Ау шви цу, 1958; го ди не 1959. по по зи ву ра ди 
кон кур се за спо ме ни ке у Ни шу и Ади; по по зи ву уче ству је на кон кур су за спо ме ни ке у Зе ни ци и Гњила-
ну, 1961. го ди не.
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(Је ру са лим), Ме мен то I, II, III, IV итд.), Ау швиц, 1958, Ја јин ци, 1958, Бу бањ I, Iа, 1959, 
Хо ри зон тал ни сноп – Бер лин/Ава ла, 1963, на из ве стан на чин су од го вор (или пак ви-
зу ел ни пан дан) Адор но вој (The o dor W. Ador no) у ве ли кој ме ри по гре шно ин тер пре-
ти ра ној из ја ви да је пи са ти по е зи ју по сле Ау шви ца вар вар ство (АДОР НО 1997: 34). 
Кри ти ку ју ћи за пад но дру штво са њего вим си сте мом ми шље ња и је зи ка ко ји су на 
кра ју и до ве ли до Хо ло ка у ста, Адор но ука зу је да је то дру штво упр кос све му су штин-
ски оста ло не про ме ње но, тј. да ни је из ву кло по у ку из про гре са који је по сле дич но 
до вео до ма сов ног ис тре бље ња Је вре ја (Me vo rah 2021: 10). На чин на који je рад Ол ге 
Је врић „он то ло ги зи рао” скулп ту ру (Шу ва ко вић) уну тар гра ни ца са мог ме ди ја као 
умет но сти до крај њих гра ни ца, мо гао би се по ве за ти на пла ну ви зу ел не ре пре зен та-
ци је и с тим у ве зи са Адор но вим ста вом ко ји ни је из ра жа вао иде ју табу и ра ња прика-
зи ва ња Шое (ка ко сма тра ју не ки те о ре ти ча ри), већ иде ју о оној вр сти ре пре зен та ци је 
ко ја ће увек от кри ва ти вар ва ри зме у сво јим ко ре ни ма (Me vo rah 2021: 10). Скулп ту-
ра Ол ге Је врић се „ука зу је као „не га ти ви тет” или „раз ли ка” у од но су на при род ни свет, 
она је „свет” или „при ро да” по се би и за се бе (Šu va ko vić 2012: 665). 

Ап стракт на и на од ре ђен на чин „ого ље на” фор ма ње них скулп ту ра, без иде о-
ло шких, по ли тич ких, ет нич ких од ре ђе ња, не про во ци ра пи та ња За што Нем ци? За
што баш Је вре ји? Шта је Хо ло ка уст? Или ко има пра во да о ње му го во ри? Ко ји је аде
ква тан на чин за то? већ из ра жа ва јед но оп ште осе ћа ње на кон Дру гог свет ског рата 
и ра зо ре ну ве ру у чо ве чан ство, због че га се ова фор ма ја вља као по год ни ји об лик за 
из ра жа ва ње услед „не спо соб но сти умет но сти да ре пре зен ту је ствар ност” (ЈАНГ 2004: 
299). Од нос те ме и ви зу ел не ре пре зен та ци је у скулп ту ра ма Ол ге Је врић мо жда нај-
бо ље по сред но опи су је са ма умет ни ца ка да ка же: „Мо ја ма те ри ја је опо ра, су ро ва, без 
сја ја, мо жда и од бој на – та свој ства, та кву из ра жај ну но си вост на шла сам у це менту 
и гво жђу” (Јe vrić 1991).

На кон Дру гог свет ског ра та и Хо ло ка у ста, „пеј заж пам ће ња Евро пе” умно го ме 
од ре ђен ме сти ма ма сов ног стра да ња и си сте мат ског уби ја ња, тран сфор ми сао је спо-
мен-ме ста у тра у мат ске од ред ни це ко је од ли ку ју раз ли чи та се ћа ња и ту ма че ња, више-
слој ност и ви ше знач ност (Asman 2011: 287). Пам ће ње тра у мат ских ме ста, за раз ли ку 
од спо ме ни ка, спо мен-ме ста и спо мен-ри ту а ла не ста па се са „ус по ста вља њем иден-
ти те та пре жи ве лих”, већ су та ме ста уз сво ју сим бо лич ку ин тер пре та ци ју за пра во 
још не што – она сâма (Asman 2011: 293). Свест о осо бе но сти и из дво је но сти ова квих 
ме ста, од но сно јед ном од нај ве ћих стра ти шта у оку пи ра ној Ср би ји – Ја јин ци ма, Олга 
Је врић је ис ка за ла у ин тер вју за НИН 1979. го ди не у ко јем, из ме ђу оста лог, на во ди и 
да је тај про стор до жи ве ла као све ти ли ште ко је

зах те ва да се са чу ва у сво јој струк ту ри ра но сти, у свом ка рак те ру, не так нут, опле-
ме њен са мо бри гом на шом да на шњом, да и да ље ди ше сво јом исти ном – сво јим жи во-
том. Са мо стре ли ште [...] по се би је мо ну мент [...] по ште ђен пре о ра ва ња ано ни ми зира-
ју ће ур ба ни за ци је, ка пи ја – бе лег по зи ва ла је на мер ни ка да скре не с пу та и при зо ве у 
се ћа ње то вре ме уми ра ња [...].[...] на жа лост, овај је те рен при ти снут гра нит ним пла то и ма 
и ста за ма, кан де ла бри ма и ба штен ским цве ћем (Je vrić, 1979).
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Овим ста вом Ол га Је врић ука зу је на ва жно сти за др жа ва ња, услов но ре че но, ау тен-
тич но сти и је дин ства да тог „про сто ра-све до ка и дра ме” и ука зу је на ком плек сност 
тра у мат ских ме ста као ме ста се ћа ња ко ја пред ста вља ју исто ри ју сме ште ну у је зи ку 
и ко ја се не мо же ис при ча ти, не го већ као ис при ча на са мо про зва ти и при ме ни ти у 
оп ште њу (Rüsen пре ма Ku ljić 2006: 120). Од нос пре ма ме сти ма тра у мат ских се ћа ња 
за виси од ис ку ства и по зи ци је са ко је му по се ти о ци при ла зе, од но сно она ће под сти-
ца ти раз ли чи те вр сте осе ћа ња, по пут ево ци ра ња лич них ис ку ста ва пре жи вље не тра-
у ме му че ња, док ће за дру ге би ти по сре до ва но апро при ји са но ис ку ство (про шло сти) 
та кве сна ге као да је про жи вље но или ће би ти схва ће но као му зеј ски на ра тив од ре-
ђе не еду ка тив не уло ге итд. На овим ме сти ма сту па се у је дан ме ђу свет у ко јем ни је 
мо гу ће у пот пу но сти се осло ни ти на ма ги ју ау тен тич ног ме ста, ни ти се оно мо же сим-
бо лич ким пре но сом у це ло сти кон фи ско ва ти (Asman 2011: 293) (Сл. 2).

Тра у мат ска ме ста су ау тен тич на и ин сце ни ра на, ка ко на во ди Асма но ва, и као 
та ква по сто је из ме ђу ре тен ци је и ре кон струк ци је, од но сно њи хо во кон зер ви ра ње са 
ци љем ау тен тич но сти исто вре ме но зна чи и њен гу би так. У том по ступ ку му зе а ли-
за ци је ва жно је ја сно ис та ћи раз ли ку из ме ђу оно га шта је ме сто за за то че ни ке и жр тве 
од спо мен-ме ста за по се ти о це, ка ко би се из бе гло „фал си фи ко ва ње до жи вља ја”. Када 
Је ври ће ва из ра жа ва жа ље ње због по пло ча ва ња и у су шти ни улеп ша ва ња ком плек-
са Ја јин ци, она по сред но го во ри о ме сти ма се ћа ња ко је књи жев ни ца и пре жи ве ла 

Сл. 2. Олга Јеврић, Јајинци Iа, 1958/1991, теракота, 44 × 132 × 24 cm (вл. Галерија Тера, Кикинда)
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ло го ра ши ца Рут Кли гер (Ruth Klüger) озна ча ва као се ћа ња-по кри ва ли це ко ја до во де 
до из ви то пе ре них се ћа ња ко ја су без сна ге. Да би се то пре ва зи шло, она ин си сти ра 
на нео п ход но сти раз би ја ња илу зи је не по сред ног по гле да (пре ма Asman 2011: 291).

Ап стракт на фор ма спо ме ни ка ка кав пред ла же Ол га Је врић до во ди у пи та ње 
тра ди ци о нал не кон вен ци је у ве зи са ме мо ри јал ним скулп ту ра ма ко је, на су прот фи-
гу ра тив ним/соц ре а ли стич ким, отва ра ју про стор за ин ди ви ду ал не ин тер пре та ци је 
и ви ше сми сле не по ру ке ко је мо гу ста ја ти и у су прот но сти са ци ље ви ма ко лек тив не 
за јед ни це ко је од ре ђе ни спо ме ник има. У ње ним пред ло зи ма не сла ве се хе ро ји нити 
по бе да, већ су они из раз тра гич не суд би не ми ли о на стра да лих, они но се „крик и 
пр кос и по ру ку о не у ни шти во сти уни ште них”. 

С тим у ве зи, да ље би се мо гао раз ма тра ти од нос са мо ре фе рен ци јал но сти ап-
стракт ног спо ме ни ка пре ма се ћа њу, од но сно до га ђа ју ко ји пред ста вља. Исто ри чар ка 
умет но сти и те о ре ти чар ка Ро за линд Краус (Ro sa lind E. Kra uss) сма тра да су у мо дер-
ни стич ком пе ри о ду ство ре ни спо ме ни ци ко ји не мо гу да упу ћу ју ни на шта дру го 
из ван се бе са мих као чи стих обе ле жи ва ча или осно ве (пре ма ЈАНГ 2004: 298). Ра ди-
кал на тран сфор ма ци ја спо ме ни ка у дру гој по ло ви ни XX ве ка до ве ла је и до ра ди ка-
ли за ци је кри ти ке, па та ко од ре ђе на гру па те о ре ти ча ра8 упо зо ра ва да „ока ме ње ни 
си стем пам ће ња” (Ку љић) не ма фик си ра но зна че ње и да нас јед ном по ста вље ни спо-
ме ни ци не раз ре ша ва ју од го вор но сти и оба ве зе да се се ћа мо. Они сма тра ју да спо-
ме ни ци, уме сто да слу же очу ва њу јав ног се ћа ња, из ме шта ју га и вла сти том ма те ри-
јал ном фор мом за ме њу ју рад за јед ни це на ства ра њу се ћа ња (ЈАНГ 2004: 298).

За кљу чак

Де ло Ол ге Је врић сто ји као осо бе на це ли на на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, која 
не ма па ра ле ле не са мо у спо ме нич кој, ме мо ри јал ној скулп ту ри, већ ни у са мом ме-
ди ју. Умет нич ки по сту пак ко ји се за сни ва на ме ђу од но су, тј. на ме ђу деј ству три еле-
мен та (ма са – уну тра шњи и окол ни про стор – си стем гво зде них шип ки), омо гу ћио 
је на ста нак раз ли чи тих ап стракт них из ра за ко је мо же мо по сма тра ти као ме та фо ру 
су ко ба све тло сти и та ме у од но си ма про сто ра и ма се, од но сно пра зни не ис пре се ца не 
гво зде ним шип ка ма. 

Упр кос пред мет ној нео д ре ђе но сти и од су ству ри ве тов ског им пе ра ти ва екс пли-
цит но из ра же ног су да о оно ме што се при ка зу је, а на осно ву на чи на на ко ји се то 
чи ни, ње не скулп ту ре из ра жа ва ју го то во мит ску тра ге ди ју чо ве чан ства. С об зи ром 
на то да су скулп ту ре Ол ге Је врић ства ра не на не по сред ном исто риј ском ис ку ству 
Дру гог свет ског ра та, у сво јој ви зу ел ној ре пре зен та ци ји но се кри тич ку по ру ку ко ја 
је до вољ но сна жна да пре не се (раз ли чи та) тра у ма тич на пост се ћа ња. 

Ап стракт не фор ме ме мо ри јал не скулп ту ре ка кве пред ла же Ол га Је врић, за раз-
ли ку од фи гу ра тив них из ра за, не ну де пре ви ше мо гућ но сти за иден ти фи ка ци ју са 

8 Пјер Но ра (1984–93, 1989), Ан дре ас Хуј сен (1994).

МО ДЕ ЛИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ ХО ЛО КА У СТА: МЕ МО РИ ЈАЛ НА СКУЛП ТУ РА ОЛ ГЕ ЈЕ ВРИЋ

373



при ка за ним до га ђа јем, те мо гу би ти до бар по вод за кри тич ко про ми шља ње ква ли-
те та раз ли чи тих вр ста се ћа ња на Хо ло ка уст у кон тек сту ре пре зен та ци је, а по сле дич но 
у ве зи с тим и су жа ва ња или „за рав њи ва ња” се ћа ња. Мо же се по ста ви ти, чи ни се, 
оправ да но пи та ње, ако се узму у об зир ди на мич не и из у зет но раз у ђе не кул ту ро ло-
шке, дру штве не, по ли тич ке, окол но сти ко је обе ле жа ва ју XXI век, да ли уме сто фикси-
ра них „ико на се ћа ња” ме мо ри јал не скулп ту ре тре ба да бу ду осми шље не та ко (по пут 
ап стракт них фор ми ко је је по ну ди ла Је ври ће ва) да под сти чу кон ти ну и ра ну и „жи ву” 
рас пра ву о то ме шта пред ста вља ју и по тен ци јал но одр жа ва ју не са мо мул ти пер спек-
тив ност и сло је ви тост се ћа ња већ и да ути чу, ко ли ко је то мо гу ће, и на оне мо гу ћава ње 
кон стру и са ња ме ха ни за ма за бо ра ва.
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Ma ri ja R. Ra di sav če vić
HOLOCAUST REPRESENTATION MODELS:  
MEMORIAL SCULPTURE BY OLGA JEVRIĆ

Sum mary

At the end of the 1970s, there was increasing interest in the Holocaust as an unrepeatable 
civilizational trauma that marked a historical and cultural upheaval due to the usage of extreme 
violence for the extermination of a nation, which challenged our collective and individual memory 
in a new way. The discursive framework of the Shoah has motivated numerous debates that raise 
questions about its (re)presentation, the right to it, as well as the problematization of responsibility 
in the post-war world after that experience.

The experiences of the Holocaust, although suppressed for more than a decade after the end of 
the Second World War, become the focus of Europe‘s collective memory but also of various theo-
retical debates about the ways of their presentation. The impossibility of presenting the horror of the 
Third Reich aesthetically and encoding it as a message encouraged artists and all those who work 
on memory to find different innovative forms for its visual testimony. Through abstract sculptures 
by Olga Jevrić, based on the idea of memorial statues, the questions of the relationship between 
ethics and aesthetics, which are the basis of the representation of the Shoah, are problematized. 
The sculptural work of Jevrić, interpreted within the framework of high modernism, although not 
directly related to the Holocaust, is considered in that context as a form that (to a certain extent) 
can provide answers to complex demands in the representation of the unrepresentable.

Keywords: Holocaust, representation, Shoah, Olga Jevrić, memorial sculpture, memory.

МО ДЕ ЛИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ ХО ЛО КА У СТА: МЕ МО РИ ЈАЛ НА СКУЛП ТУ РА ОЛ ГЕ ЈЕ ВРИЋ

375




