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КУЛ ТУ РОМ СЕ ЋА ЊА ПРО ТИВ НО ВОГ  
ВАР ВА РИ ЗМА

(Осврт на пе сме „Ста ни ца у пу сти њи“ Јо си фа Брод ског и „По хва ла ре ду во жње“ 
Ка ро ља Ача)

Те о дор Адо р но и Макс Хорк хај мер у Ди ја лек ти ци про све ти тељ ства, књи зи ко ја је 
на ста ла као ре зул тат њи хо вог ме ђу соб ног ди ја ло га, из но се тврд њу да је европ ска про све-
ти тељ ска ми сао у сво јој не у та жи вој же ђи за не пре ста ним дру штве ним про гре сом до ве ла 
до по ја ве фа ши зма, на ци зма и дру гих то та ли тар них иде о ло ги ја 20. ве ка ко је пред ста вља-
ју по след њи, де ма ски ра ју ћи ста ди јум у раз вит ку ка пи та ли стич ког по рет ка. По губ ност 
про гре си ви зма би ла је че ста те ма мо дер не по е зи је, по чев ши још од Бо дле ра, а у ства ра-
ла штву пе сни ка 20. ве ка овај мо тив је до жи вео пу ну афир ма ци ју – се ти мо се са мо чу ве не 
зби р ке Пе сник у Њу јор ку Фе де ри ка Гар си је Лор ке. На рав но, про гре си ви зам ни је са мо оп ште 
ме сто у ка пи та ли стич кој иде о ло ги ји, он се ла ко угне здио и у иде о ло ги ји и дру штве ном 
си сте му ко ји је у 20. ве ку по гре шно на зи ван ко му ни змом, а за пра во је био са мо је дан пре-
ла зни об лик ка не ком ху ма ни јем и бо љем све ту. На жа лост, тај пре ла зни си стем за вр шио 
је крај ње не слав но у ве ћи ни зе ма ља у ко ји ма је био спро ве ден, а на ро чи то у ко лев ци ко-
му ни зма, Со вјет ском Са ве зу, од но сно Ру си ји. Ово ма ло, мо жда и су ви шно пре да ва ње о 
оп ште по зна тим исто риј ским чи ње ни ца ма по слу жи ће нам као кон текст за раз у ме ва ње 
јед не пе сме ко ја би од лич но функ ци о ни са ла и без по зна ва ња дру штве но-исто риј ских 
при ли ка, јер она за и ста има не што уни вер зал но у се би – то је, на рав но, пе сма „Ста ни ца у 
пу сти њи“ Јо си фа Брод ског. Пе сма о ле њин град ским Гр ци ма и њи хо вој цр кви ко ја је сру-
ше на да би на ње ном ме сту би ла по диг ну та ве ли ка кон церт на са ла. Па да про чи та мо ову 
пе сму у пре во ду Ми ло ва на Да ној ли ћа:

СТА НИ ЦА У ПУ СТИ ЊИ

Та ко ма ло Гр ка у Ле њин гра ду је са да, 
да смо по ру ши ли грч ку цр кву 
ка ко би смо на пра зном ме сту са зи да ли 
кон церт ну са лу. У та квој ар хи тек ту ри 
има не чег без на де жног. Уо ста лом, 
кон церт на дво ра на са хи ља ду и ви ше ме ста 
ни је баш та ко без на де жна: то је храм, 
и то храм умет но сти. Ко је крив 
што во кал на умет ност оку пља 
ви ше љу ди но што мо гу зна ме ња ве ре? 
Ште та је је ди но што са да не ће мо
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из да ле ка ви де ти уо би ча је ну ку по лу, 
већ ру гоб но рав ну цр ту.
Ал’ што се ру го бе про пор ци ја ти че,
чо век не за ви си од њих,
већ че шће од про пор ци ја ру гоб но сти.

Од лич но се се ћам ка ко су је ру ши ли.
Би ло је про ле ће, а ја сам 
ишао у го сте јед ној та тар ској по ро ди ци 
ко ја је ста но ва ла у бли зи ни – кроз про зор 
по гле дав ши, грч ку сам цр кву ви део.
Све је по че ло од та тар ских раз го во ра,
а по сле су се упле ли зву ци, 
ко ји су се пр во ста па ли с го во ром, 
а за тим га убр зо за глу ши ли.
У цр кве ну ба шту ушао је бул до жер 
са те гом за врх обе ше ним 
и зи до ви су по че ли бр зо да се пре да ју. 
Сме шно би би ло не пре да ти се кад си 
зид, а пред то бом сто ји ру ши лац.
Осим то га, бул до жер ју је мо гао сма тра ти
не жи вим пред ме том
и, у из ве сном сми слу, се би
слич ним. А у не жи вом све ту
ни је уо би ча је но вра ћа ње уда ра ца.
Он да су до те ра ли ка ми о не, 
и ди за ли це. За тим сам ка сно уве че 
се део на ру ше ви на ма ап си де, 
у ру па ма ол та ра зја пи ла је ноћ.
Та ко сам кроз те ру пе на ол та ру 
гле дао за хук та ле трам ва је 
и низ мут њи ка вих фе ње ра.
И та ко сам кроз при зму цр кве ви део 
оно што се у цр кви уоп ште не мо же сре сти.

Јед ном ће, кад нас не ста не,
тач ни је – по сле нас, на на шем ме сту
ни ћи исто та ко не што
на шта ће се ужа сну ти сва ко ко нас је знао.
Ал’ не ће би ти мно го оних ко ји су нас зна ли.
Та ко, по на ви ци, пси
ди жу ша пу на ста ром ме сту;
огра да је дав но сру ше на,
ал’ њи ма се, ве ро ват но, она у сну при чи ња.
Њи хо ви сно ви ја ву по ти ру.
Ил’ зе мља мо жда ми рис онај чу ва.
Шта ли ће им ку ћа на ка зна!
За њих је ту ба шти ца, ле по вам ка жу – ба шти ца. 
А оно што је очи глед но за љу де, 
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пот пу но је све јед но пси ма.
То се зо ве „псе ћа вер ност“, 
и ако се већ до го ди ло да го во рим 
озбиљ но о шта фе ти по ко ле ња, 
он да ве ру јем са мо у ту шта фе ту; 
тач ни је, у оне ко ји осе ћа ју ми рис.

Та ко је ма ло Гр ка са да у Ле њин гра ду, 
и, уоп ште, не ма их мно го ван Грч ке.
Или их је, ба рем, пре ма ло 
да би се са чу ва ла зда ња ве ре.
Од њих ни ко не тра жи да ве ру ју
да ми гра ди мо. Јед на је,
ве ро ват но, ствар кр сти ти на ци ју,
док је но си ти крст већ са свим не што дру го.
Они су има ли са мо јед ну ду жност.
Ни су уме ли да је из вр ше.
„Ти, се ја чу, ра ло сво је чу вај,
а вре ме за кла са ње ми ће мо од ре ди ти.“
Они сво је ра ло ни су са чу ва ли.

Но ћас гле дам кроз про зор 
и ми слим о то ме где смо до шли.
И од че га смо да ље: 
од пра во сла вља или од хе ле ни зма?
Шта нам је бли ско? И шта је пред на ма?
Не оче ку је ли нас дру га сад ера?
И ако је та ко, шта нам је за јед нич ка ду жност? 
И шта тре ба да јој при не се мо на жр тву?

Глав но оруж је Јо си фа Брод ског у овој пе сми је, на рав но, иро ни ја. Има не чег не хај ног, 
нон ша лант ног у пе сни ко вом из ла га њу, не чег што је у су прот но сти са озбиљ но шћу, па и 
тра гич но шћу те ме, а то је на сил но уни шта ва ње јед ног кул тур ног и вер ског спо ме ни ка, 
уни шта ва ње се ћа ња за рад не ка квог дру штве ног про гре са. На сна зи је, на рав но, па ра докс: 
раз вој јед ног кул тур ног обра сца усло вљен је уни ште њем дру гог кул тур ног мо де ла. Пи та-
ње је, да ли се ов де за и ста ра ди о не ка квом кул тур ном и дру штве ном про гре су ако он 
под ра зу ме ва уни шта ва ње и на си ље? По ми шље њу Брод ског, ов де се ра ди ис кљу чи во о 
за па да њу у но ви вар ва ри зам. Да кле, нон ша лант ност у из ла га њу ов де не тре ба узи ма ти 
здра во за го то во, већ баш на про тив, њу тре ба до ве сти у пи та ње да би смо уо чи ли иро ниј-
ски ме ха ни зам: иза то бо жње не хај но сти ми мо же мо про чи та ти су штин ску раз о ча ра ност 
и гор чи ну, иза зва не упра во вар вар ским по рет ком. Фи но ру га ње вар вар ству но си у се би 
не што од мо рал не су пер и ор но сти у од но су на пред мет из ру ги ва ња. За то иро ни ја та ко 
че сто ири ти ра и до во ди до бе са сва ко га ко се бе схва та пре о збиљ но и не ма до вољ но са-
мо све сти, од но сно кри тич ког от кло на. Ова фи гу ра се ов де по ка зу је као моћ но сред ство 
про тив ба ха то сти и на си ља, али она и зах те ва од ре ђи ва ње пре ма ствар но сти, тач ни је 
пре ма је зи ку ко ји пре но си, али и об ли ку је ту ствар ност. Брод ски у дру гом де лу пе сме 
опи су је сво ју по се ту та тар ској по ро ди ци: „...по сле су се упле ли зву ци, / ко ји су се пр во 



162

ста па ли са го во ром, / а за тим га убр зо за глу ши ли.“ Ме та фо рич ки ре че но, бе сми сле на ру-
ши лач ка бу ка над ја ча ла је го вор, ло гос, од но сно сва ки сми сле ни по ре дак – као да ће 
сва ко се ћа ње би ти за тр то. Као да је на по мо лу јед на дру га чи је схва ће на апо ка лип са – су но-
врат по сто је ћих вред но сти за рад не ког но вог све та за ко ји се не зна шта тач но пред ста вља. 
Пе сник нам пре до ча ва и ци нич ни став ру ши те ља: „Ко је крив / што во кал на умет ност 
оку пља / ви ше љу ди но што мо гу зна ме ња ве ре?“ Ци ни зам се ов де кри је у ни по да шта ва њу 
ле њин град ских Гр ка и њи хо ве ве ре: ето, да су би ли број ни ји, би ли би ја чи у сво јој ве ри, па 
он да мо жда и не би смо ру ши ли њи хо ву цр кву – то је ци ни зам сва ког вар вар ског по рет ка, 
без об зи ра да ли се ра ди о псе у до ко му ни зму или фа ши зму. У на став ку пе сме иро нич но се 
раз ма тра на си ље као глав но оруж је но вог по рет ка: „Сме шно би би ло не пре да ти се кад 
си / зид, а пред то бом сто ји ру ши лац.“ Брод ски ка же ка ко је бул до жер цр кву „мо гао сма-
тра ти / не жи вим пред ме том / и, у из ве сном сми слу, се би / слич ним. А у не жи вом све ту / 
ни је уо би ча је но вра ћа ње уда ра ца.“ Пе сник као да же ли ре ћи: љу ди су жи ва би ћа, они су 
ство ри ли и ту цр кву и тај бул до жер, они су ти ко ји да ру ју или од у зи ма ју сми сао ства ри ма 
и по ја ва ма сво јим чи ње њем или не чи ње њем, ко нач но, цр ква не мо же пру жи ти от пор, то 
је са мо го ми ла зи до ва, али љу ди мо гу пру жа ти от пор на раз не на чи не, љу ди мо гу од лу чи ти 
да ли ће по кре ну ти ба гер ко јим ће сру ши ти зид, љу ди од лу чу ју да ли ће ова кве до га ђа је 
са чу ва ти од за бо ра ва та ко што ће евен ту ал но но вим по ко ле њи ма оста ви ти пи са ну реч о 
њи ма, итд. Иро ни ја је сте от пор ба ха то сти и злу – то је ма ло, али спа со но сно остр во пле-
ме ни то сти на ко је се чо век мо же по ву ћи ка да осе ти не моћ пред на ва лом сле пог на си ља. 
Иро ни ја је по не кад је ди но што пре о ста је чо ве ку ко ји же ли би ти сло бо дан у не сло бод ном 
дру штву. Да би смо бо ље осве тли ли и про ду би ли иде је из ло же не у пе сми „Ста ни ца у пу-
сти њи“ Јо си фа Брод ског, при зва ће мо у по моћ пе сму „По хва ла ре ду во жње“ Ка ро ља Ача, 
јед ног од нај ре пре зен та тив ни јих пред став ни ка по е зи је вој во ђан ских Ма ђа ра у дру гој 
по ло ви ни два де се тог ве ка. Ево те пе сме у це ло сти, у пре во ду Ју ди те Шал го:

ПО ХВА ЛА РЕ ДУ ВО ЖЊЕ

Видех ло ко мо ти ву. За у зда на ћуд.
Љу ти та по слу шност.

При вид но сва ка по лу га, вен тил и клип 
глат ко оба вља ју пред ви ђен по сао, 

глат ко, што зна чи без стрепње, тач ни је: 
рав но ду шно.

С оби љем уља не хај но про ми че 
же ле зни труп, 

у рав но ме р ну лупу ста па ју се 
скри ве ни дрхта ји.

Ко се у то раз у ме, нек ми се подсмех не, 
и хлад но, зна лач ки, по но во про ве ри 

шта ов де ни је у ре ду, 
не ка ме исме је због мо је без раз ло жне гро зе, 

али ја ову не ман ви дех где ко ље! 
За пра во, не баш та да: на кон уби ства, 

што је још го ре.
Ко ји ча сак по сле чи на, кад



кри вац већ по ми шља на бек ство, 
али оме те га про ла зна сла бост: ту по 

се над но си над жр тву 
и нај о ко ре ли ји; и та ко по чи ни 

сво ју коб ну гре шку: 
гу би дра го це не тре нут ке, сму ше но 

на сто ји да укло ни тра го ве, 
и то га упра во ода је (ви ди

те о ри је са вр ше ног зло чи на) – 
та да, у оку ци, гру ну пре да ме.
Аха, по днев ни, ми шљах, ра се ја но 

по гле дав ши сат, 
и он већ про тут ња, тик 

пред мо јим ли цем:
с оби љем уља не хај но про мак ну 

же ле зни труп, 
у рав но ме р ну лу пу се сто пи ше 

скри ве ни дрх та ји...
Тик пред мо јим ли цем. Бе ше то ина че 

сва ко днев ни при зор: 
пру га је та да се кла град по сред 

цен тра,
днев но и ви ше пу та – у истим 

раз ма ци ма – 
за дрх та ло би под на ма тло 

или под;
ча сов ни ке рав на смо по во зо ви ма.
Тик пред мо јим ли цем, ка жем. 
По гле дам, ВИ ДИМ, и већ про тут ња: 

с оби љем уља, и оста ло, 
у рав но мер ну лу пу, и оста ло.

А та мо, на сле де ћем углу: сти ска, 
крв, крик и оста ло.

Бе ше де вој ка, ре ко ше, ја је 
не ви дех, 

ви дех ово га, уби цу, 
за ви тлах пе сни цом у не моћ ном 

бе су,
али већ бе ше да ле ко, тут ње ћи мо стом: 
убр зо ће точ ко ви про ћи скрет ни цу 

сле де ће ста ни це.
А, то је по днев ни бр зи, ре ћи ће и та мо, 

гле да ју ћи на сво је са то ве.
Та чан, до да ће они што зна ју 

ред во жње.
А ов де? Го ми ла се ла га но оси па, 

по не ко још вир не под по кр ов, 
не ко се до ми шља: жу ри ла јад ни ца,
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или на про тив, ни је до вољ но жу ри ла, 
да је баш ов де и са да до че па 

не ман тач но сти.
Па до бро, пре ки ни мо, то је већ пра ва 

ме ло дра ма; 
спа си мо ма кар тај је дан не по знат леш 

од ле ши на ра.
Не ма ри, ако га за бо ра ви мо

са свим,
нај зад, ско ро се ни шта ни је ни зби ло 

спрам оног 
што је и до тад и отад, сва ког са та, 

тре на, би ло и је сте, 
по во зном ре ду и ми мо во зног ре да, 

још ви ше.
И ме ни са мом ово збр ка но се ћа ње 

слу жи тек за то 
да ис ка жем по хва лу ре ду 

во жње,
и да – са знат но ма њом хра бро шћу – 
као за уте ху
за пи шем: кат кад за тре ба и ко ји ки ло грам 

ме са, ко сти ју, мо жди не, 
да би с оби љем уља не хај но од ми цао 

же ле зни труп, 
у рав но мер ну лу пу се ста па ли 

скри ве ни дрх та ји.

Ако се код Брод ског иде ја ла жног про гре са хра ни „зна ме њи ма ве ре“, као и људ ским 
ду ша ма, он да се код Ача та иста иде ја хра ни ни чим дру гим не го људ ским ме сом: „...кат кад 
за тре ба и ко ји ки ло грам / ме са, ко сти ју, мо жди не, / да би с оби љем уља не хај но од ми цао 
/ же ле зни труп, / у рав но мер ну лу пу се ста па ли / скри ве ни дрх та ји.“ Иде ја о до сти за њу 
пра вед ног и ху ма ног дру штва ов де је за ме ње на иде јом ин ду стриј ског и ме ха ни ци стич ког 
на прет ка, иде јом ап со лут не ускла ђе но сти, пре ци зно сти и тач но сти. Али, за сва ку иде ју је 
по треб но при не ти жр тву: као што смо мо гли да при ме ти мо у овим пе сма ма, ни је дан по-
ре дак не функ ци о ни ше без од ри ца ња по је дин ца. Пи та ње је са мо да ли ће ле њин град ски 
Гр ци оста ти без сво је цр кве, или ће, у нај го рем слу ча ју, без и ме на де вој ка по ло жи ти свој 
мла ди жи вот пред „мон стру мом тач но сти“. Ле њин град ски Гр ци, као и жр тва ло ко мо ти ве, 
спа да ју у до мен ста ти стич ке гре шке – сва ка ин ди ви ду ал ност и по себ ност се по ти ре за рад 
не ка квог оп штег бо љит ка ко ји се за пра во не оства ру је јер не ма „кри тич не ма се“ срећ них 
и за до вољ них ин ди ви дуа. Го во ре ћи о Гр ци ма у Ле њин гра ду, лир ско „ја“ по зајм љу је свој 
глас ба ха том и ци нич ном гла су ла жног на прет ка. „Ја“ по ста је не ко нео д ре ђе но „ми“: „Од 
њих ни ко не тра жи да ве ру ју да ми гра ди мо.“ Ин ди ви ду ал но се, са мо на из глед, при кло ни-
ло ко лек тив ном, на ву кло је ма ску мно штва и без лич но сти да би још јед ном иро нич но 
по ен ти ра ло. Пе сни ко ва по ви ше на ре то ри ка кри је за пра во ти хи пре зир пре ма „ху ма ни зму“ 
овог, у су шти ни без о се ћај ног и то та ли тар ног по рет ка: ка ко по ве ро ва ти да „они“ гра де 
ка да је очи глед но да „они“ пре све га ру ше?! На ко га ми сли лир ско „ја“ ка да ка же „ми“? Ко 
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смо то „ми“? Ко јем „ми“ при па да пе сник? И да ли пе сник уоп ште мо же да при па да не ком 
прет по ста вље ном „ми“? Чи ни се да је код Брод ског то „ми“ са мо део јед не не у хва тљи ве 
иден ти тет ске игре, не пре ста но под при смо тром пе сни ко вог ока ко је се на ла зи на не кој 
си гур ној, спа со но сној дис тан ци. Лир ски глас се на кра ју пе сме пи та ко ји су ду хов ни ори-
јен ти ри но вог по рет ка јер и пра во сла вљу и хе ле ни зму не ма мно го ме ста у но вом вар ва-
ри зму ко ји на из глед бри не о ду хов ном жи во ту сво јих по да ни ка, али та ко што ру ши спо-
ме ни ке прет ход них епо ха. У „По хва ли ре ду во жње“ Ка рољ Ач је ра ди кал ни ји: ни је ви ше 
угро же но се ћа ње, оли че но у кул тур ним спо ме ни ци ма, већ сам људ ски жи вот ко ји мо ра 
да се укла ња чу до ви шној тач но сти ин ду стри ја ли зма и ме ха ни ци зма. Ов де ин ди ви дуа, 
ње но „ја“, сто ји на су прот ко лек ти ви те ту, тач ни је на су прот без лич но сти по рет ка ко ји без 
ка шње ња и за сто ја спро во ди сво је пла но ве и за ми сли. Ред во жње као ор га ни зо ван и утвр-
ђен си стем пре во за пре тва ра се у сво ју су прот ност: у ира ци о нал ни, по мах ни та ли ха ос, у 
звер ко ја тра жи плен. Тач ност без ем па ти је са мо је дру го име за вар вар ство.

Од лу чи ли смо да по ре ди мо пе сме „Ста ни ца у пу сти њи“ и „По хва ла ре ду во жње“ за то 
што се на сли чан на чин од но се пре ма вар вар ским по ре ци ма: пу тем иро ни је, на рав но. У 
обе пе сме при сут на је по ви ше на ре то рич ност, али и по ред то га, оне ни су ли ше не сна жне 
осе ћај но сти, чак на про тив. За пра во, као да ис под иро ниј ског от кло на ти ња не ки скри ве-
ни пâтос ко ји по ку ша ва иза ћи на по вр ши ну, али му упра во иро ни ја не до зво ља ва да се 
сна жни је ис по љи. За јед нич ка иде ја ових пе са ма је сте у от по ру као ва жном чи ни о цу у 
из град њи људ ског иден ти те та. От пор се мо же пру жа ти на раз не на чи не, а упра во по е зи ја 
је сте вид ин те лек ту ал ног и ду хов ног от по ра. Брод ски се у сво јој пе сми за ла же за кул ту ру 
се ћа ња: „...пси ди жу ша пу на ста ром ме сту; / огра да је дав но сру ше на, / ал’ њи ма се, ве ро-
ват но, она у сну при чи ња. / Њи хо ви сно ви ја ву по ти ру. / Ил’ зе мља мо жда ми рис онај чу ва. 
/ Шта ли ће им ку ћа на ка зна!“ Љу ди би ра ју ствар ност ко ју ће жи ве ти, а та иза бра на ствар-
ност по не кад се не по кла па са ствар но шћу ко ју им на ме ће дру штво. На ша са да шњост 
по ве за на је исто вре ме но са про шло шћу и бу дућ но шћу, и ако иг но ри ше мо не ку од тих 
вре мен ских ди мен зи ја, на ћи ће мо се у сво је вр сном ду хов ном ћор со ка ку. Се ћа ње на прет-
ход не вред но сти оп ста је у све сти по је ди на ца, без об зи ра ко ли ко ре пре си ван био си стем 
ко ји по ку ша да их из бри ше из ко лек тив ног се ћа ња. Мо жда су упра во пе сни ци ти ко ји 
чу ва ју од ре ђе не вред но сти у ко лек тив ном се ћа њу, све до че ћи ин ди ви ду ал ним при ме ром 
кроз сво ју по е зи ју. И код Ача лир ско „ја“ же ли да са чу ва иде ју о не ви ној жр тви, о не ви ној 
де вој ци стра да лој под точ ко ви ма про гре си ви зма. И ов де се та на ме ра оба ви ја облан дом 
иро ни је – де вој чин леш мо же би ти и за бо ра вљен: „Не ма ри, ако га за бо ра ви мо / са свим, 
/ нај зад, ско ро се ни шта ни је ни зби ло / спрам оног / што је и до тад и отад, сва ког са та, / 
тре на, би ло и је сте, / по во зном ре ду и ми мо во зног ре да, / још ви ше.“ По ен та очи глед но 
и је сте у оно ме што је ми мо во зног ре да, што не пра ти иде ју тач но сти већ из не на ђу је сво-
јом не тач но шћу и не пред ви ди во шћу, сво јом не сво ди во шћу на утвр ђе ни ред и ре до след. 
Зар то ни је жи вот сам, и по е зи ја ко ја га пра ти ко ли ко и ка да то мо же?

У ни зу ре тор ских пи та ња ко је по ста вља у по след њој стро фи сво је пе сме, Брод ски се, 
из ме ђу оста лог пи та и о бу дућ но сти, о то ме ка ква нас епо ха оче ку је, о за јед нич кој ду жно-
сти и о то ме шта тре ба при не ти на жр тву но вој ери. На ова пи та ња те шко је да ти од го вор, 
и Брод ски то и не по ку ша ва, али мо жда би се мо гло од го во ри ти на на чин шта не тре ба 
при но си ти на жр тву ни јед ном но вом до бу: ко лек тив но и ин ди ви ду ал но се ћа ње, кул ту ру, 
ве ру, и ко нач но, иде ју о от по ру. Иде ју о от по ру као су прот ста вља њу сва кој си ли ко ја по-
ку ша да по тре по ме ну те вред но сти. Пе сме „Ста ни ца у пу сти њи“ и „По хва ла ре ду во жње“ 
сва ка ко се кре ћу на тра гу та квих иде ја: од у пре ти се за бо ра ву и ре пре си ји. 




