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ИМА ЛИ АЛ КО ХО ЛА У БО ЗИ?
(Ор хан Па мук: Чу дан осе ћај у ме ни, пре ве ла са тур ског  

Мир ја на Ма рин ко вић, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2015)

Пред ност обим них про зних за хва та је, из ме ђу оста лог, при ли ка да вешт пи сац у 
њих аде кват но укло пи ве ћи за мах при по ве да ња, ви ше ју на ка и све о бу хват ни ји по глед 
на свет. Да нас је пу бли ци бли жи ро ман ма њег оби ма чи је се чи та ње окон ча за два или 
три да на, и то је јед но став но од ли ка на ше ствар но сти. Рет ки су они ко ји има ју вре ме
на, хра бро сти, стр пље ња и во ље да се упу сте у чи та ње обим ног ро ма на и, прем да тај 
фи зич ки ап сект не би смео да бу де пре суд ни фак тор (не)чи та ња де ла, он, на жа лост, 
не рет ко је сте. Ме ђу тим, не ки од ова квих на сло ва оправ да ва ју во лу ми но зност ком
плек сно шћу, са др жа јем, мо гућ но шћу ви ше ни воа чи та ња, ве ћим бро јем те мат ских 
рав ни и по себ ним при сту пом на ра ци ји. Но ви ро ман Ор ха на Па му ка, пи сца ко ји има 
оби чај да пи ше обим не ро ма не, под на сло вом Чу дан осе ћај у ме ни, је дан је од та квих.

Ту ма че ње овог де ла мо же по че ти раз ја шње њем на сло ва и под на сло ва ко ји, у сти
лу пре ци зних и крат ких фор му ла ци ја, вр ло аде кват но на ко ри ца ма на го ве шта ва ју о 
че му ће се из ме ђу њих ра ди ти и на ко га се ау тор нај ви ше усме ра ва. По ред крат ког 
на сло ва је, да кле, при су тан и ду жи дво дел ни под на слов ко ји ин фор ми ше да је ово 
„при ча о жи во ту бо за џи је Ме влу та Ка ра та ша, ње го вим до жи вља ји ма, са ња ри ја ма и 
при ја те љи ма“, те, у исто вре ме, „сли ка ис тан бул ског жи во та из ме ђу 1969. и 2012. го ди
не ви ђе на очи ма мно гих ли ца“. Ода тле је ја сно да ово ни је пот пу но хо мо ген ру ко пис, 
већ је у ње му мно го пре пли та ња и до пу ња ва ња два до ми нант на сег мен та: жи во та 
про та го ни сте и жи во та Ис тан бу ла. (Иа ко она уста ље на фра за да „град ни је са мо ме сто 
рад ње, већ и ју нак“ зна да де лу је па у шал но, она је ов де, као и, уо ста лом, у ве ћем де лу 
Па му ко вог опу са, тач на.) Већ са да се до ла зи до пр вог чво р ног ме ста ро ма на: ка ко ин
тер пре ти ра ти ових не ко ли ко фра за? Чи та о ци зна ју име про та го ни сте, ње го ву про фе
си ју и кра так пре глед ње го вог све та, те хро но топ ско од ре ђе ње ро ма на и то да ће 
зна ча јан део ње го ве гра ђе фор ми ра ти пер спек ти ва дру гих ју на ка. На по слет ку, ни је 
спо р но да ће срж чи та ња са чи ња ва ти по тра га за тим „чуд ним осе ћа јем“ у све сти Ме
влу та. Ова фра за по ти че из обим не пе сме “The Pre lu de” Ви ли ја ма Вор дсвор та ко ја је 
ду го пи са на и пр ви пут це ло ви то об ја вље на тек по ње го вој смр ти, док је не ко ли ко 
сти хо ва из ње ода бра но и као мо то ро ма на. Све ово чи та о ци ма го во ри да ће у ње му 
би ти од је ка ро ман ти чар ског по кре та при до да них по зна тим од ли ка ма Па му ко ве про
зе ко је чи та о ци апри ор но оче ку ју од сва ког ње го вог но вог де ла. На рав но, не мо ра се 
ну жно по че ти са ова квим ана ли за ма, али су оне сва ка ко ко ри сне и ин ди ка тив не.

Чу дан осе ћај у ме ни, бр зо се схва та, је сте ро ман са мно го при то ка у чи јем је сре ди
шту уси дрен по ме ну ти Ме влут, то ли ко ком плек сан и сло је вит ју нак да би се це ла ана
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ли за де ла – као и не ко ли ко озбиљ них ис тра жи вач ких ра до ва – мо гла по све ти ти са мо 
ње му и ње го вом од но су са око ли ном и исто ри јом Тур ске, Евро пе и све та дру ге по ло
ви не XX и ма ло ви ше од пр ве де це ни је XXI ве ка. Ње го ва жи вот на при ча чи ни пр ви 
круг ро ма на, а око ње се, кон цен трич но, ши ри још не ко ли ко слич них и све о бу хват
ни јих. Чи та о ци се ин фор ми шу о ње го вом ком пли ко ва ном љу бав ном жи во ту, исто ри
ји ње го ве по ро ди це, од но си ма у ње го вој око ли ни, по ло жа ју од ре ђе них дру штве них 
гру па у Ис тан бу лу, по зи ци ји зна чај них по је ди на ца у раз вит ку гра да кроз де це ни је, 
тран зи ци ји ко ју пре жи вља ва, уло зи гра да у про ме ни др жа ве, ме ња њу тур ског иден
ти те та, по зи ци ји це ле др жа ве на ге о по ли тич кој ма пи све та и, на кра ју, ста њу чо ве чан
ства из ме ђу две го ди не по ме ну те у под на сло ву. Сви ови кру го ви, све рав ни ин тер
пре та ци је и мо гу ћи на чи ни чи та ња, сре ћу се у по је дин цу, про та го ни сти, по кре та чу, 
по сма тра чу, хро ни ча ру, ак тив ном уче сни ку или па сив ном ре ци пи јен ту сва ког до га
ђа ја на ми кро и ма кро пла ну. Иа ко је Па му ков оп сег ис тра жи ва ња са да ши ри не го у 
не ким ра ни јим де ли ма, текст и да ље функ ци о ни ше на ни воу је дин ке као ве ли ка пред
ста ва ма ле те ме. 

Љу бав на при ча, јед на по ло ви на ро ма на и ви ше де це ниј ска по тра га за за до во ље
њем Ме влу то вих емо тив них по тре ба, на пр ви по глед зву чи као ње гов јед но став ни ји 
део. Овом при чом ба ви се без ма ло це ла књи га, а она је и отва ра: пр ви од се дам де ло ва 
слу жи као про лог ко ји у in me di as res ма ни ру чи та о це до во ди усред про та го ни сти ног 
оти ма ња – јер је до го во ре на от ми ца је ди ни на чин да се дво је ве ре уко ли ко мла до же
ња не ма нов ца за тра ди ци о нал ну про сид бу – бу ду ће су пру ге Ра ји хе. По пут ве штог 
ти зе ра, чи та о ци у де се так стра ни ца са зна ју ка да (17. ју на, тј. дан по сле Блум сде ја, чи
не ћи ово де ша ва ње ње го вим ан ти по дом) и ка ко овај до га ђај про ти че, и пре до ча ва 
им се ње гов ка та стро фал ни за вр ше так: де вој ка ко ју Ме влут оти ма ни је она ко ју он оче
ку је. И већ то је са же та вер зи ја це лог ро ма на: дво је мла дих на пра ви ло је гре шку, или 
их је не ко пре ва рио, али при хва та ју на мет ну то раз ре ше ње и тра же не што по зи тив но 
у то ме. Ов де се та ко ђе кри је и фи ло зоф ска ди ле ма у про та го ни сти ко ји про ми шља да 
ли је то оно што је же лео и да ли да се бо ри про тив суд би не уме сто да је при хва ти као 
та кву. Те ег зи стен ци ја ли стич ке ми сли оп се да ће га це лог жи во та и ко рен свих ње го вих 
рад њи би ће та за бу на и жи вот са по гре шном же ном. То што се она по ка зу је као до бар 
из бор, или срећ на слу чај ност, до дат но усло жња ва Ме влу то ве му ке. Кон цеп ти по пут 
суд би не, сре ће и не сре ће, слу чај но сти и ко ин ци ден ци је, чи не ње гов мен тал ни склоп. 
На кон го ди на ми сте ри је, оно што чи та о ци бр зо схва те у увод ној це ли ни – то да је у 
пи та њу на мер на ко мич нотра гич на, ско ро шек спи ров ска об ма на из ве де на од стра не 
мла до же њи ног бра та од стри ца, парт не ра у от ми ци – ја сно је и про та го ни сти. Све стан 
да је цео ње гов жи вот ор ке стри ран и из ве ден не она ко ка ко је он за ми слио, већ као 
ре зул тат се ри је слу чај них до га ђа ја, он се пи та шта би би ло кад би би ло. Но, сти ца јем 
окол но сти ко је је лак ше раз у ме ти у окви ру књи жев но сти не го ствар но сти, Ме влут 
до би ја шан су да ис ку си тај ал тер на тив ни жи вот на кон што се, по сле Ра ји хи не смр ти, 
же ни ње ном се стром ко ју је и пла ни рао да от ме. Жи ве ћи дво стру ки жи вот, он осва ја 
све: сре ћу у пр вом бра ку и ис пу ње ње дав не же ље у дру гом, то јест оства ре ње и слу
чај но сти и суд би не. Иду ћи це лог ве ка из ме ђу ова два кон цеп та, про та го ни ста не мо ра 
да би ра, већ тек да бе ле жи ис ку ства јед не и дру ге крај но сти.
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Ме ђу тим, ни су фраг мен ти љу бав ног жи во та све што он бе ле жи. Дру га по ло ви на 
ње го ве ег зи стен ци је, па и гра ђе са мог де ла, кри је се у по ме ну тој сли ци ис тан бул ског 
жи во та. Про та го ни ста је у сва ком по гле ду из у зе тан, али ње го ве основ не цр те су јед
но став ност и при зем ност: он је Everyman мо дер ног до ба, не ван се риј ски успе шан ни ти 
на ро чи то на ме тљив, већ је дан од мно гих. По зи ци ја ано ни му са и осо бе на про фе си ја 
омо гу ћу ју му да упо зна сва ки ћо шак гра да и, по што у ње му про во ди че тр де се так го
ди на, он га по сма тра не са мо ор га ни за ци о но и про стор но, већ исто риј ски и фе но ме
но ло шки. Бо за џи ја – ко ји би, уз гред, мо гао би ти исти онај ко ји се у ро ма ну Му зеј не ви
но сти по ја вљу је ван ка дра („По не кад би за зим ских но ћи про ла зио про да вац бо зе 
звец ка ју ћи звон це том и ви чу ћи ,Боозаа Ве фи на’“, стр. 452) – при су тан је у сва ком на
се љу, ше та кроз сва ки ква рт, сту па у сва ку ули цу, ула зи у сва ку згра ду, упо зна је сва ку 
по ро ди цу, раз го ва ра са сва ком осо бом у гра ду и пр ви уо ча ва сва ку про ме ну. Он је 
са вр ше но не при ме тан, али и ап со лут но не за о би ла зан, па сто га ко ри сти по зи ци ју мар
ги нал ца да пот пу ни је и пре ци зни је ди јаг но сти ку је град и ње го ве ста нов ни ке. Жи ви на 
тим ули ца ма, осе ћа њи хов пулс и оне тво ре оно што он је сте: цео жи вот про во ди на 
њи ма и, по ма ло па ра док сал но, рас та че се у њих док оне фор ми ра ју ње го ву есен ци ју. 
Ме влу то ва свест ство ре на је од згра да, ћо шко ва, зи до ва, авли ја, па са жа, ха у сто ра, 
про ла за, ка пи ја, сте пе ни ца, бан ки на, улич них зна ко ва и дру гих де ло ва ули ца ко је он 
пе ша че ћи обе ле жа ва. Ис тан бул та ко пре ста је да по сто ји у ствар ном све ту и се ли се у 
ње го ву има ги на ци ју: град је жив у ње го вој све сти, а сва ка ули ца од го ва ра јед ној ће ли
ји ње го вог те ла. Иде ја да је град у ње му, и он, па ра лел но, у гра ду, де лу је од већ ком пли
ко ва но да би се ис прав но схва ти ла, ме ђу тим, епи фа ни је у фи ни шу ро ма на („Ме влут је 
са да ја сно спо знао исти ну ко ју је знао че тр де сет го ди на, али ко је ни је био све стан: 
шет ње град ским ули ца ма иза зи ва ле су у ње му осе ћа ње да хо да по сво јој све сти. За то 
му се чи ни ло да је раз го вор са зи до ви ма, сен ка ма, чуд ним и та јан стве ним ства ри ма 
ко је ни је мо гао да ра за бе ре у мра ку био као да раз го ва ра сам са со бом“) ја сно до ка зу
ју ову не рас ки ди ву ве зу. Он ви ше не по сто ји ван гра да: они су јед но. И то је за пра во тај 
чу дан осе ћај, не за о би ла зан и не из ре цив. Ју нак је, по пут Вор дсвор та ко ји у по ме ну тим 
сти хо ви ма го во ри да ни је „за то вре ме, ни за та кво ме сто“, исто вре ме но део сво је сре
ди не и изо ло ван из ње: „Што год да ура дим, осе ћам се са мим сам ци тим на овом све ту.“ 
Да ка ко, ова кве те зе и по ступ ци ни су но ви у књи жев но сти, али су до вољ но ква ли тет ни 
и убе дљи ви да учи не ро ман Чу дан осе ћај у ме ни по себ ним. Нај зад, он ни је са мо flâneur 
ка квог су опи си ва ли Ед гар Алан По, Шарл Бо длер, Вал тер Бен ја мин и дру ги, већ је и 
хро ни чар сва ко дне ви це и све док про ме на. Ур ба ни за ци ја, мо дер ни за ци ја, ка пи та ли зам, 
раст гра да и еко ном ска не ста бил ност бри шу мо гућ ност да он оста не оби чан ур ба ни 
ше тач ко јем је фла не ри ја на чин жи во та: на мер но би ра да, чак и ако не мо ра, сво је го
ди не про ве де на ули ци. У вре ме ну ка да про на ла зи дру ге по сло ве, он же ли да про да је 
бо зу, при хва та ју ћи ту уло гу као део се бе. Ро ман се и окон ча ва Ме влу то вом спо зна јом 
да ће тај на пи так про да ва ти „до суд ње га да на“, чи ме се тра ди ци ја – ко ја се ма ни фе сту је 
ди стри бу ци јом бо зе у да на шње вре ме и ње ним (не)са др жа ва њем ал ко хо ла што пр ко
си за бра на ма и ево ци ра успо ме не на про шлост – про ду жа ва.

По сма тра ју ћи на ра ци ју и ор га ни за ци ју тек ста, до ла зи се до два за кључ ка: Па мук 
је ов де пре ва зи шао се бе (а и мно ге са вре ме ни ке), а при ступ за ко ји се од лу чу је за и ста 
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је је ди ни ко ји у ова квој по став ци има сми сла. Из ме ђу по две про ло шке и епи ло шке 
це ли не, не обим ни јих од два де се так стра ни ца по на о соб, кри ју се три сре ди шња де ла 
са по де вет на ест, осам на ест и ше сна ест по гла вља ко ји чи не нај ве ћи део гра ђе. У њи
ма се од ви ја рад ња ан ти ци пи ра на увод ним епи зо да ма, али и по ста је ја сно за што је 
при ча „ви ђе на очи ма мно гих ли ца“. На и ме, ова по гла вља ис при по ве да на су из ви зу ре 
Ме влу то ве по ро ди це, при ја те ља и слу чај них по зна ни ка, а пи сац сва ко ме од њих да је 
глас и екс пе ри мен ти ше са фо ка ли за ци јом. На овај на чин се исти до га ђа ји по сма тра ју 
из ви ше угло ва и у све сти чи та ла ца – ко ји је ди ни зна ју све де та ље рад ње и мно го су 
упу ће ни ји од сва ког ју на ка по је ди нач но –до пу ња ва ју се, пре пли ћу и скла па ју у ком
пакт ну сла га ли цу. Слич но ро ма ни ма Тро је и Љу бав, итд. Џу ли ја на Барн са, Па му ко ви 
ју на ци су као на по зор ни ци или пред ка ме ром, ди рект но се обра ћа ју чи та о ци ма (чи
јег су при су ства све сни) као да се ра ди о сни мље ним ин тер вју и ма, до ку мен тар ној 
еми си ји или пред ста ви, а не про зи. Они ко му ни ци ра ју са њи ма, ге сти ку ли ра ју им, 
сла жу се или по ри чу не што ра ни је ре че но. Њи хо во при по ве да ње из пр вог ли ца гра
фич ким ре ше њи ма ве што је одво је но од гла са при по ве да ча ко ји го во ри у тре ћем: 
сва ком обра ћа њу прет хо ди име ју на ка, бол до ва но и ис так ну то као у дра ми, док па са
же при по ве да ча отва ра ма ла сли ка бо за џи је са ко ри це ро ма на. Овај по сту пак до при
но си ко хе рент но сти јер чи та лац ла ко про ла зи кроз ис ка зе де се ти на ју на ка и за и ста 
је за ни мљи во пра ти ти њи хо ве вер зи је исти не и на чи не сла га ња/су ко бља ва ња при
по ве дач ких пер спек ти ва. Та ко се ства ра ат мос фе ра усме не књи жев но сти, док је овај 
хор ски скуп Па му ко вих гла со ва – ре пре зен та ти ван исе чак тур ског ме тро по ли са – нај
лак ше об ја сни ти Бах ти но вом иде јом по ли фо ни је („Мно штво са мо стал них и не сли ве них 
гла со ва и све сти“). Иа ко Па мук ве што ди фе рен ци ра сво је ју на ке, њи хо ве ис ка зе, фи
ло зо фи је и по глед на свет, те је већ на кон не ко ли ко по гла вља ла ко по го ди ти ко при
по ве да ко ји сег мент, ови гла со ви не раз ли ку ју се мно го јед ни од дру гих на је зич ком 
пла ну. Ни је дан – или ско ро ни је дан – по је ди нац не ма осо бен стил, иа ко су ша ро ли ких 
го ди на, по ре кла, про фе си ја. Ако је уоп ште по треб но тра жи ти оправ да ње, оно би се 
мо гло на ћи у прет по став ци да се ау тор од лу чио да ти ме ума њи ди стинк ци је из ме ђу 
сво јих ју на ка, све стан да би пре ви ше од у да ра ли ка да би го во ри ли дру га чи је. Но, тај 
по тез би си гур но до при нео ди на мич но сти ру ко пи са, на ро чи то јер тим истим гла сом 
про го ва ра по ме ну ти „све зна ју ћи“ при по ве дач. Ма да нај че шће ла бав кон структ у са
вре ме ној књи жев но сти, ова кав тип при по ве да ча је сте нај бли жи оно ме ко јег Па мук 
фор ми ра у ро ма ну Чу дан осе ћај у ме ни. Он „зна“ при чу, го во ри да се она „у це ли ни 
за сни ва на ствар ним до га ђа ји ма“, што је, на рав но, тек још је дан ау тор ски трик ко јим 
се књи жев но де ло при бли жа ва пу бли ци. При по ве дач о Ме влу ту го во ри као „на шем 
ју на ку“, ис ти че да га по зна је и та ко бри ше гра ни це. Све ово се пак до во ди у сум њу 
пост мо дер ни стич ким пре и спи ти ва њи ма иде је исти не и ње не ви ше стру ко сти, као и 
по у зда но шћу при по ве да ња, али је не у пит но да ова кав фраг мен та ран на ра то ло шки 
при ступ чи ни ро ман за ни мљи ви јим, ин три гант ни јим и ви ше стру ко ком плек сни јим.

Прем да већ пре бо гат са др жа јем про та го ни сти ног уну тра шњег и спољ ног жи во та, 
ро ман укљу чу је још мно го те ма ко је ау тор ве што упли ће у глав ни ток при че. Та ко је 
на ру бо ви ма при по ве да ња (ма да кат кад и у сре ди шту) по ли тич ки, дру штве ни, ре ли
гиј ски, при вред ни, еко ном ски, ка пи та ли стич ки и сва ки дру ги раз вој Тур ске, као и 
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по је ди но сти вој них пу че ва, сме не вла сти, не ста бил но сти и про спе ри те та. Та ко ђе, 
мно го се от кри ва о исто ри ји зе мље и ње ном хо ду на тан кој ли ни ји из ме ђу тра ди ци је 
и мо дер но сти, од но сно по ло жа ју из ме ђу Ки не, Ру си је и За па да ко ји је и да нас ак ту е
лан. Овај од нос се ме та фо рич ки до дат но ис ти че ода би ром бо зе као мо тив ског сре ди
шта де ла. Уз све ово, Па мук не бе жи од свет ских до га ђа ја, по ми ње ста ње у Аме ри ци, 
рат у Бо сни, рас пад СССР, Арап ско про ле ће итд., пра ве ћи па ра ле ле из ме ђу сво је до
мо ви не и све та. Не рет ко чи та лац схва та да су од ре ђе ни фраг мен ти тек ста ско ро чи сто 
есе ји стич ког ка рак те ра, али су и они ве што укло пље ни у на ра тив. При ли ком опи са 
кул ту ро ло шких од ли ка Тур ске, ау тор је нај о штри ји. У ви ше на вра та вр ло кон крет но 
кри ти ку је па три ја р хал ни дух др жа ве и, би ло да су у пи та њу Ме влу тов брак или по ро
ди це ње го ве бра ће, оца, стри ца и при ја те ља, ла ко је уо чи ти ко ли ко је став му шка ра ца 
пре ма су пру га ма, ћер ка ма и мај ка ма не га ти ван и не пра ве дан. Же не у са вре ме ној 
Тур ској, ако је су ди ти са мо по овом ро ма ну, има ју из ра зи то лош по ло жај у дру штву: 
њи ма не ка да ни је би ло до пу шта но да из ла зе на ули цу, на пу шта ју дво ри ште, по ка зу ју 
ли це и ко су, а по не кад ни да се јав но из ја шња ва ју – а све се то на ста вља и на по чет ку 
но вог ве ка.

Ау тор је све стан да је је ди ни на чин да опи ше че ти ри де це ни је гра да, ко ји за то 
вре ме при ма ви ше од де сет ми ли о на ста нов ни ка, а да за др жи при чу у окви ри ма ко
хе рент ног при по ве да ња, то да се фо ку си ра на по је дин ца и све ње му под ре ди. Ме влут 
је нај бо љи при ме рак ко ји је мо гао да ство ри и па ра диг ма ју накâ ко ји су да нас рет ки, 
али ипак вред ни ова квог де ла. Чу дан осе ћај у ме ни мо жда ни је нај бо љи ро ман овог 
пи сца, али је сте вр ху нац ње го вог до са да шњег опу са. Оно што је при сут но у ра ни јим 
де ли ма – хро ни ка по ро ди це и при ја те ља (Џев детбег  и ње го ви си но ви), мно го стру кост 
на ра тив них гла со ва (Ти ха ку ћа), по зи ци ја при по ве да ча и жи вот из ме ђу Ис то ка и За па
да (Бе ла твр ђа ва, Снег), ве за ми ну лог и мо дер ног вре ме на (Зо вем се Цр ве но, Му зеј 
не ви но сти), ус по ста вља ње и за ме на иден ти те та (Цр на књи га), вер но по све ћи ва ње на 
пр ви по глед ира ци о нал ној оп се си ји (Но ви жи вот), ми ну ци о зни по глед на је дан град 
(Ис тан бул: Успо ме не и град) – са да је спо је но и до ве де но на ви ши ни во. На рав но, ау тор 
и на го ве шта ва бу ду ћа раз ми шља ња као што ње гов про та го ни ста гле да па но ра му свог 
гра да, при ме ћу је шта се про ме ни ло и пред ви ђа ка ко ће те про ме не те ћи у бу дућ но сти. 
Овај ро ман на ста јао је шест го ди на и опре мљен је ко ри сним до да ци ма (по ро дич но 
ста бло, имен ски ре ги стар и хро но ло ги ја до га ђа ја на ужем и ши рем пла ну), а на ша пу
бли ка би ла је пр ва ко ја је до би ла при ли ку да га, у вр ло ква ли тет ном пре во ду Мир ја не 
Ма рин ко вић, чи та ван Тур ске. Ова кво де ло тра жи па жњу, вре ме и кон цен тра ци ју и у 
пр ви мах не из гле да као ла ко шти во; но, ка сни је се уви ђа ју ње го ва про ход ност, све о бу
хват ност и вред ност на сим бо лич ном пла ну, што ће чак и чи та о ци без ра ни јег ис ку ства 
са де ли ма Ор ха на Па му ка и ре фе рент ног окви ра ње го вог опу са зна ти да це не. На шим 
чи та о ци ма, и на шој књи жев но сти, по тре бан је ова кав ро ман.


