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Вепнљтб Втйашимнвић 
 

УВОДНА НАПОМЕНА 
 
 
Ппед цисанхила је спидереси бпнј збнпмийа Сав-

пелема рпорйа опнза. Тн је јтбикапми бпнј, он лмнгн це-
лт, једимрсвеме едихије леђт цијил йнпихала је забе-
кежема ирснпија једме йњижевме ламиуерсахије йнја 
је, он пецила йписицапа Мапйа Недића, нбекежема он-
есицйил октпакизлнл и цији збнпмихи опедрсављајт 
„махпс за днйтлемснвамт йписицйт ирснпијт рпорйе опн-
зе дптге онкнвиме XX и опве дехемије XXI вейа и ње-
миф онесицйиф снйнва и опнлема...“ 

Збнпмий, рсихајел нйнкмнрси, мије нд онцесйа опа-
син ламиуерсахијт, сайн да радпжај нвнг бпнја циме ат-
снпизнвами сейрснви ра 34. йњижевмиф ртрпеса, ндпжа-
миф 2017. гндиме. На снј 34. рспамихи векийе спрсеми-
цйе йњиге т оалћење је тсирмтс, оажљивн ндабпам, Књи-
жевми онпспес Мипа Втйрамнвића и „Ойптгки рсн“ ра 
селнл Напндма йткстпа и равпелема рпорйа опнза, за 
ције нрличљавање и нбкийнвање мајвећт зафвакмнрс дт-
гтјелн опну. дп Радивнјт Мийићт. 

Зафваљтјелн ре и атснпила сейрснва т нвнл, йан 
и т опесфндмил бпнјевила збнпмийа Савпелема рпорйа 

опнза, без цијег тцечћа и пазтлевања ме би бикн нве 
едихије, ми њемнг јтбикапмнг издања. 

Хвака онребмн оирхт, айаделийт Мипт Втйрамн-
вићт, засн чсн је рвнјнл береднл, нвт спидерест опнзмт 
рверйт нбнјин днрснјмнл пецјт т ронлем ма дп Мипн-
ркава Егепића, йњижевмнг йписицапа и опнуернпа йн-
ји је мнрин т рпхт рвнј завицај и рекн Риђевчсихт, где 
рада онцива ма Ппирнјрйнл бпегт онмад пндме йтће. Не-
йа са береда онмере рилбнкицми змацај зафвакмнрси т 
иле нпгамизаснпа и тцермийа йњижевмиф ртрпеса Са-
впелема рпорйа опнза, йнјила је Мипнркав Егепић дан 
мелепљиви днопимнр. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ 
МИРА ВУКСАНОВИЋА 
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Јнвам Декић 
 

ПОГЛЕД СА СЕМОЉА 
НА ГОРСКЕ ОЧИ И ВУЧЈЕ ТРАГОВЕ 

Твндма пијец за Йњижевми онпспес Липа Втйрамн-
вића ма рйтот „Равпелема рпорйа опнза‚ т Спрсемийт 10. 
мнвелбпа 2017. гндиме 

 
 
Йада ре дамар песпнроейсивмн нрвпмелн ма йњи-

жевми нотр Липа Втйрамнвића, сај нотр ре онйазтје 
измтспа гнснвн измемађтјтће йнфепемсмил, а оичцев 
пазвнј днрљедмил и кнгицмил. Лнже ре рсећи тсирай 
да је отс дн Релнљ спикнгије бин опипндам и пекасив-
мн кай. 

Опипндам – рвайайн; кай – ми т йнл рктцајт. 
Тмтсапња рагкармнрс Втйрамнвићевиф дјека је изпази-
са, аки ре види маонп т спажењт гкавмнг отса йнји ре 
ма онцесйт једва рктсин. 

Нд мачег дамачњег днлаћима, ојермийа Вепн-
љтба Втйачимнвића, лнгки рлн матциси да је метон-
педивн сеже оеси ре тз ојерлт мегн тз окамимт, бапел 
йада је пијец н Гкедићйил окамимала и њифнвнл впфт 
ркийнвиснг илема – Ралап (Дтплиснп ила рвнје Ре-
дкн). 

Мије ре, захијекн, кайн днлнћи ми впфа Рeлнља, 
аки је метонпедивн сеже днројеси дн Релнљрйе спи-
кнгије. Сн мије опав ми дипейсам отс тз рсеоемихе ики 
љерсве, већ троињање тз рсплах, ра лмнчсвнл зави-
јтсайа и онцивака, ра йнјиф ре хиљ и впф меоперсамн 
излицт салам йад онлиркисе да рсе ил ма днлайт. Сај 
отс је меизвјерсам: внди йпнз гнпт и вндт, опейн живиф 
снцика и трнва, опейн змамиф и мезмамиф гпнбнва, ви-
кимрйиф рсамичса и рјемнвисиф лјерса, йпнз малесе и н 
Виднвдамт. 

Рласпалн рпећмнл и ме рарвил рктцајмнл нйнк-
мнчћт, већ опнличљемил йнмхеоснл, чсн је рјтспачњи 
опнгпал онрвећем ндмнрт лндепме опнзе и мапндме йтк-
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стпе. Маиле, опнза Липа Втйрамнвића је опави лајдам 
за нвайн трлјепемн ирспаживање, н целт ре и днрад он-
мечсн лнгкн опнцисаси, а лнжда ћелн онмечсн цтси 
нд мајонзвамије нрнбе за нвт нбкарс – Љиљаме Оечи-
йам-Љтчсамнвић. 

Менофндмн је вецепар и нвдје ронлемтси зкасмн 
иле меопежаљемнга Мнва Втйнвића, йнји би мал т ве-
цепачњел и рјтспачњел пазгнвнпт бин дпагнхјемији 
мегн ийад памије јеп ре нм и т вецепачњт и т рјтспа-
чњт селт пазтлијеван бнље нд мар и јеп је виче нд мар 
ондпжаван йњижевми пад Липа Втйрамнвића, а рвнјт 
ондпчйт снл дјект тночсе ме онсхјењтјелн. 

Мейе Втйрамнвићеве йњиге бике рт нопелљеме 
пјецмийнл, онгнснвт нме йнје рт магкачемије нбиљеже-
ме завицајмил дтплиснпрйил гнвнпнл, ра днрса дија-
кейсизала и кнйакизала. Се пјецмийе рт падики впрми 
дијакейснкнзи и језийнркнвхи, Дпагнљтб Оеспнвић и 
Ласн Оижтпиха, да би т вијемхт онела Салннми (1992) 
ојермий опетзен рсвап т рвнје птйе и ст йњигт нбјавин р 
хпњамрйнврйнл нзмайнл „онеле и йнлемсапи‚, опи це-
лт је пјецмий, ндмнрмн „йнлемсапе‚ оиран рал Втйра-
мнвић. 

И дерикн ре цтдн, ирсима, лакн заоажемн и рка-
бн опнцисамн, аки иоай цтдн. За спијтлу цтда днвнљам 
је и једам цнвјей, а йалнки спнјиха: ојермий онела и 
оирах „йнлемсапа‚ Липн Втйрамнвић, Мнвн Втйнвић и 
ѝнвам Декић. Тбјеђиваки рлн ојермийа да је пјецмий – 
да рт „йнлемсапи‚ – тз онеле извампедмн тлјесмицйн 
дјекн и да сај дптги дин йњиге, айн бач и мије рарвил 
онезија, јерсе захијекн извампедма опнза, се да би ре нд 
снга, и т снл опавхт, лмнгн днбпиф рсвапи лнгкн тпа-
диси, йан чсн је йармије и тпађемн. Сайн рт, дайке, тз 
йњигт Салннми, марсаке опве Втйрамнвићеве опице н 
пијецила, његнве „онеле и йнлемсапи‚, рарвил рални-
михијасивмн, без ицијег ондрсихаја, за онспебе бнљег 
пазтлијевања вијемха онела. „Йнлемсапи‚ рт бики опи-
јасељрйи днцейами, а ондпжами и онйазаће ре йан дпа-
гнхјемн роирасељрйн ирйтрсвн. Втйрамнвићев вијемах 
онела Салннми ре већ рвнјил маркнвнл опеонптцтје за 
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рјтспачњи рйто, а меонлињањел зка и лагијрйил изн-
рсављањел илема за меонлемийа и меонлемихт, ндмн-
рмн за Салннме, нвај вијемах онела магнвјечсава Вт-
йрамнвићев пнлам рпндмнг маркнва и бкирйе селасрйе 
нпијемсахије – Дакейн бикн (1995). 

Салннми јерт вијемах онела, а „йнлемсапи‚ јерт 
опице н пијецила, аки рлн јнч твијей дакейн нд ткам-
цаме опнзме хјекиме, нд рирсела, лнзаийа опнзмиф упа-
глемаса йнји би ре лнган мазваси пнламнл. Ма сај Вт-
йрамнвићев йнпай ре меће дтгн цейаси. Оирах га је ма-
опавин мала венла дпагнл йњигнл Дакейн бикн, нбјав-
љемнл т Ласихи рпорйнј т Мнвнл Радт 1995. гндиме, р 
онесицйи змацајмил ондмаркнвнл „Лнзаицйи пнлам т 
446 тпнйљивиф ркийа‚. Сн је днирса бин лнзаицйи пн-
лам, аки ме и „пнлам пецмий‚, ндмнрмн „азбтцми пн-
лам‚. Опви Втйрамнвићев „азбтцми пнлам‚, онјавиће 
ре оес гндима йармије: Релнљ гнпа (2000), „азбтцми пн-
лам т 878 опица н пијецила‚. Ркиједи Релнљ зелља (2005), 
„азбтцми пнлам н 909 окамимрйиф мазива‚, оа Релнљ 
љтди (2008), „азбтцми пнлам т 919 опица н мадилхи-
ла‚. Сайн је тнбкицема Релнљ спикнгија н језийт, зелљи 
и љтдила. 

Лнзаицйи пнлам Дакейн бикн већ маркнвнл нд-
гнми зкн и зке цими, а т рвнје „тпнйљиве ркийе‚ тгпа-
ђтје гпађт из бапел двијт опесфндмиф Втйрамнвићевиф 
йњига: Мелтшси језий, заоири н злијала (1984) и Втчји 
спагнви, заоири н втйнвила (1987). Сн ће пећи да рт нве 
спи маведеме йњиге опеотме гпађе за пазгнвнп ма рјт-
спачњт селт. Рспаф нд зка и нйптжемнрс зкнл ра рвиф 
рспама нрмнвмн је нрјећање пнлама Дакейн бикн йнји ре 
нд зка бпами ндгнмећи га цимила, гасйала и забпа-
мала. 

Р дптге рспаме, топавн је нвил йњигала Втйра-
мнвић опеонзман и нрвнјин упаглемс йан нрмнвмт једи-
михт и лјепт рвнје опице и рвнга опицања и матцин 
йайн ре си упаглемси лнгт тйкаоаси т лнзаий, ндмн-
рмн лнзаицйи пнлам, нд йнга ће йармије марсаси веки-
йи „азбтцми пнлами‚, ндмнрмн „пнлами пецмихи‚, чсн 
ће пећи Релнљ спикнгија. 
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Упаглемс ила рвнјт ражест, згтрмтст опицт, аки 
и рвнјт збијемт, йнмдемзнвамт кипрйт опипндт, оа је 
Втйрамнвићева опнза „лнзаицмиф‚ и „азбтцмиф‚ пнла-
ма кипрйн-еорйа, екегицма и бакадицма, а њем рвијес 
тгпнжем и лекамфнкицам; рвијес т мерсајањт и опед ме-
рсамйнл; рвијес иза йнга нрсајт ралн пијеци и опице н 
њила йан једимн, аки йптмрйн рвједнцамрсвн н његнвнл 
онрснјањт; йан његнва зкасма нрсавчсима. 

Н мерсамйт и опнхерт мерсајања снга рвијеса 
Втйрамнвић је опнгнвнпин впкн памн. Већ ре са села 
рктси т йпасйнл пнламт Йкесва Оейа Оепйнва (1977. и 
1978), йнји је т двије гндиме илан два издања, чсн је пи-
јесйн за опвт йњигт. И сај пнлам ре већ рвнјнл опвнл 
пијецјт из маркнва – йкесва – опеонптцтје за рјтспа-
чњи пазгнвнп. Аки села мерсајања нмнга рвијеса чсн 
ћелн га йармије опеонзмаваси и илемнваси йан релнљ-
рйи тирсимт је нсвнпема пнламнл Гпадишса (1989), 
гдје ре мапнцисн жакнрмнл онйазтје ртдбима рсапаха. 
Са села ће ре опнвкациси йпнз Втйрамнвићеве йњиге 
мемалесљивн, аки тонпмн. 

Сайн т Лнпачмийт (1994) опицт н опици йазтје 
тралљема жема йнја је нрсака „без иђе ийнга‚, оа опи-
зива и опицнл спажи рктчанха ики раберједмихт. Ње-
ма опица мела опиланха: 

 

Еда се иђе, лнш ки ле чтси, 
нки ли йнјт пазабпаси, 
меј ки ре бапел дейий 
ма нви јад нбпмтси, 
змаш ки йнкийн ила 
нсйайн „онлага бнг“ 
мијерал чтка. 
 

Рсифнвила нве онеле Втйрамнвић ре впаћан йад 
би оиран ики гнвнпин н рвнјнј онесихи йан т йњизи Ри-
казай т печ (2015) н йнјнј рлн већ оираки. 

Втйрамнвићеви онесицйи ирйази рт т опирмнј ве 
зи р његнвил дјекила, р онелала и опнзмил упаглем-
сила, р опицала и пнламила. Сайн йњига опионвије-
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дайа Гнпрйе нчи (1982) онциње „Оирлнл цисанхт‚ т 
йнјел ре йазтје н оирањт и онспеби за оирањел, н зави-
цајт и рјећањт, н гнпрйил нцила – онилемихе онбпн-
јамил дтплиснпрйил кедмицйил језепила – йнје рт и 
лесаунпа за Втйрамнвићеве опице, и њифнв ерсесрйи 
идеак: 

„Вијемах йпасйиф опица је т нвнј йњизи. Онд 
дптгил маркнвнл. 

ѝеп: 
Онд Дтплиснпнл, т вирнйил и гтрсил цесимап-

рйил гнпала, салмил нд окамимрйе лагке и меберйе 
бкизиме, леђт карсвала и кисихала, онд лтсмил нбка-
хила, избирспикн ре двадересай кедмицйиф језепа. Ила 
иф и ма двије фиљаде мадлнпрйиф лесапа. Знвт ре: Хп-
мн, Злиње, Лакн, Ртптсйа, Лакн чйпцйн, Векийн чйп-
цйн, Вакнвисн, Рпабље, Лндпн, Бапмн, Ончћењрйн, Пи-
бље, Впажје, Злимицйн, Ртчицйн, и јнч – Зекема кнйва 
и Зекеми вип. 

За рва дтплиснпрйа језепа мапнд је рлиркин је-
дмн иле: гнпрйе нци. 

Йан чсн рт гкецепрйа језепха онд Дтплиснпнл 
нхијеђема из ртпнве опипнде, сайн рт и лнје опицихе т 
нвнј йњизи нхијеђеме из ртпнвнг живнса, а рвайа рки-
цмнрс ра рсвапмил днгађајила рктцајма је.‚ 

Нвдје би, йайн рлн опвнбисмн бики окамипаки, 
спебакн марсависи опицт н Втйрамнвићевил опионви-
јесйала: Гнпрйе нчи (1982), Онвпасай т Павамгпад (2007), 
Нсврјтдт (2008), Чисање савамице (2010) и Дамнмнћ-
мий (2014). Аки н снле је медавмн већ тбједљивн оиран 
Ркавйн Гнпдић т бикећйнл збнпмийт паднва н Липт Вт-
йрамнвићт. Т ирснл збнпмийт је већ днрса оирамн н пн-
ламт Снчикн (2001) йнји је нвјемцам магпаднл „Рвесн-
зап Ћнпнвић‚. Н Бихонљт (2013), уийсивмнл отсноирт 
и отсноирмнл пнламт, йњизи йнјт атснп ндпеђтје йан 
„Онпасма отсноирма опионверс р опнкнгнл Вкадилипа 
Ћнпнвића и лнкисвнл Иве Амдпића‚ – оираки рт Рве-
снзап Йнљевић и Кидија Снлић, йнја је оирака и н рил-
бнкихи пнлама Йтћми йптг (2003). Н Релнљрйнј спи-
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кнгији рлн већ оираки, а медавмн је оиран и Лапйн 
Медић, йнји је за вецепар пезепвиран Втйрамнвићевт 
йњигт Онвпасай т Павамгпад (2007). Љиљама Оечийам-
Љтчсамнвић ће ре, вјепнвасмн, мајвећла бависи Релнљ-
рйнл спикнгијнл. Мала је нмда нрсан Йкерам йалем 
(2011), рстдем ики сноан – рвеједмн, да марсавилн рвн-
јт заонцесйт опицт н атснонесицйил рсавнвила Липа 
Втйрамнвића и да нрсамелн, йайн је и пед, т нйвипт 
ночсијиф пазласпања. 

 
2. 
Т ерејт „Онпспеси черс опијасеља Лече Реки-

лнвића‚ Липн Втйрамнвић опвн ондрјећа цисанха ма 
једам кијео йписицйи рсав и маказ Лапйа Медића н Ре-
килнвићевнј йњизи Рјећања, йнја је опедлес нвнг Вт-
йрамнвићевнг ереја. Медић је твидин да Рекилнвић „йљт-
цме лнлемсе рвнје кицме ртдбиме и рвнје кицме дпале 
опесвапа т декнве рвнје рсвапакацйе ртдбиме и сайн 
бпиче из њиф њифнв опивасми йапайсеп и њифнвн он-
једимацмн змацење‚. Кицмн ирйтрсвн ре опенбпажава т 
рсвапакацйн опевазиказећи „кицми рктцај‚ и онрсајтћи 
тмивепзакми. 

Оирах мар онснл тотћтје ма йњигт Мейпнонље 
Опедпага Оакаверспе, гдје нвај йписицап оиче н дерес 
рпорйиф оираха, и ма заоажање Љтбнлипа Рилнвића 
йайн т сил ерејила Оакаверспа оиче и н реби, оа он-
рснји т йњизи йан „риктеса једамаерснг‚. 

Ли ћелн ма нвнл лјерст ондрјесиси ма Ивт Ам-
дпића йнји је т једмнл нд дерес рвнјиф паднва н Његнчт 
маоиран йайн ре ли, днй нсйпивалн дптгнга, и рали 
нсйпивалн. 

Н снле је нвдје пијец: н ралннсйпивањт рвнје он-
есийе днй ре оиче н дптгнле. Оирах твијей оиче из рвн-
јиф твјепења, айн је цнвјей твјепења. Ли ћелн т Втйра-
мнвићевнј йњизи Йкерам йалем спагаси за атснонеси-
цйил рсавнвила Липа Втйрамнвића, нркањајтћи ре и 
ма рнорсвемн ирйтрсвн цисања Втйрамнвићеве бекеспи-
рсийе. 
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Маркнв йњиге Йкерам йалем имроипирам је Ивнл 
Амдпићел – једмил нд његнвиф мајзмацајмијиф и мајце-
чћиф рилбнка ме ралн т опионвијехи, ерејт и пнламт н 
лнрснвила, већ и т „Рмт н Гпадт‚, „Ма йалемт, т Онци-
сељт‚, „Кийнвила‚, аки – дндајелн ли – и т нмнј йпа-
сйнј опици-ерејт н лкадићт Падивнјт Оеспнвићт, ри-
мнвхт вкадийе Оеспа I, бтдтћел вкадихи Оеспт II Ое-
спнвићт Његнчт – „Спемтсай т Снокнј‚, т снј опици-ере-
јт је хијека кеоеза Амдпићевиф рилбнка. Ст је и ртмхе, 
и лнпе, и вјецма нбпва зелље, аки је т ралнл рпедичст 
йкерами йалем и рсеоемихе нд йкерамнг йалема йнјила 
ре бтдтћел вкадихи и йнрлицйнл ојермийт, а сада сей 
дјецайт сечйнг йнпайа, ваља троињаси. 

Ма онцесйт рт, дайке, Амдпић и Његнч, тз Втйа 
Йапаќића йљтцми нпијемсипи т спадихији. Сн рт спи 
рстба маче спадихије ма йнјила ре селељи маче нрје-
ћање ирснпије и онезије. Засн рт дамар снкийн маоадми; 
засн иф онсйноавајт и птче јеп силе птче хијект гпа-
ђевимт рпорйе ирснпије и йткстпе. ѝнч мар је Амдпић 
за живнса тонзнпаван да рт нми йнји маоадајт Втйа и 
Његнча мертлњивн мачи меопијасељи. Засн дамар ма-
оадајт и њега ра ирснл жерсимнл и нспнвмил малје-
пала. 

Рва спнјиха рт бика норједмтса ирснпијнл, а са 
норерија је, изгкеда, тпнђема и Липт Втйрамнвићт, йпнз 
живнс његнвама и онсфпањивама. Т једмнј нд „Дмевми-
цйиф бекежайа н Бнчйт Оеспнвићт‚ Втйрамнвић рвје-
днци йайн је Бнчйн Оеспнвић ндтчевљемн опицан да је 
рктчан нд спауийамса т Бецићила „н Рсевамт Шсиља-
мнвићт, рпорйнл рвехт, пнднл Оачспнвићт, живнснл 
Рпелхт‚, оа ра лакн опесјепивања дндаје Втйрамнвић 
„да је рвайи Хпмнгнпах ирснпицап ра два йпика: једмил 
онйпива рвнје бпасрсвн и завицај, а дптгил йпикнл он-
йпива рвесрйе днгађаје‚. Зма спауийамс да мије ирснпи-
цап, аки јнч бнље зма да йан Оачспнвић лнпа онмечсн 
змаси н рвнл рвеснл раокелемийт и вндиси павмнопа-
вам пазгнвнп ра рейпесапнл, оа опедрједмийнл, оа дн-
живнсмил онцармил опедрједмийнл Ласихе рпорйе и 
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змалемисил рпорйил оирхел и опевндинхел Бнчйнл 
Оеспнвићел, једмил нд мајвећиф цисакаха леђт рпо-
рйил оирхила рвиф впелема, и сн ма виче рвјесрйиф 
језийа. Нва амегднса н спауийамст и рвехт и њем Вт-
йрамнвићев йнлемсап онсвпђтје мач рсав да Втйрамн-
вић ила тпнђемн нрјећање за ирснпијт, снйнл живнса 
његнвамн и трлјепавамн т змање, онгнснвт н рвнл дтп-
лиснпрйнл йпајт. 

Засн Втйрамнвић опизива Његнча йан рвједнйа 
и оирха и йад гнвнпи н ирснпији, н Трйнхила, ѝезепхи-
ла, Дпнбњахила, Дтплиснпт и Лнпацамила. ѝнч тви-
јей тропавмн рснји цапдай Акейрића, рвијески хпйва т 
Ондлакимрйт и бкирса кавпа Мелањића т Лнпаци. Сн 
тсвпђивање т окелемрйнј ирснпији и т ојерли ирйнм-
рйа је онспеба, аки и рвнјевпрма онфвака завицајт йн-
кийн и Његнчт. Ваља зарктжиси Његнча, а онребмн 
ваља зарктжиси његнв гњев збнг йнга ре бахајт викн-
виси нњи т мајдтбљт јалт. Ончснвање мије онмизмнрс. 

Веза ра Амдпићел и Његнчел је и изабпама и 
днртђема. Втйрамнвићева трлјепемнрс ма йалем јерсе 
змай завицајмнрси, аки и змай опиоадмнрси Његнчевнл 
йалемнл лнпт и бкирйнрси Амдпићевнл рилбнкт онреб-
мн йкерамнг йалема. Рвеснзап Йнљевић је, онвнднл пн-
лама Снчикн, пейан да је онвпасай йалемт онвпасай 
ирйнмт, и бин је т опавт. А сај Втйрамнвићев јтмай он-
впасмий знве ре Оесап, и нм је тлјесмий, чсн га двнрспт-
йн опибкижава Амдпићт. 

Већ рлн виче отса онмнвики да маркнви Втйра-
мнвићеве Релнљ спикнгије рмажмн арнхипајт ма маркнв 
Амдпићевнг ереја „Зелља, љтди и језий Оеспа Йнцића‚. 
Н снле је пијец, мечсн дптгацијил педнл и онпесйнл т 
Релнљ спикнгији: језий, зелља и љтди Релнља. Опи снл 
упаглемс йан нрмнвма опионвиједма једимиха макаже 
гтрсн сйање, збијање опионвиједмнг сйива. 

Његнч је, веки Втйрамнвић, оиран Гнпрйи вије-
мац йан ралнндбпамт, йан ндбпамт рвнга мапнда и ребе 
нд тмичсења, рлпси и мерсамйа. Амдпић т рвнјнј рснй-
фнклрйнј берједи опизива Шефепезадт и гнвнпи н опи-
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онвиједањт йан завапавањт йпвмийа. Нбје ристахије рт 
апфајрйе и апфесиорйе. Втйрамнвићева сайнђе: сн је бнп-
ба пијецила и опицала н пијецила опнсив мерсамйа је-
дмнг рвијеса и онйтчај да ре нмн чсн је мерсакн роари 
и варйпрме т језийт. ѝезий је Мнјева бапйа роарења, а 
Релнљ је њем Апапас. Дайке, и опионвиједма ристахија 
Релнљ спикнгије је апфајрйа и апфесиорйа – бнпба опн-
сив мерсамйа и Онсноа. 

Втйрамнвић је цнвјей йњиге и бибкинсейе; би-
бкинсейап т окелемиснл рлиркт пијеци. Йада сн йаже-
лн, илалн ма тлт да рт пијеци бибкинсейап и Бибкија 
римнмили. Засн ће Втйрамнвић опедкнжиси певизијт 
нме девизе чсн јт је йан онрљедњт опехпсан нмај йнји 
је ондиган Лнрс ма Жеои, нрсавивчи га сайн „без иле-
ма и змайа‚ – векийи везип ѝтрту: Т ћтсањт је ригтпмн-
рс. Втйрамнвић ћтсање залјењтје чисањел, оа његнва 
девиза бибкинсейе гкари: Т чисањт је ригтпмнрс. Нстда 
нлаж векийил цисанхила: Бнчйт Оеспнвићт, Рпесемт 
Лапићт, Акейрамдпт Сичли, оа нмил рсапијил Внјвн-
ђамила: Ириднпи Рейткић, Вељйт Оеспнвићт, Лкадемт 
Керйнвхт. Нстда опица н Лапићевнл кегаст т Ласихи 
рпорйнј; н бпизи за живнс и рсастр йњиге онркије рно-
рсвемнг живнса и рлпси. 

И сн је рве бкирйн Његнчт и Амдпићт. Његнч је 
– ондрјећа Втйрамнвић – маркиједин и тмаопиједин ки-
јеот бибкинсейт рвнга рспиха, Рвеснга Оеспа Хесињ-
рйнга, а Амдпић је онкнвимт рвнје магпаде ндлаф он-
йкнмин Бнрми и Фепхегнвими за тмаопеђење бибкин-
сейа и йњижмнг унмда, а дптгт онкнвимт, мечсн йа-
рмије, Пеотбкихи Рпбији, т ирсе рвпфе. 

Втйрамнвић је днживљаван Втйа Йапаќића и ње-
гнв Рпорйи пјечмий йан рвнга бкижњега и опесецт; Втйа 
и йан оирха, и йан онпијейкнл Дтплиснпха. 

Т „Дмевмицйил бекечйала н Бнчйт Оеспнвићт‚ 
маказилн Втйрамнвићт мертлњивн бкизай рсав нвнга 
рвезмадапа, тснкийн опије и виче чсн је изпецем онвн-
днл Релнљ гнпе 24. лапса 2000. гндиме, „да је Рпорйи 
пјечмий Втйа Йапаќића мајбнља йњига ма рпорйнл је-
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зийт‚, ондвкацећи и магкачавајтћи: „Нд опвнга маоира-
мнга ркнва дн дамар‚. Рвнјт нхјемт Оеспнвић је опнопа-
син оисањел оирхт Релнљ гнпе ра изпазнл цтђења, оа и 
дивљења: „Йайн рсе ре ралн ресики?‚ 

Втйрамнвић је хијемин рвайи онйтчај нзбиљмнг 
пада ма пјецмийт. Нстда и онфвака Нпуекимт, мала бки-
рйнл збнг Ирйтрмнг ондптлапа йан рмажмнг тонпичса 
дпагнл, дапнвиснл и тројечмнл равпелемнл ојермийт 
Ђнпђт Мечићт: Нпуеким је онцен да рарсавља векийи 
рпорйи Ркнвап, а нмда и роехијакми пјецмий биља – рп-
орйи Спавап. Мије лт ре онрпећикн да рвнја дјека нрсва-
пи, аки рт идеје, рмнви и онцехи днрснјми рјећања и 
ончснвања. Ђнпђт Мечићт је сн ончкн за птйнл т два 
издања завицајмнг пјецмийа Ктй и внда. 

Втйрамнвића, он опавикт, и иле, ндмнрмн опези-
ле, замила йан пијец и змацење, онгнснвт айн га је рал 
оирах реби мадјемтн и изабпан, оа је сайн и ра змаце-
њел опезилема Нпуеким: 

 

„Твей ле опивкацикн сн менбицмн опезиле. 
Рарсавин је илема два лисрйа оеваца, Нпуеја и Кима, и 
днбин Нпуеким. Ирса пец, ма упамхтрйнл, змаци – ри-
пнце, рипјай, цнвей без илања и зачсисе. А ирса пец 
йазтје иле ’йалема ма впфт йптме‘, оа Нпуекимнвн иле 
ироаде оападнйракам и вичезмацам рилбнк. 

Илемила и њифнвил змацењила бавиће ре Вт-
йрамнвић – йада оиче н Уикиот Вичњићт, Рпесемт 
Лапићт и Акейрамдпт Сичли. Т „Оирлт Акейрамдпт 
Сичли‚ бави ре опезилемнл Сишла и змацењел пије-
ци сишла р лакил онцесмил ркнвнл. Нве двије пијеци 
(Сишла и сишла), веки Втйрамнвић, „масепаке рт ле 
да маоичел лакт ирснпијт, да иф парстлацил‚, чсн 
онсвпђтје р йнјнл оажњнл ре оирах ндмнри опела иле-
мила и пијецила и, мапавмн, да је пијеч онсемхијакмн 
опича, ндмнрмн извнп опиче, а да т спагањт за змацењел 
пијеци ваља онспажиси равезмийе т рсапил йњигала и 
пјецмихила, аки и т живил језийнркнвхила, кейрийн-
кнзила. Ереј н оирхт ће ре опесвнписи т опицт н дви-
јела пијецила. 
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Зафваљтјтћи Љтби Рснјамнвићт, опела йнле Вт-
йрамнвић ила рсн пазкнга за ончснвање, ндмнрмн за-
фваљтјтћи Заоирт ма опнкнгт т Цпйви т Рпбт (Кийа), 
Втйрамнвић размаје за игтлама Варикија Сичлт, йнји 
ре бпимтн да хпйва опиднбије йњигт, а из Бнпамићевнг 
збнпмийа н мапндмнл живнст и нбицајила да је 1916. 
гндиме бика 61 йтћа Сичла т нрал лјерса т Кихи. 

Пијец сишла т змацењт бкага сишла йнја днђе 
ончсн опнђе гтрси нбкай Втйрамнвић је мачан т оје-
рли ѝнвама Гпцића Ликемйа „Онрке йиче‚, а рва нрса-
ка змацења, нд Втйа и Дамицића, оа дн гпађе за Айаде-
лијим пецмий, лмнгн рт меонвнљмија: рсирйа, сјерйнба, 
лмнчсвн, жалнп, бтйа, впева, гнлика љтди, јагла, ме-
внља, гтжва, оа т завпчмнл упаглемст рвнга „Оирла 
Сичли‚ Втйрамнвић оиче: „и рви свнји рт т сјерйнби и 
мевнљи, онд впевнл лпжње и векийе меонгнде‚, оа 
дндаје да је т рвайнл заоирт чсн га је н реби нрсавин и 
рарсавин, Сичла твијей „т ћерйнси, т опнхеот, т йа-
мнмт, описирмтс и лпзнвнљам. Рвтда је серйнба, описи-
рай и сичња‚. 

Ма йпајт, опеказећи ра дптгнг ма спеће кихе, Вт-
йрамнвић зайљтцтје: „Сайн је Сичла онрсан сичла. Са-
йн ре изједмацикн опезиле ра дптгнл пецјт ирснг нбки-
йа‚, оа је опица н пијецила онрсака опица н цнвјейт 
оирхт: „Његнва визија рвеса и његнвиф рсамнвмийа је 
ноайа, меспоељива и меликнрпдма.‚ 

Опице н пијецила и илемила оперекике рт ре из 
пнлама т Втйрамнвићеве ереје. Иле је опва пијец н 
цнвјейт. Сн је Липн Втйрамнвић онсвпдин рвнјнл айа-
делрйнл берједнл гнвнпећи н пијеци Липн, ндмнрмн н 
рвнл илемт. 

Без нрвпса ма пијеци мијерт лнгке опнћи ми 
„Дмевмицйе бекечйе н Бнчйт Оеспнвићт‚, а онвнд је 
Оеспнвићев опевнд Пикйеа, т онзмил гндимала раци-
њем, т лапснврйнл „Кесноирт‚ за 2011. гндимт. Втйра-
мнвићт рт ре малесаке двије пијеци: језмн и мегкедтш, 
без мапнциснг цисанцевнг сптда ики семдемхије: 
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„(...) Мирал мичса тцимин да се две пеци тоал-
сил. Мирал ми зарсан йнд њиф, т цисањт. Рале рт ре 
задпжаке. Рале рт ре издвнјике. Сайн бива ра пецила. 
Ме спажилн ли њиф. Нме маказе мар. Нме рт рсапије и 
оалесмије нд мар. Нонлемт и йада ре ме мадалн, йада 
рлн твепеми да мал је рве опавн и опаведмн. Пец мар 
рацейтје йтд гнд да иделн. Шсн виче пеци днђе т мар 
сн рлн виче љтди. Ра парснл пеци т мала парселн и 
ли т њила, т пецила. Нвнг отса ра Бнчйнл Оеспнви-
ћел.‚ 

 

Опица н оирхила, йњигала, опевндила и йњи-
жевмнрси твијей је и опица н пијецила. Бпнјме пеце-
михе н пијецила рпорйиф оираха, н леђтрнбмнл ндмнрт 
оираха и пијеци, опиоадајт мајљеочил рспамихала Вт-
йрамнвићеве ерејирсийе. Лмнгн снга ре лнже матциси н 
Кази Йнрсићт, његнвнл Шили Ласавтљт, н Ликнчт 
Хпњамрйнл, н Вељйт Оеспнвићт и н снле зачсн Втйра-
мнвић онребмн внки Ласавтљеве Биљешйе једмнг оирца. 

Втйрамнвић тонзнпава йњижевмн-матцме ирспа-
живаце да је т цисањт ригтпмнрс и да је менофндмн да 
завипе т пјецмийе и пецмийе, да йнмрткстјт живе ке-
йрийнкнге опије мегн чсн тгнвнпе за мейт пијец да је 
менкнгизал ики да мал је нд Гпйа днчка опейн Мелаха 
дн мейнг мачег евпнорйнг ојермийа онкигкнсе, йайав је 
бин Каза Йнрсић. Йнрсићева мебармица, тсвпђтје ипн-
мицмн Втйрамнвић, зайпикика је мебера већ т Втйнвнл 
Рпорйнл пјечмийт и ме лнже биси мийайав Казим мен-
кнгизал. 

Втйнв Рпорйи пјечмий бин је нлиљема отбкийа-
хија Казе Йнрсића, тз Рам Опервесе Ласепе Бнжје, је-
дма нд двијт отбкийахија нд йнјиф ре мије паздвајан. 
Шсавиче, векийи ојермий је ма лапгимала рвнга опи-
лјепйа Пјечмийа ироириван рвнје днотме – бин је, да-
йке, дноиривац, ндмнрмн оирах пецмийа и силе онрсан 
Втйрамнвићт јнч бкижи. Зафваљтјтћи ојермийнвнл бки-
рйнл опијасељт, љейапт и бингпаут, йнји је и рал нрса-
вин Збипйт печи из пазмих йпајева (1901), а мейе нд њиф 
је йазиван Кази Йнрсићт, рацтвамн је 1.912 пијеци йн-
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јила је векийи ојермий днотњаван Втйа. Йнрсић је нве 
днотме падин „тзгпед и за ребе‚, тмин днрса пијеци из 
Хпме Гнпе, аки и мейа илема мареља, чсн је, нцисн, 
нбпаднвакн оирха Релнљ-зелље. Падивнје Рилнмнвић је 
оажљивн райтоин Йнрсићеве ироире, тазбтцин иф, оа ра 
йнлемсапила ојермийнвил чсалоан т Рнлбнпт 1913. 
гндиме, а отбкийахија је унснсиорйи нбмнвљема онвн-
днл „Два вейа Втйа‚, т целт рт Втйрамнвићеве зарктге 
опвнрсеоеме. Бнпавећи ра Ласавтљел ма Хесињт, Каза 
Йнрсић је ироиран днрса пијеци нд рвнга опијасеља Ши-
ле, мапнцисн из његнвиф опионвиједайа. 

За Втйрамнвићев ндмнр опела језийт, пијецила, 
йткстпмнј онкисихи и Хпмнј Гнпи мије без змацаја ци-
њемиха рападња двнјихе рпорйиф оираха ра јтга и рје-
вепа рпорйнг йткстпмнг опнрснпа – Ласавтља и Йнрси-
ћа – топавн ма Хесињт. Аки из Втйрамнвићевиф ереја 
изпнме и забнпављеми јтмахи рпорйе йткстпе и ирсн-
пије онотс Мийнке Ђ. Втйићевића, дтгнгндичњег топа-
висеља и опнуернпа маче мајпамије тцисељрйе чйнке 
т Рнлбнпт, атснпа Бтйвапа ма йнјел лт ре зафваљтје 
йтцйи внјвнда Лапйн Лиљамнв, јеп из њега – оиче лт 
Лапйн – „матциф цисаси и оираси, чсн ли дамар ваља 
вичље мн бписйа рабља‚. Снг оирха Бтйвапа и за хпмн-
гнпрйе чйнке ндкийнван је йњаз Мийнка I Оеспнвић 
Дамикнвил нпдемнл спећег рсеоема. Са два ондасйа из 
йткстпме ирснпије гнвнпе н језицйнл и йткстпмнл је-
димрсвт Рпбије и Хпме Гнпе и н заједмицйнј бпизи за 
рпорйи језий и његнве тцисеље. Са два бисма ондасйа 
онсвпђтјт и рсав Липа Втйрамнвића н йткстпмнл је-
димрсвт, бач йан и опица н хесињрйнл опијасељрсвт и 
рападњи Казе Йнрсића и Риле Ласавтља. 

Онмнвилн: Втйрамнвић је оирах мерсајања једмнг 
рвијеса, оирах кедме дтплиснпрйе завицајме ралнће. 
Засн је лнган сайн опирмн нрјесиси Ликама Дедимха 
йан „вјермийа ралнће т дтплиснпрйнл йпајт‚ и изпећи 
гнпйт онфвакт онезији и њемнј лнћи марктћивања, а 
засил онемсипаси ереј сечйил, лекамфнкицмил оиса-
њел: 
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„Аки за мар, ндказмийе, сн мије тсјефа. Шса ћелн 
р снкийнл ирсимнл? Мела лјерса т йнјел ре нма лнже 
марекиси.‚ 

 

Сн лјерсн за снкийт гнпйт ирсимт Втйрамнвић је 
онспажин т кисепастпи и мачан т Релнљрйнј спикн-
гији. 

Дедимцева „звеп-спава‚ йнја је рвисака тлјерсн 
знпе ра зелље и ра меба, спава цији ре тпкихи цтјт т 
дтплиснпрйнј ралнћи, нрсавика је изтзесмн рмажам тси-
рай ма оирха Релнљ спикнгије, заједмн ра лекндијнл 
Дедимцевнг стжбакицйнг рсифа: 

 

А опеда лмнл, ма опаг ли је ремйа оака гавпамнва. 
 

Засн ће, заједмн р Дедимхел, Липн Втйрамнвић 
нрјећаси Хпмт Гнпт и йан замнр, и йан скацисељйт Де-
димах оиче: 

 

„И дамар, нма је за леме замнр. Замнр и скаци-
сељйа. Маоарс йнја ли ме да липа, јеп змалн, и нма и ја, 
да н њнј мирал рве пейан.‚ 

 

Нвај Дедимцев хисас мертлњивн онсвпђтје йнки-
йн је тмивепзакам и дакей днлес ојермицйе ирсиме, а 
маоирам је јтка 1956. гндиме. За оирха нвиф педнва сај 
хисас мийада мије звтцан ирсимисији мегн дамар. 

Пијеци внде дн онесийе ереја, ндмнрмн дн маркн-
ва Рпесема Лапића, ерејирсе йнји је рвнјт айаделрйт 
берједт онрвесин језийт. Си маркнви рт днвнљмн пјеци-
си: Опнокамци ереја и Парйпшћа. Иле Лапићевнг пндмнг 
Йнрјепића арнхипа ма йнријеп, йпцење чтле и нсилање 
зелље нд чтле, а сайн рсвнпеме киваде и йтће ма њила 
јерт опнокамхи т гнпи, оа нстда и ереј йан „нбарјами 
опнокамай т гтрснј чтли, бикн ндтвијей нбарјами, бикн 
липма атснпнва йпцевима, ма рикт, т дивљими‚. Пијец 
парйпшће – а сн је сайнђе маркнвма пијец Лапићеве ере-
јирсицйе йњиге – арнхипа Лапића ма ркнбндт, опавн ма 
ртд и ндктцивање, ндгнвнпмнрс за ндктйт и избнп: 
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„Парйпчћа рт рилбнк живнса, аки и маче лира-
нмнрси, а р њнл и маче ркнбнде. Ркнбндам је йн ртди и 
ндктцтје, лиран је ртд и ндктцивање. Нма је мача ндгн-
внпмнрс и маче – йпфйн – днрснјамрсвн. Есн засн ли-
ркил да би рвайа лиранма йњига лнгка да ила за ма-
ркнв ики ондмаркнв: Парйпшћа...‚ 

 

Парйпшћа, мапавмн, ондпазтлјевајт лнгтћмнрс 
избнпа и отс дн евпноејрйе пазлахмтснрси, дн йнје је 
Лапићт твијей бикн рсакн. А евпноејрйа пазлахмтснрс 
ондпазтлијева, за Лапића, дијакнг ра спадихијнл ереја 
бапел нд Окаснма дн мачиф дама. Евпнорйи пазлаф је 
Лапићт, ндмнрмн рпорйнл ерејирси, менофндам и дпа-
гнхјем. Нм онрснји и йада ре, маизгкед, гнвнпи н ирйљт-
цивн мачил, рпорйил и бакйамрйил селала. Парйпшћа 
твијей ондпазтлијевајт и евпнорйа парйпшћа. 

Мије ралн пијеч, ндмнрмн пјечмий и кейрийа йпе-
асивмн онље Липа Втйрамнвића; сн је и печемица, ндмн-
рмн римсайра. Т „Дмевмицйил бекечйала н Бнчйт Ое-
спнвићт‚ Втйрамнвић ре два отса нрвпће ма његнвт пеце-
михт. Опви отс сн цими т нбкийт оисања, и рал заои-
сам мад опипнднл се менбицме пецемихе и онпијейкнл 
њеме „уигтпе‚: 

 

„Да ки Бнчйн Оеспнвић т рвнјил опионвесйала 
и пнламила малепмн нмайн внди пецемихт (рйпеме из 
ласихе, нде т птйавах, птйавах опесвнпи т ласихт, оа 
он мейнкийн отса) ики је сайвн кнлљење рпорйе пеце-
михе мейи нбкий (йн зма йайав и йнкий) мелацйе пеце-
михе йнјт нм ндкицмн онзмаје и ндкицмн опевнди?‚ 

 

Мела ртлње, нвил оисањел Втйрамнвић лапйи-
па једмн нд нрмнвмиф рсикрйиф рвнјрсава Бнчйа Оеспн-
вића – његнвт пецемихт, йапайсепирсицмт и опеонзма-
сљивт, једимрсвемт т рпорйнј опнзи, а нмда нсвапа је-
дмт векийт селт н ндмнрт римсайре језийа ра йнјега ре 
опевнди и римсайре језийа ма йнји ре опевнди, ндмнрмн 
– н лнгтћмнл тсихајт мелацйе пецемихе ма пецемихт 
Бнчйа Оеспнвића. Сн оисање је нд изтзесме важмнрси, 
онребмн айн је опевндиках и оирах. 
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Ликнвам Дамнјкић је заоиран йайн опевндећи 
тци нба језийа и онйтчава да т језий рвнјиф дјека опе-
мере нбкийе и нбпсе, опеварфндмн римсайрицйе, йнји 
меднрсајт рпорйнл језийт, а лнгт ре нрсваписи онд тси-
хајел рспамнг језийа, ндмнрмн тцећи два језийа опевн-
дећи. Сайн ре опнчиптјт гпамихе и лнгтћмнрси рвнга 
језийа и рвнјиф језицйиф ронрнбмнрси. 

Нвн је опикийа да заоичелн рјећање ма једам 
давмачњи пазгнвнп т Оеспнвићевнл рсамт. Онрсавики 
рлн лт топавн сн оисање – н лнгтћмнл тсихајт мела-
цйе римсайре ма његнвт. Снл опикийнл је онлемтс и 
Снлар Лам. Оеспнвић је пеагнван тздпжамил рлије-
чйнл и йапайсепирсицмил онйпеснл птйе, чсн ре лн-
гкн пазтлјеси йан мегахија, а нмда дндан: 

 

- Ила једам замилљив атрспијрйи оирац, аки нвде 
за њега мийн ме зма и ме хаје. 

- Дндепеп? – нсекн мал ре иле йан оисање. 
 

Оирах ре ирсимрйи измемадин, трсан, онспажин 
мечсн он рвнјнј бибкинсехи и днмин ли ма онйкнм оп-
вн издање Хпњамрйнве Кипийе Исайе: 

 

- Сн Вал је лнја захвакмнрс шсн змасе за Дн-
депепа. 

 

Сн впиједи заоираси и роариси нд забнпава иайн 
ме вјептјелн да је Дндепепнва римсайра змацајмије дје-
кнвака ма Бнчйа Оеспнвића. 

ѝнч једмнл ре Втйрамнвић днсице Оеспнвићеве 
римсайре, и сн т дмевмицйнл упаглемст т йнјел ражи-
ла нхјемт Оеспнвићеве „спнрспамнрси‚. Мавндилн упа-
глемс т хјекими: 

 

„Бнчйн Оеспнвић, онрљедњи лнжда рпорйи им-
секейстаках йкарицмнг педа, манцис, змай Мнвнг Рада и 
Ласихе рпорйе т њелт, дтгнгндичњи, оирах рйткоснп-
рйи токесемиф опрсијт ма птйала, једимрсвемн спнрспам, 
йан оермий межам и чйпс, т жтћйарснхпвемил ркийа-
ла, птјам, ерејирс йнји опнвиђа виче тлесмнрси онје-
димацмн и ндједмнл, залачсам, опионведац и пнлам-
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ријеп ције пецемихе идт йан бнртсрйе и дтмаврйе пейе, 
кемн, вијтгавн, ласицмил отсел и птйавхила, р нбаке 
ма нбакт, залндпемн, т пислт йнји ре кнли и лења, 
измемађтје и онмейад збтњтје, твей гнвнпећи ирст ирси-
мт: Бнчйн Оеспнвић је оирах окнвмиф пецемиха.‚ 

 

Втйрамнвићева заоажања н Оеспнвићевнј рим-
сайри нсйпивајт и ралнга Втйрамнвића, ндмнрмн његнв 
пад ма рнорсвемнј римсайри. Онзмаси рт његнви онпспе-
си нд једме пазтђеме и пазбнйнпеме пецемихе йнјнл је 
нбтфваћема цисава кицмнрс. Сайав онпспес онлакн ки-
ци ма нме лајрснпрйе хпсацйе ондвиге, онотс нмиф Лн-
ла Йаонпа, йнјила ре једмнл бпавтпнзмнл кимијнл 
нрсвапи бпиљамсам кий, онпспес ики йапийастпа, рве-
једмн. 

Да ки је лнгтћ пнлам нд спидерес спи пецемихе? 
Сај пнлам је маоиран Липн Втйрамнвић, опи 

целт је рвайа пецемиха иротмика он једмт хијект гкавт 
пнлама. Пнлам Снчикн ила спидерес и спи гкаве, а рва-
йа гкава је једма лајрснпрйи пазвијема пецемиха. Вт-
йрамнвић је, дайке, марснјан да рвнјт пецемихт тцими 
„окнвмнл‚, и сн и т пнламт и т ерејила. 

Мије ки сн рвнјевпрма игпа језийнл и т језийт, 
кейрийнл и римсайрнл? 

Втйрамнвић је нрјесљив ма ронлем игпе йан еке-
лемса рсика ики цай „йалема селељха‚ уикнзнурйе ли-
рки и ерсесрйнг днживљаја рвијеса. Сайн ће ра паднчћт 
хисипаси пецемихт т йнјнј види „нокнђеми оападнйр‚ 
Вкадама Дермихе: 

 

„Т рсвапи, т нрмнвала рвайе уикнзнуије кежи, 
йан йалем селељах, једма маивма ралннблама, једма 
дјецја игпа, йнја ре рарснји т снле да ре гкава марсави 
ма пео.‚ 

 

Игпа спажи рвнј ткнг емепгије, змања и вјечси-
ме, а мапнцисн дапа. Игпа је зафсјевма, онребмн айн ре 
жеки да онрсаме биљег рсика, ндмнрмн ереја, йан йнд 
Рпесема Лапића, йнји је н игпи лиркин церсн и днбпн: 
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„Рсик йазтје ерејирст‚, хисипа Втйрамнвић Ла-
пића, оа оапаупазипајтћи дндаје да „цнвей церсн т 
игпт ткаже виче мегн т збиљт‚. 

 

Ме би бин зактдам онран да ре ироиса йнкийн 
игпе ила т Втйрамнвићевнл опионвиједањт, а йнкийн т 
йкерањт йалема за ерејирсицйе упаглемсе. Рве игпе рт 
рисмапија опи игпала језийа. Мије ки пнлам-пецмий 
језицйа игпа?  

Пијеци онмейад ртдбимрйи нсйпивајт фтдт ртд-
бимт рпорйнг оирха, йан чсн Рпорйа Хпња и Ртлпа-
йнвах зарспачтјтће онйазтјт рсастр Ђтпе ѝайчића. За-
сн Втйрамнвић тздиже ѝайчићев Ртлпайнвах ма мивн 
рилбнка и тлјесмицйе ртдбиме: 

 

„Тсефе мела: рвайи тлесмий ила рвнј Ртлпа-
йнвах – ики га рал рсвапа, ики га дптги салн ончаљт!‚ 

 

Замерем цнвјей менопезмн бјежи нд зке ртдбиме 
т нбећамт зелљт, гдје га цейа нспежњтјтћи и зарспа-
чтјтћи Ртлпайнвах. Оесап Йнцић је днбјеган из Бнрме 
т Рпбијт, йкеймтн и љтбин рпорйт зелљт, „а опвт мнћ 
зайнмацин онд маслтпемил мебнл, рал: миједма йтћа 
за њега мије бика нсвнпема.‚ 

Липн Втйрамнвић ре, ма опилјепт Рйемдепа Йт-
кемнвића, днсайан селе ојермийа и зкнцима, ндмнрмн 
селе ндмнра ојермий – жпсва – гемнхид. Оичтћи нлаж 
онели „Рснјамйа Лајйа Ймежнонљйа‚ и њемнл ојерми-
йт Рйемдепт Йткемнвићт, Втйрамнвић мавнди рвједнце-
ње Вепе Хпвемацмим – Рйемдепнве ртоптге – да је ма 
Йнзапи, ма Оакежт, н Опенбпажењт 1942. гндиме, т рт-
нцењт ра жпсвала и оасњала мапнда, тживљавајтћи ре 
т спагедијт рпорйе лајйе Рснјамйе и ојевајтћи њемил 
гкарнл, из њеме оепроейсиве, меонсйтољивн ирсимнљт-
бивн, нвај ојермий онрсан Рпбим. Ндктцикн је рспада-
ње; ндктцике рт жпсве. 

Втйрамнвић ре рјећа онеле н Рснјамйи йан рно-
рсвеме кейсипе и тживљавања дјехе дн снга рсеоема да 
је једма дјевнјциха опицака йайн је рпека Рснјамйиме 
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римнве, оа рт ђахи ички ма сн „опазмн лјерсн‚. Рсн-

јамйа... је онвнд да ре, идтћи ојермийнвил спагнвила, 
опаси „гемеза једме оерле‚, и засил и да ре онрсави ои-
сање (ме)ндгнвнпмнрси дпжаве и дптчсва опед жпсва-
ла, њифнвил илемила и бпнјел, оа да ре ирсайме ки-
цми опилјеп и ондвиг Дпагнја Ктйића, йнји је т йњизи 
Пас и дјеца Йнзапе мабпнјан да је 23.858 дјецайа и 
дјевнјциха ра Йнзапе ндведемн т кнгнпе рлпси т љесн 
1942. гндиме, да је за цесипи гндиме тбијемн ики ма дпт-
ги мацим тлнпемн 11.194 дјехе нд йнкијевйе дн 14 гн-
дима, а ралн 1942. рспадакн иф је 9.443-нје, нд йнјиф 
нралмаерснпн ртвиче лакиф, мейпчсемиф и меилемн-
вамиф, нрсакн меоноирамн. За рвт ст дјехт, нд йнјиф рт 
лмнга јнч „ма рири ћаоћака‚, ралн је онезија, птйнл 
ојермийа Рйемдепа Йткемнвића, векийнг лајрснпа нмн-
ласноеје (Рва спи рсе ли ма рире ћаоћака) онрсавика 
ма фиљаде лакиф йпрсића. 

Липн Втйрамнвић је изабпан идеакмнг цнвјейа 
йан опилјеп да ре ме рлије днотрсиси меднрснјмила и 
меонзвамила да птже рпорйи, ики бикн йнји мапнд засн 
чсн је сај мапнд бпамин рвнјт ркнбндт и рвнјт сепи-
снпијт. Бнчйн Оеспнвић је цнвјей мијамре, гнрондим, 
сайсицам, нбпазнвам, онкигкнса, снкепамсам, цнвјей нд 
йткстпе и тйтра, нд ламипа, йпфй и уизицйи ркабачам, 
тгкедам, цекмий вндеће махинмакме имрсистхије, аки 
меонйнкебљив, цвпрс и рсалем йада спеба опейимтси 
опилисивха да јавмн и меднкицмн гнвнпи н Рпбила. 
Медвнрлиркемн јармн и пезнктсмн је пейан йкевесмийт, 
йнји ре опедрсављан йан бнпах за ирсимт, да ма сайн пт-
жме пијеци нм мела опавн: „Сн лнгт ја да йажел, а ме 
Ви‚, пейан је Оеспнвић. 

И ндбпама мапнда јерсе онесицйи, есицйи и жи-
внсми рсав. 

Йкечтћи йалем за гпађевиме н дптгила, Липн 
Втйрамнвић је т сај йалем тйкериван и рвнј дтфнвми 
кий, ндмнрмн рвнје онесицйе рсавнве. Нвн цисање Йке-

рамнг йалема бикн је т утмйхији спагања за оичцевнл 
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ейрокихисмнл онесийнл и марсавай мачега пада заон-
цеснг нрвпснл ма Втйрамнвићевт йњигт Риказай т печ. 
Онсвпдикн ре да йњижевмнрс и за Липа Втйрамнвића – 
йан и за Његнча и Амдпића – твијей гнвнпи н цнвјейт и 
цнвјецмнрси цай и йада снг цнвјейа виче мела. Нрсаке 
рт пијеци йан ртчса и опнријама ирсима н љтдила. 
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Љиљама Ж. Оечийам-Љтчсамнвић 
 

„СЕМОЉ ГОРА“ МИРА ВУЙСАНОВИЋА 
ИЗМЕЂУ СТАРЕ И НОВЕ ПРИЧЕ1 

 
 
ВЭегШ јЭ йЭпбе ШдШвайаоба жзаийкжайа зегШдк 

ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ Релнљ гнпа (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш). 
НЪШј Азбтцми пнлам т 878 опица н пијецила ЬЭве јЭ иве-
ЮЭдЭ ийзкбйкзЭ, к бегЭ иЭ жзЭжваћЭ ЪапЭ зШЯваоайам 
жзажеЪЭЬШобам йебеЪШ – жейЭднајШвдам жзажеЪЭйба, 
деЪЭвШ, зегШдШ, ЭиЭјШ, жШзШЩевШ, жзеЯШаЬШ, бШЯаЪШњШ е 
ЮаЪейк, жзЭЬШњШ – дШгЭзде зШийеоЭдам а лзШЫгЭдйа-
ЯеЪШдам, Шва а ЬШљЭ жзЭжеЯдШйљаЪам ЯШ кжездеЫ а ийз-
жљаЪеЫ оайШенШ:2 

 

...ПШЯЩајЭдШ, дЭвадЭШздШ ебеиданШ ВкбиШдеЪаћЭ-
ЪеЫ жзажеЪЭЬШњШ иЪЭЬеоа бевабе е иЪЭйк а ЪзЭгЭдк к 
бејЭг јЭ ийШиШвШ йевабе а е икЬЩада дШзШйаЪдЭ ийзкб-
йкзЭ зегШдШ. ТгЭийе дЭбШЬШпњЭЫ ЯШжвЭйШ, еЬдеиде жза-
оЭ бШе жШдйљаоШзЭ [...], икеоЭда иге и ОШдЬезадег бк-
йајег аЯ бејЭ ийШвде аибШок жайШњШ дШ бејШ дЭ геЮЭге 
дШћа јЭЬдеЯдШодЭ еЬЫеЪезЭ. Ава жайШњШ ик икпйадиба 
аибедибШ: „Йе иге?“ „ЧйШ иге?“ „ЙШбЪа иге?“ НйбкЬШ а 
бкЬШ аЬЭге?“ (ЙељЭЪаћ 2011: 522). 

 

АЯЩкодаг зЭЬег дШдаЯШдЭ зЭоа ЫзШЬЭ жзЭжвЭ-
йЭдЭ жзаоЭ, бејЭ иЪШба оайШвШн геЮЭ дШ иЪеј дШоад зШ-

                                                 
1 ИийзШЮаЪШњЭ дШ бегЭ јЭ ЯШидеЪШд еЪШј зШЬ ижзеЪЭЬЭде јЭ 

к ебЪазк жзејЭбйШ Ароейси идемсисеса и њифнвн нбкийнвање т рп-
орйнј йњижевмнрси (Щзеј 178005), беја иЭ, жеЬ зкбеЪеЬийЪег жзел. 
Ьз ГезШдЭ ПШаоЭЪаћ, ижзеЪеЬа дШ НЬиЭбк ЯШ изжибк бњаЮЭЪдеий Уа-
веЯелибеЫ лШбквйЭйШ ТдаЪЭзЯайЭйШ к МеЪег РШЬк, кЯ ладШдиајибк 
жегећ ЛадаийШзийЪШ жзеиЪЭйЭ а дШкбЭ ПЭжкЩвабЭ РзЩајЭ. 

2 Ое еЪеј бегжеЯанаедеј ивШЫШвана, оаја иЭ жејЭЬада жза-
жеЪЭЬда йебеЪа лезгазШјк йЭб оайШњЭг, ВкбиШдеЪаћЭЪ зегШд јЭ 
аЯзШЯайе жеийгеЬЭзШд, жеЪзЭгЭде иваоШд зегШдк – ивШЫШвана Жез-
ЮШ ОЭзЭбШ (Georges Perec) Живнс тотсрсвн за тонспебт. Пнлами 
(1997). 
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ижвайШйа а зШЯкгЭЪШйа, ЯШЪаиде еЬ ЪвШийайеЫ јЭЯаобеЫ 
а бквйкздеЫ аибкийЪШ, зШЬеЯдШвеийа а ижзЭгдеийа дШ 
оайШвШобк ШЪШдйкзк.3 

Нбе иЭгељибЭ йзавеЫајЭ кежпйЭ, Ш жеиЭЩде ебе 
Релнљ гнпе аЯзШивШ јЭ, еЬ еЩјШЪљаЪШњШ зегШдШ Ье ЬШдШи, 
оайШЪШ ЫезШ йкгШоЭњШ. НЪе ЬЭве, бШе гШве беја иШЪзЭ-
гЭда зегШд, ЪапЭийзкбе јЭ а иЪЭийзШде апоайШЪШде, 
жШ иЭ деЪа йкгШо беја е њЭгк жзеЫеЪШзШ икеоШЪШ и 
аибкпЭњЭг жежкй едеЫ к зкибеј ЩШјна: аЯШ ЫезЭ бШ-
гЭдЭ, ЫезШ ЩШбШздШ, аЯШ ЫезЭ ЩШбШздЭ, ЫезШ ийШбвЭдШ, дШ 
Ъзм ЫезЭ ийШбвЭдЭ ЫзШЬ бзаийШвда, Ш к њЭгк, геЮЬШ, 
еде пйе йзШЮа... Деб аижзШйа ЩШз дШјкеољаЪајЭ, дШј-
бзкждајЭ жкйебШЯЭ ЪЭћ жеийејЭћЭ зЭнЭжнајЭ ЬЭвШ, Ьеб 
аижайШ ийШЯЭ а ЩеЫШЯЭ бејЭ ик жзЭймеЬдана жзежзйава, 
деЪег оайШенк / йкгШок геЮЭ иЭ коадайа, Ш ЬШ РЭгељ 
Ыеза да жзапШе дајЭ, ЬШ ЪапЭ дапйШ иЪејЭ а дапйШ 
деЪе дЭ геЮЭ дШћа а иШЫвЭЬШйа а ЬШ јЭ иЪЭ ЪЭћ ЪађЭде а 
зЭоЭде. 

ПЭнаге, пйШ бШЯШйа е ЪзЭЬдеЪШњк Релнљ гнпе (Ш 
едШ јЭ, ЪЭзкјЭг, а же ЯдШоЭњагШ а же жеЭйибаг агжкв-
иагШ нЭдйзШвде ЬЭве ВкбиШдеЪаћЭЪЭ йзавеЫајЭ е РЭ-
гељк, жШ ЯШиШЬ а ЪзЭЬдеидШ а ЯдШоЭњибШ ЮаЮШ њЭЫеЪеЫ 
кбкждеЫ ийЪШзШњШ): йе јЭийЭ Биреп декн (БвЭоаћ 2001: 
II-III), јЭийЭ „ЯШаийШ бњаЫШ ЫеЬадЭ“ (АдђЭваћ 2001: 6), 
зЭбвШ Щам а јЭЬдШ еЬ бњаЫШ ЬЭнЭдајЭ, јЭийЭ а Опекнлма 
йњига (Лабаћ 2011: 599), дЭ иШге к ежкик ЛазШ ВкбиШ-
деЪаћШ, ЪЭћ а пазЭ, же ЯдШоЭњагШ бејШ ЪШижеийШЪљШ а 
жеЭйаобаг жайШњагШ бејШ жеийШЪљШ изжибеј зегШдЭ-
ибдеј жзеЯа дШ иШгег жеоЭйбк XXI ЪЭбШ, Шва а едаг 
аийзШЮаЪШоагШ беја иЭ ЩШЪЭ ийШзег бњаЮЭЪдепћк 
(изЭЬњеЪЭбеЪдег а кигЭдег) а њЭдаг јеп ЪайШвдаг 
ийЪШзШвШобаг агжквиагШ. Релнљ гнпа јЭийЭ а „вЭбиа-
обШ гШЫајШ“ (ОЭйзадеЪаћ 2000Ш: 11), а „ЪЭвЭвЭждШ бња-

                                                 
3 „Т дтокнл дмт бњаЫЭ окЪШ иЭ (...) нЭе даЯ ШиенајШнајШ а 

ШвкЯајШ дШ дШпк дЭжеизЭЬдк ийЪШздеий. Се јЭ едШј йзЭћа ивеј Вк-
биШдеЪаћЭЪЭ бњаЫЭ: ЬШ дШг ЫеЪезЭћа е жзепвеийа, е Ъзве ЬШЪдеј 
жзепвеийа, ЫеЪеза е дЭжеизЭЬдеј иШЪзЭгЭдеийа, ава, Шбе мећЭйЭ, 
е едегЭ пйе јЭ дЭжзегЭдљаЪе а к жзепвеийа а к иШЪзЭгЭдеийа, 
ЬШ дШг ЫеЪеза е кдаЪЭзЯШвдег“ (ОШдйаћ 2011: 533). 
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ЫШ“ (БЭћбеЪаћ 2011: 524), бејШ иЭ „дЭ геЮЭ ЬеоайШйа“ 
(Рв. ЙШвЭЯаћ 2011: 548), јЭз јЭ иЭгељибШ жзаоШ еЬаийШ 
ЩЭибзШјдШ (ОЭйзадеЪаћ 2000: 10). НЪШј зегШд, а иЭгељ-
ибШ йзавеЫајШ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ к нЭвада, јЭийЭ, бШбе 
јЭ ЭлЭбйде иШЮЭвШ ЛавбШ ИЪаћ: 

ДебкгЭдй ЯШ бквйкздк аийезајк, а заЯданШ ЯШ 
дШкбк, а ЩаиЭз к бњаЮЭЪдег ийЪШзШњк, а еде дШјЪШ-
ЮдајЭ – жеивШийанШ ЯШ Ькпк (ИЪаћ 2011: 522). 

 

Акйез Релнљ гнпе иЭ еЬаийШ геЮЭ жеигШйзШйа а 
бШе гайейЪезШн а бШе Липн-свнпах ЪвШийайеЫ ЯШЪаоШјШ, 
Шва, зЭбвШ Щам, а ЯШЪаоШјШ кежпйЭ (Božović 2012: 210-
211). 

РЪШба аевЭ иЭдЯаЩавдаја оайШвШн геЮЭ иЭ к еЯзШ-
ојк ВкбиШдеЪаћЭЪЭ Релнљ гнпе жзаиЭйайа ЪвШийайеЫ ЯШ-
ЪаоШјШ к јЭЯабк. (СШј ЯШЪаоШј к јЭЯабк, ЫеЪезае јЭ геј 
жебејда ийзан ЛайШз, јЭЬада јЭ беја агШге, Ш ЬШ ЫШ да-
бе дЭ геЮЭ жеиЭћа, ижШвайа, ейЭйа, изкпайа, жзегЭ-
дайа же иЪејеј, дШгШ ийзШдеј гЭза.) НЪШј ЯеЪ ЯШЪаоШјШ 
жеЫейеЪе јЭ идШЮШд а икЫЭийаЪШд ЯШ оайШенЭ беја ЬЭвЭ 
ВкбиШдеЪаћЭЪе аибкийЪе ежкийЭвеЫ ЯШЪаоШјШ, икЫЭийаЪ-
де еЩвабеЪШде ЪЭћ к њЭЫеЪеј бњаЯа Дакейн бикн, „геЯШ-
аобег зегШдк к 446 кзебљаЪам ивабШ“ (ВкбиШдеЪаћ 
1995).4 Се жзаиЭћШњЭ иЭ геЮЭ жзЭйЪезайа к агжва-

                                                 
4 „ДШдШи јЭ йШј ВкбиШдеЪаћЭЪ иЪЭй зШиЭљЭд, иШиЭоЭд, жегзе 

а дЭийШјЭ ЯШјЭЬде иШ иЪејаг ЮаЪежаидаг йежедагагШ, и бШйкдагШ, 
ийШЬагШ а ќЭвЭжагШ а ивеЮЭдег гзЭЮег ЯШЩзШдШ бејЭ жеоаЪШјк 
дШ ЬкЩебеј ЪЭза ЬШ иЭ иЪШба љкЬиба оад еЫвЭЬШ к едеийзШдег еЫвЭ-
ЬШвк а гЭза едеийзШдаг ШзпадагШ. МШикжзей йег иЪЭйк ийеја 
деЪа иЪЭй иЭгељибам ЬзЪеиЭоШ / ќЭвШйШ, беја ЩЭЯ дезгЭ а ЯШЯезШ бШ-
иШжЭ Ыезк, ЩЭЯ кийкбШ, ийШЪљШјкћа жзелай аЯдШЬ иЪЭЫШ, иЪЭй беја Ье-
деиа ќШЬШ бејШ иЭ дЭ Щеја еЬ дЭоШийаЪеЫШ аЯ ЫзЭЬШ, ЪЭћ аЬЭ дЭ 
ибзЭћкћа: …иронд гпеда, йпнз снцика, опка и тпвиме, опейн онснйа 
и опркије лкайвима, т нвнкийт свпђт, рикмт гнпт и векийн ваље, изле-

ђт спња и леђа, йтдије ми йнза ме би опнјавика... (ВкбиШдеЪаћ 1995: 
Щз. 213). СШ павма херса еЬЪеЬа гвШЬЭ а Ьедеиа деЪЭ дШЪабЭ а 
еЩаоШјЭ (...нд ќаде љтди онавесаче… – ВкбиШдеЪаћ 1995: Щз. 213). 
Сег геЬЭздег, еЬ ийШзам ийзШмеЪШ а ЯШЯезШ, ЭгШднажеЪШдег иЪЭ-
йк, беја жзЭйЪШзШ РЭгељ к гШвањШб а жзШЯда бШйкдЭ а йезеЪЭ, 
ВкбиШдеЪаћ, бШе ежегЭдк, иЭћШњЭ а бШе ЮаЪа а ЮаЪейЪезда јЭЯаб, 
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найдк жевЭгабк иШ иЭгељибаг зЭоагШ: ЙеЬ мар5 иЭ, зЭ-
наге, дЭ бШЮЭ вегдн (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 32) – дЭЫе ведн, 
Ш веда дајЭ иШге аЯЩвЭЬЭвШ зеЩШ дЭЫе а оЭљШЬЭ, ЩвЭЬе, 
аижзШде, аижајЭде, жзеЪаЬде, жзеиЭњЭде, бШе жзенЭ-
ђЭде. 

Т ШбйаЪазШњк оайШеоЭЪеЫ „јЭЯаобеЫ жзйљШЫШ“, дШ-
деиШ жевкЯШЩезШЪљЭдам зЭоа аЯ ЪвШийайЭ жзепвеийа, 
ейЪШзШ иЭ аийадиба жзабљкоШб дШ вЭбиаоба беигеи 
ВкбиШдеЪаћЭЪЭ Релнљ гнпе а оайШњЭ жеийШјЭ ваоде ЪШ-
ЮдШ зШЯгЭдШ, ЬЪеийзкбе йзШЫШњЭ ЯШ иеЩег а ЯШ ВкбиШ-
деЪаћЭЪаг РЭгељЭг, бШе јеп јЭЬдег еЬ дШпам бквйкз-
дам а аийезајибам АйвШдйаЬШ... 

ОзаоЭ е зЭоагШ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ ик бШе ЩзШЪШ 
иШ ЬЪШ бљкоШ – јЭЬШд бљко јЭ к зкна жаинШ, Ш ЬзкЫа к 
зкна оайШенШ а иШге Шбе еЩШ бљкоШ еЬЫеЪШзШјк, ЩзШЪШ 
иЭ ейЪШзШ а гШЫајШ жеоањЭ (ОажЭз 2011: 169). 

 

Ое гЭза ЪвШийайеЫ аибкийЪШ, иЪШбе бе иЭ еЬвкоа 
дШ ШЪШдйкзк оайШњШ дШвШЯаћЭ к Релнљ гнпи даЯ ибза-
ЪЭдам дШзШйаЪШ,6 йШјШдийЪЭдЭ палзЭ, „ЬкжвШ ЬдШ“ (ОШд-
йаћ 2011: 532-533), вШЪазадйЭ ЯдШоЭњШ а ЬеЮаЪљШЪШ-
њШ жедЭбШЬ ивеЮЭдЭ а ийзШпдЭ жежкй БезмЭиеЪеЫ (Jor-
ge Luis Borges) Кавипимса: 

 

                                                                                                     
ЪзШћШ ЯШЩезШЪљЭдк бквйкзк аЯ бејЭ јЭ жейЭбШе“ (ОЭпабШд-ЉкпйШ-
деЪаћ 2017: 122). МШ ЫЭдЭзаобк ЪЭЯк еЪеЫ зегШдШ иШ Релнљ гнпнл 
кбШЯШе јЭ а ѝеЪШд ДЭваћ, иЪзийШЪШјкћа к аийа безжки иЭгељибк 
йзавеЫајк а зегШд Дакейн бикн (2011: 566). 

5 Т СзЭпњЭЪк, к ХкнШгШ, к ЙШйкдибеј дШмаја, ава ЩШз к 
едег њамеЪег еЬјЭбк беја јЭ жзЭдЭй к БШобк. 

6 „НйбзаЪШњЭ дЭоЭЫШ оЭЫШ дЭгШ к йЭбийк кжкћкјЭ дШ едйе-
вепбк ивеЮЭдеий ибзаЪЭдам дШзШйаЪШ. Оежкй ЪазкиШ еда ик едйе-
вепба ЩаЪШвЭдйда – агШјк дЭЫШйаЪШд едйевепба ийШйки к йЭбийк, 
Шва а жеЯайаЪШд к лабнаедШвдег кгк беја зЭбедийзкапЭ оайШ-
вШн. ЛЭйШлезаодаг јЭЯабег зЭоЭде, еда оадЭ лШдйегиба иЪЭй йЭ-
бийШ. УШдйегибаг иге дШЯЪШва а ЯШжвЭй беја дајЭ Эбижванайде йЭ-
бийкШваЯеЪШд к жзаоа, ЪЭћ [...] агжванайде дШЯдШоЭд к йзШЬанаја. 
МЭжеЯдШЪШњЭ бквйкзевепбам бедЪЭднајШ оада ЫШ ибзаЪЭдаг /лШд-
йегибаг/ ЯШ оайШенЭ беја дЭ ЬЭвЭ бквйкзевепба беЬ иШ жаинЭг“ 
(ВкбаћЭЪаћ 2015: 507). 
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Тмтспа ри, а змач – мигде, мийад впаса, 
киха и макицја нвај двнпах мела, 
миси ронљњег зида мис’ хемспа рйпивема; 
гпађевима нва рвелип нбтфваса.7 
 

РЪШбШ ВкбиШдеЪаћЭЪШ зЭо – жзаоШ деиа ЫзеЯЬеЪЭ 
дЭаЯзЭоЭдам бШЯаЪШњШ, едам бејЭ жаиШн дШЫеЪЭпйШЪШ, Ш 
жзЭћкйбкјЭ, а едам бејЭ оайШвШн кдеиа дШ еидеЪк иЪеЫ 
оайШвШобеЫ а ЮаЪейдеЫ аибкийЪШ. ИЯШ зЭоа Извпажиси 
(ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 109) жегШљШ иЭ иШйазаобШ ивабШ 
љкЬибеЫ „ЩШзЭоШ“, ЯШ беЫШ иЭ ЫзШЬа ЩадШ еЬ ЬШиШбШ изЭ-
ЯШдам к жавШда ейЭйеј безбпасмихала, Ш извпажика јЭ 
кЬеЪанШ, бејШ ейзеЪШдШ гзЮњег ЫвЭЬШ к кЩанк гкЮШ а 
ЬЭЪЭзШ. ИЯ Ыкийам, дЭизЭћег дШваЪЭдам зЭЬеЪШ геЫШе 
Ща зШЯЪајШњЭг дШийШйа оайШЪ зегШд, ава даЯ деЪам 
жзажеЪЭЬШбШ: 

СШбе ЩШзЭо, Ш едШ к нздада, онд гкнгињнл, дШ 
бзШјк ибкжШ. ТЩзШђЭдШ, оЪез жеЬ Ызвег, зкбЭ дШ бкбе-
ЪагШ, игзбвШ оЭвШ. [...] ТЬеЪанШ јЭ ЯЩеЫ њЭЫеЪЭ жзШЪЬЭ. 
ЛкЮШ јеј еЩЭийзЪае. И иЪЭбзШ. И ЬЪШ ЬјЭЪЭзШ. РШге ЯШйе 
пйе ик агШва ЫвШи а дШг. БЭоа к ЩШзЭоШ бШе ед дЭбШЬ, 
даЯ најЭЪ. РйзајЭљШ. ВзШЫ јеј к еоагШ. ИЯЪзШЮавШ, жза-
беЪШде, бШе пйе иЭ аЯ дЭгећа а аЯ гзЮњЭ ЫвЭЬШ. РШге 
јеј йе еийШве Ьеб јЭ бШбШЪ ЮЩаз дЭ еЬШ жШ ћЭ йЭб едЬШ 
ЪаЬјЭйа пйШ јЭ – аЯЪзШЮайа (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 109-
110. ЙкзЯаЪ Љ. О. Љ.). 

 

ЦайШвШн беја жеЯдШјЭ йзШЬанаедШвдШ ЪЭзеЪШњШ е 
ЫвеЫк: 

МШјгећдаја ШжейзежШјед жзейаЪ ЪШгжазШ (а ЪЭ-
пйанШ) а Явам ЬЭгедШ (джз. ЩевЭийа) кежпйЭ, гШ к бег 
иЭ еЩвабк јШЪљШва [...] ДеЪељде јЭ ЬШ иЭ аижзЭЬ ЪШг-
                                                 

7 Н йпаљт впелема, рилбнкт мачег днба. Йада рал ја бин т 
Вавикнмт, лиркин ри да ћт ре изгтбиси т бпнмзамнл кавипимст от-
мнл рсеоемиха, впаса и зиднва; Рвелнћми је фсен да си ја рада он-
йажел рвнј кавипимс, т йнјел мела рсеоемиха йнјила би ре оен, ми 
впаса йнја би пазваљиван, ми зиднва йнји би се ропецаваки да опн-

ђеч. 
НЬЪЭЯШе ЫШ јЭ а еийШЪае к изнк жкийањЭ, ЫЬЭ јЭ ЪШЪаведиба 

бзШљ кгзе еЬ ЫвШЬа а ЮЭђа“ (Два йпаља, два кавипимса, Borhes 
1979: 85). Н йегЭ ЪаЬа, ДзШЫегазеЪаћ 2011: 542-543). 
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жазШ ийШЪа ава гШбШз ЬШ гк иЭ иШге жебШЮЭ Ы(веЫеЪ) 
йзд ЬШ иЭ ЪШгжаз кдапйа а ейЭзШ (ЦШјбШдеЪаћ 1985: 
75-76), ЬзкбоајЭ ћЭ оайШйа а зЭо ЩШзЭо.8 МЭ ЪапЭ иШге 
бШе жезкЫк бејег иЭ оеЪЭб аЯјЭЬдШоШЪШ и ЫгаЮкћаг 
адиЭбйег ЪЭћ а бШе жЭзалзШЯк аЯШ бејЭ иЭ жзабзаЪШ 
ЬЭгед – дЭжегЭдаб, едШј бе иЭ дЭ игЭ дШЯЪШйа жзШЪаг 
агЭдег ЬШ ЫШ дЭ Щаиге жзаЯЪШва. МајЭ ЩЭЯ зШЯвеЫШ 
йажаоШд лезгквШйаЪда кйкб ЯШ ЪШгжазШ, Шбе ЫШ дЭбе 
ивкоШјде ижегЭдЭ: „МШ жкйк гк Щзећ а ЫвеЫеЪе йзњЭ“ 
(ЦШјбШдеЪаћ 1985: 76). ИийеЪзЭгЭде, дШЫеЪЭпйЭде јЭ, 
ежЭй к лезга ибзаЪЭдеЫ дШзШйаЪШ, а жезанШњЭ ЯдШоЭШ 
ийШзам ЪЭзеЪШњШ а кйкбШ: „РШге јеј йе еийШве Ьеб јЭ 
бШбШЪ ЮЩаз дЭ еЬШ жШ ћЭ йЭб едЬШ ЪаЬјЭйа пйШ јЭ – аЯ-
ЪзШЮайа“.9 ВвШий а њЭда пжајкда жеийШва ик ийзШ-
пдаја а ежШидаја еЬ ЬЭгедШ а дЭжегЭдабШ. 

ДЭе йам ибзаЪЭдам дШзШйаЪШ ЪеЬа а Ье бњаЮЭЪ-
дам агжквиШ беја ик иЭ кйбШва к ВкбиШдеЪаћЭЪе ЬЭве. 
ЛеЮЭге (а гезШге, зЭбвШ Щам) бзЭдкйа еЬ едам аЯ дШ-
наедШвдеЫ йзШЬанајибеЫ даЯШ: кигЭде ийЪШзШвШпйЪе а 
йзШЬанаедШвдШ бквйкзШ к бејеј јЭ еде ЮаЪЭве (ЪЭзеЪШ-
њШ, еЩзЭЬа, еЩаоШја, гШЫајибШ жзШбиШ, дШјежпйаја ЪзЭ-
Ьдеида иаийЭг),10 изЭЬњеЪЭбеЪдШ бњаЮЭЪдеий, беигеи 
ВкбеЪеЫ Пјецмийа..., беја јЭ кжзШЪе ВкбиШдеЪаћ ЬеЮа-
                                                 

8 БШзЭоадШ, ЩШзЭо јЭ „(к Х. Г.) пйеЫеЬ ЫгаЮЭ, д. ж. ЫваийШ 
нзЪ айЬ.“ (ЙШзШќаћ 1977: 30. ДеивеЪде жедеЪљЭде к: Broz – Ive-
ković 1901/I: 33). СЭб к ЪЭвабег зЭодабк РАМТ, ЩШзЭо иЭ жеЪЭЯкјЭ 
а иШ ЬЭгедибаг ЩаћЭг, ЩШкбег (ПРЙМѝ: 305). 

9 ОШгйаг ЬШ иШг бШе ЬЭйЭ ивкпШвШ бШбе иЭ аЯЪзШЮавШ веЯШ 
ЪЭвабеЫ јкдШбШ а оЭйдеЫ ЩШзјШбйШзШ, бШЬШ јЭ њЭЫеЪ окбкдкдкб же-
ийШе пжајШ 1948. (ГеЬадШгШ иШг ЯШгапљШвШ, бШЬ ЫеЬ ЪаЬаг йеЫШ 
аЯЪзШЮЭдеЫШ, ЯЭвЭдк ЪзЭЮк иШ пазебаг ваийеЪагШ аижеЬ бејам 
зШийк гШва љкЬа: гкпбШзна а ЮЭдЭ еЬЭЪЭда к пШзЭдевабк, ЩеЫШйк 
нздеЫезибк зеЩк, Ш дШ бзШјк а едШј бејЭЫ иШг ЯдШвШ, еЩаоШд, жеЪа-
јЭд, к „наЪавба“ аЯваЯШдам вШбйеЪШ...) 

10 ИЯ ВкбиШдеЪаћЭЪам ЬЭвШ геЫвШ Ща иЭ, зЭнаге, аЯЬЪејайа 
жеЪЭвабШ ЯЩазбШ ЪЭзеЪШњШ а ЪзШоШњШ ЪЭЯШдам ЯШ ийеоШзийЪе: ЫЬЭ 
иЭ а бШбе ЩазШ гЭийе ЯШ йез, бШбе иЭ ийебШ иева, еЬ оЭЫШ иЭ ЪШзкјЭ 
ЬШ Ща ЩавШ дШжзЭЬдШ, пйШ ик кйкна еЬ ЯвеЫ ебШ а дШежШбеЫ оањЭњШ, 
еЬ ЯгајЭ а ЪкбШ, еЬ дЭоаийЭ иавЭ... НЪШј оЭийе ЯШкгда јЭЯаб ийе-
оШзибЭ гШЫајЭ а ЪЭзеЪШњШ аЯ бејам едШ аЯзШийШ жзЭйШок иЭ к Релнљ 
гнпи к жеЭйибк икЫЭийаЪдеий зЭоа, к гШЫајк жзаоЭ бејШ иЪЭ жзЭйзШ-
јШЪШ. 



 39 

ЪЭе а жзазЭЬае бШе азбтцми пнлам (ЙШзШќаћ 2012),11 
жзЭбе ДеиайЭјШ, ЊЭЫепШ, ЉкЩапЭ (Ъ. ГезЬаћ 2011: 526; 
ИЪШдеЪаћ 2011: 544) Ье КШваћШ, БЭћбеЪаћШ а ОШЪаћЭ-
ЪеЫ Хазапрйнг пецмийа, беја а иШг дШийШјЭ дШ йзШЫк ийЪШ-
зШвШобеЫ ЬајШвеЫШ и ВкбеЪаг ЯШЪЭйдаг ЬЭвег. 

Т ШЯЩкодабк бзайаобам аибШЯШ е иЭгељибеј йза-
веЫаја, беја јЭ, дШ бзШјк зегШдШ Релнљ љтди, жзазЭЬае 
а аЯШЩзШе ЛавШд СШиаћ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ъ: 521-585), 
а, жеЫейеЪк, к дШкодеј, ийзкодеј а адлезгШйаЪдеј жЭ-
заеЬана, дШпвШ Ща иЭ иЪШбШбе јеп ЩзејдШ агЭдШ. НийШ-
јЭ, ажШб, оањЭданШ, ЬШ јЭ, кжзбеи иЪаг жзЭжеЯдШйаг аг-
жквиагШ, ВкбиШдеЪаћЭЪе ЬЭве ЯШокЬе иШгеиЪејде, Ш иЪШ-
бШ еЬ бедийШйеЪШдам иваодеийа геЫвШ Ща иЭ зШЯгШйзШйа 
же геЬЭвк да, аки – бевабе иШ ийШдеЪапйШ ЪЭЯШ йевабе 
а же зШЯвабШгШ. 

МШ жзагЭз, жежкй ОШЪаћЭЪеЫ ЬЭвШ а ВкбиШдеЪа-
ћЭЪШ Релнљ гнпа кбзпйШ „ЫеЪез жзЭЬШбШ“ (ОажЭз 2011: 
165-170) а ЮаЪежаидЭ икизЭйЭ, оЭийе а изШЯеЪЭ жзе-
пвеЫ а иШЪзЭгЭдеЫ. НЩејанШ жаинШ ЮаЪейде а аЯ бњаЫШ 
нзжЭде аибкийЪе а ивабЭ ЪвШийайЭ агШЫадШнајЭ жзЭ-
жваћк и жзегапљШњЭг жзепвеийа а ЩкЬкћдеийа ЪвШ-
ийайЭ дШнајЭ а бквйкзЭ, ЫзШЬЭћа ЬЭвШ јШиде жеЪЭЯШдШ и 
йзШЬанајег, Шва аийеЪзЭгЭде а аЯзШЯайе (жеий)ге-
ЬЭздШ: 

РЭгељ жзаоШ ЮаЪе йЭоЭ аЯгЭђк гШдазаЯгШ а ийа-
ваЯШнајЭ, аЯгЭђк ШзмШаЯгШ а „жеийгеЬЭздаЯгШ“, аЯгЭ-
ђк икЩјЭбйаЪаЯШнајЭ а еЩјЭбйаЪаЯШнајЭ жзажеЪЭЬШоШ, 
аЯгЭђк ийЪШздеЫ а лабйаЪдеЫ, аЯгЭђк гедевеЫШ а Ьа-
јШвеЫШ „Щзб к Щзб“, аЯгЭђк кийШљЭдам а деЪам еЩвабШ 
бњаЮЭЪдам ЮШдзеЪШ, аЯгЭђк јЭЯабШ „гкпйеЫ“ а дЭгк-
пйеЫ..., еЬзШЮШЪШјкћа к иЪејеј ЪеЬа иЪЭ бзеЯШ пйШ иЭ 
ЪЭпйе жзеЪвШоа дЭ ЬежкпйШјкћа ЬШ јЭ апйШ ЯШјШЯа (Оа-
жЭз 2011: 169). 

Т зЭоагШ, к ивеЮЭдег жевавеЫк к беја ийкжШјк 
њамеЪа ибкжљШоа а йкгШоа к зегШдк, Шва а оайШена, 
беја њамеЪ игаиШе ЪапЭ ивкйЭ а ЩазШјк де пйе ЫШ „Ье 
бзШјШ“ ижеЯдШјк, зШЯЪајШ иЭ жеЭйибе а ЯдШоЭњибе еЯзШојЭ 

                                                 
11 МШивеЪаЪпа жзЭЬЫеЪез Йњига опед йњигала. 
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Релнљ гнпе. ЙеЬ ВкбиШдеЪаћШ иЭ еЬаийШ кбзпйШјк вЭ-
биабеЫзШлибе, жеЭйибе, бШзйеЫзШлибе (Ъ. ГезЬаћ 2005: 
528-533), Шва еЪЬЭ агШ а ЬкмеЪайЭ жевЭгабЭ и вЭбиа-
беЫзШлагШ. ВкбиШдеЪаћ йШбе кЯ зЭо впсаца найазШ 
ОаЮкзанк а РйШдаћШ а ивШЮЭ и њагШ:  

ѝЭийЭ ЪзйШоШ ЯШеЩљЭдШ, жза Ьдк а бевегШйег, јЭ-
ийЭ вајЭЪШб, жедЭбШЬ а йШњазШий, ЬеЩзе зШЯЬзй дШ иза-
јЭЬк, јЭийЭ бзпЭЪайШ, к њк еЬиЪШбкЬ ивајЭћЭ Ш дапйШ јЭ 
дЭ геЮЭ дШжкдайа, јЭийЭ ЬевадШ к ЫвШЪанШгШ, Шва јЭийЭ 
а јеп“ – ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 42). 

 

Се „јеп“ аибШЯШде јЭ ЭлЭбйдег жеЭдйег кеЩва-
оЭдег к лезга а Ькмк кигЭдЭ жеивеЪанЭ: „ПајЭо к жза-
ок, бШгЭд к ЪзйШок“. 

ВкбиШдеЪаћЭЪЭ „жзаоЭ е зајЭоагШ“ јЭик а „ЬЭве-
Ъа ЯШЩезШЪљЭдЭ ЩШјШванЭ еЬ бејЭ ЯШЪаиа бШбе ћЭ иЭ 
оеЪЭб еиЭћШйа а бШбЪШ ћЭ гк Щайа икЬЩадШ“ (ѝЭзбеЪ 
2011: 530), дШийШва „МШ гШйзана жзЭЬШњШ“12 (ЂкзеЪаћ 
2001: 43), ийЪШзШвШобаг зЭлвЭбйеЪШњЭг йЭпбе зШЯвк-
оаЪам „лШдйШЯгШЫезајШ“ кигЭдЭ йзШЬанајЭ (Сегаћ 2011: 
581). НдЭ иеЩег а иЪејаг ЯдШоЭњагШ еиЪЭйљШЪШјк „ЛвШ-
ЬаћийЪе ЫЭдајШ РЭгељибеЫ дШзеЬШ“, бШбе ЬкмеЪайе, жза-
ЯаЪШјкћа ПШийбШ ОЭйзеЪаћШ (Ъ. ОЭйзеЪаћ 1999), иЪеј 
йЭбий е Релнљ гнпи дШивеЪљШЪШ РШпШ ЧгкљШ (2002: 
264-267). Ск дЭЫЬЭ, к йег йзШЫШњк ЯШ дШзеЬдаг а ЯШЪа-
оШјдаг, кижеийШЪљШ иЭ, зЭбвШ Щам, а ЩайдШ зШЯвабШ 
Релнљ гнпе а Хазапрйнг пецмийа: ВкбиШдеЪаћЭЪе ЬЭве 
жзагШзде ажШб дајЭ бњаЫШ е бњаЫШгШ, еде јЭ кбезЭњЭ-
дајЭ к бедбзЭйде йве, гШњЭ јЭ бквйкзде жеизЭЬеЪШде а 
ЮаЪейдајЭ јЭ. 

Се, дШзШЪде, дЭ ЯдШоа ЬШ Релнљ гнпа дЭ киже-
ийШЪљШ ЩзејдЭ а ивеЮЭдЭ зЭвШнајЭ и даЯег зШЯваоайам 
ЬЭвШ. Абе бзЭдЭге дШ йЭзЭд ежпйЭ бњаЮЭЪдеийа а 
њЭдам геЫкћам агжквиШ, геЮЭге иЭ аЯЫкЩайа, зЭнаге, 
к вШЪазадйк агШЫадШздЭ ЩаЩваейЭбЭ бејШ ебкжљШ ЩЭЯ-
ЩзејдЭ мађеме птйноире, еЬ Птйноира мађемнг т Рапагнри 

                                                 
12 ОзЭЬШњЭ јЭ еЪЬЭ имЪШћЭде пазЭ, к игаивк ЩваЮЭг кбк-

ждеј йзШЬанаја дЭЫе ижЭналаодег ЮШдзк кигЭдЭ жзеЯЭ. 
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ѝШдШ ОейенбеЫ (1761-1815) Ье БезмЭиеЪЭ Опве емхийкн-
оедије Скнма к жзажеЪЭна Скнм, Тгбап, Нпбир Сепситр 
(Tlön, Uqbar, Orbis Tertius),13 Ш жзеийе гезШге Ьећа а 
Ье едеЫ ЫейеЪе ЯШЪЭйдеЫ найШйШ, ежЭй аЯ БезмЭиШ: 

ЦеЪЭб зЭпа ЬШ дШнзйШ иЪЭй. Себег ЫеЬадШ аижк-
њШЪШ жзеийез кнзйШЪШјкћа жебзШјадЭ, бзШљЭЪийЪШ, жвШ-
дадЭ, ЯШваЪЭ, ЩзеЬеЪЭ, еийзЪШ, заЩЭ, бкћЭ, адийзкгЭд-
йЭ, ЯЪЭЯЬЭ, бењЭ а љкЬЭ. ОзЭЬ игзй ед ейбзаЪШ ЬШ йШј 
ийзжљаЪа вШЪазадй вадајШ ензйШЪШ њЭЫеЪ иежийЪЭда 
ваб (Ф. К. Б. Еоикнг, Бтемнр Аипер, 31. нйснбап 1960 – 
Borhes 1979: 114). 

 

ИжШб, оада га иЭ ЬШ еЪе, жейЭднајШвде ЩЭибзШј-
де, адЪЭдйШзаиШњЭ мађемиф птйноира к иЪЭйибеј (Шва а 
ЬегШћеј) бњаЮЭЪдеийа, ЯШ зШЯкгЭЪШњЭ ВкбиШдеЪаћЭЪЭ 
Релнљ гнпе дајЭ еиеЩайе жзеЬкбйаЪде. Ргаивк ЬЭвШ Ъа-
пЭ ћЭге иЭ жзабкоайа, Шбе жебкпШге ЬШ зШЯШЩЭзЭге, 
бе јЭ йе аижаиШе дШђЭда зкбежаи и жеоЭйбШ зегШдШ: 

Птйноир йњиге т вачил птйала мађем је т ока-
мимрйнј йтћи. Йада је маказац днчан т йтћи мије бикн 
мийнга. Мије днзман йада је маотчсема и йн је т њнј жи-
вин. Мије илан йнга да оиса н снле. Окамима је отрса. 

[...] Оирам је хпмил ларсикнл и оепмихнл, йан 
чсн ре ласицме йњиге оичт, аЯ дЭбевабе зкбк, ћипи-
кицйил йпармноирнл, т рверйала ма кимије, онд ирсил 
илемнл а йнпихала – Релнљ гнпа (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 
[5]. МШЫвШиавШ Љ. О. Љ.). 

 

Т йег йзШЫШњк ЯШ бШЯаЪШоагШ а ЯШжаиаЪШоагШ 
Релнљ гнпе геЮЭге ЩељЭ зШЯкгЭйа а зШЯвеЫЭ ЯЩеЫ бејам 
јЭ жвШдадШ ежкийЭвШ. 

ДЭе зкбежаиШ аижаикјЭ, иЪШбШбе, едШј бегЭ јЭ 
„ЪаљдквШ жШгЭй“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 35), жШ еЫвЭЬШ зЭ-
оа бШе ЬеЩШз беиШн беик, ивкпШ ЯЪкб, аЫзШ иЭ а жеаЫзШ-
ЪШ њагШ, аЯЪвШоа аг Юанк: 

                                                 
13 Borhes b.g. 
 <https://hiperboreja.blogspot.com/2016/05/tlon-uqbar-

orbis-tertius-horhe-luis.html> 15. 05. 2018. 
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ДШ иЪШбк аЯЫеЪШзШп дШЫвШи же дЭбевабе жкйШ, 
жзаивкпбкјЭп, ЪШЫШп ивеЪе же ивеЪе, ЯШЫвЭЬШп и ванШ 
а дШваојШ. ДШ ивкпШп бШљкйбЭ аЯ иЭгељибам езЭжадШ 
мећЭ ва бејк дШзеоайе дШЩеийа. ДШ иЭ игзбдЭп бШЬ ок-
јЭп зкЮдк а ЬШ иЭ зШинЪјЭйШп бШЬ ибкоап вајЭжк. ДШ 
гЭзШоап бШе ЬШ йа икднЭ дШЬ ебкйњанег аЯвШЯа. ДШ иЭ 
Шоап бШЬ зајЭйбк жзеЫеЪезап. ДШ йзоап б њагШ бШе дШ 
иевавШ. ДШ деиап дШбШзШЬЭ к иЪајЭй (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 
35). 

 

ЛеЮЬШ кжзШЪе ед а „вЭвЭоЭ ЯШ гзйЪајЭг зајЭоа-
гШ“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 206). 

ХЭве ивеЪе М (жЭЬЭиЭй зЭоа) аижкњШЪШјк жзЭжа-
ибШ а ЬајШвеЯа е зЭоагШ, аЯШ бејам аЯзШийШ жзажеЪЭий е 
аЬЭевепбег икбеЩк, еЬзеђШЪШњк, дШиаљк, Шва а е же-
бкпШјк дШиавдабШ ЬШ, к оШик бШЬШ јЭ жейаидкй аЯ жева-
йаобЭ гећа, еЩдеЪа ЪЭЯк иШ ЯШЪаоШјЭг, жШ а ЬШ еЩдеЪа 
иШг ЯШЪаоШј беја јЭ иЪејаг жевайаобаг ЬЭвеЪШњЭг зка-
дазШе. 

ПШЬквЭ, и јеп дЭбеванадег иЭЩа иваодам, Ьебед 
жеоањЭ ЬШ йзШЫШ ЯШ иЭгељибаг зЭоагШ.14 ПШЬквеЪе еЩзШ-
ћШњЭ ЬзкЫк аЯ ЬЭйањийЪШ а (ЪЭзеЪШйде) зеђШбк РйШдбк, 
жзеЮЭйе јЭ идаимеЬљаЪепћк дЭбШЬШпњЭЫ жевайаобеЫ 
гећдабШ беја иЭ ЯШ ЪвШийайЭ оадеЪЭ дЭ бШјЭ. Ое ЬајШ-
веЫк беја ЪеЬЭ (жзЭбе жаиШгШ а йЭвЭледиба), зЭбве Ща 
иЭ ЬШ ед а ЬШљЭ ЪЭзкјЭ к ЪвШийайк (иЪЭ)гећ, жШ гШњЭ-
ЪапЭ ћкйбЭ жзЭвШЯа жзЭбе РйШдбеЪам Ыезбам жеЬиЭ-
ћШњШ ЬШ јЭ аЯдЭЪЭзае дЭбШЬШпњЭ жезеЬаодЭ, жзајШ-
йЭљибЭ а ЯШЪаоШјдЭ ЪЭЯЭ, ЬШ иЭ ЮЭдае, гаге зЭЬШ, дШ иа-
вк, йЭ ЬШ ик ЯШ њЭЫШ ЪзЭгЭдШ к бејагШ иЭ еийШваг РЭге-
љнагШ мабпнзикн15 ЩавШ дШјЩељШ. ИжШб, к ивана ийШзам 
зЭоа бејЭ „иЪЭ ЪапЭ“ жзавШЯЭ едагШ беја ик аЯ РЭгељШ 
ейапва ЯШ пбевег ава ЯШ жевайабег: „бШе ЬШ иЭ аЯЪк-
бк аижеЬ иЭгељибеЫ бШгЭдШ а Ьеђк“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 
                                                 

14 „...МШи дЭбеванадШ мећЭге ЬШ ам ЩЭвЭЮаге, иШ ЯдШоЭ-
њагШ а жедЭбаг жзагЭзег, йШоде бШбе иЭ йШге окјк“ (ВкбиШдеЪаћ 
2011Ш: 271). 

15 ДкмеЪайШ беЪШданШ еЬ жзЭЯагЭдШ ЬеЮаЪейдеЫ жзЭЬиЭЬ-
дабШ ЬеЩШз јЭ иаЫдШв бШбе иЭ зШђШ зЭо жзаоШ. 



 43 

271) – дШЫеЪЭпйЭде јЭ, жзЭбе иваодеийа иШ Ягајег, же-
йаибаЪШде а ЯШдЭгШзаЪШде ЩкђЭњЭ иШЪЭийа. Оежкй Ыкја-
њЭЫ бевШ, ЯШЩезШЪљЭдЭ ЯШЪаоШјдЭ зЭоа ежбељШЪШјк еде-
ЫШ бе ам јЭ дШжкийае. ТЯШвкЬ ПШЬквЭ йЭпа РйШдбШ (Ш ге-
ЮЬШ а иШгеЫ иЭЩЭ) авкЯездаг еЩдШЪљШњЭг РЭгељШ, 
беја ћЭ, аШбе дШжкпйЭд а жемШзШд иЭоег, „Щайа јеп вЭ-
жпа“: 

СЪејЭ зЭоа ик бШе иШЬданЭ. БаћЭ йе ЬаЪШд Ъзй 
бШЬШ ЫШ ЯШјЭЬде жеЬаЫдЭге. ДевШЯаћЭ ЬШ иЭ еЬгШзШјк а 
кЮаЪШјк. ЦкЬаћЭ иЭ бШбе иге ам ебкжава а еЬЭдква ва-
ийег. НЬ њам ћЭ жезШийа деЪа РЭгељ. МЭгеј йкЫеЪШйа 
ЯШ едаг бејЭЫ ик жеиЭбва. Нд ћЭ гвШЯдкйа бШе дабШЬ а 
Щайа јеп вЭжпа. Оебкжа иЪШбк ЫзШдоанк аЯ њЭЫШ. Ое-
деЪе ћЭ еЯЭвЭдЭйа (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 280). 

 

РйШдбе ЯдШ ЬШ ик еЪе „пШзЭдЭ вШЮЭ“, ЪаЬа магпђе 
иЭгељибе,16 Шва иШгећШ а адебепйадШ йЭзШјк ЫШ ЬШ дШ-
ийШЪљШ ЬајШвеЫ и ПШЬквег, иЪЭЬебег иЪејЭ гвШЬеийа а 
ЬЭйањийЪШ: 

Мабе дЭ ЯдШ бШЬ иШг жзеЫвЭЬе. Мабе дЭћЭ да Ъа-
ђЭйа бШЬ еЩШ ЯШбвежаг. ДШ агШ абе, дЭ Щам и йеЩег да 
јЭЬдЭ. Ме иШг ижШе дШ йЭЩЭ“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 287). 

 

РЪа ВкбиШдеЪаћЭЪа жзажеЪЭЬШоа, йкгШоа а иШ-
бкжљШоа йзШЫШјкћа ЯШ зЭоагШ йзШЮЭ а дЭпйе ЬзкЫе, 
ЪапЭ ава гШњЭ еЬ зЭоа: вЭб еЬ иШгећЭ, иЭћШњШ, ЪвШ-
ийайк ава йкђк аЯЫкЩљЭдк љкЬибеий а кгазЭњЭ иШЪЭийа, 
оаийейк ЬЭйањийЪШ, жзЭЬШм еЬ иЪШбеЬдЭЪанЭ, иШЫеЪез-
дабШ, гавеий а зШЯкгЭЪШњЭ, ЬкмеЪдЭ а гШйЭзајШвдЭ 
еЬјЭбЭ дЭбШЬШпњЭЫ иЪЭйШ, Шва а безЭдЭ ЬШдШпњанЭ ЯШ-
жзЭйШдЭ к жзепвеийа. 

СШбе коайЭљанШ, бејШ жзаоШ а ЯШжаикјЭ лзШЫгЭд-
йЭ ебкжљЭдЭ ебе ивеЪШ е17 – ЯЩазШјкћа а окЪШјкћа зЭоа 
– окЪШ дЭкЫШивк дШЬк ЬШ ћЭ јеј иЭ ЪзШйайа нберспвљеми 
                                                 

16 „ЂЭ јЭ ЩавШ ЬаЪейШ дШиШЬаве иЭ магпђе“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 
281) 

17 МШ йе коайЭљибе аибкийЪе јШиде кжкћкјЭ лзШЫгЭдй бе-
јаг едШ иЪејЭ жзажеЪЭЬШњЭ (ава ЯШжаиаЪШњЭ) жеоањЭ: „Н јЭ оЭйЪз-
йа иШгеЫвШидаб к дШпеј ШЯЩкна, Ш жзЪе ивеЪе бШЬШ жеоањЭге ЬШ 
жапЭге“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 317). 
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ейШн. ЊЭдШ иЭћШњШ жеоањк бШе ЮЭдибШ аижеЪЭий а иЪе-
јЭЪзида ЮЭдиба зеЬеивеЪ, ежаиег МШдЭ бШбе „бШе ЬШ јЭ 
к СкзШбШ зШивШ“ Ъева „ЬШ гкпйзШ а ЩањШ, ЬШ иЭ Шоа к 
иЭЬвк“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 317-318) а даЯШњЭг МШда-
дам жзаоШ. Т кижегЭдЭ бејЭ јЭ „пйЭйШ [...] еЬдајЭйа ЫЬЭ 
иЭ иЪЭ еийШЪљШ“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 317), жзажеЪЭЬШ-
оанШ, жзЭ иЪЭЫШ, кЩзШјШ иЭћШњШ аЯ изЭћдеЫ, ЮаЪеЩејдеЫ 
ЬЭйањийЪШ, еЩЭвЭЮЭдеЫ, аийеЪзЭгЭде, нбактцемнл еЬЭ-
ћег: 

ЛејШ МШдШ [...] агШвШ јЭ еЩаоШј ЬШ дШг кЯагШ иЪЭ 
жвЭйЭде пйе иге деиава (оШзШжЭ, зкбШЪанЭ, лШњЭвЭ, 
пШвеЪЭ), к бШидк јЭиЭд, кЯ жЭоЭњЭ зШбајЭ, ЬШ иЪШбк жзњк 
кгеоа к жЭбк, к Щвадќк еЬ ЬаЪљШбШ, йШбе ам еЩеја, еЩШ-
вкоа ам к Щејк бејШ јЭ јЭЬдШбе ЮкйШ а нзЪЭдШ... (Вк-
биШдеЪаћ 2011Ш: 318), иайдаг ЬШзеЪагШ („бенбШ пЭћЭ-
зШ а вебкг зШйвкбШ, а нанШдШ бепкљанШ, а пШзЭдШ 
бШзйШ, гШва вШжаи, иЪШба ЬШзШб дШгШ јЭ Щае ЪЭваба“ – 
ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 318), Шва а еЩШпбШдепћк (аЯЬЪејЭ-
депћк) бкћЭ „дШ иШгбк, дШ вЭЬдабк, к вШЯада, жеЬ Ъа-
јЭднЭг икзам ЫзЭЬШ а вШийШЪШ...“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 
319). 

ЙзШј йеЫ ЯШпйаћЭдеЫ ЬЭйањийЪШ зШЬдеЫ а ЯШЬзк-
ЮдеЫ јЭийЭ еоЭЪ дЭийШдШб к Яагк йЭпбк „бШе ЯЭгљШ“ а 
нздк жежкй кЯШвкЬдеЫ оЭбШњШ. Т лзШЫгЭдйагШ а зЭоа-
гШ дШ е аЯзШийШ жзаоШ е йегЭ оЭбШњк а жзШЯдеј дШЬа ЬШ 
ћЭ иЭ аЯЫкЩљЭда ейШн бШЬ-йШЬ ЪзШйайа.18 СШ дШЬШ јЭийЭ 
едШ ЬзШЫенЭдеий бејШ иЭ жзЭЬШјЭ бШе ШгШдЭй, ЯЩеЫ бејЭЫ 
еЪШ ЩЭЯагЭдШ ЮЭдШ жеийШјЭ јЭЬдШ еЬ зкбк бејЭ ик аижа-
иШвЭ дШђЭда зкбежаи Релнљ гнпе: 

 

...и дамар, снкийн гндима йармије, идел йпнз Ре-
лнљ, мадал ре да ћт га рперси, да ће ндмейтд бамтси, 
иайн змал да ре мийн мије впасин йн ре нберспвин, се 
меће ми нм, и мије, аки ја идел, спажил и мадал ре... 
(ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 321). 

                                                 
18 ИийеЪзЭгЭде к зЭоагШ – жзаоШгШ дШ е ензйШЪШ иЭ же-

йЭднајШвда иаЮЭ оайШЪеЫ жезеЬаодеЫ зегШдШ. 
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ТоайЭљанШ ШкйежеЭйаоба жзегапљШ ЪвШийайе жа-
иШњЭ: 

 

Хсјека биф, и сн днрљедмн онйтчавал – лнжда ре 
сн и види – да онсотмн тнзбиљил рвайт пецемихт, јеп 
мије, иоай, ртчсима т опнбпамил пијецила, већ је рт-
чсима т пецемихала и т пазтлмил ндмнрила пијеци т 
њила, фсјека биф да нвапичел, да нонпавил, да ндел 
дптгил и дптгацијил отсел, без чсаонва из рвайндмев-
мнг гнвнпа, ренрйнг, птпакмнг – йайн рада внке да йажт – 
гнвнпа из днба лнјег дјесињрсва, ончсн виче мела ми 

гнвнпа ми река [...], лнжда, бач засн чсн иф мела нма-
йвиф, лнпал ил биси рвједнй и биљежмий, иайн ме змал 
за йнга сн падил, йнле ндвађеме пијеци чаљел, нрил ле-

ми, да иф сайн јнч једмнл, јнч дтбље, тйноавал (ВкбиШ-
деЪаћ 2011Ш: 329). 

 

НдШ, аийеЪзЭгЭде, бзайаоба оайШ ЪЭћ дШжаиШдЭ 
ЬЭвеЪЭ зкбежаиШ: „жзеоайШвШ иШг жзаоанк е зЭоа дШе-
ЪаћШб. МШжаиШдШ јЭ ивШЩе, ЩЭЯ дШжезШ, кЯЫзЭЬде, йЭб ЬШ 
Ща дШЩзејавШ јеп беја гШњЭ жеЯдШйа аЯзШЯ“ (ВкбиШде-
Ъаћ 2011Ш: 329-330). 

НЪе, же иЪеј жзавана, даик јЭЬада „иЪјЭЬена а 
ЩаљЭЮдана“, беја аижаикјк дШђЭда зкбежаи Релнљ гнпе 
ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ. ТбзпйШњЭ зШЯваоайам ЫвШиеЪШ / зк-
бежаиШ Ьежзадеиа ивеЮЭдеийа а мЭзгЭйаодеийа зегШ-
дШ. МеЪе ВкбеЪаћ к нЭвада зегШдШ жзЭжеЯдШјЭ ЬајШвеЫ 
„ЬЪШ дЭагЭдеЪШдШ иШЫеЪездабШ, јЭЬдеЫ беја јЭ еийШе к 
ЯШЪаоШјк а ЬзкЫеЫ беја јЭ ейапШе к иЪајЭй“, ивкйЭћа ЬШ 
иЭ „еЩШ йШ ШдедагдШ иШЫеЪездабШ ЯеЪк Лазе ВкбиШде-
Ъаћ“ (ВкбеЪаћ 2011: 521). РШЫеЪездабШ јЭ, ажШб, ЪапЭ, 
агЭдеЪШдам а дЭагЭдеЪШдам, ЩШз јЭЬШд еЬ њам јЭ ЮЭдШ, 
дЭба еЬ њам Ща еЬаийШ геЫва Щайа вайЭзШздЭ йзШд-
ижеЯанајЭ иШгеЫ ШкйезШ, Шва дЭба ик и њаг к Ыезбеј 
зШижза. 

ЛеЮЭге к Релнљ гнпи йзШЫШйа а ЯШ ЬзкЫаг ийЪШ-
зШвШобаг ЬајШвеЯагШ а агжквиагШ бњаЮЭЪдам а кгЭй-
даобам жзЭймеЬдабШ: еЬ ЩЭЯагЭдам йЪезШнШ кигЭдЭ бња-
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ЮЭЪдеийа а изЭЬњеЪЭбеЪдам ЬајШбШ, жзЭбе геЬЭздам 
жзажеЪЭЬШоШ а зегШдежаиШнШ, Ье ивабШзШ а лавгибам 
ийЪШзШвШнШ. 

МШзеЬдШ бквйкзШ19 а кигЭде ийЪШзШвШпйЪе Ъа-
пЭийзкбе иЭ кжаикјк к иЪЭй ВкбиШдеЪаћЭЪеЫ РЭгељШ: 
бШе аЬЭдйайЭйибШ иЪЭий, бШе Ьежзадеи иЭћШњк к ЪзЭгЭ-
дк бзШйбеЫ жШгћЭњШ, бШе нЭвеЪайајЭ иШЫвЭЬШЪШњЭ ЪвШ-
ийайеЫ ЪзЭгЭдШ а Ьежзадеи ЬзШЫенЭдег кнЭвеЪљЭњк 
йзШЬанајибеЫ даЯШ изжибЭ бњаЮЭЪдеийа а бквйкзЭ.20 Т 
ВкбиШдеЪаћЭЪеј Релнљ гнпи дШзеЬдШ бквйкзШ иЭ зЭлвЭб-
йкјЭ дШ зШЯваоайЭ дШоадЭ, ЪапЭ бШе бегжвЭбиШд жеЬ-
ийанШј дЭЫе бШе јШиШд а дЭжеизЭЬШд кйанШј. ПЭнаге, 
гдеЫе јЭ вШбпЭ жзЭжеЯдШйа найШйЭ ава жШзШлзШЯЭ бед-
бзЭйдам ЬЭвШ дЭЫе жебШЯШйа њамеЪк лкдбнајк к деЪег 
бедйЭбийк. ОеЭйаоба јЭ аЯкЯЭйде жзеЬкбйаЪде, Шва а 
ЪЭегШ ивеЮЭде аижайаЪШњЭ еЬдеиШ ВкбиШдеЪаћЭЪам лзШ-
ЫгЭдШйШ жзЭгШ даЯк кигЭдебњаЮЭЪдам ЮШдзеЪШ: жзЭ-

                                                 
19 РЪЭидШ иШг ЬШ јЭ йЭзгад мапндма йткстпа ЪапЭ адЬа-

бШнајШ дЭЫе жзЭнаЯде ЬЭладаиШњЭ јЭЬдеЫ ЪЭегШ ивеЮЭдеЫ лЭде-
гЭдШ. НЪЬЭ јЭ ед кжейзЭЩљЭд бШе йЭзгад ШдШвеЫШд йЭзгадагШ 
„дaзoЬдШ“ (ЦajбaдoЪаћ 1994/I: 396) ава „лoвбвoздШ“ гайoвoЫаjШ 
(БeдoЪибa-РъЩбoЪa 1992: 5-6), бејагШ иЭ еЯдШоШЪШ ивеЮЭда иаийeг 
ЪeзoЪaњa лoзгазaд бao „зeЯквйaй ЬкЫoйзajдoЫ жзoнeиa aбквйкзa-
наje“ (УаважoЪаћ 1953: 10). УаважoЪаћ дaЫвaпaЪa а йo Ьa даje 
зeо „да o бaбЪoj гeмaдаобoj ийзaйалабaнаjа ава o оeгк иваодoг. 
ПaЬа иe o Ъeoгa ивoЮeдаг жзoнeиагa к оаjeг йoбк je Щавo ЮавaЪe 
ЩoзЩe, oиЪajaњa а oЬкжазaњa. ОojeЬада eвeгeдйа ик иe ибвaжaва 
а жзeжвайaва кивeЬ оeЫa ик иe дкЮдo а гeњaва, a гдoЫа ик а 
апоeЯва” (УаважoЪаћ 1953: 10). 

20 Ла иге ЬеиШЬ, ЩШз к едегЭ пйе иЭ жзЭжеЯдШјЭ бШе аийе-
зајибе иШЫвЭЬШЪШњЭ дШийШдбШ а зШЯЪејШ дШпЭ геЬЭздЭ бњаЮЭЪде-
ийа (жШ а бквйкзЭ), аЯзШЯайе ибведа гапљЭњк к икжзейдеийагШ а, 
оЭийе Ъзпде аЬЭевеЫаЯеЪШдеј, веЫана ики ики: ава ийШзШ ава ге-
ЬЭздШ бњаЮЭЪдеий; ава изЭЬњеЪЭбеЪдШ, ава дШзеЬдШ; ава иШге 
жШЫШдийЪе ава иШге мзапћШдийЪе; ава жзепвеий ава ЩкЬкћдеий; 
ава ДеиайЭј ава Вкб; ава БзШдбе ава РйЭзајШ, ава дШнаедШвде 
ава беигежевайибе... РЪШба ЪаЬ жеЪЭЯаЪШњШ а кнЭвеЪљЭњШ ЬзШЫе-
нЭд јЭ, Ш кжзШЪе зШЯваоайа ЭвЭгЭдйа йзШЬанаедШвдЭ бквйкзЭ геЫк 
Щайа идШЮШд адйЭЫзШнаеда агжкви. 
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ЬШњк (к иЪаг њЭЫеЪаг ЪаЬеЪагШ)21 а бШЯаЪШњк е Юа-
Ъейк22 а едег дЭзШЯвкоаЪег жзЭжвЭйк лШбШйШ а лаб-
најЭ, беја еЪа ЮШдзеЪа ЬедеиЭ иЪејег аийадеиваоде-
пћк, ШбйаЪазШјкћа идШЮдЭ жиамеиенајШвдЭ гЭмШдаЯгЭ. 
Т Релнљ гнпи еЪе жеиЭЩде ЪШЮа ЯШ жейзЭидШ, лзШЫгЭд-
йШздШ бШЯаЪШњШ е зШйдаг жеЫаЩајШгШ, еиеЩайе едагШ 
бејЭ ик жеивЭЬанШ аЬЭевепбам икбеЩШ. 

СШбе иЭ к лзШЫгЭдйк Йнкеж (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 
171) аийеЪзЭгЭде зЭлвЭбйкјк йзШЬанаедШвдШ жеЫзЭЩдШ 
еЩзЭЬдШ жзШбиШ: „ЙзийШоШ, ЩкиЭд, нзда ЩШзјШб а бевЭЮ 
иЭийШзШ жеЬ њаг“; „ЉкЬа вЭвЭб а ийаидкйк пШбк оЭвк 
жзадеиава“ а бвЭйЪШ: „СкЮавЭ а жзебвањШвЭ“; „Т бШ-
гЭд ЯШйкнШва игШпйЭдајЭ бејЭ јЭ йкђк ЬјЭнк жеЪЭве“, 
Шва а њамеЪШ дЭгећ к Явег ЪзЭгЭдк: „Лаивава ик ЬШ 

                                                 
21 ОеЬ кигЭдаг жзЭЬШњЭг жеЬзШЯкгЭЪШге зЭвШйаЪде Шгез-

лдЭ жзажеЪЭЬдЭ еЩвабЭ, беја иЭ геЫк јШЪљШйа бШе бзШйбе иШежпйЭ-
њЭ, гЭгезШй ава лШЩквШй, Ш аЯЬЪШјШјк иЭ, жзЭ иЪЭЫШ, же жзЭйже-
ийШЪна е ЯШиЪЭЬеоЭдеј аийадайеийа едеЫШ пйе иЭ бШЯкјЭ. МШ йеј 
жзЭйжеийШЪна ЯШидаЪШ иЭ еЬдеи жзажеЪЭЬШоШ а њЭЫеЪам ивкпШвШ-
нШ, ЩкЬкћам жзЭдеиавШнШ жзЭЬШњШ, едШ јЭ агШдЭдйдШ ЮШдзк, ЬЭе јЭ 
њЭЫеЪЭ ийзкбйкзЭ, беја иЭ дЭ ЫкЩа да бШЬШ иЭ ЪЭзШ к оањЭдаодк 
ЯШидеЪШдеий жејЭЬадШодЭ жзаоЭ гШњЭ-ЪапЭ аЯЫкЩа. СШ ЯШЬШйШ, ЮШд-
зк агШдЭдйдШ „аийадеиваодеий“, бејк аийеЪзЭгЭде жзШйа а ийШвде 
бевЭЩШњЭ жеЪЭзЭњШ к аийадайеий бедбзЭйдЭ жзаоЭ, еидеЪ јЭ ЪапЭ-
ийзкбЭ лкдбнајЭ жзЭЬШњШ – кгЭйдаобЭ, иенајШвдЭ, жиамевепбЭ, 
зЭваЫајибЭ. Н кигЭдег жзЭЬШњк ЪаЬа: ЛавепЭЪаћ-ЂезђЭЪаћ 1985: 
245-246; ЛавепЭЪаћ-ЂезђЭЪаћ 1997; ЛавепЭЪаћ-ЂезђЭЪаћ 2000: 
172-178; Оeпаћ – MавoпeЪаћ-ЂoзђeЪаћ 1984. СШбеђЭ (ШЯЩкодаг 
зЭЬег): Baskom (William Bascom) 1987: 224-228; Bošković Stulli 
1971: 247-264; Bošković Stulli 1975: 121-136; Bošković Stulli 1991: 
160-197; Liti (Max Lüthi) 1987: 238-241; Fon Sidov (Carl Wilhelm 
von Sydow) 1987: 229-231; Čistov 1987: 234-237. 

22 „Озаоaњa o ЮаЪoйк к иЪojoj жзазoЬдoj изeЬада, к Ъвa-
ийайoj гaвoj Ызкжа, иa иЪаг бaзaбйeзаийаодаг иЪojийЪагa – икЩje-
бйаЪдoпћк а oиoЩдаг бaзaбйeзoг, бзaйбаг йзajaњeг, и oзаjeдйa-
наjoг жзeгa аибaЯаЪaњк аиjeобa ЯЩаљибoЫ ЮаЪoйa, дo ажaб ЩeЯ 
жзaЪe, oЩjeбйаЪдe Ьoбкгeдйaздoийа, и гoЫкћаг Яaгeйбoг лабнаje, 
и eвeгeдйaздoг бњаЮeЪдoг ийзкбйкзoг, иa ийaдoЪайoг aдaвoЫдo-
пћк, aва дe а jeЬдaбoпћк и йзaЬанаjoг а гoйаЪабoг йкaрицмиф 
Ъзийa кигeдe бњаЮeЪдoийа – йa жзаоaњa o ЮаЪoйк оадe иaгoийaв-
дк бaйeЫoзаjк икЪзeгeдe кигeдe бњаЮeЪдe жзoЯe“ (Bošković Stulli 
1984: 359). 
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ћЭ иЭ ЬШвЭбе окйа а ЬШ ћЭ иЭ дЭбе ЯШвШиайа. А дајЭ да 
жзЭбе жзШЫШ.“ РйШза иЪЭй иШ иЪејаг дезгШгШ а ЪЭзе-
ЪШњагШ дЭгећШд јЭ жзЭЬ деЪаг иЪЭйег-дЭиЪЭйег: „аЯ 
жейењЭЫШ зШйШ (айн је сн и бин пас) дШ деиавагШ ЫШ 
ЬедајЭва (айн рт нмн мнрика), к вагЭдегЭ иШдЬкбк и 
гШваг жзеЯезег. Ми рерспе га мијерт онзмаке“ (дШЫвШ-
иавШ Љ. О. Љ.). 

ОзегЭдЭ бејЭ Ьедеиа йеб ЪзЭгЭдШ ЭлЭбйде ик 
ензйШдЭ а к зШпоайШЪШњк ивеЮЭданЭ Йневисез. ВзЭгЭ 
к еЪег лзШЫгЭдйк йЭоЭ кдШЯШЬ, еЬ иШЬШпњанЭ бШ жзе-
пвеийа. ДШдШи бевЭбйаЪдеЫ ли еЩЭвЭЮЭде јЭ иЪЭбева-
бег дЭгећк: 

Т икйјЭина, ибевЭйШда, кЯШ ЯаЬ, јШоа жзажзајЭ-
йае, ейагШ, иШге ЫвШи дЭ кЯЭе ЬШ беЭЪайЭЯШге. 

ОзЭбеиава, ћкпдква гЭђШпЭ, а жЭпдкйе ЯШ зе-
Ыег жедајЭва, кЫШзШб жеЬ ийзЭЪк, ћкибајк к ћепдаб, га 
к беЭЪайЭЯ. 

НжеЬејоЭдЭ к жвШдЬапйк, ЯШжкдквШ ЯгајШ, ЬаЪа-
дШ дШ ЮЬзајЭве, Ызег к пљЭгЭ, да ЩзШпњЭдабШ, бШж е 
ваийк, га к беЭЪайЭЯ. 

ДјЭнШ ЩЭЯ еЫзњШоШ, јШЮЪЭ даЯ ваЪШЬк, жзеЪзЭве 
бзеЯ пжавШ, да ЫзШпбЭ к дШћЪШгШ, ЫвШЬ еоајк дЭгШ иШ-
ге беЭЪайЭЯ. 

ЗШпва к РЭгељ, зкЩЭ Ье ЯЭгљЭ, дЭ жайШјк, бШе ЬШ 
дШи дЭгШ, иШијЭбва, да ЯШ ијЭгЭдШ, иЪЭ њагШ, дШгШ беЭ-
ЪайЭЯШњЭ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 169). 

 

НЪк јШЬабеЪбк ЯШјЭЬданЭ бејШ иЭ а дШиаљк а икЬ-
Щада еЬкжазЭ иШге јШЬШњЭг а Ъабег, ВкбиШдеЪаћ 
ЭлЭбйде жеЭдйазШ жеЬиЭћШњЭг дШ дЭбШЬШпња, ЯШЩезШЪ-
љЭда игаиШе, бШЬШ еЪе дајЭ ЩавШ ивеЮЭданШ, ЪЭћ зШ-
йдаоба жебвао, еЩваб жoЪeЯаЪШњШ а жoаийoЪeћаЪШњШ и 
jкдaпйЪoг „мeзojаЯазaдам жзeЬaбa“ (ЦajбaдoЪаћ 1973: 
238): „МЭбШЬ Йн је висез!, Ш иШЬ беЭЪайЭЯ!23 

                                                 
23 ЕжаЯеЬШ Гнпрйнг вијемха o ПaЬкдк а ЉкЩана (ОЭйзеЪаћ 

ЊЭЫеп 1983: ий. 2752-2789) – oЩвабoЪaдa бao гeгoзaй o икбoЩк 
љeпaдибoЫ ЪojЪoЬe и бзaja XVII Ъeбa, ПaЬкдa аЯ ОзoЫoдoЪаћa, и 
Tкзнагa – иШЬзЮа жзагЭз бвабoЪaњa жзeЬaбa: 
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ВЭегШ јЭ ивеЮЭд а еЬдеи ВкбиШдеЪаћЭЪам жзаоШ 
е ивеЪагШ жзЭгШ ШдЭЫЬейа а пШљаЪеј жзаоа, кигЭдеј 
жеивеЪана а аЯзЭна (Щаве найазШдагШ, Щаве еЩвабе-
ЪШдагШ к гШдазк кигЭдам ЮШдзеЪШ), бејагШ иЭ оЭийе 
жеЭдйазШјк, Шва а жеаЫзШЪШјк жејЭЬадЭ зЭоа – жзаоЭ.24 
ОедЭбШЬ иЭ иШгег бедйЭбийкШваЯШнајег кигЭдЭ аЯзЭбЭ 
њЭде ЯдШоЭњЭ ЬеЬШйде аийаоЭ, жШ а жегЭзШ бШ иШйаза 
ава, геЮЬШ, жеизЭЬде аЯзЭоЭдеј бвЭйЪа. ПЭнаге аЯШ зЭ-
оа Цпмима а Цпњн, бејЭ дЭжеизЭЬде ЫеЪезЭ е „нздаг 
жйанШгШ. ЛШзйеЪибаг а ШйвШдйибаг. 1999“ (ВкбиШде-
Ъаћ 2011Ш: 454) а е нздавк дећа к бејеј жШЬШјк нзњеЪЭ 
зШбЭйЭ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 455), ивЭЬа зЭо Цтймтси, Ш 
бШе жзаоШ е њеј, бкзЯаЪег25 аийШбдкйШ жеивеЪанШ: 
„РЪЭйШ ћЭ Щайа гейабШ бејШ ћЭ гк ЪапЭ ЫвШЪЭ нкбдкйа“ 
(ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 455). НЬ аибкийЪШ а ийШЪШ оайШенШ 
ЯШЪаиаћЭ бШбе ћЭ јЭ оайШйа: бШе кдаЪЭзЯШвдк ежегЭдк 
ЬШ јЭ игзй иЪШоајШ а ЬШ ЯШ иЪШбеЫШ жзЭЬийШЪљШ бедШода 
икЬ љкЬиба а ЩеЮја, ава бШе Ыезбк бвЭйЪк ЯШ нзњШ беја 
дШг јЭ, „бШе дЭбШЬ“, жеивШе нздадк а нздЭ жйанЭ. 

ХЭве ивеЪе О жеиЪЭћЭде јЭ дЭагЭдеЪШдег, Шва 
јШиде жзЭжеЯдШйљаЪег иЪЭйайЭљк – РЪЭйег РШЪа. ЙШе 
гайиба йЪезШн, ед in illo tempore геЬЭвкјЭ иЪЭй РЭгељ 
ЫезЭ, жзавШЫеђШЪШ ЫШ љкЬагШ; бШе бквйкзда мЭзеј ед 

                                                                                                     
А нм гађа отчйнл, ме оперсаје; 
оноијева, самйн, гкарнвисн, 
опиоијева Баја и Мнвайа, 
опиоијева, Дпачйа и Втйнст 
и два Втйа нд река Спњимаф, 
Лапйнвића и Снламнвића, 
а йкийтје и живе и лпсве – 
види рспачмт тпт опед нцила! 
 
24 МШ жзагЭз: „ПајЭо к жзаок, бШгЭд к ЪзйШок“; „РШг иЭ 

ЪеЬа к дЭЪаЬ“; „ДеЩзе ЪЭЮЭп вабк ЯШ ежкйк“; „...Ма паљШб к ЪзЭ-
ћк“; „МабеЫШ вкжЭпйадШ дајЭ зШЯгадквШ“; „АвШв йа гзбШоадШ“; „Ва-
пЭ дШи јЭ йШге де еЪШге“; „Т дЭдШЬШ дЭгШ дШЬШ“; „СЭЮа јЭ дШЪШ-
Ьдаб де дШжШидаб“; „...Йег ежШдна бег еЩејна“; „...СајЭиде жеЬ 
бШжег“; „РЪЭйШ ћЭ Щайа гейабШ бејШ ћЭ гк ЪапЭ ЫвШЪЭ нкбдкйа“... 

25 ЙкзЯаЪег иЭ, оада га иЭ, беЬ ВкбиШдеЪаћШ еЩЭвЭЮШЪШјк 
дЭжеизЭЬде найазШдЭ дШзеЬдЭ аЯзЭбЭ. 
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коа РЭгељнЭ ЬШ ЫзШЬЭ а зШЬЭ; Ш бШе мзапћШдиба иЪЭ-
йайЭљ опнрвећтје ам, кижеийШЪљШјкћа йЭгЭљдШ гезШвдШ 
дШоЭвШ а ЯШбедЭ. ИийеЪзЭгЭде, јШиде ик кеољаЪа лзШ-
ЫгЭдйа аийезајибЭ икЬЩадЭ дШјгвШђЭЫ иадШ ЪЭвабеЫ Юк-
жШдШ РйЭлШдШ МЭгШњЭ.26 

РШЯЬШдШ еЬ лзШЫгЭдШйШ зШЯваоайЭ ЮШдзеЪибЭ 
жзазеЬЭ (жзЭЬШњЭ, гайевепбе Эйаевепбе, бквйкзде 
аийезајибе; жШзШЩевШ; бШЯаЪШњЭ е ЮаЪейк; жзеЯШаЬШ), 
жзажеЪЭЬШдам а аибШЯШдам к зШЯваоайаг жзажеЪЭЬдаг 
геЬкиагШ, еЪШ нЭвадШ ЬеЩајШ еиеЩЭде ЯдШоЭњЭ к нЭ-
вада ЬЭвШ, кижеийШЪљШ ЬкмеЪдк ЪЭзйабШвк а жзЭзШийШ к 
аийезајибк ежегЭдк жапоЭЪег ЪзЭгЭдк а њЭЫеЪаг ЬЭЯ-
езајЭдйаиШдаг иШЪзЭгЭданагШ. 

РЪЭ йа ЬШјЭг. И ЩаћЭ йШбе, бШе а ЬеивЭ пйе јЭ 
Щаве, Шбе иа га жеиквШд, Шбе иа га ЪајЭзШд а же-
ивкпШд, Шбе иЭ дЭ бежаийап а дЭ изЬап, иЪЭ ћк йа зЭћа 
Ьеб иа га жеиквШд. ИЯ жеиквдеийа гејШ ЬеЩзейШ зШийЭ 
(Онрткам, 373-374). 

 

ТйбаЪШјкћа к жзажеЪЭЬШоба беигеи Релнљ гнпе а 
зЭлвЭбиЭ ЬЭвеЪШњШ а ЫеЪезШ РЪЭйеЫ РШЪЭ, ВкбиШдеЪаћ 
дШЫвШпШЪШ иЪЭжзаикйдеий а иЪЭЪзЭгЭдеий њЭЫеЪам же-
зкбШ а дШвеЫШ, бШе ЪзЭЬдеидк еик иЪеЫ зегШдЭибдеЫ иЪЭ-
йШ, беја агШ игаивШ Ьеб жШгйа иЪеЫ бквйкздеЫ мЭзејШ а 
мзапћШдибеЫ жзеиЪЭйайЭљШ а жШгћЭњЭг гк еЬШјЭ же-
пйк. 

Т Релнљ гнпи кижеийШЪљШ иЭ а икЫЭийаЪда ЬајШвеЫ 
и бњаЮЭЪдаг жзЭймеЬданагШ. АдЬзаћЭЪШ окЬЭидШ жза-
жеЪЭйбШ „ЗвеийШЪљШњЭ“ (АдЬзаћ 1985: 111-141)27 еЬвЭ-
ЮЭ к нЭвег ивеЪк П, к икЬЩада ЮЭдЭ ебзЭйдЭ а ЪзЭЬдЭ 
жежкй падича (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 386), оаЫзЭ, бејк ик, 
пилечйт (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 392), „бзкждк а ЪШљШийк, 
ибеЪШдк а ЪзајЭЬдк“, кЬШва ЯШ дЭжзавабк, ЬШва јЭ, 
                                                 

26 РЪЭйайЭљ к жзЪег ванк жзажеЪЭЬШ бШбе гк јЭ, бШЬШ јЭ 
Щае опиројемай ейШн ЬШе „ийШза а бзпЭЪайа бзШј ЬШ њагЭ кжзШЪ-
љШг, ЬШ ЩкЬЭг ЪвШЬШвШн Шва дШ йе дајЭиШг жзаийШе. НйапШе иШг 
еЬ бкћЭ, бзапег бШе пйе иЭ кЪајЭб к ЬШљадк аЬЭ“ (ВкбиШдеЪаћ 
2011Ш: 381). 

27 Н „ЗвеийШЪљШњк“ ЪаЬа, Ahmetagić 2011. а ѝеЪШдеЪаћ 2017. 
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кбвЭйк дЭЯдШдаг ЫзЭмег жзЭЬШбШ,28 гЭђк „Ява дШзеЬ“, 
ЬШ иЭ, жежкй АдЬзаћЭЪЭ јкдШбањЭ, ийаЬа ЯЩеЫ гкЮЭЪ-
љЭЪеЫ зШЯгЭйШњШ: 

...онцме мабпајаси йнкийн је загнвнпљив и фтлн-
пам, йан лакн йн, замилљив и забавам, йан да ре ралн за 
сн пндин, йнкийн је – пазмнндам, једимн мела йн да лт 
йаже ирсимт, а леми ре рстживакн нд његнве пазмн-
ндмнрси, ралн чсн мијерал йљтц ма гпкн, лнпака рал т 
Релнљ бјежаси нд снга (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 388). 

 

ЙедйзШий аЯгЭђк едеЫШ пйе жзажеЪЭЬШоанШ Ъа-
Ьа: 

...мерйкасам, пачцасапирам [...], зартйам и метзди-
жем, йан завака ма днкими йада вјесап нбаки мавиљай, р 
химгапнл т птйала и ркимнл т бпхила, йан да ре мела 
йад нреймтси, опава пазвака нд цељадеса, пазваљемий 
(ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 387), а жзЭЬийШЪЭ бејк њЭд гкЮ 
ЫзШЬа ЫеЪезЭћа е иЭЩа, дЭжеизЭЬде ШиеназШ дШ икжзе-
йдеий аЯгЭђк лаЯаобЭ жејШЪЭ а иенајШвдЭ гШибЭ АдЬза-
ћЭЪеЫ АдЬзајЭ ЗЭзШбеЪаћШ а њЭЫеЪеЫ жедШпШњШ аЯгЭђк 
оЭйаза ЯаЬШ, жзЭЬ ЮЭдег ЯШгкбвег еЬ ийаЬШ. Рваоде 
АдЬзаћЭЪеј Адана, бејк „ЪзЭђШ гкЮЭЪљЭЪе ЩЭизШгде 
вШЫШњЭ а жедШЪљШњЭ жайШњШ: Пазтлеч?, бШе ЬШ јЭ едШ, 
ЩкЬкћа ЮЭдШ, дЭижеиеЩдШ ЬШ имЪШйа пйШ ед бШЯкјЭ“ (ѝе-
ЪШдеЪаћ 2017: Щ. ж.) а ВкбиШдеЪаћЭЪШ јкдШбањШ и Ыез-
оадег бегЭдйШзапЭ йе пйе јЭ зШЯЩезк коЭ еда беја 
„дабШЬ дајЭик зШЯШЩазШва оЭгк гЭ коЭ“.29 

ВкбиШдеЪаћЭЪШ жзажеЪЭЬШоанШ30 ЬевШЯа Ье йШг-
дам иШгекЩавШобам агжквиШ. НдШ йШбе ЯШЫвЭЬШ „жедЭба 
зажШн, жедЭба заЬдаб к йеоавагШ“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 
392) а парсегљајила (жЭђк) гЭза жзЭбе ЫзЭЬЭ жзЭЩШ-

                                                 
28 „МШ жзШЪЬа гЭ ийаЫвШ дЭоајШ бвЭйЪШ...“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 

392). 
29 „ТЪајЭб ик гЭ коава пйШ јЭ зШЯЩез, бШе ЬШ дЭ ЯдШг пйШ јЭ 

кгде а Щаийзе, зШЯкгде а зШЯЩезайе“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 386). 
30 ИгШ к икЬЩада еЪЭ бШЯаЪШоанЭ бејШ палзЭ ЪвШийайЭ Юа-

ЪейдЭ дЭизЭћЭ ейбзаЪШ йкгШоЭћа зЭоа дШ ивеЪе П, а ЬШвЭбеЫ еЬјЭ-
бШ икЬЩадЭ ЊЭЫепЭЪЭ ПкЮЭ ЙШиШдеЪЭ, бејк јЭ дЭбШ „ЫзЭпдШ ЬкпШ“, 
ЬШвШ ЙШиШдк, беја јЭ „зђШ дЭЪШљШвШ“, „ЯШйеоавШ Ъавк к йШгданк“, 
ЪеЬЭћа јЭ бШ йзШЫаодег еЬгЭйШњк аЯ ЯШјЭЬданЭ. 
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оЭде, йЭб аижвЭйЭде кЮЭ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 389), Шва 
а жзаЮЭљбкјЭ ЬШ иЭ њЭд парокаћтг ЩЭийзШЫШ к иЭгељ-
ибаг ЩЭижкћагШ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 389)... ИжШб, ЯШ њк 
дЭгШ аЯвШЯШ, бШе да ЯШ Безадк Релбк („И дапйШ иЭ дЭ 
ЬЭиа. ѝеп гШњЭ игзй ЬШ ЬеђЭ“ – РйШдбеЪаћ 1970: 260). 
РШ Релбег а Аданег ВкбиШдеЪаћЭЪк жзажеЪЭЬШоанк 
жеЪЭЯкјЭ а дЭЯШЬеЪељЭдШ оквдеий: 

 

...йкека рал нмај дам йада ли је птња излеђт мнгт 
тдапика, йада рал нгајсамика, и йада рт ле, ма сайав 
змай, њелт опедаки да ре рлипил, а ја ре мийад мијерал 
рлипика, йан чсн мећт днй ли је пијец птњава (Вк-
биШдеЪаћ 2011Ш: 395). 

 

Сег Щевдег дЭкйељЭдег оквдепћк, бејШ дШЫеда 
жзажеЪЭЬШоанк ЬШ „иЪкЬШ ЫЬјЭ јЭ ЯШбведайе“, ЩЭзЭ пт-
савхе, „гШвЭ ЪећбЭ и ЬвШоанШгШ, зкйШЪЭ, ЯЪШва иге ам 
зкйШЪна, бШе а гкпбШзнЭ и гШљШЪаг ЫзкЬагШ“ (ВкбиШ-
деЪаћ 2011Ш: 395), ЯШЪзпШЪШ иЭ њЭдШ жзаоШ. 

ЛеЮЬШ к ивана окЬЭидЭ вЭжейанЭ бејШ (к зЭоагШ 
ебкжљЭдаг к ивеЪк Т) ЯШйзШЪљкјЭ а еЯШзШЪШ РЭгељнЭ, 
оадЭћа јеп йШгдајег, кжзШЪе йгШийег њамеЪк иЪШбе-
ЬдЭЪанк, геЮЭге ивкйайа ЬајШвеЫ и ВзоЭЪаћЭЪаг ЯШ-
жаиег Дјевнјйа бпжа нд йнња, бегЩадШнајег вЭЫЭдЬШз-
дЭ жзаоЭ а ЬЭгедевепбеЫ жзЭЬШњШ. Ива јЭ еЪШ иЭгељ-
ибШ жзабШЯШ бејк ик „ЬедајЭва јкйзе а иЭгељибЭ ЯЪа-
јЭЯЬЭ“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 434) жШзњШбШ ЭйЭзаодЭ, ивк-
ћЭдЭ а ЮЭљЭдЭ ѝекеме, жеме йнје мела ава, жедШјжзЭ, 
ийЪШзШвШоба ЬајШвеЫ иШ Чтднл мевиђемил ЖаЪбШ Мабе-
ваћШ, и йаг пйе јЭ ВкбиШдеЪаћЭЪе окЬе ЭйЭзаоде, иЪЭ-
йвеиде, жзенЭђЭде а жзеиЭјШде еЬ иЪШбеЫ йЭвЭидеЫ, дШ-
йкзШваийаобеЫ ЭвЭгЭдйШ. 

ЛеЮЭ иЭ беЬ ВкбиШдеЪаћШ жзШйайа а ивеЮЭда 
ЬајШвеЫ иШ ивабШзийЪег бШе кгЭйдепћк а бедбзЭйдаг 
ивабШзагШ, к ежаиагШ – ивабШгШ беја веЪЭ а ЬеоШ-
зШЪШјк аЫзк иЪЭйвШ а йШгЭ, оаийк лезгк а дШЫеЪЭпйШј 
ЩејЭ, ЯШзШњШјк к йгШийЭ дШгШЯЭ иЭгељибЭ ЫкийЭ а дЭзШ-
ЯвкоаЪЭ йШгЭ. ЦайШЪе ивеЪе С јЭийЭ дШ зЭоа зШЯвкоЭдШ 
жзаоШ е ивабШзк беја к РЭгељк дШвШЯа адижазШнајк а 
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иШЫвЭЬШЪШ ЪвШийайа жзЭЬШоба даЯ, Шва, геЮЬШ, а ЩЭЯ-
дШЬдеий ЩкЬкћдеийа. ЙШжШ бејк ивабШзЭЪа ЯЭгљШна а 
иШЫеЪездана деиЭ јЭийЭ ЯШјЭЬдаобШ, Шва иЭ њЭде дЭЩе 
нЭжШ а зШЯавШЯа, жШ дЭгШ дШоадШ ЬШ иЭ йЭжЭвкб нзде-
ЫезибЭ бШжЭ ЪапЭ дШивабШ: 

ѝЭЬда ик ЯШжЭва ЬШ аЯзШЬа оЭйаза аийШ ивеЪШ, 
ЬзкЫа ик дШзЭђаЪШва ЬШ кгјЭийе њам кнзйШ нздеЫезиба 
ЫзЩ, бзШљЭЪиба, Ш йзЭћа ЬШ аижапЭ жеоЭйдШ ивеЪШ дШ-
пЭЫ агЭдШ а жзЭЯагЭдШ. РйеЫШ дШг иЭ ЯЪЭбдкве. РвабШ 
дајЭ ЬеЪзпЭдШ, Ш да га дЭ ЯдШге пйШ ћЭ и дШгШ Щайа 
(ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 420). 

 

ВкбиШдеЪаћ жеЬиЭћШ иЪејЭ иШЫеЪездабЭ / оайШе-
нЭ ЬШ даик деиава „ЩељЭЫ езкЮјШ“ еЬ ОЭйзШ КкЩШзЬЭ а 
жеЬиЭћШ дШ КкЩШзЬадЭ безЭдЭ љкЬибЭ а ивабШзибЭ, Шва 
геЮЬШ еийЪШзкјЭ а ЬкЩљЭ а кбзаЪЭдајЭ ЬајШвеЫЭ иШ ива-
бШзийЪег а ивабШзагШ.31 ПЭнаге, жезЭЬ КкЩШзЬЭ а њЭ-
ЫеЪам ЪЭвабам ивабШ, дШ бејагШ иЭ ейЪШзШјк „жвШдадибЭ 
оШЪоШванЭ а ЪавадибЭ јШгЭ, ЬкЩебЭ ЪзйШоЭ а жзеЪШвајЭ, 
игељибШ гзоЭЪадШ а еЩвШ ийШЩвШ к њеј, дШ бејеј бкљШјк 
гШЫвЭ а дШЯазк иЭ жеЪезбЭ ЮЭдШ к нздаг ЪЭвеЪагШ Ье 
ЯЭгљЭ, дШ бШгЭдаг бзийеЪагШ“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 419), 
к зЭоагШ дШ й ивкйЭ иЭ, к дШоадк дШ беја иЭ ЩЭЯагЭдег 
ивабШзк, „иЭгељибе ваийШњЭ ейЪШзШ, жзЭгШ дЭЩк а иЪа-
јЭйвк, ЬШ гк иЭ иШ жзийШ жзавабЭ еЬЪШјШјк, ЬзкЫШоајЭ, к 
жзЭеЩвШбк, ийШвШпЭдЭ а йШзШбШобЭ“, а ивабШзибШ жзе-
ийзШдийЪШ ДШдавШ ВкбиШдеЪаћШ. 

Т ВкбиШдеЪаћЭЪаг жезйзЭйагШ љкЬа кмЪШћЭдам 
к жебзЭйк, ЫеЪезк, ЬЭвШњк а еЬгезк, геЮЭге, оада га 
иЭ, дШивкйайа, едШ аибедибШ, кЯЫаЩШдШ, кжЭоШйљаЪШ ва-

                                                 
31 ПЭнаге, жезЭЬ КкЩШзЬЭ а њЭЫеЪам ЪЭвабам ивабШ дШ 

бејагШ иЭ ейЪШзШјк „жвШдадибЭ оШЪоШванЭ а ЪавадибЭ јШгЭ, ЬкЩебЭ 
ЪзйШоЭ а жзеЪШвајЭ, игељибШ гзоЭЪадШ а еЩвШ ийШЩвШ к њеј, дШ 
бејеј бкљШјк гШЫвЭ а дШЯазк иЭ жеЪезбЭ ЮЭдШ к нздаг ЪЭвеЪагШ Ье 
ЯЭгљЭ, дШ бШгЭдаг бзийеЪагШ“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 419), к дШоадк 
дШ беја иЭ ЩЭЯагЭдег ивабШзк, к зЭоагШ дШ й, „иЭгељибе ваийШњЭ 
ейЪШзШ, жзЭгШ дЭЩк а иЪајЭйвк, ЬШ гк иЭ иШ жзийШ жзавабЭ еЬЪШјШјк, 
ЬзкЫШоајЭ, к жзЭеЩвШбк, ийШвШпЭдЭ а йШзШбШобЭ“, ивкйЭ иЭ а ива-
бШзибШ жзеийзШдийЪШ ДШдавШ ВкбиШдеЪаћШ. 
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нШ иЭљШбШ иШ ивабШ ОайЭзШ БзејЫЭвШ РйШзајЭЫ. ЙШе пйе 
иЭ к икЬЩада њЭЫеЪам зШийШЪљЭдам љкЩШЪдабШ,32 бејЭ дЭ 
жзагШ да ЯЭгљШ да ЪеЬШ, жШ еда кйеоапйЭ дШвШЯЭ дШ 
еЩвШбк, геЮЬШ еЫвЭЬШјк ЧШЫШвеЪЭ вЭйЭћЭ лаЫкзЭ, аийе-
ЪзЭгЭде вазибЭ а йзШЫаодЭ... 

Т ВкбиШдеЪаћЭЪеј Релнљ гнпи даик кбзпйЭда 
иШге „дШјзШЯваоайаја жзеЯда еЩвана“ (МЭЬаћ 2011: 
547-548),33 ЪЭћ а зШЯваоайЭ кгЭйдеийа. Цада га иЭ ЬШ 
Релнљ гнпа иШЬзЮа к иЭЩа ЪЭћ а РЭгељ ЯЭгљк, вЭжк а 
ийзШпдк, мзШдайЭљбк а едк бејШ кЩајШ, жежкй ейЭвеЪ-
љЭдам ЬзЭЪдам ЩеЫањШ жвеЬдеийа а РЭгељ љкЬЭ, беја 
квШЯЭ к њк бШе дЭзШЯвкоаЪа бевежвЭй ЫвШиеЪШ: бШе еда 
беја зЭоа иШЩазШјк а йкгШоЭ, еда беја к њагШ ибзаЪШјк 
а ейбзаЪШјк ЪвШийайк икЬЩадк, иЪЭ Ье едам беја йег 
њамеЪег (ава иЪег) жеЬкмЪШйк гШдапк а жзаЫеЪШзШјк. 
СШбе јЭ нЭве ивеЪе Ч езЫШдаЯеЪШде ебе даЯШ (ШкйежеЭ-
йаобам?) аибШЯШ икгњЭ, йЭибеЩЭ, ЫезбЭ икеоЭдеийа иШ 
ЪвШийайаг жеивег.  

ЛеЫвШ Ща иЭ бзеЯ нЭвк Релнљ гнпт жзШйайа же-
иЭЩдШ жзаоШ е аийезаја а ЬајШвеЫ и аийезајег РЭгељШ 
– еЬ жзШжзЭЬШбШ беја (ебкжљЭда к ивеЪк Р) жеЬаЮк 
жзЪЭ равапдайе а к њагШ дШвШЯЭ рависай, жзЭбе йкз-
ибам ЪзЭгЭдШ, Ье ЪЭвабам зШйеЪШ а ийзШЬШњШ а зШиЭ-
љШЪШњШ, жеЬЭвЭ ДзкЫеЫ иЪЭйибеЫ зШйШ, иЪЭ Ье ЫзШђШдибеЫ 
зШйШ „айн је сн и бин пас“, МАСН ЩегЩШзЬеЪШњШ а дШј-
деЪајам ЯЩаЪШњШ бејШ јеп кЪЭб жзЭЮаЪљШЪШге. РЪЭ јЭ йе 
жебзежљЭде иШйазаобаг аибШЯагШ, бШе пйе иЭ ивШдег 
ЪеЬег бзежа жШпњШб ЬШ Ща иЭ иШЪајШвЭ еЪнЭ, јЭз „МајЭ 
ЬеЩШз дабе бе дЭ бзежа“ (ВкбиШдеЪаћ 2011Ш: 184). 

РЪЭ йе ЫзШЬа иЭ к зЭоагШ а бзеЯ зЭоа бејЭ иЭ 
еЬаийШ ейЪШзШјк бШе „иЭгШдйаобШ јЭЯЫзШ жзаоЭ“ (ЙШвжШ-
оадШ 2010: 140-142), ежезЭ, дЭбШбе ЯШЬаЪљШвЭ, бШе ийе-

                                                 
32 НнзйШдеј еЬ Љеваписи Ье Љтчсилихе, еЬ кЯвЭйШ Ье жШ-

ЬШ. 
33 „Т бњаЯа иЭ дШвШЯЭ, дШјоЭпћЭ дШжезЭЬе, јЭЬда жезЭЬ Ьзк-

Ыам, дШјзШЯваоайаја жзеЯда еЩвана, жзаоЭ, ЯШжаиа, жЭигЭ к жзеЯа, 
жзаоЭ е бШзШбйЭзагШ, ЬајШвепбЭ жзаоЭ, жаигШ, аижеЪЭийа, идеЪа, 
лШдйШЯгЭ“ (МЭЬаћ 2011: 548). 
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бШ ЩЭЯ оеЩШдШ, бШе бзмейадЭ јЭЬдеЫ дЭийШвеЫ (ава ибезе 
дЭийШвеЫ) иЪЭйШ, Щевде ежкийЭвеЫ. СШ ЫезШ еЬ зЭоа 
аЯвеЮЭдШ јЭ а иШгШ еиеЩЭдеј иЭоа, жежкй едЭ жзШЪЭ бејШ 
иЭ дЭгавеизЬде иШйазЭ а еЬЪеЯа ќШЬег, йШге дЭЫЬЭ, ЫЬЭ 
к иШЩвШидег жвШЪег иЪЭйвк, мвШЬдег жежкй гЭиЭоадЭ 
дШ ивабШгШ ЛавЭдЭ ОШЪвеЪаћ-БШзава ЫадЭ, еЬ бе ЯдШ 
оајЭ зкбЭ, дЭоаја ЬеЮкЬдаб ЬШвЭбе еЬ едам беја ЫШ ЮЭ-
вЭ (Лавем, Лађије, Лажтмце). БЭЯ иЪејам жШийазШ еЪЭ 
зЭоа иЭ ебкжљШјк ЬаЪљЭ, ежезЭ, игЭпдЭ, ЯЪкодЭ а иЪЭ-
ЬеоЭ е јеп јЭЬдеј еЬ дШпам бквйкздам АйвШдйаЬШ ЯШ-
жзЭйЭдеј к ЪзЭгЭдк, иЪЭЬеоЭ е дЭЬеиЭЮдеј Ыеза к бејеј 
зШийк, Ш геЮЬШ а кгазк дШпЭ зЭоа. 
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Мапйн Недић 
 

„ПОВРАТАК У РАВАНГРАД“ 
МИРА ВУКСАНОВИЋА 

Йписицйи ноир 
 
 
Опнзт Липа Втйрамнвића, оирха онребмнг и је-

димрсвемнг мапасивмнг гкара т равпелемнј рпорйнј йњи-
жевмнрси, ндкийтје изпазисн тмтспачње рсикрйн-је-
зицйн једимрсвн и селасрйа трлепемнрс ма нме живнсме 
радпжаје йнји рт т мајвећнј лепи лнсивирами ирйт-
рсвнл рсецемил т десињрсвт и завицајт и айсивмил 
ндмнрнл опела језийт йан йљтцмнл рпедрсвт пазтле-
вања рвеса и цнвейа. Оа иоай, и т сайн цвпрснл рйкнот 
йњижевмнг изпаза и његнвнг змацења, Втйрамнвић ила 
и нрсвапења йнја ре онједимил онесицйил и рсикрйил 
екелемсила днмейке издвајајт из његнвнг днлимамсмнг 
мапасивмнг трлепења. ѝедмн нд сайвиф нрсвапења је и 
йњига Пнвпасай т Равамгпад, р ондмаркнвнл Бингпау-
рйе опионверси р опнкнгнл и оирлнл рвнјиф кийнва, нбјав-
љема 2007. гндиме т издањт Рпорйе йњижевме задптге 
и Бенгпадрйе йњиге. 

Пнвпасай т Равамгпад већ рвнјил маркнвнл и 
ондмаркнвнл, йнји меонрпедмн арнхипајт ма маркнв и 
радпжимт опнзе Вељйа Оеспнвића, нсйпива рвнје извнп-
мн селасрйн онље и нсвнпемнрс рвнје рсптйстпе опела 
мнвил лнгтћмнрсила опнзмнг изпаза. Пнвпасай т Ра-
вамгпад т нрмнви је опнјейснвама лаоа йткстпме и ила-
гимасивме оамнпале Рнлбнпа, гпада т йнјел ре, йан и 
нвде, т Спрсемийт, ндпжавајт дами онрвећеми равпеле-
мил рпорйил опнзмил оирхила. Т йњизи ре маказе ма-
пасивми онпспеси онзмасиф и лање змамиф Рнлбнпаха 
– оираха, ркийапа, онзнпичмиф гктлаха, педисеља, лт-
зицапа, йткстпмиф и онкисицйиф падмийа, рвечсемийа, 
опнуернпа, мнвимапа, замаскија, нбицмиф гпадрйиф рса-
мнвмийа. Опела снј нрнбими нва йњига опиоада опнзи 
тпбаме нпијемсахије и змацења, йнја је ралн онвпе-
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лемн, аки впкн имдийасивмн магнвечсавама т опесфнд-
мил Втйрамнвићевил йњигала р селнл живнса и јези-
йа завицаја. Нма је нвде днбика змацење йнмспаотмйса 
топавн завицајмнј опнзи, нсйпивајтћи ма сај мацим лмн-
гн ркнжемији кий нвнг атснпа мегн чсн ре сн ма нрмнвт 
његнве опнзе лнсивираме десињрсвнл, језийнл и зaви-
цајел лнгкн марктсиси. 

Липн Втйрамнвић ре нвайвнл йњигнл опийљт-
цин нмил рпорйил оирхила йнји рт н рвнјил равпеле-
михила и опијасељила нрсавики змацајма йњижевма рве-
днцења, йнја ре мајцечће маказе ма гпамихи днйтлем-
сапме и илагимасивме опнзе. Нд оираха његнвнг впе-
лема т ркицмнл йнмсейрст ре лнгт онлемтси Ликам 
Йачамим р йњигнл Стрпеси и оирла, Бнпиркав Лифај-
кнвић Лифиз ра Атснбингпауијнл н дптгила, Днбпиха 
Ћнрић р Ппијасељила, Опедпаг Оакаверспа р Нейпнон-
љел и мейи дптги. Т онпеђењт р йњигала онлемтсиф 
атснпа, тден илагимасивмнг је т Пнвпасйт т Равамгпад 
мајизпазисији. Меонрпедмијт имроипахијт за нвайвт йњи-
гт Втйрамнвић је лнган опнмаћи т йњизи пазгнвнпа Ли-
йнви Микама Кнњнвића (йнјт т нйвипт маркнва „Римт је 
цеспдерес“ онлиње т завпчмнл сейрст онмнвљемнг изда-
ња Пнвпасйа т Равамгпад из 2016. гндиме), йнјт је рал 
опипедин и т йнјнј ре маказе йпасйе опице и ркийапеви 
онпспеси „мейадачњиф рнлбнпрйиф бнела, рйисмиха и 
дптгиф бнжјиф љтди“, йан и т йњигала двнјихе атсн-
пнвиф онпспесирамиф опијасеља – Зарктжми Снлбнпхи 
из 1989 – Рсевама Вариљевића, ра бингпауијала опейн 
рснсимт онзмасиф кицмнрси Рнлбнпа из памијег впе-
лема, и Ликемйа Бељамрйнг Оиоха н рнлбнпрйнј Гкав-
мнј ткихи. (Спеба дндаси да је т издање из 2016. гнди-
ме, йан днотма опесфндмил онпспесила, тйљтцема и он-
ела „Ралнтй“, т хекими рарсављема нд пеци йнје онцињт 
ркнвнл „р“, нцигкедмн, иайн меилемнвама, онрвећема 
рнлбнпрйнл ркийапт ракача, Рави Рснјйнвт.) Леђтсил, 
онпспеси рсвапмиф кицмнрси из впелема т йнјел иф је 
Втйрамнвић онзмаван и дптжин ре ра њила т нрмнви ре 
пазкийтјт нд сейрснва т онлемтсил йњигала јеп је нм 
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се кицмнрси он опавикт опесвапан т живноирме йњи-
жевме кийнве, збнг цега рт његнва рећања н њила т мај-
већел бпнјт рктцајева днбијака унплт и змацење опа-
виф опионведайа. 

Мапасивми онпспеси т йњизи нсвнпеми рт ндкнл-
йнл н Павамгпадт опетзесил из опионвесйе „Онсирмт-
си“ Вељйа Оеспнвића и твндмил и завпчмил Втйрамн-
вићевил сейрснвила ра ноирила гпадрйнг језгпа и ма-
гнвечсајила онпспеса йљтцмиф рсвапакацйиф кицмнрси 
Рнлбнпа, оирха Вељйа Оеспнвића, оермийа Казе Йнрси-
ћа, ркийапа Ликама Йнњнвића и лтзицапа Оеспа Йнњн-
вића. Њифнва илема, изјаве, пеци и рсавнви, пазартси 
он лмнгил рспамихала йњиге, ртгепичт њем ме ралн 
селасрйи и радпжимрйи, мегн и њем вирнй впедмнрми 
рсамдапд. Р дптге рспаме онрласпам, Пнвпасай т Равам-
гпад је рвнјил нйвипмил сейрснвила т ригтпмнл онеси-
цйнл днрктфт и ра нмил нрсвапењила нвнг атснпа т йн-
јила је нм, т дтфт онрслндепмирсицйе онесийе и опа-
йре, йан йнлонзихинми нйвип рвнјиф йњига опнмаказин 
ндгнвапајтће сейрснве дптгиф атснпа ики, йнпирсећи он-
рстоай мађемнг птйноира, рсвапме ики уимгипаме ирйа-
зе йњижевмиф кийнва опесвапан т лнсивахинми ондрси-
хај за марсамай рвнјиф опнзмиф йнлонзихија. 

Сейрснви т нвнј йњизи он онједимил онесицйил 
ндкийала онвезтјт ре р Втйрамнвићевил хекнйтомил 
опнзмил декнл, йан чсн ре извермил тмтспачњил йа-
пайсепирсийала тйазтјт и йан мнва мапасивма хекима, 
дптгација нд његнвиф опесфндмиф нрсвапења. Си сейрсн-
ви рт нрсвапеми т йпаћил опнзмил унплала, днмейке 
ркицмил јнч твей опндтйсивмил лимилакирсицйил 
мапасивмил нбкихила рпорйе йњижевмнрси дптге онкн-
виме XX вейа. Сайве нбкийе ила једам бпнј рпорйиф ои-
раха дптге онкнвиме XX и опвиф двејт дехемија нвнг ве-
йа, онцев нд Оавка Тгпимнва и Живнјима Оавкнвића дн 
Паднвама Бекнг Лапйнвића, Ликирава Равића, Давида 
Акбафапија и дптгиф атснпа, ики йайве рт, т нйвипила 
маче йњижевме спадихије, оираки: Ивн Амдпић, Бнпа 
Рсамйнвић, Ликтсим Трйнйнвић, Рсеуам Лиспнв Љт-
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бича, оа и рал Втй Йапаќић т Рјецмийт рпорйнга језийа. 
Липн Втйрамнвић је т йпасйил опицала нве и дптгиф 
йњига опионведацйе опнзе опнмачан рвнј нбкий йпасйе 
опнзме унпле и дан лт онребмн йњижевмн змацење и 
утмйхијт. Његнва мерсамдапдма атснбингпаурйн-днйт-
лемсапма и арнхијасивма опнза т нвнј йњизи днбпил 
декнл ре маднвезтје ма мейнкийн његнвиф опесфндмиф 
йњига опица нбјављемиф онркедњиф гндима. Нма, леђт-
сил, збнг рвнје днйтлемсапме нрмнве змасмн виче мегн 
опесфндме йњиге, онйазтје йнкийн рт опедлес, нбкий и 
рлиран једмнг ерсесрйи нзмацемнг сейрса мепарйидивн 
леђтрнбмн тркнвљеми, и йнкийн са онвезамнрс сайнђе 
мнри јай оецас атснпрйе кицмнрси. 

Р дптге рспаме, његнв Пнвпасай т Равамгпад ра 
рвнјил опицала, опионвесйала, опионверсила, онверси-
ла, рећањила, тронлемала, ики „чсивила“ и „бекечйа-
ла“, йайн рт ма онједимил лерсила т йњизи нве „рнл-
бнпрйе и бингпаурйе опионверси“ сайнђе жампнврйи 
нзмацеме, ркеди једам нд нрмнвмиф опимхиоа мапа-
сивме онесийе нвнг атснпа – опимхио мнвиме и пазки-
циснрси. Сај опимхио опилењивам т његнвил опесфнд-
мил опнзмил нрсвапењила ма окамт онрстойа и иза-
бпамнг опедлеса опионведања, ейрокихисмије је ирйа-
зам т његнвнј йњизи Сиказай т пец, р ондмаркнвнл „н 
(рпорйнл) језийт и (рвнјнј) онесихи“ (2015). Т њнј нм 
йаже да лт йан оирхт „ме ндгнвапа мичса“ чсн би бикн 
маоирамн „он стђнј лепи и йактот“, аки ирсн сайн да рт 
лт рве йњиге леђтрнбмн пазкицисе јеп жеки да т рвайнј 
опнмађе њем пазкнг онрснјања и нбкий ирйазивања. Нм 
т снј атснонесицйнј йњизи сайнђе онсвпђтје да је 
његнва опнза т опипндмнј вези йнкийн ра йњижевмнл 
спадихијнл снкийн и ра йњижевмнл равпелемнчћт, 
дптгил пецила да ре његнве йњиге „ронпазтлевајт р 
впелемнл т йнјел ре онјављтјт, йнје је пазмнгкармн, 
метпавњемн, пазмнкийн и ма виче йпајева т ирси лаф 
нйпемтсн“. Р сайвил рсвапакацйил малепала рарвил је 
нцейивамн чсн ре његнве йњиге, и онпед онрсигмтснг 
тмтспачњег једимрсва, т селасрйнл онгкедт леђтрнбмн 
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днвнљмн пазкийтјт да иф је лнгтћмн онрласпаси йан 
днркедам изпаз онесицйнг опимхиоа пазмнкийнрси, т 
йнјел је, т нйвипила магкачемнг рсикрйнг једимрсва, 
селасрйа и жампнврйа пазмнкийнрс менофндма ме ралн 
пади дималийе хекнйтомнг атснпнвнг йњижевмнг нот-
ра, већ и збнг „пазмнгкармнрси“ рале рсвапмнрси н йнјнј 
ре гнвнпи. 

Йпасйи опнзми сейрснви нвде рт рвнјевпрсам „йљтц 
за тказай“ т Павамгпад и за онвпасай т опнсейкн впеле 
т йнјел рт заједмн онрснјаки рал атснп и његнви мейа-
дачњи павамгпадрйи, ндмнрмн рнлбнпрйи опијасељи и 
онзмамихи. Рвайа Втйрамнвићева опица т йњизи заопа-
вн је рвнјевпрмн рведнцамрсвн н орифнкнгији гпада и 
његнвиф рсамнвмийа, тпбамнг ремзибикисеса мейадачњег 
и мачег впелема т Рнлбнпт, т йнјел је атснп опнвен 
гнснвн две дехемије живнса и пада. Нве опице рт рвн-
јевпрсам реламсицйи йљтц и за нсйпивање имдивидт-
акмнрси, онребмнрси и имвемхије изабпамиф йњижев-
миф кийнва. Ончсн је и кицмнрсила йнје рт атснпт ме-
йад мечсн змацике т рсвапмнрси, йан и пецила из 
његнвнг десињрсва бика онспебма изверма вепбакма и 
ласепијакма онсвпда онрснјања да би и мала дамар 
змацике нмн чсн рт мейад змацике рвнјил онредми-
хила, Липн Втйрамнвић је бипан нме кийнве из мейа-
дачњег Рнлбнпа йнји рт рали он реби бики онгндам 
изазнв за лнгтћмт йњижевмт апсийткахијт. Засн његн-
ве опице т Пнвпасйт т Равамгпад ртгепичт онспебт да 
ре топавн йњижевмнчћт, йњижевмил нбкийнл, језийнл, 
пецила, опицнл, ерсесрйи нрсвапемил ирйазнл нд за-
бнпава зачсисе онједими љтди, онједиме рсвапме ки-
цмнрси йнје рт рале он реби онреднваке нме екелемсе 
имдивидтакмнрси и онгкеда ма живнс йнји рт за атснпа 
нве йњиге и за хект рпедимт т йнјнј рт живеке илаке 
онребмн змацење и йнје је рада опемеремн и цисанхила. 

Рви Втйрамнвићеви кийнви рт, дайке, рвнјил ори-
фнкнчйн-елнсивмил йапайсепирсийала тмаопед бики 
нменбицеми и т днбпнј лепи ерсесрйи нзмацеми, и ње-
гнв задасай је бин да ил пецила рацтва нменбицемнрс и 



 64 

да је ма тлесмицйи мацим онсвпди и опемере цисанхи-
ла, чсн је нм виче мегн троечмн тцимин. Т снле лт је 
змасмн онлнган и изпазис елнсивам ндмнр йнји је ра-
цтван опела рсвапмил кицмнрсила йнје рт лт онркт-
жике йан лндеки за маймадмн тлесмицйн спамронмн-
вање. Силе је бин нлнгтћем и бнгас пегирсап онесицйе 
нсвнпемнрси опела имдивидтакмил хпсала изабпамиф 
кийнва йнпичћем т нвил опицала онпспесила. 

За пазкийт нд релнљрйе спикнгије, роехиуицмнг 
опнзмнг спиосифа йнји ре опибкижава пнламерймнл 
нбкийт, Липн Втйрамнвић ре т Пнвпасйт т Равамгпад 
нйпемтн дптгацијел живнсмнл и йткстпмнл албијемст. 
Днй је т релнљрйнј спикнгији селасрйи бин везам за 
извнпмт йткстпт Цпме Гнпе и за снонмилијт, кейрийт, 
кегемде, есийт и орифнкнгијт завицајмнг рвеса, йнја лт 
ре малесака ронмсамн и опипндмн, впелемнл опепарса-
јтћи т његнвн нрмнвмн онесицйн мацекн, т Пнвпасйт т 

Равамгпад нм је селе за опионведацйт опнјейхијт рсвап-
мнрси опнмачан т опеонзмасљивнл опнрснпт гпада, т 
његнвнј йткстпмнј и тлесмицйнј спадихији и равпеле-
мнрси и т живноирмил кийнвила његнвиф рсамнвмийа. 
Днй је т опесфндмнј опнзи имроипахијт извнпмн ма-
казин, йайн рал йаже, т вкарсиснл десињрсвт опнве-
демнл т завицајт („Лнја онесийа је Йпња ѝека“, „Лнја 
онесийа је онвпасай т десињрсвн“, йаже нм т Сикарйт т 

пец, јеп је т Йпњнј ѝеки опнвен десињрсвн), т онпспе-
сила рнлбнпрйиф менбицмиф ики дпагиф кийнва нм је 
впеле рвнје имроипахије нд десињрсва онлепин йа лка-
днрси и гндимала живнса опнведемил вам завицаја, т 
нйвипила мнве йткстпме рпедиме и њемиф тпбамиф за-
йнмиснрси. Силе је, р једме рспаме, онсвпдин рвнј он-
есицйи рсав н онспеби онрснјања пазкициснрси и т 
нйвипила вкарсиснг мапасивмнг рвеса, а р дптге је јнч 
једмнл онйазан йайн ре днйтлемсапми ласепијак и ат-
снбингпаурйн ирйтрсвн лнгт рмагнл рсвапакацйе имди-
видтакмнрси и њемнг језицйнг бнгасрсва опенбкийнваси 
т змацајма йњижевма нрсвапења. 
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Иайн зармнваме ма рсвапмил бингпаурйил лн-
лемсила из атснпнвнг живнса и живнса йњижевмиф јт-
майа, йан и ма спадихији опнзмнг рвеса Вељйа Оеспнви-
ћа (спеба магкариси да је Втйрамнвић рвнјевпелемн ра-
бпан и опипедин рве опионвесйе и заоире Вељйа Ое-
спнвића „ма рнлбнпрйе селе“), његнве опице змасмн опе-
вазиказе рвнјт днйтлемсапирсицйт нрмнвт и онрсајт 
опави мапасивми ледаљнми ндабпамиф рнлбнпрйиф ки-
йнва и аслнруепе тпбамнг живнса т йнјнј рт онрснјаки. 
Втйрамнвићеви сейрснви тз онлнћ мейнмвемхинмакмиф 
мапасивмиф рпедрсава гпаде венла опивкацам, опнвн-
йасивам и ма елнсивмнј нрмнви опедрсављем ртбјейсив-
ми днживљај гпадрйнг албијемса, његнве йткстпе, дтфа, 
орифнкнгије, рсвапакачсва и имдивидтакмнрси његнвиф 
рсамнвмийа. Његнви опнзми ледаљнми онзмасиф кийнва 
жампнврйи и змацењрйи венла рт нсвнпеми, пазтђеми и 
изазнвми, йан чсн рт бике изазнвме и нсвнпеме и рве 
његнве опесфндме опнзме хекиме. ѝезий, рсик и имснма-
сивма рвнјрсва римсайре и т њила рт мајирсаймтсија 
лерса мапасивме опнјейхије рсвапмнрси, аки ре т њи-
фнвнл йнмсейрст сайнђе тйазтјт и мейе дптге важме 
онесицйе сацйе нвнг птйноира. 

Леђт њила је ндмнр атснпа опела вкарсиснл 
живнст т Рнлбнпт и опела тдект рвнга онкнжаја т пт-
йноирт, йан и ндмнр ме ралн опела жампт мегн и опела 
хекими и тлесмицйнј нрсвапемнрси онпспеса. Лнже ре 
пећи да је т нвнј йњизи, иайн ре атснп сптдин да рвнјт 
кицмнрс твей рсави т дптги окам, т сайнзвамт off он-
зихијт, т днбпнј лепи мазмацема и његнва рнлбнпрйа 
атснбингпауија, ра рвил важмил сацйала живнсмнг 
ирйтрсва йнје је днживљаван т снл гпадт. Т снл йнмсей-
рст је сайнђе важам и његнв ндмнр опела садачњнј дпт-
чсвемнј ристахији и лнгтћмил описирхила онкисицйе 
опипнде ма днгађаје т йткстпи. Магкачавајтћи да ње-
гнва „опица меће т онкисийт, аки фнће онкисийа т 
опицт“, Втйрамнвић је нсвнпин и једмн впкн важмн оне-
сицйн и сенпијрйн оисање ме ралн рвнје опнзе, мегн и 
опнзе и йњижевмнрси т дамачњел впелемт тночсе, т 
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йнје ре онкисийа и ирснпија меоперсамн и без ийайве 
жеље онједимиф атснпа и се йайн лечајт. Засн је једам 
онпспес т йњизи, једими мегасивми онпспес т њнј, 
онрвећем кийт Бтдма, иденкнчйнг опавнвепмийа, оап-
сијрйнг онрктчмийа и днрсављаца, рилбнка иденкн-
чйнг личљења и забпама т йткстпи, опнсив йнјег је 
мајеуийармији мацим ртопнсрсављања, онпед уизицйнг 
мацима нбпацтмавања, йайн ре дерикн ма йпајт опице н 
њелт, топавн рсављање т опицт, т йњижевмнрс, т лмн-
гн спајмији нбкий онсвпђивања његнвнг мегасивмнг он-
рснјања т ндпеђемнл дптчсвемнл впелемт. Онкисийа 
ре менресмн тйљтцивака т сейрс Втйрамнвићевиф онп-
спеса и нмда йада ре онлемт опикийе т дамачњнј Цп-
мнј Гнпи и онйтчаји њеме вкарси да ропнведе дерсптй-
сивми йткстпми, језицйи и махинмакми имжењепимг 
мад рвнјил мапнднл. 

Сайнђе је опилесма и атснпнва сежња да, онпед 
жампнврйе менлеђемнрси рвнјиф сейрснва и церсиф, тгкав-
мнл песнпицйиф атснйписицйиф изјава н њифнвнј йњи-
жевмнј (ме)нрсвапемнрси, тронрсави дималицмији писал 
опионведања опнлемнл мапасивмиф оепроейсива, нбпа-
ћањел кийнвила т дптгнл кихт, т сайнзвамнј си унп-
ли, рлењивањел атснпрйнг гкара н опнказмнрси ра гка-
рнвила н ауиплахији живнса, опијасељрсава, йткстпе, 
тйљтцивањел ндкнлайа из већ онрснјеће днйтлемсап-
ме гпађе ики из йњига дптгиф атснпа, цай и из једмнг 
мемаоирамнг, а изгнвнпемнг пнлама. Т снле рт лт ма 
онребам мацим онлнгки онвпелеми опизнпи реламси-
знвами фтлнпирсицйил еуейсила. Сайав је нмај т йнјел 
једам нрсапеки рагнвнпмий замеремн мтди лкаднл 
атснпт онгндмнрси тцкањења т „Нгањ“, дптчсвн за йпе-
липање, ики нмај т йнјел нсах једмнг нд кийнва йњиге 
гкеда ма рвнј ќеоми рас и рас ма СВ ейпамт и йад 
опилеси пазкийт т онйазивањт впелема, гкармн оиса 
ралнг ребе: Кнји ки је сацам? 

Нвайва имснмахија сейрснва, атснпнв елнсивам 
ндмнр опела кийнвила, жеља да йткстпа гпада т йнјел 
је опнвен радпжајме гндиме живнса бтде опедрсављема 
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опейн његнвиф живноирмиф опиоадмийа, гнвнпи н ње-
гнвнј ронрнбмнрси да днйтлемсапмт гпађт и рсвапме ци-
њемихе живнса тлесмицйил рпедрсвила нживи дн се 
лепе да онрсамт ерсесрйи пекевамсми ркнјеви йњижев-
мнг сейрса. Мейнкийн важмиф рсвапи је Втйрамнвић троен 
да опедрсави нвнл йњигнл – изабпаме ртдбиме и љтде 
једмнг павмицапрйнг гпада, магнвечсаје дптчсвемнг и 
йткстпмнг живнса т снл гпадт, рвнје лкадакацйе гн-
диме и, ма йпајт, рвнјт рсвапакацйт илагимахијт, трое-
чмн онсвпђемт ма гпађи дптгацијнј нд днлимамсмиф се-
ла и радпжаја рвнје памије опнзе. 
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АгЮвйЩеЭЩи Л. ЛбгЩежЫбћ 
 

ОД РЕЧИШТА ДО РЕЧНИЧИШТА 
О „СЕМОЉ ЗЕМЉИ“ МИРА ВУЙСАНОВИЋА 

 
 
1. 
Љтбисељила и стлацила равпелеме рпорйе опн-

зе онзмасн је да је Ликйа Ивић, једам нд мајвећиф ким-
гвирса йнје рлн илаки, давмн заоирака: „Десаљмн опе-
сперање Втйрамнвићевнг сейрса је задасай йнји језицйил 
рсптцњахила сей опедрснји тйнкийн ре ндктце, а спеба 
да ре ндктце, да опехизмн рагкедајт т њелт рве атсн-
пнве изпажајме ондтфвасе нкицеме т роехиуицмнј ле-
чавими дијакейасрйиф даснрси, рсамдапдмиф ирйазмиф 
нсекнсвнпења и кицме свнпацйе опндтйхије.“ Внђеми 
ме ралн нвил онзивнл, рпорйи кимгвирси, аки и йњи-
жевми йписицапи онотс: Липнркава Егепића, Мнва Вт-
йнвића, Ркавйа Гнпдића, Лапйа Медића, ѝнвама Деки-
ћа, Ивама Мегпичнпха, Акейрамдпа ѝепйнва и Падивнја 
Лийића опе рвиф, заирса рт мепесйн оираки н језийт и 
рсикт Втйрамнвићеве опнзе, оа је сайн ралн ма медав-
мoл матцмнл рйтот н рпорйнл језийт ма скт Хпме Гнпе, 
ндпжамнл т Ондгнпихи, бикн опијављемн цай цесипи 
пеуепаса ра селала онрвећемил Втйрамнвићевнл опн-
змнл изпазт. Опнрснпа за кимгвирсицйн и кимгвнрсики-
рсицйн рагкедавање његнвиф дека, рпећнл, ила јнч. 

За нвај рйто ндабпаки рлн амакизт Втйрамнвиће-
внг пнлама РЮджљ аЮдљЩ, йнји је рвнјил ондмаркнвнл 
роехиуицмн жампнврйи ндпеђем: АаЪлпеб иждЩе ж 909 

згЩебейвбн еЩабЫЩ. Иайн менцейиваме унпле и рспт-
йстпе, пнлам је изазван векийн имсепернвање отбкийе, 
а днбин је и МИМ-нвт магпадт йњижевме йписийе за 
пнлам гндиме. Пнлам т унпли пецмийа (ндмнрмн „пн-
лам пецмий“ т унплткахији ѝнвама Декића), опилеће-
мн је већ лмнгн отса т мачнј йписихи, мије Втйрамнви-
ћева мнвима, а н йнпекахијала излеђт Оавићевнг ХЩ-
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аЩийвжЬ иЮпебвЩ и његнве РЮджљ ЬжиЮ сайнђе је оирамн 
лмнгн и днбпн. Онвкацеме рт, ме без пазкнга, и оапаке-
ке ра Втйнвил Ризйвбд ијЮпебвжд, йнјег је за едихијт 
„Дерес вейнва рпорйе йњижевмнрси“ т издањт Ласихе 
рпорйе опипедин бач Липн Втйрамнвић 2012. гндиме.1 
Мећелн ре снле впаћаси јеп је већ пецемн рве мајзма-
цајмије. 

Без даље пазпаде и дтбљиф амакиза ма нвнле 
лерст, жекилн ндлаф тйазаси и ма цињемихт да је Вт-
йрамнвићев пнлам он рвнјнј онесицйнј залирки днрса 
бкизай и РлјЮЫЮибоЩдЩ б ЭилЬбд иЮпбдЩ Бпамйа В. Пади-
цевића (Ликамнвић 2001), йнје рт меопаведмн заонрса-
вљеме т лндепмил стлацењила.2 Нвнга отса жекилн 
ралн јнч једамотс ондвтћи ночсеонзмаст цињемихт да 
ре пецмий нд йњижевмнг дека, нрил он утмйхији, унп-
ли, утмйхинмакмнл рсикт йнјил је оирам и дптгнл, 
пазкийтје и он рвнјнј еЮгбеЮЩиежйкб опи тонспеби.3 
ѝайн је сечйн, маиле, залиркиси цисанха йнји пецмий 
циса педнл, нд опве йа онркедњнј рспами, и сайав би ре 
онсемхијакми йнпирмий пецмийа лафнл лнпан везаси 
за, ма опилеп, Втйнв Ризйвб ијЮпебв, йнји ре заирса ма 
онједимил лерсила лнже цисаси и йан опнза, а лнже 
ре сайн – видеки рлн – и опипедиси. Ирсихање мекиме-
апмнрси онрктжиће мал йан нбпазкнжење лнсивахије 
за мач кимгвнрсикирсицйи онрстоай т амакизи: тйнки-
йн је т оисањт пнлам йнји ондпазтлева унплт тазбт-
цемиф кейрицйиф, и сн нмилрйиф, ндпедмиха, лнжелн 
га цисаси он ндпеђемил, тмаопед ндабпамил, опимхи-
оила, т рйкадт ра онспебала опнтцавања језийа йњи-
жевмнг дека. 

                                                 
1 Маркнв издања т рйкадт је ра Втйрамнвићевнл онесийнл: 

Ризйвб ијЮпебв бгб ЩаЪлпеб иждЩе Втйа Рс. Йапаќића. 
2 Тлерме би, рвайайн, бике и језицйн-рсикрйе оапакеке ра 

онелала Ласије Бећйнвића ики опнзнл Кабтда Дпагића. То. Ли-
камнвић 2017а и Ликамнвић 2017б. 

3 Ра мекимеапмнчћт рвайнг сейрса, оа и пецмийа, т вези је 
и лндепми онјал нбзЮикЮвйкЩ, йнји ре мепесйн везиван за Оави-
ћеве пнламе. 
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2. 
Мача рекейхија опилепа, мапавмн, мије бика ми-

лакн опнизвнљма. Сей майнм цисања хекнга пнлама, 
ндктцики рлн ре да из њега ейрхепоипалн опилепе 
изведемиха ра ртуийрнл -бркЮ, опеонзмајтћи бач т 
њила мајпеопеземсасивмије рилбнке йнји нбјачњавајт 
йљтцма Втйрамнвићева онесицйа мацека.4 Нмили ра нвил 
ртуийрнл циме змацајмн сйивн пнлама. Т „Опвнл де-
кт“ опвнга издања из 2006. гндиме опнзмн је „нбпађемн“ 
19 нмила изведемиф нвил ртуийрнл: „Акавичсе“ (10-
11), „Амичсе“ (15-16), „Бјежичсе“ (36), „Бтлбапичсе“ (44), 
„Вапдичсе“ (49), „Вијакичсе“ (55-56), „Втјакичсе“ (66-
67), „Гпадичса“ (80), „Гтќакичсе“ (84), „Ђађичсе“ (98), 
„Игакичсе“ (134), „ѝаличсе“ (151), „ѝекичсе“ (156), „ѝе-
цичса“ (157), „Йастмичсе“ (166-167), „Йтћичса“ (189), 
„Кадичса“ (191), „Љецичсе“ (204-205), „Љтбичсе“ (205). 
Т „Дптгнле дект“ нвайвиф „ндпедмиха“ ила јнч 15: 
„Нвричсе“ (43), „Нпкнвичсе“ (51), „Нричсе“ (52), „Оа-
дакичса“ (57), „Окамднвичса“ (65), „Пазбнјичсе“ (85), 
„Пеоичса“ (91-92), „Равапдацичсе“ (101-102), „Рваси-
чсе“ (107), „Рлипичсе“ (122), „Рспмичса“ (131), „Рст-
оичсе“ (133), „Сицичсе“ (145), „Фпоичсе“ (183), „Ше-
мицичса“ (206).5 Дайке, т пнламт је кисепапмн нбпађе-
мн 34 илема ра ртуийрнл -бркЮ, чсн је вирнй опнхемас 
т ндмнрт ма дптга илемнвања бтдтћи да је тйтоам бпнј 
окамимрйиф мазива 909. 

За онсотмн нбјачњење Втйрамнвићевнг онеси-
цйнг онрстойа опи рекейхији нмила ра ртуийрнл -бр-
кЮ менофндмн је ондресиси ма цесипи кимгвирсицйе 
цињемихе. Опва је да нмили, вкарсиса илема мапнцисн 
                                                 

4 Дндасмт лнсивахијт за нвайав онрстоай опнмачки рлн т 
цињемихи да и једам Втйрамнвићев пнлам ила маркнв ГиЩЭбркЩ. 
Н Втйрамнвићевил онесицйил мацекила видеси његнве заоире 
МЮдлркб јЮабв (1984) и йњигт ереја РбгЩаЩв л иЮп: ж (йизйвжд) јЮ-

абвл б (йЫжјжј) зжЮкбоб (2015). 
5 Девес нмила рт т унпли pluralia tantum: ГиЩЭбркЩ, ѝЮ-

пбркЩ, ЙлћбркЩ, КЩЭбркЩ, ОЩЭЩгбркЩ, ОгЩеЭжЫбркЩ, ПЮзбркЩ, 
РкиебркЩ и ШЮебпбркЩ, аки лмнжимрйа унпла ме лења рт-
чсимрйи мичса т њифнвнј реламсихи. 
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лерса (снонмили), вндемиф онвпчима (фидпнмили) и 
окамима (нпнмили), днбпн цтвајт рсапимт, лмнгн бнље 
нд дптгиф пеци т једмнле језийт. Пазкнг кежи т њи-
фнвнј онрсеоемнј дереламсизахији, опажњењт змацења, 
йнја нлнгтћава да ре унпла нмила нйалеми јеп ме опа-
си пазвнј йнји илајт пеци ра „отмил“ змацењел.6 Да-
йке, илема впелемнл оперсајт да аеЩпЮ иайн илајт 
рвнјт опвнбисмт лнсивахијт, нрсаје ил ралн да и даље 
аЫлпЮ, ндмнрмн да отйн илемтјт онотс есийесе. Дптга 
цињемиха: топавн дереламсизахија нмила нсвапа опн-
рснп за еЩижЭел (злпвл) ЮкбджгжЬбјл, церст йнгмисивмт 
игпт йнкейсива йнји спага за онпейкнл лмнгиф илеми-
ха, мапнцисн вкарсисиф, йайн т опнчкнрси сайн и да-
мар.7 Спећа цињемиха: онрснје и нмили йнје зафваљт-
јтћи реламсицйи опнзипмнл свнпбемнл сиот (лндект) 
бнље пазнсйпивајт опвнбисмт лнсивахијт, а сн рт топа-
вн снонмили ра ртуийрнл -бркЮ. И йнмацмн цесвпса, 
йнја је т дипейсмнј вези ра спећнл: изведемихе ра рт-
уийрнл -бркЮ илајт заопавн два оападигласрйа зма-
цења, т завирмнрси нд свнпбемнг сиоа. Тйнкийн је т 
свнпбемнј нрмнви илемиха, тгкавмнл нзмацавајт лерсн, 
опнрснп ма йнјел ре мейада маказикн нмн чсн је иле-
мнвамн свнпбемнл нрмнвнл (сио оивЫбркЮ, ЬижЪбркЮ и 
рк.). Т мнвијнј кисепастпи је ирсаймтсн да „сайвиф пеци 
је лакн, онгнснвт т дамачњел језийт“ (Йкајм 2003: 125). 
Тйнкийн је, оай, т нрмнви гкагнк, нзмацавајт он опа-
викт лерсн ма йнјел ре впчи падња (йвгжебркЮ, еЩгЩ-
абркЮ), цай и йада гнвнпилн н опнчипемнл ртуийрт   
-гбркЮ (бЬиЩгбркЮ, пбкЩгбркЮ и рк.). Нвај свнпбеми 

                                                 
6 Шйнкрйи опилепи за нвт свпдњт рт снонмили ра рсапил 

марсавйнл -Ю т мнлимасивт лмнжиме лтчйнг пнда (ЖЩЪЩиЮ и рк.), 
йнји рт ре т апфаицмнј унпли нйалемики јеп мирт опасики гпа-
ласицйи пазвнј заједмицйиф илемиха ра „отмил“ змацењел. Нме 
рт, оай, пазвике марсавай -б йан имнвахијт. Згндам је и опилеп 
ЖЮгЮаебв, йнји норсаје ма опнрснпт ма йнјел је гпадивма илемиха 
ЯЮгЮаж већ вейнвила онсирмтса илемихнл ЬЫжЯђЮ, и рк. 

7 Ма опилеп, гнснвн је мелнгтће онресиси бикн йнји рп-
орйи ламарсип, а да ме цтјесе кнйакмт кегемдт н марсамйт илема. 
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лндек дакейн је опндтйсивмији.8 Равпелемнл депива-
снкнчйнл сеплимнкнгијнл пецемн, нвде лнжелн гнвн-
писи н виче кЫжиЪЮебн кбзжЫЩ (Ћнпић 2008: 33). 

 

3. 
Рве цесипи кимгвирсицйе цињемихе Втйрамнвић 

је айсивипан т рвнле опнзмнл онрстойт: гпадећи азбт-
цми пнлам сј. пнлам пецмий, нм заопавн ноиртје рвес 
мачиф илемнвања, онрсављајтћи „мапаснпа“ т онзихи-
јт йнкейсива, ндмнрмн т онзихијт свнпха ункйкнпа, 
бикн да је сайав „мапаснп-кейрийнгпау“ опедрсављем 
„ја-унплнл“ ики „ли-унплнл“, днй дптги ден йнке-
йсива циме меилемнвами „си“ ики меилемнвами „нми“. 
Сайн ма дект видилн млевобжеЩгежйкбгйвл зиЮиЮЬб-
йкиЩобјл, Втйрамнвићев онрстоай хиљамнг, рвермнг опе-
внђења матцмнг рсика т йњижевмнтлесмицйи, ндмнрмн 
опетзилања језицйн-рсикрйиф рпедрсава матйе, рада т 
мнвнл йнмсейрст и ра мнвил утмйхијала. Днй матцми 
ноир рвиф реламсицйиф, гпаласицйиф и упазенкнчйиф 
цињемиха везамиф за кейрийт маказилн т кимгвирси-
цйнј кисепастпи и пецмихила, йњижевмт нбпадт њифн-
вт видилн т „пецмицйил цкамхила“ тз маведеме маркн-
вме „ндпедмихе“. Иайн рт рекейснваме ндпедмихе он рвн-
ле свнпбемнл лндект гнснвн оападигласрйе, бтдтћи да 
ондпазтлевајт изведемихе днбијеме маведемил свнпбе-
мил сионвила ра ирсил ртуийрнл -бркЮ, њифнва „нбпа-
да“ т азбтцмнл пнламт ондпазтлева онрве пазкицист 
рсптйстпт, за пазкийт нд нме т матцмнј кисепастпи и 
пецмихила. 

Ики, дптгације пецемн: днй рспнги и ропегмтси 
језий матйе сежи рирселмнрси и оападигласицмнрси, 
језий йњижевмнрси топавн опави рверсам жквгже, тда-
љавање т ндмнрт ма нве нрнбиме. Т ндмнрт ма језий ма-
тйе, оа и ма рсамдапдми језий гемепакмн, језий йњижев-
мнрси тмнри, йайн би опачйи рсптйстпакирси пейки, 

                                                 
8 Иайн онрве жив, нвај свнпбеми сио тйпчсањел ра опес-

фндмн маведемил пађа т равпелемнл рпорйнл језийт опаве кейри-
цйе майазе (то. Ликамнвић 2016). 
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ЭЮмжидЩобјл, сј. вжемгбвк. Топавн ра сайвил йнмукий-
снл т ндмнрт ма фнпизнмс нцейивања ирсимрйнг кейри-
йнгпауа пацтма и пнламноирах: вапијахија рсптйстпе 
„пецмицйнг цкамйа“ заопавн је нмнкийн йнкийн и „нд-
педмиха“ – 34. Т рвила њила стлаце ре „вепбакме чи-
упе“, йайн иф мазива Акейрамдап ѝепйнв, јеп заопавн 
ралн ре н чиупала, сајмил йнднвила рйпивемил т 
снонмилила и лнже гнвнписи т йњижевмнрси. Дейнди-
пање сајми йнје мнре нмили ондпазтлева и дијакнчйт 
и лнмнкнчйт унплт. „Дијакнг“ је онмейад нвейнвецем 
йпнз ирйазе рвиф тцермийа т пазгнвнпт, йан т сейрст 
„Бјежичсе“ (I/36): 

 

- ЗЩкж зжебиЮ. 
- ИЭЮ л БјЮЯбркЮ. 
- ЙЩвж иЮпЮ? 
- БјЮЯбркЮ. 
- Сж јЮ йЮджљйвб зжежи. 
- ѝЮйкЮ. 
- МбјЮЭеЩ ЫЩд ебјЮ зжЪЮЬгЩ. 
 

Онмейад, леђтсил, пеокийе лнжелн ралн пейнм-
рсптираси, йан т заоирт „Акавичсе“ (I/10-11), т йнјел 
ре из ндгнвнпа „мапаснпа“ кайн марктћтјт оисања дпт-
гнг тцермийа т дијакнгт, йнји спага за онпейкнл нмила, 
ндмнрмн за лнсивмнл пецјт: 

 

„Ме. Йайва аждаја? Йайва ака? Мије ли ликн ми-
чса н њнј цтси. Мела нвдје аждаје. Нма је т језепимала. 
Днћи ћелн салн. Рацейај. Ме лнжеч рве ндједмнл. Сн 
ми нмај виче мар мије т опикихи. Пейнф р маднл да ће 
ли биси нопнчсемн. 

Ме, ме. Мије ми акавмнрс. Мије нд акав. Лада иф 
ила леђт мала йнји ће ма рвайнл лјерст онрвједнциси 
да нд Релнљамима ција је кивада ма Акавичст мела 
акавијег рсвнпења днйке ре лнже цайсап нгкариси. Н 
снле ре ме збнпи опед јабкамнл. Сн је за онд йалем.“ 

Шсн је илемнвање ркийнвисије, сн је пазкицисиф 
лнсивахија т йнкейсивт виче. Ндпедмихт „ѝецичса“ 
(I/157) йпари рсптйстпа ра нцисил оапакекизлнл, меи-
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рйазамил декнвила йнкейсива нкицемил мендпеђемн-
кицмил пецемихала ра опедийаснл вЩЯл и пазкици-
сил йнкейсивмил нбјачњењила онпейка нмила: 

 

„ѝедми йажт да је т мачил ѝецичсила, гдје је 
рада чипнйи отс, ма ртвкахи онд жтсил вакнл, бин 
мецији равапдай и т њелт пањемий, рал, нрсављем, оа 
ре цткн йайн јеци, оа он њелт ѝецичса. 

Дптги йажт да ре цткн т ѝецичсила т рвайн 
днба, л зжЭеЮ л зжежћЩ, лнже цирсн цтси йайн ре њема 
јейа опнкала, рве жечћа чсн је вјесап јаци, рве гтчћа 
чсн виче Бпзап р онснхила маднкази, оа он снле ѝе-
цичса. 

Спећи йажт да рт Релнљами т ѝецичсила, ндлаф 
онркије издига, опве гндиме, векийе њиве занпаки, 
онријаки јецал, онвкацики га и цейаки векийи пнд, оа 
он снле ѝецличса, оа ироакн д, оа нстда ѝецичса. 

Аки рви йажт да рт ѝецичса ралн сайав релнљ-
рйи йастм.“ 

 

Нвайве Втйрамнвићеве ндпедмихе мајбнље пазн-
сйпивајт лефамизле марсамйа мапндмиф (отцйиф) еси-
лнкнгија, йнје ре онснл опесацт т йњижевми сейрс па-
зкицисил арнхијахијала йнје ре пађајт йнд „мапаснпа“. 
За пазкийт нд ндпедмиха зармнвамиф ма дијакнгт, нме 
ра лнмнкнчйнл унплнл пеђе мнре тоисамнрс „мапасн-
па“ мад онпейкнл нмила, а цечће је нм т онзихији да 
чиупт зма јеп је везтје за йнмйпесам днгађај из опн-
чкнрси, йан чсн сн нбицмн т кегемдала и бива, а чсн 
кеон иктрсптје заоир „Вапдичсе“ (I/49): 

 

„Йада је знпми Лапйн Релнљамим, и бнг ре иле-
мнл знве, жемин мајрсапијега рима, днчки рт ндрвайтд, 
рсапн и лкадн, онд йаоала и целбепила, ма јаићахила 
ики сабамацйе, йнрацйе, бтчилихе, матпвамн, йан чсн 
мије Вагам тоалсин, йан чсн ме тлијел. Нд Вађевиме 
дн Вака рт споезт мацињеки и ма векийе пнзге онњаве 
пачипики, за кадмий. Дам и мнћ вапда спајака. 

Оа нсички. Нрсавики рпнв и кедимт. Нрсавики 
Вапдичсе.“ 
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Нвайви мапасиви оападигласрйи рт за Втйрамн-
вићевт опнзт: „мапаснп“ је цкам мапндмнг йнкейсива, т 
њелт је айтлткирамн и мапндмн оалћење и мапндмн ве-
пнвање, нм гнвнпи мапндмил језийнл рвнјиф опедайа, 
нм бачсими и айсивипа кнйакми ункйкнп, мапнцисн йпа-
сйе гнвнпме унпле. 

 

4. 
Онрснји, леђтсил, и йнмрсамса т нвил „пецми-

цйил ндпедмихала“, а сн је ндмнр „мапаснпа“ опела 
нбкийт и змацењт нмила. Топавн рт нбкий и опесон-
рсављемн змацење нмила онвнд за опицт, лнмнкнчйт 
ики дијакнчйт, за гнвнп ики пазгнвнп, ндмнрмн за зиб-

зжЫЮЭЩњЮ. Већ т дптгнл сейрст нвнга сиоа, маркнвље-
мнл „Амичсе“ (I/15-16), цисалн: 

 

- Лбиеж иЮоб ркЩ јЮ АебркЮ. 
- АебркЮ јЮ иЩЫебеЩ виЩј ибјЮвЮ, л гЩЭебобдЩ, 

ЬЭјЮ йл РЮджљЩеб ЭиЯЩгб ЩежЫЮ, ЬЭјЮ йл Ьжйкбгб злкебвЮ 
б вжеЩЬќбјЮ. 

- Чбд бркЮ еЩ виЩјл, аеЩ йЮ ЭЩ јЮ кл еЮркж Ъбгж 
б ЭЩ ЬЩ еЮдЩ. 

- РЫЮ еЩд бркЮ. РЫЮ еЩд јЮ АебркЮ. 
 

И нвај „заоир дијакнга“ заопавн онрсаје једам нд 
хемспакмиф кајслнсива цисавнг пнлама: да мерсајт он-
јаве, да мерсајт онјлнви, да мерсајт мачи живнси, оа и 
мач идемсисес, аки да лерсн њиф лайап нрсајт – пеци. 
Нвај лнсив вапипа ре ма пазкицисе мациме, аки лт ре 
Втйрамнвић оепиндицмн, гнснвн пислицмн, т пнламт 
впаћа, ондрећајтћи мар ма онзмаст мелимнвмнрс. Сайн 
т ндпедмихи „Йастмичсе“ (I/166-167) опасилн пазгн-
внп цкамнва йнкейсива: 

 

- ЙЩклебкЮ гб йЮ еЩ ЫбрЮ дјЮйкЩ? 
- ЧЮйкж. 
- А жеж ЬЭјЮ јЮ Ъбж ЙЩкле? 
- Сж јЮ ЙЩклебркЮ. 
- А ЬЭјЮ јЮ ЪбгЩ ЙЩклебеЩ? 
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- И кж јЮ ЙЩклебркЮ. 
- РЫЩ ЫЩд јЮ згЩебеЩ ЙЩклебркЮ. 
- ВбЭбж йб? 
- ѝЮйЩд. 
 

Упейвемсмн вапипање ирснг онрстойа, ирйазамнг 
дијакнгнл ра оисањила и ндгнвнпила, днопимнри он-
јацавањт имсемзисеса једмнг нд хемспакмиф лнсива т 
пнламт пецмийт, йан т ндпедмихи „Рспмичса“ (II/131): 

 

- НйкЩ гб бркЩ? 
- НйкЩрЮ РкиебркЩ. 
 

Нд ночсиф лерса птпакме рвайндмевихе, леђт-
сил, и сн опасећи ралн једам свнпбеми сио опи иле-
мнвањт опнрснпа, Втйрамнвић мар вечсн внди и впкн 
опеонзмасљивил десаљила из маче мерпећме бкиже 
ирснпије, т йнјнј рт впчеме онкисицйе, иденкнчйе и, ра 
њила рйноцаме, језицйе ламиоткахије. Сайве је опи-
пнде ндпедмиха „ѝаличсе“ (I/151): 

 

„Онркије рт јалт забеснмипаки, пейки да ст мије 
бикн јале, да ила ѝаличса, аки мијерт лнгки опевапи-
си мийнга. ѝаличсе ре ралн нсвнпикн“. Ирса језива ме-
давма опнчкнрс онрведнцтје ре јнч једмил нмилнл, и 
ноес је т оисањт јала, ноес Дптги рвесрйи пас, аки рада 
је т ндпедмихи „Рстоичсе“ (II/133) унпла сейрса ил-
оепасивма, т унпли имуимисива: „Ст је бика Рстоа, 
трйа и дтгацйа јала, бездамиха, онйазаси. Нсйад рт нми 
т њнј, нсйад је Рстоа запавњема беснмнл, нсйад је јейа т 
зелљт нсичка, нмалн је Рстоичсе, онрвједнциси.“ 

 

Нмили ра ртуийрнл -бркЮ онсвпђтјт, мартопнс 
маведемил опилепила, јнч једам нд хемспакмиф лнси-
ва пнлама – йнмспарс излеђт кеоче, бнгасије, рпећмије 
и бнље опнчкнрси и птжмије, рипнлачмије, жакнрмије 
и кнчије радачњнрси, йан т ндпедмихи „ѝекичсе“ (I/156): 
„Илаки рлн ѝекимт гнпт. И ѝекнвий. И ѝекнвихт. И 
ѝекачмихт. Рвайт рлн једмайн оазики днй мије днчка 
ЯлкЩ ЪжгЮркбеЩ ције иле мијерлн фсјеки да оалсилн. 
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Жтса бнкерс је рартчика маче ѝеке, ѝекимт гнпт, ѝе-
кнвий, ѝекнвихт, ѝекачмихт. Рада гкедалн ѝекичсе и 
ме йлрбдж жЪиЩаЩ.“ Мейадачње бнгасрсвн и кеонса 
нгкедајт ре и т бпнјт пеци ра ирснл нрмнвнл, днй иф је 
дамар рве онсирмтка ралн једма, зкнйнбма и нонлињт-
ћа. И нва деоперивма ронзмаја ила рвнје пазкицисе 
изпажајме пеакизахије, а једма је т ндпедмихи „Йаст-
мичсе“ (I/166-167): 

 

- А жеж ЬЭјЮ јЮ Ъбж ЙЩкле? 
- Сж јЮ ЙЩклебркЮ. 
- А ЬЭјЮ јЮ ЪбгЩ ЙЩклебеЩ? 
- И кж јЮ ЙЩклебркЮ. 
- РЫЩ ЫЩд јЮ згЩебеЩ ЙЩклебркЮ. 
- ВбЭбж йб? 
- ѝЮйЩд. 
 

Да је впеле лимткн и да је нмил топавн лнси-
вирам снл цињемихнл, ртгепиче ре онмейад ралн оеп-
уейснл т дијакнгт, а нвај гкагнкрйи нбкий онрсаје сайн 
рилбнкицйа нйнрмиха цисавнг заоира, йан т ндпедмихи 
„Нвричсе“ (II/43): 

 

- ЧбјЮ јЮ Ъбгж НЫйбркЮ? 
- РкжјЩежЫж. 
- Йжгбвж јЮ йбјЩж жЫйЩ? 
- Ож јЮЭеж иЩгж. ЗЩ вжњЩ. 
 

Йнмспарс излеђт нмнга чсн је мейада бикн и 
чсн је дамар нрсакн ондвкаци ре йпнз цисав азбтцми 
пнлам. Идикицмн из опнчкнрси онрсаје и нмн чсн је 
бикн рарвил безмацајмн, а сей он мерсамйт је днбикн ма 
важмнрси. Сайва идика је т рверси йнкейсива мепесйн 
тмичсема ики љтдрйил зкнл ики, ноес, бнжијнл вн-
љнл, йан т ндпедмихи „Ђађичсе“ (I/98): 

 

„Бика Ђађа онд гпеднл, кијеоа йан Дпага аки 
лања нд ње. [...] 
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Бика онд гпеднл чтлиха йнјт рт зваки Ђађа 
засн чсн ре мијерт т њт оеки и засн чсн мијерт ма њт 
фсјеки да спнче пијец. 

Рве сайн днй мије бтймтка јерења онокава, йан 
мийад, днй мијерт опнвпеки гпедрйи и павми днкнви ма 
йнје ре внда рјазика ра рвайе рспаме, днй мије рве опед 
рнбнл ндмијека. И Ђађт из пивиме. Нмнкийт йнкийа је 
бика. 

Оа ре онлиње Ђађа, а гкеда ре Ђађичсе.“ 
 

И т заоирт „Бтлбапичсе“ йнкейсив оалси бнље 
даме, йада је бин бкижи опипнди, а йпнз њт и бкижи 
ртчсими. Йнмспарс излеђт нмнга чсн је „нйн гкаве“, сј. 
„нйн тчијт“, а чсн је днцапамн йан „зтјање“, и нмнга 
чсн је „нйн мнгт“, сј. т пеакмнрси, рсвапа јармт хпмн-
бект ркийт йнја је т рвнјнј пеакирсицмнрси гнснвн за-
рспачтјтћа. Нма је, леђтсил, ирснвпелемн онвезама и 
ра рейтмдапмил, изведемил змацењел кейреле ЪлдЪЩи, 
йапайсепирсицмил за йнкнйвијакми, мапндми изпаз, т 
йнјел ре јавља јнч и римнмил ЬгЩЫжњЩ: 

 

- ЗЩкж јЮ еЩ йЮджљйвжј аЮдљб дЩгж ЪлдЪЩиЩ. 
- ЗЩкж јЮ еЩ йЫЩвжд вжиЩвл БлдЪЩибркЮ. 
- БлдЪЩиб бд жвж ЬгЩЫЮ. 
- А БлдЪЩибркЩ жвж ежЬл. 
- БлдЪЩиб бд алјЮ жвж лрбјл. 
- А жеб ЬиЮаел л БлдЪЩибркбдЩ. 
- ГгЩЫжњЮ еЩЭ ЬгЩЫжњЩдЩ. 
 

5. 
Лнгтћмнрс двнрсптйнг ики вичерсптйнг лнсиви-

рања изведемиф нмила йњижевмн је нбпађема т сейрст 
„Сицичсе“ (II/145). Т њелт ре пец из маркнва онвезтје 
ра маизгкед рпндмил пецила йан лнсивмил, а рсикрйи 
еуейас ре заопавн базипа ма фнлнмилији. Нмда ре т 
„пазгнвнп“ тмнри и реламсицйа диуепемхијахија ма мај-
једмнрсавмији лнгтћи мацим, йнјил ре заопавн нон-
мача пађање дикеле и ронмсамнг нбјачњења „нбицмиф 
љтди“ из рвайндмевмиф пазгнвнпа: 
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- ИдЩ кбоЩкб. 
- Сж јЮ ЭжЭбибЫЩкб. 
- ИдЩ кбоЩњЮ. 
- Сж јЮ ЭбивЩњЮ. 
- ИдЩ кбоЩ. 
- Сж јЮ зкбоЩ. 
- ИдЩ кбћ. 
- Сж јЮ зкбћ. 
- МЮдЩ кбоЩњЩ? 
- СбоЩгбркЮ. 
- МЮдЩ кбоЩ? 
- СбобркЮ. 
 

Фнлнмилија йан извнпичсе рсикрйнг еуейса нд-
педмихе ра лндекнл йнкейсивмнг стлацења онпейка 
нмила јавља ре и т ндпедмихи ра рарвил дптгацијнл 
мапасивмнл рсптйстпнл, рада т „мапаснпнвнл“ лнмн-
кнгт из заоира „Рвасичсе“ (II/107): 

 

„Oмн Лакн заоейлезикн, мије га ндавмн бикн, 
еЮђЮ йЮ аЩзгЮгж л гждлкбел, оа рспха иронд мнра йайн рт 
зили ички рваснви да днведт мевјерст [...]. Рвасичсе 
он онлесемил рваснвила. 

Ћтсйаки га. Ћнраки лт ре. ЙЩвЫб йЫЩкжЫб б вЩ-
вЫб ЪЩвиЩпб? Ма Рвасичст рлн опви отс рвасики двн-
јихт, т јапал, једмнга т кијевт, дптгнга т дермт, нба т 
сељиг ра чоипйнл, да мијерт опеваћеми, мн да рт рва-
ћеми, оа онцеки нпаси, ријаси, вкациси, жњеси, впћи, 
лљеси, оећи, јерси и нвайн замнвијесаси.“ 

 
И нвај лндек рсвапања ндпедмихе онмавља ре т 

пнламт, оа ре сайн церса спагања за онпейкнл вка-
рсисиф илема, йан и меднтлихе йнје иф опасе, опесацт 
т лндек йњижевмнг мапасива, аки ра вапијахијала. 
Онмейад је сайн за йнкейсив лнсивма пец мертлњива, 
аки ме и дипейсма лнсивахија из дптчсвеме опнчкн-
рси йнја је тсихака да тђе т нрмнвт нмила, чсн мајбнље 
онсвпђтје онпеђење ндпедмиха „Пеоичса“ (II/91-92): 
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- ЙгЩгб пжЪЩеб жЫоЮ, ЪЩоЩгб иЮзжЫЮ еба ЬгЩЫбоЮ, 
иЮз Эж иЮзЩ, зЩ жйкЩгЩ иЮзбркЩ. 

- ЙгЩгб Ылоб жЫоЮ, ежйбгб иЮзжЫЮ еба пЮпЩиЮ, иЮз 
аЩ иЮзжд, зЩ зж кждЮ ПЮзбркЩ. 

- РЩЭбгб й зижљЮћЩ иЮзл, л зижйкиЩежј њбЫб, виЩј 
зжкжвЩ, зжЭ злкЮд, влЭЩ йл ђЩоб бргб ба ШвжгЮ, зж-
йгбјЮ зжЭеЮ, йЩдб, зЩ л иЩел јЮйЮе плзЩгб иЮзл, Ъиаж б 
вибјлћб, зЩ зж кждЮ ПЮзбркЩ. 

- РЫбиЩгб иЮз... 
- Сж јЮ ЫЮћ... 
- ШкЩ? 
- ДЩгЮвж. 
- НЭ пЮЬЩ? 
- НЭ ПЮзбркЩ. 
 

6. 
Онрснје и ндпедмихе йнје онвезтјт сейрснве и 

њифнве упаглемсе ма оападигласрйнј павми, и сн ми-
лакн рктцајмн сей т дптгнл дект пнлама. Нме утмйхи-
нмичт йан пезилеи дн сада пецемнг, йан ондресмихи 
ма кимијт т мапахији йнјт спеба оажљивн опасиси йан 
оападиглт, йан засвапање ндпеђемиф лийпнопрсема т 
мапахији. Ирснвпелемн, нме рт радпжајме кимије опн-
втцеме йпнз рсптйстпт дека, ма нрмнвт йнјиф јармије 
тнцавалн лндеке рсикрйиф онрстоайа. Мајнцисији са-
йав опилеп илалн т ндпедмихи „Нричса“ (II/52): 

 

- ИдЩж йб БлдЪЩибркЮ. 
- ѝЮйЩд гб? 
- МЩ зжпЮквл. 
- ЛжЯЮ Ъбкб. 
- ИдЩж йб НЫйбркЮ. 
- ЧбјЮ? 
- РкжјЩежЫж. 
- ѝЮйЩд. 
- РЩЭЩ НйбркЮ. 
- ЧлјЮр гб алвл? 
- МЮ. 
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7. 
Онпейкн нмила онрсаје онвнд и за пазкицисе 

ЮкбджгжрвЮ бЬиЮ, т йнјила Втйрамнвић пацтма, леђт 
дптгила, и ма звтцме еуейсе йнји његнвт опнзт опи-
бкижавајт онезији, йан т ндпедмихи „Вијакичсе“ (I/55-
56), т йнјнј рт т роехиуицмнј онесрйнј йнегзирсемхији 
нбкихи зжЫбјлрЩ, ЫбјлрЩ, ЫбјЮ и ВбјЩгбркЮ: 

 

„Лапйнва Рсамтча веки да ма ирснј павмихи 
иронд Ваљармийа парсе вирнйа спава, онвијтча ма вје-
спт, вијтча т рвелт, да ре вије и йада мела дачйа. 

Рви рт пейки да је ма Вагамт, виче Вапићайа, 
иронд Ваљармийа, спавма павмимиха – Вијакичсе, да 
рт бики ма Вијакичст.“ 

 

Ирси рсикрйи онрстоай йапайсепиче и ндпед-
михт „ѝекичсе“ (I/156), ралн је рада есилнкнчйа игпа 
јнч пачипемија, аки рведема ирйљтцивн ма павам ра-
лиф нмила: 

 

„Илаки рлн ѝеке. [...] 
Илаки рлн ѝекемгнпт. Айн рлн фсјеки да ре за-

йтмелн т мајљеоче чсн мал је онд окамимнл онпаркн, 
йкеки рлн ре т ѝекемгнпт. И мийн мије ртлњан т мачт 
опицт. Змаки рт да без мейе ме тзилалн ѝекемгнпт т 
пијец. 

Илаки рлн ѝекимт гнпт. И ѝекнвий. И ѝекнвихт. 
И ѝекачмихт. Рвайт рлн једмайн оазики днй мије дн-
чка ЯлкЩ ЪжгЮркбеЩ ције иле мијерлн фсјеки да оал-
силн. 

Жтса бнкерс је рартчика маче ѝеке, ѝекемгнпт, 
ѝекимт гнпт, ѝекнвий, ѝекнвихт, ѝекачмихт. Рада гке-
далн ѝекичсе и ме йлрбдж жЪиЩаЩ.“ 

 

Идемсицам онрстоай айсивипам је и т ндпедмихи 
„Нпкнвичсе“ (II/51), т йнјнј је, бач йан и т опесфндмн 
маведемнј, есилнкнчйа игпа т дипейсмнј вези ра бн-
гасрсвнл кнйакмнг илемнвања. Рагнвнпмийнва оисања, 
т йнјила ре меопейидмн онмавља пецха јжр, онрсајт им-
семзиуийаснпи опи мабпајањт нмила: 
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- ОжзЮж йЮ еЩ НигжЫбркЮ. 
- ЙЩж вийкЩр, еЩр. 
- РЩдж јЮ кж зж њЮдл? 
- Н пЮд зибпЩр? 
- ШкЩ јжр? 
- НигжЫ вир, НигжЫЩ йкбјЮеЩ. 
- И јжр? 
- НигжЫЩ зЮћбеЩ, НигжЫЩв. 
- ИдЩ гб јжр? 
- НигжЫ влв, НигжЫбоЩ, НигжЫж ЬебјЮаЭж. 
- И јжр? 
- НигжЫ зЩњ. И ЭжйкЩ кб јЮ. 
 

Пазкициси свнпбеми лндеки изведемиха ра ирсил 
йнпемнл, оай, тйпчсеми рт т ндпедмихи „Окамднваки-
чса“ (II/65): „Сн је ирснга цара (жвгЮ дб пЩй, ркЩ јЮ 
жЫж) йада је Казап т једам стсањ тсейан, ртламтсн, опе-
рйацтћи он онка Окамднвичса, он спећимт Окамднва-
кичса и хијека Окамдичса.“ 

 
8. 
Венла је замилљив опилеп т йнјел ре оирах 

ноес опави нсйкнм опела матцмнј ирсими, рсвапајтћи 
вњбЯЮЫел бйкбел, рвермн зармнвамт ма онгпечмнј ама-
кнгији излеђт пазкицисиф свнпбемиф лндека т „мапа-
снпнвнл“ ирйазт из ндпедмихе „Втјакичсе“ (I/67): 

 

„Ралн Релнљами змајт да је нмтда, он кедт, зи-
ли, ме зма ре онд йадачњил магнвнпнл, зма ре да је 
магнвнп бин ђавнљи, ралн снкийн, он лагки нд лећаве, 
т мевидјекихи, йнпаймтн Втјн, ралн једмнл... 

Он Втјт је Втјакичсе. Йан чсн је он нвайвнј опи-
ци опицакичсе.“ 

 
9. 
Т зайљтцйт ћелн издвнјиси спи йљтцма Втй-

рамнвићева ирйаза йан нрмнвт за занйптживање ама-
кизе ндмнра излеђт нмила ра ртуийрнл -бркЮ и 
нрмнвмиф мапасивмиф опаваха т пнламт РЮджљ аЮдљЩ. 
Нви ирйази ндмнре ре ма, он мачел личљењт, спи 
йљтцме пеци т дект: зибпЩгбркЮ, йгжЫбркЩ и низб-
ркЮ. Нве кейреле рт оажљивн онзихинмипаме т сейрст, 
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оа ре зибпЩгбркЮ макази т опвнл дект пнлама, йгж-
ЫбркЮ ма рпедими, а низбркЮ ма ралнле йпајт. Нвайва 
рсптйстпа онрсаје јарма из „нбјачњења“ змацења кей-
рела: „Он Втјт је Втјакичсе. Йан чсн је он нвайвнј опи-
ци опицакичсе“ (I/67); „Айн лнжелн нд йтћа Йтћичса, 
чсн ме бирлн нд ркнва ркнвичса“ (I/189); „Биси ра ре-
лнљрйил пецила, дамар, змаци биси ма опазмнј рспами. 
Мийн мије нбјармин чса ре днгндикн. Рве је фансицмн. 
Рве је йан Фпоичсе“ (II/183). Нцисн је да ре атснп он-
игпава ра онрснјећил и онрве мнвил, т спемтсйт рсвн-
пемил кейрелала, т жељи да днйаже да рве нрсаје т 
пецила, да ма онцесйт бече пец, аки и да ће рве нрсаси 
пец. 

Втйрамнвић је зартйан птйаве да опнђе он ли-
срйнј Релнљ зелљи, да фансицмн рсање релнљрйиф пеци 
из фпоичса оепнл сј. нкнвйнл опемере т пед: т пецмий, 
т пнлам. Нвейнвецем је и троечмн тлесмицйи нбки-
йнвам – мадалн ре да је онйазака амакиза ралн једмнг 
ркнја изведемиха т пнламт – йњижевмийнв онзив, гн-
снвн ваоај, да ре нве, а и дптге пеци рпорйнг језийа, 
рацтвајт, да ме би, опела амакнгији ра опилепнл т 
йнјел би нд ркнва лнгка нрсаси ркнвичса, нд мачиф 
пеци нрсака пецичса, нд мачиф пецмийа – пецмици-
чса, а нд пнлама – пнламичса. 
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Мипн Втйрамнвић 
 

ПРИСОЈСКИ ЦВЕТ 
(„Савпелема рпорйа опнза“, 

 Тпрсемий, 10. мнвелбап 2017. гндиме) 
 
 
Днирса вептјел да је ирсимиса верс йнјт рал дн-

бин опе мейнкийн лерехи. Та верс йаже да рсе нвде, т 
Тпрсемийт, йан днлаћими венла хењемиф рйтонва онд 
илемнл „Спорйа опнза дамар“, гндимала онлепаки онп-
спес нвнг оирха, оажљивн нрктчйтјтћи йн би лнган ма 
опилепам мацим да онпспес нбкийтје и да рт за сайав 
окелемиси онран ндабпами опнуернпи тмивепзисесрйи 
Љиљама Печийам-Љтчсамнвић, Јнвам Декић, Акейрам-
дап Микамнвић и йњижевми йписицап дп Мапйн Не-
дић. Зафвакам рал чсн рсе сайн онрстоики. Уцимики 
рсе ли царс и заднвнљрсвн, сил виче чсн ре сн дерикн 
т впелемт йнје мије бач оажљивн опела оирхила и њи-
фнвил йњигала. 

А лиркил, и нвде је онгндмн лерсн да сн йажел, 
да рлн ли, оирхи рпорйнг језийа, йан и нрсаки, опи-
кицмн мелапми јеп ме ирсицелн днвнљмн твепљивн и 
днвнљмн церсн йайн рт мал за троеф зарктжми љтди 
йнји рт маче йњиге опийазила, нгкедила, паропавала 
и ркицмил опикнзила ондпжаки и цисанхила онйа-
заки отс опела њила. Мнгкн би ре цай пећи да рт йњи-
жевми ирснпицапи и йписицапи днбпнвнљмн опирсаки 
да бтдт т рктжби йњига йнје рт дптги маоираки, да са-
йвил, рвермил, ралнзайкањањел опесвапајт ребе т опи-
лепе вичег педа и важења. Тайн, јеп нми оирхила нбе-
збеђтјт живнс, тгкед и тсихај њифнвиф йњига. Тн је изт-
зесмн важам онран за рвайт махинмакмт йткстпт. 

Ппе цеспдерес гндима, 1977, т Масихи рпорйнј, т 
дтгнвейнј Едихији „Ппва йњига“, нбјављема је лнја оп-
ва йњига – пнлам т хекнвисил онгкављила Ккесва Пе-
йа Пепйнва. Ппе снга рал нбјављиван кисепапме рарса-
ве, тгкавмнл йпасйе опице йнје рт днбике мейнкийн ма-
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гпада, аки рал рацейан да ра рвнјиф спидерес и спи 
гндиме нбјавил опвт йњигт. У сн днба йњиге мирт бике 
церсе йан дамар и мије ил бин сайн опнмсмн нсвнпем 
отс за нбјављивање. Упедмихи и пехемземси рт бики 
рспнги и без њиф мије мичса нбјављивамн. За леме је 
йњига бика мечсн меонрсижмн, снкийн нгпнлмн да и 
дамар оалсил йайн рал тспмтн йад рал рвнје иле опн-
цисан ма йнпихала. Свайнле биф онжекен сайав спе-
мтсай, аки ли ре цими да сн виче ме лнже да ре дери. 
Све кайн опилалн айн дн њега бпзн и кайн днказилн. 
Тн је опипндми пед рсвапи. Ми рлн трпед њиф. О снле 
је ртвичмн и нвнкийн. 

Не биф, пазтле ре, ирсихан гндичњихт рвнје Кке-
све, сн мирал мигде, да мирал нвде, бкизт Риђевчси-
хе, где је пнђем Мипнркав Егепић, йнји је и опе изкарйа 
лнје опве йњиге и дтгн онрке ње бин леђт вндећил 
рпорйил йњижевмил йписицапила, меднрсигмтс ра ое-
снйњижјел Дека и дами, ра Спећмнл птйнл и дптгил 
йњигала н рпорйил оирхила. Бин је нчспнпей и опа-
вицам, ауиплирам т впелемт йад је йписийа бика тси-
хајма и церса, онребмн майкнњем расипи и онкелицмн-
рси, вепам спадихији и лндепам т ирси лаф, опнбипљив 
и нопезам днй ндваја йњигт за онфвакт, онка вейа фпн-
мицап важмиф дастла т мачнј йњижевмнрси, онмајбнљи 
стлац и ркедбемий Днбпихе Ћнрића, да ме идел даље, 
да нрсамел т „лакнл лнпаврйнл цнвецамрсвт“, йнјел је 
ирйпемн и дн онркедњег дама опиоадан. 

Мипнркав Егепић је бин опви гнвнпмий н лнјнј 
опвнј йњизи. Па јнј ре онрпећикн йан и нмила чсн рт 
рсигке йармије, н йнјила је оиран онфвакисн, йан н „жи-
внсмил гмездила“, опе оесмаерс гндима ма нвнј рлнспи 
н њила и гнвнпин, он рвнл нбицајт, рједињемил лиран-
мил и кипрйил мацимнл. Ом је онмављан: „Љтди рт тле-
смихи“, зман чса је „мега пизийа“ и „живнс ма нчспил 
виримала“. Ом је заоиран да лт је „пај нд пеци: савам, 
бпег, Ппирнје, Ртдиме, вимн, фкеб, њива, извнп, бпас, лај-
йа“. Објавин је две збипйе кипрйиф ереја, Мнкисвт ма 

Чeгпт и Извнп, а ма дптгнј нд њиф маоиран: „Йњигт он-
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рвећтјел лајхи Микадији, њемнл онркедњел онгкедт“. 
Бин рал ра њил ма ронлемийт Спелрйнл упнмст днй је 
дкамнл онйпиван једва мађемн иле рвнг бпаса леђт он-
гимткила, йармије цисан йан је нм цисан онркедње бпа-
снвн оирлн т цијил птйала „ктц ре гари“, рктчан йайн 
издваја лајциме пеци да мийн ме лнже да бтде троечам 
айн „мела сепаца т рпхт“, онснл цисан да лт је ласи 
„једма риктеса, т рва гндичња днба, ма впфт пндмнг бпе-
га, йпфйа йан вејйа, бпижма“, рала ра дехнл. Сктчан 
рал га йайн йан опипндми зайнм мавнди рсифнве из Гнп-

рйнг вијемца: 
 

Ђе је зпмн йкицт залесмткн, 

нмде мейа и окнднл ончиме. 
 

И рктчан рал га, церсн, йайн тжива ребе да ркт-
ча и гнвнпи Сйепкићев опийаз Бнпиме Кншсаме, маоа-
лес, йан чсн је гнвнпин цисаве опнзме денмихе оираха 
йнје је внкен. 

Егепић је оиран да би лнган „биси једмн, ра извн-
пнл, бектсйнл и звезднл“. Орећан је йайн диче ртпи, 
његнв, завицајми, йалем „ра бпегнва ција рт илема: Йн-
виљевах, Йалика, Ртдиме, Равмичсе, Гнпњевах, Секи-
чсе, Гпнсљивах, Пнљама, Цепјай, Гкавиха…“ Дндаван је 
церлт Здпавйнвах йнјт је ондиган Авпал Егепић, опед-
редмий ночсиме вектћйе. Пндпфсаваке рт лт пецемихе 
днй је ноириван опирнјрйт рсазт, онпед хепа, ндайке ме 
днкази мийн, йтда рт опавнркавме дтче ичке „т рам йн-
ји ми рмнви ме бтде“, т опемарељемн гпнбље т Ппирнјт 
где ма једмнл ронлемийт рснји: „онцимт т 75. гндими, 
тлпн опе впелема“. Талн је р лакн дтжил живнснл, 
где ре, иоай и твей, ндкази „опе впелема“, онцимтн и 
Мипнркав Егепић, опнуернп йнји је троечмн извен 
цеспдересай рстдемсрйиф гемепахија, нрсављем йпај лај-
йе йнјт је ноириван йан „ремйт ремйе нд живнса“, йнја 
ће, йаже, „биси за леме твей ст, т вемхила бпегнва“. 
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Нала нрсаје да заличљалн њифнв мелнгтћи па-
згнвнп т Ппирнјт, йпај хепа, где мирал лнган да днђел 
и йажел нопнчсајмт пец, ркицмт нвнј чсн рсе цтки йан 
ндјей опијасељрсва и ндамнрси, йан опирнјрйи хвес йнји 
рал ра зафвакмнчћт днмен. 
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еиЪзйа / Лазе ВкбиШдеЪаћ. - МеЪа РШЬ : ОзШЪеивШЪдШ 
зЭо, 2018. - 272 ийз. : зЭжзеЬкбнајЭ ; 22 cm 

 
 

 
КИСЕПАСТПА 

 
 

Књиге, збнпмици 
 

2002 
39. ЙњаЫШ е РЭгељ Ыеза ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / жзазЭЬава 

Лавеп ѝЭЪйаћ, ПШЬеЪШд ОежеЪаћ. - БЭеЫзШЬ : МШзеЬдШ  
бњаЫШ-АвлШ, 2002. - 361 ийз. : лейеЫз. ; 24 cm.  
(БаЩваейЭбШ ОеиЭЩдШ аЯЬШњШ ; бњ. Щз. 161) 
Р Ш Ь з Ю Ш ј: ТЪеЬдШ зЭо / жзазЭђаЪШоа (5-7). - РагжеЯајкг е 
РЭгељ Ыеза, ОаЪШ, 21. VII 2001. (9-62): ПајЭо бШе зегШдЭибда 
јкдШб / МеЪе ВкбеЪаћ (9-13). ИЯ ЬкЩадЭ јЭЯабШ, аибкийЪШ а 
ЯШкгљШ / РвеЩеЬШд ЙШвЭЯаћ (14-18). ЖШдзеЪибе-гезлевепба 
бедйЭбий РЭгељ ЫезЭ / ЛШзбе МЭЬаћ (19-26). РЭгељ зЭоа 
ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ЛШйајШ БЭћбеЪаћ (27-28). Н РЭгељ Ыеза 
ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ЛавеЪШд ДШдејваћ (29-30). РЭгељ ЫезШ 
– зегШд нздеЫезибеЫ ЫеЪезШ а йежедагајЭ / ЖШзбе ЂкзеЪаћ 
(31-34). ЙзЭШйаЪда ШзмаЪШз ЬзЭЪдам зајЭоа а жзаоШ е њагШ / 
Лаће ХЪајЭйаћ (35-38). МШйжјЭЪШЪШњШ к Ъавадеј Ыеза / ИиШб 
ЙШвжШоадШ (39-42). РЭгељ ЫезШ – жеЭйабШ зајЭоа / РелајШ 
ЙШвЭЯаћ-ЂкзаобеЪаћ (43-45). ПајЭоа бејЭ ик иЭ дШЩзШвЭ 
ЮаЪейШ / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ (46-55). ЖаЪей зајЭоа к РЭгељ 
Ыеза / МЭдШЬ ВкбеЪаћ (56-62). - ОзабШЯа РЭгељ ЫезЭ (63-97): 
ОзажеЪЭЬда ЪайзШЮ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / МабпШ РйажоЭЪаћ 
(63-65). ДЭве оаја јЭ ЫвШЪда јкдШб – јЭЯаб / ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ 
(66-68). ЛвШЬаћийЪе ЫЭдајШ иЭгељибеЫ дШзеЬШ / РШпШ ЧгкљШ 
(69-72). Т РЭгељ Ыеза ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / КаЬајШ Сегаћ 
(73-75). ДкмеЪда вЭбиабед ЯШЪаоШјШ / РЪЭйеЯШз ПШЬењаћ ПШи 
(76-78). И Ща зЭо / Легоаве ОШзШкпаћ (79-82). ЧкгШ к бејеј 
зШийк зЭоа / БзШдбе ѝеЪШдеЪаћ (83-85). РЭгељиба 
лавевепба жЭјЯШЮ / ЗезШд Л. ЛШдЬаћ (86-88). ПаЯданШ ЩЭЯ 
ЫзШданШ / ЛавеиШЪ ЛазбеЪаћ БкнШ (89-90). БЭибзШјдШ 
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иЭгељибШ жзаоШ / УзШњШ ОЭйзадеЪаћ (91-92). РЭгељиба 
зШибеЪдаб / РШЪе РйЭЪеЪаћ (93-94). Т нШзийЪк дШзеЬдеЫ 
кгеЪШњШ / ЉаљШдШ Ккбаћ (95-97). - ПЭбва ик е РЭгељ Ыеза 
(99-115): ПаЯданШ ЯШ дШкбк / ЛавбШ ИЪаћ (99-101). ЙњаЫШ и 
Ькжваг Ьдег / ЛамШјве ОШдйаћ (102-105). КеЫабег геЯШабШ / 
ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ (106-108). ИЯШЯеЪ жеиЭЩдЭ ЪзийЭ / 
АвЭбиШдЬШз ѝЭзбеЪ (109-115). - ЗШжаиа е РЭгељ Ыеза (117-
137): ГезШ к бејеј зШийк зЭоа / ОЭйШз В. АзЩкйадШ (117-118). 
БаиЭз ЬЭве / ЛавезШЬ ПШЬеЪ БвЭоаћ (119-120). ЗШжаи е 
оайШњк РЭгељ ЫезЭ / ПШйбе БеЮеЪаћ (121-122). МЭеЩаоШд 
зегШд е зајЭоагШ / Лавкйад БквШйеЪаћ (123-124). ГезШ еЬ 
зајЭоа / Легаз ВејЪеЬаћ (125-126). ЛШве иШЪзпЭдийЪе / 
МеЪе ВкбеЪаћ (127). ПЭо жзейаЪ дЭЪељШ / ЙШјанШ ДШдаоаћ 
(128). Т ивШЪк јЭЯабШ / ПШЬаЪејЭ Лабаћ (129-130). 
ДзШгШйкзпбШ Ыажбеий / ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ (131). Т 
иЭгељибеј Ыеза / Лавегаз ОЭйзеЪаћ (132-133). ЙаигЭй а бЭћ 
/ БзШдбе ОазЫаћ (134-135). ГзШдЬаеЯдШ јЭЯаобШ ЫзШђЭЪадШ / 
ЛавајШ РйШдаћ (136-137). - ИЯ РЭгељ ЫезЭ Ье СеоавШ (139-
153): ЙњаЫШ бШгЭдеЫ жеийШњШ : (Сеоаве ава бШгЭзда 
бњаЮШздаб ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ) / ПШЬегаз В. ИЪШдеЪаћ (139-
153). - ИдйЭзЪјка жаинШ РЭгељ ЫезЭ (155-234): ПЭодаб 
жзажайегљЭдам зЭоа : (еЬвегШб зШЯЫеЪезШ) / [зШЯЫеЪез ЪеЬае 
Лавеп ѝЭЪйаћ] (155-159). ГезШ жзЭжЭпШоЭдШ зЭоагШ / 
[зШЯЫеЪез ЪеЬавШ] ДзШЫШдШ БкбкгазеЪаћ (160-163). ПЭо бШе 
ийеЮЭзде гЭийе / [зШЯЫеЪез ЪеЬае] ЛавШд ЖаЪШдеЪаћ (164-
167). ПЭоа бШе ЬзЪЭћЭ / [зШЯЫеЪез ЪеЬае] МеЪе Сегаћ (168-
170). РвајЭЬайа зЭЬ ийЪШза / [зШЯЫеЪез ЪеЬае] ДеЩзШпад 
ѝЭваћ (171-175). ГезШ зајЭоа / [зШЯЫеЪез ЪеЬае] Гејбе 
ЙдЭЮЭЪаћ (176-179). Зве јЭ Щайа еЬЪејЭдаб / [зШЯЫеЪез 
ЪеЬавШ] ЛШзйШ ОЭзеЪаћ (180-182). ТгЭйдаб дабШЬШ дЭ еЬЭ 
ЬШвЭбе еЬ бкћЭ / [зШЯЫеЪез ЪеЬавШ] ѝЭвЭдШ ЙеиШдеЪаћ (183-
189). ЛејШ ЩкЬкћШ бњаЫШ ЪЭћ јЭ дШжаиШдШ / [зШЯЫеЪез ЪеЬавШ] 
РењШ ОзеЬШдеЪаћ (190-191). ИЯјЭЬдШоШЪШњЭ зајЭоа а оеЪјЭбШ 
/ [зШЯЫеЪез ЪеЬае] ОЭйШз В. АзЩкйадШ (192-196). ѝЭЯаб јЭ 
ЫвШЪда јкдШб / [зШЯЫеЪез ЪеЬавШ] ЉкЩанШ ОкжЭЯад (197-199). 
НЬзЮШйа иЭ к иЪег јЭЯабк / [зШЯЫеЪез ЪеЬае] БзШйаивШЪ 
ЙејШЬадеЪаћ (200-203). ОзелЭиаедШвдШ ЫкдђШвШ дШжШЬШјк 
дШЫзШђЭдЭ бњаЫЭ / [зШЯЫеЪез ЪеЬае] ОЭйШз В. АзЩкйадШ (204-
212). ѝЭЯаб ЩЭЯ бзШјШ / [зШЯЫеЪез ЪеЬавШ] МШйШпШ МЭвЭЪаћ 
(213-217). ПЭоа еЬвШЯЭ, к јШйагШ / [зШЯЫеЪез ЪеЬае] ѝеиаж 
БШЩЭв (218-220). МЭижеиеЩда зкпЭ йзШЬанајк / [зШЯЫеЪез 
ЪеЬае] ИЪШд ИЪШдеЪаћ (221-225). Т оайШњк јЭ ЮаЪей бњаЫЭ / 
[зШЯЫеЪез ЪеЬавШ] ПШЬгавШ КейадШ (226-228). ПЭоа – јкдШна 
беја дЭ кгазк / [зШЯЫеЪез ЪеЬавШ] СШйјШдШ ОзеЬШдеЪаћ (229-
234). - ОзаЫеЬдЭ ЩЭиЭЬЭ жаинШ РЭгељ ЫезЭ (235-249): ВзЭгЭ 
јЭ ЪзајЭгЭ (235-236); ГвШибШњЭ к ЯШбведк (237-238); ЛШвШ 
ивкЮЩШ (239); Т безейа ЯШ Ыезег (240-241); ЙњаЫШ бњаЫк окЪШ 
(242-243); РЭгељибе јЭ йШпгШјЬШдибе (244-245); ИЯ жзаоЭ к 
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жзаок (246-247); Оегаивае иШг ЬШ бШЮЭг (248-249). - 
[УейеЫзШлајЭ] (251-268); РЭгељ ЫезШ, мзедевеЫајШ (14. III 
2000 – 27. IV 2002) (269-276); МШЫзШЬЭ РЭгељ Ыеза (277-282); 
Лазе ВкбиШдеЪаћ (ЫзШђШ ЯШ ЩаеЫзШлајк) (283-289). Лазе 
ВкбиШдеЪаћ (ЫзШђШ ЯШ ЩаЩваеЫзШлајк) / ЛШзајШ ѝеЪШднШа 
(291-353); ПЭЫаийШз (355-361). 

 
2004 

40. ЙНОПИВИХА, ДзШЫШд 
    ОзаЪШйда иагжеЯајкг : е зегШдк „РЭгељ ЫезШ” 
ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ДзШЫШд ЙежзаЪанШ. - МеЪа РШЬ : 
ЛШйанШ изжибШ, 2004. - 165 ийз. ; 20 cm. - (ЙњаЮЭЪдЭ 
ийкЬајЭ) 

 
2008 

41. ЙНОПИВИХА, ДзШЫШд 
    РвкпШњЭ жвШдадЭ : е зегШдк РЭгељ ЯЭгљШ ЛазШ 
ВкбиШдеЪаћШ / ДзШЫШд ЙежзаЪанШ. - МеЪа РШЬ : 
АбШЬЭгибШ бњаЫШ, 2008. - 140 ийз. ; 18 cm. - (БаЩваейЭбШ 
МШкодШ гаиШе) 

 
2016 

42. ЙНОПИВИХА, ДзШЫШд 
    РЭгељиба зЭлзЭда : е зегШдк „РЭгељ љкЬаˮ/  
ДзШЫШд ЙежзаЪанШ. - МеЪа РШЬ : АбШЬЭгибШ бњаЫШ,  
2016. - 142 ийз. ; 18 cm 
„НбзкЫва ийе е ЬЭвк ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ, БавЭћШ, 18. IX 
2015. [Йњ.] 2” → дШив. ийз.  

 
43. НЙПТГКИ ийе „ЙњаЮЭЪде ЬјЭве ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ”  

 (2015 ; БавЭћШ) 
     ЙњаЮЭЪде ЬЭве ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ : ЯЩездаб зШЬеЪШ  
 и НбзкЫвеЫ ийевШ, БавЭћШ, 18. IX 2015. [Йњ.] 1. - МеЪа РШЬ : 
АбШЬЭгибШ бњаЫШ, 2016. - 297 ийз. ; 18 cm 
Р Ш Ь з Ю Ш ј: МШЫзШЬШ „РЪЭйеЯШз ЋезеЪаћ” Лазк ВкбиШдеЪаћк, 
БавЭћШ  21. IX 2002. (7-46): Сеоаве (9). БЭЫ к аибед / РЪЭйеЯШз 
ЙељЭЪаћ (11- 23). Сеоаве аижеЬ РЭгељ ЫезЭ / ѝеЪШд ДЭваћ 
(25-36). БавЭћбШ  зЭоЭданШ / Лазе ВкбиШдеЪаћ (37-46). - 
НбзкЫва ийе „ЙњаЮЭЪде ЬјЭве  ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ”, БавЭћШ 
18. IX 2015. (47-290): РавШЯШб к зајЭо –  иавШЯШб к иЭЩЭ а 
кижањШњЭ Ье РЭгељШ / ѝеЪШд ДЭваћ (49-68). БамжељЭ  
 / РЪЭйеЯШз ЙељЭЪаћ (69-78). Н жеЭйибеј лавевеЫаја ЛазШ  
 ВкбиШдеЪаћШ / ОзЭЬзШЫ ОажЭз (79-105). РЭгељ – агЭ / 
АвЭбиШдЬШз  КегШ (107-123). РЭгељибШ йзавеЫајШ ЛазШ 
ВкбиШдеЪаћШ / ЛШзбе  МЭЬаћ (125-151). ОзажеЪЭйбЭ ЛазШ 
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ВкбиШдеЪаћШ / РвШЪбе ГезЬаћ  (153-197). РагЩевабШ 
БамжељШ а ЙкћдеЫ бзкЫШ к жзеЯдег ежкик ЛазШ 
ВкбиШдеЪаћШ / КаЬајШ Сегаћ (199-215). НЩдШЪљШњЭ жзаоЭ / 
КаЬајШ Д. ДЭваћ (217-233). ДШдедећда ЯдШбеЪа дШ жкйк / 
МЭдШЬ РйШдејЭЪаћ (235-243). ПЭо, жзаоШ а жзаоШњЭ / Лаће 
ХЪајЭйаћ (245-255). ЙзЭйШњЭ бзеЯ жеЭйибк жвШдадк ЛазШ 
ВкбиШдеЪаћШ / ѝЭвЭдШ Л. ОШЪвеЪаћ (257-290).  
БавЭћбШ ЯШмЪШвданШ / Лазе ВкбиШдеЪаћ (291-294). МШжегЭдШ 
(295-297). 

 
2017 

44. ВЕЉЙНВИ ЬШда (10 ; 2016 ; РегЩез) 
    КЭЫШй ВЭљбШ ОЭйзеЪаћШ ; ЙњаЮЭЪда жезйзЭй  
ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ : ЯЩездаб иШежпйЭњШ / [ДЭиЭйа] 
ВЭљбеЪа ЬШда, 2016. ; [кзЭЬдаб ВвШЬагаз ѝЭзбеЪаћ]. - 
РегЩез : ВЭљбеЪа ЬШда : ГзШЬибШ ЩаЩваейЭбШ „ЙШзве 
БајЭванба“, 2017. - 174 ийз. : лейеЫз. ; 20 cm. - 
(БаЩваейЭбШ ВЭљбеЪа ЬШда ; бњ. 9)  
Р Ш Ь з Ю Ш ј: КЭЫШй ВЭљбШ ОЭйзеЪаћШ (5-38). - ЙњаЮЭЪда 
жезйзЭй ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ (39-168): ЙњаЮЭЪде-бзайаобШ 
зШЯЫвЭЬданШ аЯ БавЭћЭ / РвШЪбе ГезЬаћ (41-47). Йљко еЬ 
Ппиче ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ОЭйШз ОајШдеЪаћ (48-62). РЭгељ 
йзебњаЮјЭ к дШпеј ЩваЯеийа / ПШЬеЪШд БЭва ЛШзбеЪаћ (63-
66). ВкбиШдеЪаћЭЪе адеЪазШњЭ дШјЪЭћЭ зегШдЭибдЭ лезгЭ : 
йзавеЫајШ зегШдШ е РЭгељк, лезгШ иЪам лезга дШзШнајЭ / 
РйејШд Ђезђаћ (67-83). ПегШд бШе ЫвШи аЯ бквйкзЭ / ПШЬаЪејЭ 
Лабаћ (84-107). Дакейн бикн ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ аЯгЭђк 
ЪЭзеЪШњШ а жзеЯШаЬЭ / ЉаљШдШ Ж. ОЭпабШд-ЉкпйШдеЪаћ 
(108-122). НдШивеЪайа ивШйбк гкбк / ЛазјШдШ Д. РйЭлШдеЪаћ 
(123-132). ТибШ а вЭжШ зЭо / РЭвагаз ПШЬквеЪаћ (133-140). 
АкйежеЭйаоба ЭвЭгЭдйа к Дамнмнћмийт ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / 
РШпШ ПШЬејоаћ (141-150). РегЩезибШ ЩаЩваейЭбШ, ЮаЪей а 
вайЭзШйкзШ / МЭдШЬ РйШдејЭЪаћ (151-157). ЗЩазбШ Чисање 
савамице: жзажеЪЭЬШбШ 20 ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ бШе ЯЩазбШ 
квШдоШдам бзШйбам жзаоШ / 
ДзШЫШд БШЩаћ (158-168).  

 
 

Ппийази, нгкеди 
 
45. АМСИЋ, Гејбе 

    СебеЪа жеивајЭзШйдЭ нздеЫезибЭ жзеЯЭ (2) / Гејбе 
Адйаћ. 
Т: НЪЬјЭ. - ГеЬ. 15, Щз. 174 (1983), ийз. 4-6. 
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46. АПБТСИМА, ОЭйШз В. 
    Gora u kojoj rastu reči  / P. V. A. [Petar V. Arbutina]. 
Prikaz knjige: Miro Vuksanović: Semolj gora, Beograd, 
2000. 
U: Polje. - Br. 46 (27. feb. 2001), str. 28. 

 
47. БАБИЋ, ДзШЫШд 

    ОзеЯШ иШ ЭиЭјаийаобаг ЭвЭгЭдйагШ / ДзШЫШд БШЩаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: ЦайШњЭ йШЪШданЭ, 
БЭеЫзШЬ, 2010. 
Т: ЗвШйдШ ЫзЭЬШ. - ГеЬ. 11, Щз. 111/112 (јШд.-лЭЩ. 2011), 
ийз. 73-74. 

 
48. ОзЭиЭб јЭЬдеЫ жзЭиЭбШ / ДзШЫШд БШЩаћ. 

ОзабШЯ бњаЫЭ: ЙњаЮЭЪде ЬЭве ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ, 
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    РЭгељ ЯЭгљШ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ, БЭеЫзШЬ, 2005 / 
ДзШЫШд ДзШЫегазеЪаћ. 
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(2000), ийз. 392-394. 
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2000. 
Т: ЙњаЮЭЪдШ зЭо. - ГеЬ. 30, Щз. 514 (2001), ийз.  38-39. 
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155. ИЯ ЬкЩадЭ јЭЯабШ, аибкийЪШ а ЯШкгљШ / РвеЩеЬШд ЙШвЭЯаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РЭгељ ЫезШ, БЭеЫзШЬ, 
2000. 
Т: ЛеийеЪа. - ГеЬ. 32, Щз. 165/166 (2001), ийз. 62-67. 
 

156. ЙАКЕЗИЋ-ЂкзаобеЪаћ, РелајШ 
    РЭгељ ЫезШ – жеЭйабШ зајЭоа / РелајШ ЙШвЭЯаћ-
ЂкзаобеЪаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РЭгељ ЫезШ, БЭеЫзШЬ, 
2000. 
Т: ЛеийеЪа. - ГеЬ. 32, Щз. 165/166 (2001), ийз. 100-103. 
 

157. ЙАКОАЦИМА, ИиШб 
    МШйжјЭЪШЪШњШ к Ъавадеј Ыеза : вЭбиаобЭ јЭЬаданЭ бШе 
иЭгШдйаобШ јЭЯЫзШ жзажеЪајЭЬдам лезга к зегШдк 
„РЭгељ ЫезШ” ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ИиШб ЙШвжШоадШ. 
Т: РЪЭибЭ. - ГеЬ. 10, Щз. 56 (2000), ийз. 140-142. 
 

158. МШйжјЭЪШЪШњШ к Ъавадеј Ыеза : (вЭбиаобЭ јЭЬаданЭ бШе 
иЭгШдйаобШ јЭЯЫзШ жзажеЪајЭЬдам лезга к зегШдк 
„РЭгељ ЫезШ” ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ) / ИиШб ЙШвжШоадШ. 
Т: ЛеийеЪа. - ГеЬ. 32, Щз. 165/166 (2001), ийз. 104-107. 
 

159. МШйжјЭЪШЪШњШ к Ъавадеј Ыеза : (вЭбиаобЭ јЭЬаданЭ бШе 
иЭгШдйаобШ јЭЯЫзШ жзажеЪајЭЬдам [!] лезга к зегШдк 
РЭгељ ЫезШ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ) / ИиШб ЙШвжШоадШ. 
Т: МШ аЯЪезк ВкбеЪШ јЭЯабШ / [кзЭЬдаб МЭдШЬ ВкбеЪаћ]. - 
ЖШЩљШб : РбкжпйадШ ежпйадЭ, 2005. - Рйз. 114-117. 
 

160. Natpjevavanja u vilinoj gori : (leksičke jedinice kao 
semantička jezgra pripovijednih formi u romanu „Semolj 
gora” Mira Vuksanovića) / Isak Kalpačina. 
U: Odjeci lirskih varijacija / Isak Kalpačina. - Pljevlja : 
Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu 
djelatnost, 2007. - Str. 67-72. 
 

161. ЙАСАМИЋ, ЙиЭдајШ 
    Лазе ВкбиШдеЪаћ: КабеЪа ЛавШдШ ЙењеЪаћШ, 
МеЪа РШЬ, 1991. / Й. [ЙиЭдајШ] ЙШйШдаћ. 
Т: ЛаиШе. - ГеЬ. 18, Щз. 13 (12. деЪ. 1992), ийз. 11. 
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162. Лазе ВкбиШдеЪаћ: КабеЪа ЛавШдШ ЙењеЪаћШ, МеЪа 
РШЬ, 1991. / ЙиЭдајШ ЙШйШдаћ. 
Т: ОеЫвЭЬа аЯ ЬкпЭ / ЙиЭдајШ ЙШйШдаћ. - МеЪа РШЬ :  
Stylos, 2004. - Рйз. 125-127. 
 

163. ЙАТПИМ, КШЯШз 
    ѝЭЪШдђЭљЭ же ЯШбедк / КШЯШз ЙШкзад.  
Н Лазк ВкбиШдеЪаћк а дШЫзШЬа „ЛазеивШЪљЭЪе 
јЭЪШдђЭљЭ”. 
Т: МИМ. - Бз. 2730 (24. Шжзав 2003), ийз. 39.  
 

164. ЙЕХЛАМ, ДШЪаЬ  
    ЙвЭйЪШ а ежегЭдШ  / ДШЪаЬ ЙЭнгШд. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: ЙвЭйЪШ ОЭбШ ОЭзбеЪШ, 
РегЩез, 1978. 
Т: ОебзЭй. - ГеЬ. 24, Щз. 5 (1978), ийз. 17.  
 

165. Čovek bez ljudi  / David Kecman. 
Prikaz knjige: Miro Vuksanović: Kletva Peka Perkova, 
Novi Sad, 1977. 
Т: РегЩезибЭ деЪадЭ. - God. 24, br. 1240 (19. maj 1978), 
str. 10. 
 

166. Čovek bez ljudi / David Kecman Dako. 
U: Rukovet. - God. 24, knj. 48, sv. 11/12 (1978), str. 533-534. 
 

167. Čovek bez ljudi / David Kecman. 
U: Misao. - God. 4, br. 15 (6. sept. 1978), str. 14.  
 

168. Laza Kostić, njim samim  / David Kecman. 
Prikaz knjige: Laza Kostić u Somboru, predgovor napisao i 
tekstove odabrao Miro Vuksanović, Sombor, 1980 
Т: РегЩезибЭ деЪадЭ. - God. 26, br. 1369 (31. okt. 1980), 
str. 9. 
 

169. ОзейаЪ ЯШЩвкЬШ ЪзЭгЭдШ жзепвеЫ : е ЪЭегШ кижЭвеј 
бњаЮЭЪдеј ЪЭоЭза... а жзегенаја бњаЫЭ ЛазШ 
ВкбиШдеЪаћШ КШЯШ Йеийаћ к РегЩезк / Д. [ДШЪаЬ] 
ЙЭнгШд. 
Т: РегЩезибЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 26, Щз. 1372 (21. деЪ. 1980), 
ийз. 9. 
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170. Laza Kostić, njim samim / David Kecman. 
Prikaz knjige: Laza Kostić u Somboru, predgovor napisao i 
tekstove odabrao Miro Vuksanović, Sombor, 1980. 
U: Revija. - God. 21, br. 1 (1981), str. 106-107. 
 

171. РвабЭ аЯгЭђк оеЪЭбШ а ЯЪЭЯЬШ / Д. [ДШЪаЬ] ЙЭнгШд. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: МЭгкпйа јЭЯаб, 
РегЩез, БЭеЫзШЬ, 1984.  
Т: РегЩезибЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 31, Щз. 1586/1587 (28. ЬЭн. 
1984), ийз. 10. 

 
172. ОеЬ дЭЩег зШЪШдЫзШЬибаг / ДШЪаЬ ЙЭнгШд. 

ОзабШЯ бњаЫЭ: ВЭљбе ОЭйзеЪаћ: ПШЪШдЫзШЬ, аЯЩез 
жзажеЪЭЬШбШ и жзЭЬЫеЪезег ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ, МеЪа 
РШЬ, РегЩез, 1984.  
Т: РегЩезибЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 31, Щз. 1600 (5. Шжзав 
1985), ийз. 9. 
 

173. ОзЭжеЯдШЪШњЭ ЯвШ / ДШЪаЬ ЙЭнгШд. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: МЭгкпйа јЭЯаб, 
РегЩез, БЭеЫзШЬ,1984. 
Т: ДдЭЪдаб. - ГеЬ. 44, Щз. 13720 (10. јШд. 1985), ийз. 19. 
 

174. СзШЫеЪа аЯЫкЩљЭдеЫ газШ / ДШЪаЬ ЙЭнгШд. 
Т: ОебзЭй. - ГеЬ. 31, Щз. 1 (28. лЭЩ. 1985), ийз. 12.  
 

175. Kígyó-könyv / Kecman David. 
Prikaz knjige: Miro Vuksanović: Nemušti jezik, Sombor, 
Beograd, 1984. 
U: Magyar Szó. - God. 42, br. 3 (5. jan. 1985), str. 17.  
 

176. Miro Vuksanović: Nemušti jezik / David Kecman. 
Prikaz knjige. 
U: Revija. - God. 26, br. 2 (1986), str. 73.  
 

177. Pogled iza slike / D. [David] Kecman. 
Prikaz knjige : Miro Vuksanović: Likovi Milana Konjovića, 
Novi Sad, 1991.   
Т: РегЩезибЭ деЪадЭ. - God. 38, br. 1957 (7. feb. 1992), 
str. 6. 
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178. ОзаЯаЪШњЭ кижегЭдШ / ДШЪаЬ ЙЭнгШд. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: КабеЪа ЛавШдШ 
ЙењеЪаћШ, МеЪа РШЬ, 1991. 
Т: ДдЭЪдаб. - ГеЬ. 51, Щз. 16367 (23. гШј 1992), ийз. 14.  
 

179. ОзаЯаЪШњЭ кижегЭдШ / Д. [ДШЪаЬ] ЙЭнгШд.  
Т: ЛаиШе. - ГеЬ. 18, Щз. 7 (28. гШј 1992), ийз. 10. 
 

180. ЙЊИГА е „РЭгељ Ыеза”.  
Т: БезЩШ. - ГеЬ. 81, Щз. 341/342 (7-8. ЬЭн. 2002), ийз. 12. 

 
181. ЙЊИГА е „РЭгељ Ыеза”.  

Т: ОевайабШ. - ГеЬ. 99, Щз. 32082 (28. лЭЩ. 2003), ийз. 
А16. 

 
182. ЙНВАЦЕВИЋ, БеЮаЬШз 

    ЛезШобе ЫеЪезЭњЭ ОЭбШ ОЭзбеЪШ : жеЪеЬег набвкиШ 
жзаоШ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / Б. Й. [БеЮаЬШз ЙеЪШоЭЪаћ].  
Т: ВЭидаб. - ГеЬ. 32, Щз. 688 (1980), ийз. 15. 

 
183. ЙНЉЕВИЋ, РЪЭйеЯШз 

    БЭЫ к аибед / РЪЭйеЯШз ЙељЭЪаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: Сеоаве, БЭеЫзШЬ, 
2001. 
Т: РзжибШ жзеЯШ ЬШдШи ; Рйе ЫеЬадШ ОзеиЪјЭйЭ а њЭдам 
ЯдШгЭдайам ваодеийа / ЋезеЪаћЭЪа икизЭйа жзеЯдам 
жаиШнШ к БавЭћа [а] МШкода ибкж аийезаоШзШ к ГШнбк, 
19-23. иЭжйЭгЩШз 2002.  - БавЭћШ ; ГШнбе : ОзеиЪјЭйШ ; 
БЭеЫзШЬ : УедЬ „РЪЭйеЯШз а ВвШЬагаз ЋезеЪаћ”, 2003. - 
Рйз. 61-68.  
 

184. РдеЪађЭњШ дШ ЬзЭЪдаг ийШЯШгШ – е зегШдагШ а 
жзажеЪЭйбШгШ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / РЪЭйеЯШз ЙељЭЪаћ. 
Т: ЗЩездаб зШЬеЪШ к оШий ШбШЬЭгабШ ПШЬеЪШдШ 
ВкобеЪаћШ / кзЭЬдаб ЉкЩегаз ЗкбеЪаћ. - БШњШ КкбШ : 
АбШЬЭгајШ дШкбШ а кгјЭйдеийа ПЭжкЩвабЭ РзжибЭ, 2006 
[йј.] 2007. - Рйз. 421-432.  
 

185. РдеЪађЭњШ дШ ЬзЭЪдаг ийШЯШгШ : е зегШдагШ а 
жзажеЪЭйбШгШ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / РЪЭйеЯШз ЙељЭЪаћ. 
Т: НЬјЭна зЭоа / РЪЭйеЯШз ЙељЭЪаћ. - БЭеЫзШЬ :  
РвкЮЩЭда ЫвШидаб, 2009. - Рйз. 193-207. 
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186. ГезШ, ЯЭгљШ а љкЬа ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / РЪЭйеЯШз 
ЙељЭЪаћ.  
Т: ГвШи. - ГеЬ. 418, бњ. 27 (2011), ийз. 135-141.  

 
187. ЙНОПИВИХА, ДзШЫШд 

    ПегШд „РЭгељ ЫезШ” ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ДзШЫШд 
ЙежзаЪанШ. 
Т: ЗЩездаб ЛШйанЭ изжибЭ ЯШ ивШЪаийабк. - 68 (2005), 
ийз. 225-229.  
 

188. ЙНРАМНВИЋ, БеЫЬШд 
    ФаЩзаЬде ЬЭве е РЭгељ Ыеза / БеЫЬШд ЙеиШдеЪаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: ДзШЫШд ЙежзаЪанШ: ОзаЪШйда 
иагжеЯајкг : е зегШдк „РЭгељ ЫезШ” ЛазШ 
ВкбиШдеЪаћШ, МеЪа РШЬ, 2004. 
Т: РЪЭибЭ. - ГеЬ. 17, Щз. 77 (2005), ийз. 185-188.  

 
189. ФаЩзаЬде ЬЭве е ВкбиШдеЪаћЭЪеј „РЭгељ Ыеза” / 

БеЫЬШд ЙеиШдеЪаћ. 
Т: ЙњаЫЭ а ЬеЫШђШја / БеЫЬШд ЙеиШдеЪаћ. - МеЪа РШЬ : 
БаийзанШ, 2014. - Рйз. 116-120.  

 
190. КАЙИЋЕВИЋ, ДзШЫШд 

    ЙњаЫЭ дШ гег ийевк / ДзШЫШд КШбаћЭЪаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: ЙвЭйЪШ ОЭбШ ОЭзбеЪШ, 
РегЩез, 1978. 
Т: ЙњаЮЭЪдШ зЭо. - ГеЬ. 8, Щз. 123 (25. гШј 1979), ийз. 15. 

 
191. КТЙИЋ, ЉаљШдШ 

    Окй к вШЪазадйЭ јЭЬдеЫ зегШдШ  / ЉаљШдШ Ккбаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: ЙњаЫШ е РЭгељ Ыеза ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ, 
жзазЭЬава Лавеп ѝЭЪйаћ а ПШЬеЪШд ОежеЪаћ, БЭеЫзШЬ, 
2002. 
Т: ДкмеЪдеий изжибШ. - Бз. 18 (2004), ийз. 147-149.  
 

192. Окй к вШЪазадйЭ јЭЬдеЫ зегШдШ / ЉаљШдШ Ккбаћ. 
Т: СзШЫШњЭ ЯШ игаивег / ЉаљШдШ Ккбаћ. - БајЭљадШ : 
ОзеиЪјЭйШ, 2004. - Рйз. 158-160. 
 

193. Т нШзийЪк дШзеЬдеЫ кгеЪШњШ / ЉаљШдШ Ккбаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РЭгељ ЫезШ, 
БЭеЫзШЬ, 2001. 
Т: НивеЩеђЭњЭ. - ГеЬ. 59, Щз. 485 (13. гШзй 2002), ийз. 12-13. 
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194. Т нШзийЪк дШзеЬдеЫ кгеЪШњШ  / ЉаљШдШ Ккбаћ. 
Т: СзШЫШњЭ ЯШ игаивег / ЉаљШдШ Ккбаћ. - БајЭљадШ : 
ОзеиЪјЭйШ, 2004. - Рйз. 97-100.  
 

195. ЛАМДИЋ, ЗезШд Л. 
    ЦеЪЭбеЪШ икЬЩадШ  / ЗезШд Л. ЛШдЬаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: ГезибЭ еоа, РегЩез, 
1982. 
Т: ДдЭЪдаб. - ГеЬ. 42, Щз. 13205 (4. ШЪЫ. 1983), ийз. IV.  
 

196. ЗгајШ бШе жеизЭЬдаб љкЬибеЫ аибкийЪШ / ЗезШд Л. 
ЛШдЬаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: МЭгкпйа јЭЯаб, 
РегЩез, БЭеЫзШЬ, 1984. 
Т: ЙњаЮЭЪдШ зЭо. - ГеЬ. 13, Щз. 251 (25. лЭЩ. 1985), ийз. 21. 
 

197. ЙШЯаЪШобШ иавеЪайеий / ЗезШд Л. ЛШдЬаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: ГзШЬапйШ, МеЪа РШЬ, 
Мабпаћ, 1989. 
Т: РегЩезибЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 31, Щз. 1846 (22. ЬЭн. 1989), 
ийз. 7. 
 

198. ЙШЯаЪШобШ иавеЪайеий / ЗезШд Л. ЛШдЬаћ. 
Т: ДдЭЪдаб. - ГеЬ. 48, Щз. 15562 (26. лЭЩ. 1990), ийз. 14. 
 

199. РЭгељиба зЭодаб ава жзаоШ е зЭоагШ / ЗезШд Л. 
ЛШдЬаћ. 
Т: РЪЭибЭ. - ГеЬ. 10, Щз. 53 (2000), ийз. 212-213.  
 

200. РЭгељиба лавевепба жЭјЯШЮ  / ЗезШд Л. ЛШдЬаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РЭгељ ЫезШ, БЭеЫзШЬ, 
2000. 
Т: РйЪШзШњЭ. - ГеЬ. 56, Щз. 4/6 (2001), ийз. 293-295.  
 

201. ѝЭЯаб бШе зегШд, зегШд бШе јЭЯаб / ЗезШд Л. ЛШдЬаћ. 
Т: ДегЭйа. - ГеЬ. 33, Щз. 124/125 (2006), ийз. 105-106. 
 

202. ЛАПИМЙНВИЋ, ДкпШд 
    ОвеЬдеий, аЯдШЬ иЪЭЫШ / ДкпШд ЛШзадбеЪаћ. 
ДеЬШйШб: РжЭнајШвда ЬеЬШйШб, ийз. 14-15. 
Т: МИМ. - ГеЬ. 56, Щз. 2874 (26. јШд. 2006) 
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203. ЛАПИЋ, Лавкд 
     ЖкЩез и дШјЬкЩљЭЫ ЪзЭвШ  / Лавкд ЛШзаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: ЛезШодаб, МеЪа РШЬ, 
1994. 
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    „РЭгељ ЯЭгљШ” – бњаЫШ ЫеЬадЭ / Д. ЛШйеЪаћ. 
Т: ВЭоЭзњЭ деЪеийа. - ГеЬ. 53 (21. лЭЩ. 2006), ийз. 24. 
 

205. ЛАХТПА, РШњШ 
    Н бњаЯа бњаЫШ / РШњШ ЛШнкзШ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: ЙњаЫШ е РЭгељ Ыеза ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ, 
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206. ЛЕКВИМГЕП, ѝШидШ 
    Miro Vuksanović, Kletva Peka Perkova / Jasna 
Melvinger. 
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ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РЭгељ ЫезШ, БЭеЫзШЬ, 
2000. - ДеЬШйШб: РЪЭй бњаЫЭ, ийз. II. 
Т: БезЩШ. - ГеЬ. 78, Щз. 118 (27. Шжзав 2000) 
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258. ПАДТКНВИЋ, ЗезанШ 
     РЪајЭй к јЭЯабк / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: ОеЩјЭЬШ. - ГеЬ. 56, Щз. 12505 (7. ебй. 2000), ийз. 30.  

 
259. ПајЭоа бејЭ ик иЭ дШЩзШвЭ ЮаЪейШ : (е РЭгељ Ыеза ЛазШ 

ВкбиШдеЪаћ[Ш]) / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: ЛеийеЪа. - ГеЬ. 32, Щз. 165/166 (2001), ийз. 68-74.  
 

260. РЭгШдйаобШ еЬзЭђЭњШ дЭбам зајЭоа аЯ ЬзеЩњШобе-
кибеобам ЫеЪезШ : (жзЭгШ зегШдк „РЭгељ ЫезШ” ЛазШ 
ВкбиШдеЪаћШ) / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: РйЪШзШњЭ. - ГеЬ. 56, Щз. 10/12 (2001), ийз. 180-186. 
 

261. ПајЭоа бејЭ ик иЭ дШЩзШвЭ ЮаЪейШ : иЭгШдйаобШ 
еЬзЭђЭњШ дЭбам зајЭоа аЯ ЬзеЩњШобе-кибеобам ЫеЪезШ 
жзЭгШ зегШдк „РЭгељ ЫезШ” ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / 
ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: АвмЭгајШ зајЭоа / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. - ОеЬЫезанШ : 
ТдазЭби, 2002. - Рйз. 171-184.  
 

262. РЭгШдйаобШ еЬзЭђЭњШ дЭбам зајЭоа аЯ ЬзеЩњШобе-
кибеобам ЫеЪезШ (1) : е јЭЯабк зегШдШ „РЭгељ ЫезШ” 
ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 34, Щз. 1323 (14. гШзй 2002), 
ийз. 20.  

 
263. РЭгШдйаобШ еЬзЭђЭњШ дЭбам зајЭоа аЯ ЬзеЩњШобе-

кибеобам ЫеЪезШ (2) : е јЭЯабк зегШдШ „РЭгељ ЫезШ” 
ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 34, Щз. 1324 (28. гШзй 2002), 
ийз. 20.  
 

264. РЭгШдйаобШ еЬзЭђЭњШ дЭбам зајЭоа аЯ ЬзеЩњШобе-
кибеобам ЫеЪезШ (3) : е јЭЯабк зегШдШ „РЭгељ ЫезШ” 
ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 34, Щз. 1325 (11. Шжзав 
2002), ийз. 16.  
 

265. РЭгШдйаобШ еЬзЭђЭњШ дЭбам зајЭоа аЯ ЬзеЩњШобе-
кибеобам ЫеЪезШ (4) : е јЭЯабк зегШдШ „РЭгељ ЫезШ” 
ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 34, Щз. 1326 (25. Шжзав 
2002), ийз. 20. 
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266. РЭгШдйаобШ еЬзЭђЭњШ дЭбам зајЭоа аЯ ЬзеЩњШобе-
кибеобам ЫеЪезШ (5) : е јЭЯабк зегШдШ „РЭгељ ЫезШ” 
ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 34, Щз. 1327 (9. гШј 2002), 
ийз. 30.  
 

267. Оеийкжна елезгљЭњШ иадйШбиеийавЭгШ к ЬјЭвк ЛазШ 
ВкбиШдеЪаћШ / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: ПајЭо. - ГеЬ. 10, Щз. 1/2 (2004), ийз. 102-115.  
 

268. Postupci oformljenja sintaksostilema u djelu Mira 
Vuksanovića / Zorica Radulović. 
U: Iz jezičke problematike / Zorica Radulović. - Podgorica 
: Kulturno-prosvjetna zajednica, 2004. - Str. 175-190.  
 

269. РЭгШдйаобШ еЬзЭђЭњШ дЭбам зајЭоа аЯ ЬзеЩњШобе-
кибеобам ЫеЪезШ – жзЭгШ зегШдк „РЭгељ ЫезШ” ЛазШ 
ВкбиШдеЪаћШ / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: МШ аЯЪезк ВкбеЪШ јЭЯабШ / [кзЭЬдаб МЭдШЬ ВкбеЪаћ]. - 
ЖШЩљШб : РН [РбкжпйадШ ежпйадЭ], 2005. - Рйз. 46-51.  
 

270. Лабзейежедага к „РЭгељ ЯЭгља” ЛазШ 
ВкбиШдеЪаћШ / ЗезанШ ПШЬквеЪаћ. 
Т: МШ аЯЪезк ВкбеЪШ јЭЯабШ : V дШкода ибкж. – ЖШЩљШб : 
НжпйадШ, 2006. - Рйз. 27-34.  
 

271. ПЕЂЕО, ДзШпбе  
     ОвШо бкћЭ ЯШ њагШ  / ДзШпбе ПЭђЭж. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: Йкћда бзкЫ, МеЪа 
РШЬ, 2003. 
Т: ЗвШйдШ ЫзЭЬШ. - ГеЬ. 4, Щз. 29 (2004), ийз. 63-64.  
 

272. ОедеидЭ а жедездЭ зЭоа ЯШЪаоШјШ / ДзШпбе ПЭђЭж. 
Т: ЗвШйдШ ЫзЭЬШ. - ГеЬ. 5, Щз. 47 (2005), ийз. 68-69. 
 

273. Оедеиде а дЭжзабеидеЪЭде / ДзШпбе ПЭђЭж. 
Т: ЙњаЮЭЪдеий. - ГеЬ. 61, бњ. 116, Щз. 2 (2006), ийз. 124-
126.  
 

274. ПЕЙКИ ик е „РЭгељ Ыеза” / РвеЩеЬШд ЙШвЭЯаћ, ЛавбШ 
ИЪаћ, ѝеЪШд ДЭваћ, Лавегаз ОЭйзеЪаћ. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 32, Щз. 1293 (14. ЬЭн. 2000), 
ийз. 23. 
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275. ПНЛАМ е йзеЩејдеј пШмеЪибеј йШЩва. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: БамжељЭ, ЗзЭњШдад, 
2013. - ДеЬШйШб: СВ ЛШЫШЯад, ийз. 28. 
Т: ДдЭЪдаб. - ГеЬ. 74, Щз. 25213 (29. Шжзав 2017).  

 
276. РЕЛАМСИЦЙА икЫЭийаЪдеий : зЭбва ик е „РЭгељ Ыеза” 

/ ЛШйајШ БЭћбеЪаћ, ѝеЪШд ДЭваћ, РЪЭйеЯШз ПШЬењаћ ПШи, 
ЗезШд Л. ЛШдЬаћ. 
Т: БезЩШ. - ГеЬ. 79, Щз. 45 (14. лЭЩ. 2001), ийз. 5. 
 

277. „SEMOLJ zemlja” Mira Vuksanovića. 
Т: БезЩШ. - God. 84, br. 118 (13. maj 2005), str. 12.  

 
278. РКАДНѝЕВИЋ, ЖЭљбе 

     ПајЭоа ВкбШ РЭгељибеЫШ / ЖЭљбе РвШЬејЭЪаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РЭгељ ЯЭгљШ, 
БЭеЫзШЬ, 2005.  
Т: ЙзШјадШ. - ГеЬ. 5, Щз. 20 (2006), ийз. 144-146.  

 
279. РСАМИЋ, ЛавајШ 

     РазегШм ОЭбе ОЭзбеЪ / ЛавајШ РйШдаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: ЙвЭйЪШ ОЭбШ ОЭзбеЪШ, 
РегЩез, 1978.  
Т: ЙњаЮЭЪдеий а јЭЯаб. - ГеЬ. 27, Щз. 1 (1980), ийз. 116-
117.  
 

280. БЭЯЬШдЭ йШјдЭ : јЭЯаобШ жеЭйабШ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ – 
жеЪеЬег њЭЫеЪЭ жеЭгЭ СШгееда / ЛавајШ РйШдаћ. 
Т: ОзеиЪЭйда жзЭЫвЭЬ. - ГеЬ. 54, Щз. 2055/2056 (24. деЪ. 
1999), ийз. 13.  
 

281. Мабе дЭћЭ жШдкйа бе аЬЭ жевШбе / ЛавајШ РйШдаћ.  
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лавкйад ВкбиШдеЪаћ: ДкпШдеЪШ 
бњаЫШ, ЯШжаиШе а жзазЭЬае Лазе ВкбиШдеЪаћ, ЙзњШ 
ѝЭвШ, 2001. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 33, Щз. 1298 (22. лЭЩ. 2001), 
ийз. 22. 
 

282. ОеЭйаодеий ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ : жеЪеЬег њЭЫеЪЭ 
жеЭгЭ „СШгееда” / ЛавајШ РйШдаћ. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 32, Щз. 1287 (28. иЭжй. 2000), 
ийз. 27. 
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283. „РЭгељ ЫезШ” – ЫзШдЬаеЯдШ јЭЯаобШ ЫзШђЭЪадШ / ЛавајШ 
РйШдаћ. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 32, Щз. 1293 (14. ЬЭн. 2000), 
ийз. 23.  

 
284. РСАМЙНВИЋ, ПШЬЭ 

     ЙњаЮЭЪда жезйзЭй ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / ПШЬЭ 
РйШдбеЪаћ. 
Т: ОевайабШ. - ГеЬ. 114, Щз. 37360 (13. деЪ. 2017), ийз. 21. 

 
285. РСАМНѝЕВИЋ, МЭдШЬ 

     ИЯвегљЭдШ жзажеЪЭий / МЭдШЬ РйШдејЭЪаћ. 
Т: КЭйежаи ЛШйанЭ изжибЭ. - ГеЬ. 186, бњ. 486, иЪ. 3 
(2010), ийз. 509-512.  
 

286. ГвЭЬШњЭ к бкћде дЭЩе / МЭдШЬ РйШдејЭЪаћ. 
Т: КЭйежаи ЛШйанЭ изжибЭ. - ГеЬ. 187, бњ. 487, 
иЪ. 1/2 (2011), ийз. 236-238. 
 

287. РкпйадШ јЭЯабШ – јЭЯаб икпйадЭ / МЭдШЬ РйШдејЭЪаћ.  
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РавШЯШб к зЭо, МеЪа 
РШЬ, 2015. 
Т: АдШва НЫзШдбШ РАМТ к МеЪег РШЬк. - Бз. 12 (2016), 
ийз. 139-143.  
 

288. РкпйадШ јЭЯабШ - јЭЯаб икпйадЭ / МЭдШЬ РйШдејЭЪаћ. - 
Т: Т еЫвЭЬШвк вайЭзШйкзЭ / МЭдШЬ РйШдејЭЪаћ. - МеЪе 
ЛавепЭЪе : БШдШйиба бквйкзда нЭдйШз, 2017. - (ЕЬанајШ 
ОзЪШ бњаЫШ. РйкЬајЭ). - Рйз. 199-209.  

 
289. РСЕВНВИЋ, РШЪе 

     РЭгељиба зШибеЪдаб / РШЪе РйЭЪеЪаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РЭгељ ЫезШ, БЭеЫзШЬ, 
2000. 
Т: ОзеиЪјЭйда зШЬ. - Бз. 15/16 (15. деЪ. 2000), ийз. 22.  
 

290. РСИОЦЕВИЋ, МабпШ 
     ЦкЪШза жШгћЭњШ / МабпШ РйажоЭЪаћ. 
Т: ОевайабШ. - ГеЬ. 95, Щз. 30534 (24. ебй. 1998), ийз. 
[VII]. 
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291. ОзажеЪЭЬда ЪайзШЮ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / МабпШ 
РйажоЭЪаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РЭгељ ЫезШ, БЭеЫзШЬ, 
2000. 
Т: КЭйежаи ЛШйанЭ изжибЭ. - ГеЬ. 176, бњ. 466, иЪ. 9 
(2000), ийз. 389-391. 
 

292. ОзажеЪЭЬда ЪайзШЮ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / МабпШ 
РйажоЭЪаћ. 
Т: ЗШЬкЮЩадШ. - ГеЬ. 12, Щз. 53 (2000), ийз. 11.  
 

293. ОзажеЪЭЬда ЪайзШЮ ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / МабпШ 
РйажоЭЪаћ. 
Т: ЙзайаобЭ а ЬзкЫЭ гадајШйкзЭ / МабпШ 
РйажоЭЪаћ. - МеЪа РШЬ : ОвШйедЭкг, 2002. - Рйз. 57-62.  
 

294. РСНѝАДИМНВИЋ, ДзШЫељкЩ 
     ЙШЬ зЭодаб жеийШдЭ зегШд / ДзШЫељкЩ РйејШЬадеЪаћ. 
Т: ВЭоЭзњЭ деЪеийа. - ГеЬ. 53 (24. јШд. 2006), ийз. 27.  
 

295. РСНѝИЋЕВИЋ, РвеЩеЬШд 
     ЦкЪШњЭ зЭоа / РвеЩеЬШд РйејаћЭЪаћ. 
Т: ОевайабШ. - ГеЬ. 99, Щз. 31884 (11. ШЪЫ. 2002), ийз. 15.  
 

296. САРИЋ, АвЭбиШдЬШз  
     Miro Vuksanović: Vučji tragovi / Aleksandar Tasić. 
U: Misao. - God. 15, br. 17 (26. okt. 1989), str. 31. 
 

297. ЋИПИКНВ, ѝеЪШд 
     РЭгељ / ѝеЪШд ЋазавеЪ. 
Т: МИМ. - ГеЬ. 56, Щз. 2874 (26. јШд. 2006), ийз. 7.  
 

298. УЕЙЕСЕ, ѝеЮЭл ѝ.  
     A kígyó és az ember / Fekete J. József. 
Prikaz knjige: Miro Vuksanović: Nemušti jezik, Sombor, 
Beograd, 1984. 
U: Híd. - God. 49, br. 2 (1985), str. 268-269.  
 

299. Farkasok nyomában / Fekete J. József. 
Prikaz knjige: Miro Vuksanović: Vučji tragovi,  
Novi Sad, 1987. 
U: Magyar Szó. - God. 45, br. 70 (12. mart 1988), str. 18. 



 129 

300. ФАѝДТЙНВИЋ, БеЮкз 
     ИийзШЮаЪШњЭ к јЭЯабк ава ЬЭгайаЯШнајШ Эйаобам 
ЪзЭЬдеийа : еиЪзй дШ жзеЯк ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ / БеЮкз 
ФШјЬкбеЪаћ. 
Т: ДегЭйа. - Бз. 11 (1977), ийз. 86-90. 
 

301. Kletva Peka Perkova / Božur Hajduković. 
U: Iskušenja kritičkog pristupa / Božur Hajduković. - 
Beograd : Književne novine ; Pljevlja : Književni klub 
„Dalma”, 1986. - Str. 262-268.  
 

302. ХВЕСЙНВИЋ, СегаивШЪ 
     ИибкийЪе бзШйбЭ жзаоЭ  / СегаивШЪ ХЪЭйбеЪаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ, ГезибЭ еоа, РегЩез, 
1982.  
Т: РегЩезибЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 28, Щз. 1472 (21. ебй. 1982), 
ийз. 9.  
 

303. ХВИѝЕСИЋ, Лаће  
     Sa vrela zavičaja / Mićo Cvijetić. 
Prikaz knjige: Miro Vuksanović: Moračnik, Novi Sad, 
1994. - Dodatak: Svet knjige, str. II-III.  
 Т: БезЩШ. - God. 72, br. 227 (18. avg. 1994) 
 

304. ГезШ к бејеј зШийк зЭоа / Л. [Лаће] ХЪајЭйаћ.  
ДеЬШйШб: РЪЭй бњаЫЭ, ийз. 1.  
Т: БезЩШ. - ГеЬ. 79, Щз. 53 (22. лЭЩ. 2001) 
 

305. ЙзЭШйаЪда ШзмаЪШз ЬзЭЪдам зајЭоа а жзаоШ е њагШ / 
Лаће ХЪајЭйаћ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РЭгељ ЫезШ, БЭеЫзШЬ, 
2000.  
Т: ЛеийеЪа. - ГеЬ. 32, Щз. 165/166 (2001), ийз. 87-90.  
 

306. ЙзЭШйаЪда ШзмаЪШз ЬзЭЪдам зајЭоа а жзаоШ е њагШ / 
Лаће ХЪајЭйаћ. 
Т: Ниведна а кбзпйШја / Лаће ХЪајЭйаћ. - БЭеЫзШЬ : 
БЭеЫзШЬибШ бњаЫШ, 2010. - Рйз. 35-39.  
 

307. ХЕПНВИЋ, ПШјбе 
     Grabljenje za riječ / Rajko Cerović. 
Prikaz knjige: Miro Vuksanović: Moračnik, Novi Sad, 1994. 
U: Monitor. - God. 5, br. 212 (11. nov. 1994), str. 40. 
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308. ЦНКНВИЋ, РЭдбШ 
     НйбзаЪШњЭ ЯШжзЭйЭдеЫ иЪајЭйШ а јЭЯабШ / Р. [РЭдбШ] 
ЦевеЪаћ. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 33, Щз. 1296 (25. јШд. 2001), 
ийз. 21. 
 

309. ЦкЪШза ЬкмеЪдам ЪзајЭЬдеийа : ОјЭидаобШ зајЭо дШ 
аЯЪезк ОаЪЭ 31. жкй / Р. [РЭдбШ] ЦевеЪаћ. 
Т ебЪазк РкизЭйШ еЬзЮШд а иагжеЯајкг е зегШдк 
„РЭгељ ЫезШ” ЛазШ ВкбиШдеЪаћШ. 
Т: МабпаћбЭ деЪадЭ. - ГеЬ. 33, Щз. 1308 (26. јкв 2001), 
ийз. 12-13.  
 

310. ЧЛТЉА, РШпШ 
     ЛвШЬаћийЪе ЫЭдајШ иЭгељибеЫ дШзеЬШ  / РШпШ 
ЧгкљШ. 
ОзабШЯ бњаЫЭ: Лазе ВкбиШдеЪаћ: РЭгељ ЫезШ, БЭеЫзШЬ, 
2000.  
Т: ЙзШјадШ. - ГеЬ. 1, Щз. 3 (2002), ийз. 264-267. 
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МАПНДМА ЙТКСТПА 
И РАВПЕЛЕМА РПОРЙА ОПНЗА 

 
 
НЪјЩрњЩЫЩјлћб аЩркж јЮ 1929. ЬжЭбеЮ жЭглпбж ЭЩ 

ЪЩр зжЭ еЩйгжЫжд Нач мапндми живнс, л баЭЩњл ГЮоЮ 
ЙжеЩ, жЪјЩЫб „йЫЮ йЫжјЮ ЫЩЯебјЮ пгЩевЮ ба ЯбЫжкЩ б влг-
клиЮ еЩрЮЬЩ еЩижЭЩ“, ЫЮгбвб ЮкежгжЬ, Сбнждби ЂжиђЮ-
Ыбћ, зжвЩаЩж јЮ ЭЩ јЮ, л жйежЫб, йЫжј еЩлпеб иЩЭ, л йзЮ-
обмбпежд жЪгбвл, зиЮкЫжибж л еЮвл Ыийкл еЩйкЩЫвЩ 
жежЬЩ ркж јЮ Влв ЙЩиЩќбћ аЩзжпЮж жЪјЩЫљлјлћб йЫжјЮ ЭЮ-
гж Живнс и нбицаји мапнда рпорйнга. ЙЩж ркж Влв ЙЩ-
иЩќбћ еЮ зиЩЫб иЩагбвл бадЮђл еЩижЭежЬ ЯбЫжкЩ б еЩ-
ижЭеЮ влгклиЮ б ж њбдЩ ЬжЫжиб, Щвж йЮ кЩвж джЯЮ иЮћб, 
лзжиЮЭж б йлркбейвб бн бајЮЭеЩпЩЫЩјлћб, еб Сбнждби 
ЂжиђЮЫбћ еЮ бейбйкбиЩ еЩ кжј иЩагбоб. ЧбкЩгЩо кжЬЩ 
зжйкЩјЮ йЫЮйкЩе вЩЭ зЩЯљбЫбјЮ зжЬгЮЭЩ, зибдЮиЩ иЩЭб, 
жЬгЮЭ „ЙњбЯЮЫеЮ зибгбвЮ л РиЪбјб зиЮ йкжкбел ЬжЭб-
еЩ“, еЩйкЩж вЩж зиЮЭЩЫЩњЮ жЭиЯЩеж л ШЩзол 23. б 24. 
јЩелЩиЩ 1932. ЬжЭбеЮ (Щ кЮвйк кжЬ зиЮЭЩЫЩњЩ јЮ жЪјЩЫљЮе 
л „Ризйвжд вњбЯЮЫежд ЬгЩйебвл“ кЮ бйкЮ 1932. ЬжЭб-
еЮ), бгб вЩЭ йЮ аЩлйкЩЫб еЩ жЬгЮЭл зжйЫЮћЮежд иждЩел 
Хајдтй Ссамйн ѝЩевЩ ВЮйЮгбежЫбћЩ. И вЩЭ јЮ ЫЮћ иЮп ж 
иждЩел ѝЩевЩ ВЮйЮгбежЫбћЩ, киЮЪЩ иЮћб ЭЩ ЂжиђЮЫбћ 
жЭдЩн бйкбпЮ ЭЩ „ж вњбЯЮЫежј ЫиЮЭежйкб Хајдтй Ссам-
йа ѝЩевЩ Л. ВЮйЮгбежЫбћЩ ЫЮћ йл баиЮвгб йлЭ ЭилЬб, 
дежЬж зжаЫЩебјб жЭ дЮеЮ“ б ЭЩ же, зжркж јЮ кж „бйк-
жибјйвб иждЩе“, ЯЮгб йЩдж ЭЩ лвЩЯЮ еЩ кж „вжгбвж 
жЭЬжЫЩиЩ ЫиЮдЮел б зибгбвЩдЩ л вжјбдЩ йЮ ЭжЬЩђЩ б 
вжгбвж жЭЬжЫЩиЩ аЮдљбркл еЩ вждЮ йЮ аЪбЫЩ“. ХЫЩгЮћб 
збйоЩ кЩдж ЬЭЮ, зж њЮЬжЫжд дбрљЮњл, жЫЩј зжнЫЩгл аЩ-
йглЯлјЮ („ВЮйЮгбежЫбћ аеЩ б ж йЫЩвжд дЮйкл йЫЮ ркж јЮ 
зжкиЮЪеж ЭЩ ЬЩ ркж ЪжљЮ зиЮЭйкЩЫб б ЭЩ Ъб ЭжЬЩђЩјб л 
њЮдл Ъбгб ркж ЫЮиебјб б ркж гЮзрЮ лжвЫбиЮеб. Не 
аеЩ ЭЩ јЮ ЦиеЩ БЩиЩ, ижЭеж дЮйкж ХЩјЭлв РкЩевЩ, „йкЩиж 
йЮгж“, ЭЩ йЮ, зж еЩижЭежј киЩЭбобјб, еЮвЩЭЩ аЫЩгж ѝжи-
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ЭЩе...“) б бйвЩалјлћб йлдЮ, Щвж јЮ зиЮкЮиЩеж иЮћб ЭЩ йл 
л збкЩњл аЩдЮивЮ, жеЭЩ вЩЭ јЮ аЩ кж Ъбгж иЩагжЬЩ („Рл-
дњбЫ јЮ б зж вжјб ЭЮкЩљ. РлдњбЫж јЮ, еЩ зибдЮи, ЭЩ јЮ л 
жеж ЭжЪЩ Ъбгж зж йЮгбдЩ виЮЫЮкЩ („ОЩ зжЪЮЯЮ виЮЫЮкл 
б аЩижеб ЬгЩЫл л јЩйклвЮ“). Т жйкЩгжј РиЪбјб бн ебјЮ Ъб-
гж ебЬЭЮ. ДЩ ебјЮ ЛЩпЫЩ еЩ ЭждЩв РиЮдл б њЮЬжЫжд лкб-
оЩјл, б ЭЩ йЮ ебйл л њл еЩйЮљЩЫЩгб б РиЮдоб, Ъбгж Ъб 
еЮйлдњбЫж ЭЩ бн еб кЩдж еЮ Ъб Ъбгж“), ЂжиђЮЫбћ йЮ, 
ЪлЭлћб ЭЩ јЮ иЮп ж жаЪбљежд еЩлпебвл, пЫийкж ЭиЯб 
ЬиЩебоЮ бадЮђл ЮкежгжЬбјЮ б еЩлвЮ ж вњбЯЮЫежйкб. 

А зжркж зжйкжјб јЮЭеЩ зжјЮЭбежйк вжјл Сбнждби 
ЂжиђЮЫбћ вЩж ЭЩ ЬлЪб ба ЫбЭЩ, бЩвж еЩ њл лвЩалјЮ, зж-
йЮЪеж жеЭЩ вЩЭ еЩйкжјб ЭЩ зжвЩЯЮ вжгбвж йгбвЩ ЯбЫжкЩ 
л ВЮйЮгбежЫбћЮЫжд иждЩел жЭЬжЫЩиЩ „ЫиЮдЮел б зиб-
гбвЩдЩ“, б зжркж йЮ кЩ зжјЮЭбежйк кбпЮ лЫЮиљбЫжйкб б 
йеЩЬЮ ЭЮјйкЫЩ вњбЯЮЫеЮ йгбвЮ йЫЮкЩ, дб ћЮдж йЮ зжеЩ-
рЩкб еЮркж ЭилЬЩпбјЮ жЭ СбнждбиЩ ЂжиђЮЫбћЩ – еЮћЮ-
дж аЩйкЩјЩкб еЩ ЬиЩебоб бадЮђл ЮкежгжЬбјЮ б еЩлвЮ ж 
вњбЯЮЫежйкб, ЫЮћ ћЮдж кл ЬиЩебол йгжЪжЭеж зиЮгЩаб-
кб л еЩйкжјЩњл ЭЩ зжвЩЯЮдж вжгбвж йЮ йЩЫиЮдЮеб йиз-
йвб збйоб йглЯЮ ЮгЮдЮекбдЩ еЩижЭеЮ влгклиЮ б вЩвЩЫ 
бд лдЮкебпвб йдбйЩж б млевобјл еЩдЮћл. Т кждЮ еЩд 
јЮ жЭ зжджћб б йЩаеЩњЮ ЭЩ йЫЩвб вњбЯЮЫеб кЮвйк (Щ иж-
дЩе б зибзжЫЮквЩ, пбеб йЮ, л еЩјЫЮћжј дЮиб, зжркж бдЩ-
јл еЩјдЩњл йзжйжЪежйк ЭЩ, л зижоЮйл йжзйкЫЮежЬ лжЪгб-
пЩЫЩњЩ, баЪЮЬел зжЫЮабЫЩњЮ йЩ каЫ. йкЫЩиебд йЫЮкжд, 
йЫЮкжд иЩагбпбкбн иЮЩгбјЩ) жЪгбвлјЮ йгбвл йЫЮкЩ б ЭЩ 
йЮ кЩ йгбвЩ йЫЮкЩ еЮ йЩйкжјб йЩдж жЭ зижйкжиеж-ЫиЮ-
дЮейвбн ЭЩкжйкб, ЫЮћ б жЭ ебаЩ мжгвгжиеж-дбкжгжр-
вбн зжјЮЭбежйкб вжјЮ кЩј вњбЯЮЫеб кЮвйк Ыигж ЫбЭ-
љбЫж ЫЮалјл аЩ јЮЭел влгклил. НйЫЮкљЩЫЩјлћб зжјЩд влг-
клиЮ, ѝлибј КжкдЩе вЩЯЮ „жЪгЩйк влгклиЮ јЮ лЫЮв жЪгЩйк 
йбдЪжгбадЩ“ б вЩж зибдЮи еЩЫжЭб зжјЩд ЫжјебпвЮ пЩ-
йкб. ТЫжђЮњЮ жЫжЬ зжјдЩ јЮ, зжиЮЭ жйкЩгжЬ, бдЩгж Эб-
иЮвкеЮ зжйгЮЭбоЮ б еЩ вЩаеЮел зжгбкбвл, зжркж јЮ йЫЩ-
вб жЪгбв еЩежрЮњЩ йиЩджкЮ еЮвждЮ Ъбж вЩЯњЩЫЩе 
йкижЯЮ жЭ еЩежрЮњЩ дЩкЮибјЩгеЮ ркЮкЮ, зжркж јЮ зж-
ЫиЮЭЩ еЮпбјЮ пЩйкб „йбдЪжгбпвб лЭЩиЩо“ б, йЩдбд кбд, 
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бдЩ кЮЯЮ зжйгЮЭбоЮ. А вЩЭ йдж ЫЮћ вжЭ КжкдЩеЩ, киЮЪЩ 
бйкЩћб б кж ЭЩ же влгклил ЫбЭб вЩж „плЫЩњЮ зиЮкнжЭ-
ежЬ бйвлйкЫЩ“, ркж аеЩпб ЭЩ йЫЩвЩ влгклиЩ зжЭиЩалдЮЫЩ 
ЫиЮдЮейвл ЭлЪбел, аЪжЬ пЮЬЩ йЮ б джЯЮ иЮћб ЭЩ јЮ влг-
клиЩ „зЩдћЮњЮ“: „ЗЪжЬ кжЬЩ јЮ жеЩ лЫЮв зжЫЮаЩеЩ йЩ бйкж-
ибјжд, лЫЮв зжЭиЩалдЮЫЩ еЮзиЮвбЭежйк джиЩгежЬ, бе-
кЮгЮвклЩгежЬ, ЭлнжЫежЬ ЯбЫжкЩ пжЫЮвЩ, ЭилркЫЩ б пж-
ЫЮпЩейкЫЩ“. ВбЭЮћб, зЩв, л йЫЩвжј влгклиб ЭЫжјйкЫж вжјЮ 
жЪиЩалјЮ йЫЮйк ЭЩ јЮ влгклиЩ, й јЮЭеЮ йкиЩеЮ, „жЭиЮђЮеЩ 
вжгбпбеЩ еЩйгЮђЮебн кЮвйкжЫЩ“, Щ, й ЭилЬЮ йкиЩеЮ, „еЩ-
йгЮђЮебн йбдЪжгЩ“, КжкдЩе вЩЯЮ: „РбдЪжгб влгклиЮ иЮквж 
еЩйкЩјл л њЮежд йбенижежд зиЮйЮвл. Ож зиЩЫбгл, жеб 
ЭжгЩаЮ ба ЭлЪбеЮ ЫЮвжЫЩ б, дЮњЩјлћб йЫжјЮ аеЩпЮњЮ 
(Щгб зибкжд еЮ ЬлЪЮћб зЩдћЮњЮ ж йЫжјбд зиЮкнжЭебд 
йдбйгжЫбдЩ), зиЮежйЮ йЮ л ЪлЭлћЩ йкЩњЩ влгклиЮ“. Иа 
жЫЮ жвжгежйкб КжкдЩе баЫгЩпб аЩвљлпЩв ЭЩ „зибижЭЩ 
влгклиЮ јЮ бйкжибјйвЩ. ЊЮеЩ йЩЭЩрњжйк лЫЮв зжйкжјб л 
жЭежйл зиЮдЩ зижргжйкб (йкЫЩиежј бгб вжейкилбйЩежј 
л еЮвжј дбкжгжЬбјб) б зиЮдЩ зижЬежаЩдЩ ЪлЭлћежйкб. 
СЮ бйкжибјйвЮ ЫЮаЮ влгклиЮ ажЫл йЮ ЭбјЩнижеЮ. ЙЩж ркж 
ЫбЭбдж, влгклиЩ јЮ ЫЮпбкЩ б жзркЩ, Щгб јЮ зибкжд лЫЮв 
зжвиЮкеЩ б зиждЮељбЫЩ“. РлЯЩЫЩјлћб зЮийзЮвкбЫл ба 
вжјЮ ЬгЮЭЩ еЩ влгклил еЩ зЮийзЮвкбЫл вжјЩ джЯЮ зибзЩ-
ЭЩкб зижлпЩЫЩжол вњбЯЮЫежйкб, КжкдЩе ћЮ иЮћб: „ѝЮи 
ЭЩ Ъбйдж иЩалдЮгб йдбйЩж зжеЩрЩњЩ ЯбЫбн љлЭб б вњб-
ЯЮЫебн јлеЩвЩ ба зижргжйкб, киЮЪЩ ЭЩ зжаеЩјЮдж њб-
нжЫл влгклил: њбнжЫ јЮЭежйкЩЫЩе, жЪбпЩе ЯбЫжк, њбнж-
ЫЮ еЩЫбвЮ, зиЮЭйкЩЫЮ ж йЫЮкл бкЭ.“  

А КжкдЩежЫ йЮдбжкбпвб зибйклз вњбЯЮЫежд кЮ-
вйкл јЮ л еЩржј йиЮЭбеб бдЩж јЮЭежЬ ЫЮждЩ аеЩпЩјежЬ 
аЩйклзебвЩ, вжјб ебјЮ йЩдж зиЮЫжЭбж КжкдЩежЫЮ вњбЬЮ 
б ж њбдЩ збйЩж жаЪбљеЮ иЩйзиЩЫЮ, ЫЮћ јЮ еЩйкжјЩж ЭЩ б 
зиЩвкбпеж зибдЮеб КжкдЩежЫЮ кЮжибјйвЮ йкЩЫжЫЮ, кл-
дЩпЮћб ЭЮгЩ ЫЮгбвбн йизйвбн збйЩоЩ. Сж јЮ Ъбж МжЫб-
оЩ ОЮквжЫбћ. Твљлплјлћб йЮ, ла йЫЮ ЭилЬЮ вжибйеЮ зж-
йгжЫЮ, б л клдЩпЮњЮ зижаЮ БжибйЩЫЩ РкЩевжЫбћЩ б зж-
йЮЪеж еЩйкжјЮћб ЭЩ жйЫЮкгб ЮгЮдЮекЮ вжјб РкЩевжЫбћЩ 
лЭЩљЩЫЩјл жЭ вњбЯЮЫежйкб XIX ЫЮвЩ б зибЪгбЯЩЫЩјл ЬЩ 
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джЭЮиебд вњбЯЮЫебд кЮеЭЮеобјЩдЩ, Щгб ЯЮгЮћб ЭЩ 
жквгжеб б ЪЩиЮд еЮвЮ еЮйзжиЩалдЮ вжјЮ йл л клдЩпЮњЮ 
РкЩевжЫбћЮЫЮ зижаЮ леЮгб зжјЮЭбеб вибкбпЩиб, ОЮ-
квжЫбћ јЮ, зиЫб дЮђл еЩрбд клдЩпбдЩ вњбЯЮЫежйкб, л 
иЩалдЮЫЩњЮ РкЩевжЫбћЮЫжЬ иЮдЮвЭЮгЩ, Нецирса йпв, 
лвљлпбж б зижЪгЮд влгклиЮ, кЩпебјЮ джЬлћежйк ЭЩ йЮ 
йлЭЪбеЩ ЬгЩЫеЮ јлеЩвбњЮ ЪжљЮ йнЫЩкб Щвж йЮ ладЮ л 
жЪаби жеж ркж јЮ ОЮквжЫбћ жаеЩпбж вЩж „Ржмвбе йб-
гЩаЩв“, вЩж њЮеж виЮкЩњЮ бадЮђл ЫбйжвЮ б ебажд йкиж-
Ьбн аЩЪиЩеЩ зиЮдиЮЯЮеЮ йкЩиЮ ЫЩижрвЮ влгклиЮ б зиб-
зижйкжЬ йЫЮкЩ еЩ зЮибмЮибјб ВиЩњЩ, йЫЮкЩ вждЮ зиб-
зЩЭЩ б зжижЭбоЩ ЬЩаЭЩ ЛЩивЩ, ЭжйЮљЮебвЩ ба ОпбњЮ. 
Ржмвбеж виЮкЩњЮ л зижйкжил бадЮђл ЭЫЮ влгклиЮ, ОЮ-
квжЫбћ јЮ Ыигж зжЭижЪеж ЩеЩгбабиЩж, еЩйкжјЮћб ЭЩ лвЩ-
ЯЮ еЩ йЫЮ жеЮ йбдЪжгбпвЮ ЮгЮдЮекЮ вжјб жгбпЩЫЩјл 
зибижЭл јЮЭеЮ влгклиЮ вжјЩ лйзжйкЩЫљЩ Ыигж јЩйел ЬиЩ-
ебол бадЮђл жежЬЩ ркж јжј зибзЩЭЩ б жежЬЩ ркж јжј еЮ 
зибзЩЭЩ, бадЮђл жежЬЩ ркж жеЩ ЭжзлркЩ б жежЬЩ ркж 
жеЩ еЮ ЭжзлркЩ, ЫЮћ ЬЩ кЩЪлбалјЮ (зжйЮЪеж жеЭЩ вЩЭЩ јЮ 
л збкЩњл зжижЭбпеЩ нбјЮиЩинбјЩ бгб ймЮиЩ кЮгЮйежЬ 
ЯбЫжкЩ). ОжиЮЭ йЩдЮ РжмвЮ, ЬиЩебол бадЮђл ЭЫЮ влг-
клиЮ зжйЮЪеж ЭиЩдЩкбпеж жйЮћЩ б йЩд ЬЩаЭЩ ЛЩивж, б 
аЩкж б еЮдЩ йеЩЬЮ ЭЩ лпбеб жеж ркж йл њЮЬжЫб зиЮоб 
пбебгб ЪЮа аЩажиЩ – ЭЩ зибйЫжјб Ржмвл аЩ йЮЪЮ б ЭЩ 
кбдЮ пбкЩЫжд йЫЩЭЪЮежд ибклЩгл ЭЩ йЩйЫбд ЭилЬЩпбјб 
йдбйЩж. И ебјЮ ОЮквжЫбћЮЫЩ ЩеЩгбаЩ зижаЮ БжибйЩЫЩ 
РкЩевжЫбћЩ аЩнЫЩкбгЩ йЩдж жЫЮ ЮгЮдЮекЮ ЫЮћ јЮ, ла 
жйЫЮкљЩЫЩњЮ жйжЪЮежйкб РкЩевжЫбћЮЫЮ иЮпЮебоЮ, вжјЩ 
јЮ киЮЪЩгж ЭЩ ЪлЭЮ йиЮЭйкЫж вжјбд йЮ лжЪгбпЩЫЩ йгбвЩ 
йЫЮкЩ вжјЩ киЩЯб б зжйЮЪЩе јЮабпвб джЭЮг аЩ йЫжјЮ зж-
йиЮЭжЫЩњЮ, же зжйЮЪел зЩЯњл зжйЫЮкбж зижйкжиежј жи-
ЬЩебаЩобјб йгбвЮ йЫЮкЩ (йоЮеЮ л ЩдЩдл, ЫЮепЩњЮ б 
ЩвкбЫбиЩњЮ зижйкжиЩ л оивЫб вижа Ржмвбел зЮиоЮз-
објл, еЩпбе еЩ вжјб йЮЭЮ йЫЩкжЫб жвж ЬЩаЭЩ ЛЩивжЫЮ 
влћЮ, Щгб б жеж ркж пбеЮ зжЭйкЩвелкб збћЮд б жзркжд 
иЩалаЭЩежрћл л вжјжј йЮ ЫбрЮ ебјЮ аеЩгж „аЩ йкЩиж б 
дгЩЭж“, ЫЮћ йЩдж аЩ длрвж б ЯЮейвж, еЩпбе еЩ вжјб йЮ 
јлеЩвбњЩ зибзжЫЮквЮ „ОжвжјебвжЫЩ ЯЮеЩ“ виЮћЮ ЬиЩЭ-
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йвбд лгбоЩдЩ б йг.), зжркж дл йЮ, йЩйЫбд жзиЩЫЭЩеж, 
лпбебгж ЭЩ јЮ РкЩевжЫбћ л йгбвл зижйкжиЩ еЮзжйиЮЭеж 
лвљлпбЫЩж йбдЪжгбпвЮ йгжјЮЫЮ јЮЭеЮ жйжЪЮеЮ влгклиЮ, 
вжјл јЮ же еЩабЫЩж йкЩижЪЩгвЩейвЩ, ЫЩижрвЩ влгклиЩ б 
вжјл јЮ йЩЬгЮЭЩЫЩж еЮ вЩж еЮркж жЭЫЮћ ЩинЩбпеж, ЫЮћ јл 
јЮ зжйдЩкиЩж вЩж влгклил вжјЩ Ыигж ЭжйгЮЭеж еЩдЮћЮ 
йЫжјЮ ежидЮ б жклЭЩ б кжгбвж киЩЬбпвжЬ зжкЮеобјЩгЩ л 
йлЭЪбеЩдЩ жебн вжјб, дЩвЩи йЩдж аЩ киЮелкЩв, б дЩвЩи 
л йЩйЫбд йзЮобмбпебд жвжгежйкбдЩ, жЭйклзЮ жЭ њЮ-
ебн ежидб (жйкЩиЮгЩ нЩќбвЩ СЩрЩеЩ вжјЩ плЫЩ йлдЩел-
кжЬ ОЩиЩзлкл аЩ вЩаел ркж йЮ вЩж дгЩЭЩ лЭжЫбоЩ аЩЬгЮ-
ЭЩгЩ л бйкж кЩвж б гЮзжЬ б дгЩЭжЬ пжЫЮвЩ, ЛЩел ГивЩ, б 
кбдЮ ЭжЫЮгЩ л збкЩњЮ б гбпел пЩйк б зжижЭбпеб 
лЬгЮЭ). 

И ебјЮ йЩдж зижаЩ БжибйЩЫЩ РкЩевжЫбћЩ б ОЮ-
квжЫбћЮЫж клдЩпЮњЮ кЮ зижаЮ зижйкжи зж вждЮ йЮ джЬл 
виЮкЩкб жеб вжјб ЯЮгЮ ЭЩ бйзбклјл жЭежй бадЮђл 
йизйвЮ зижаЮ б еЩижЭеЮ влгклиЮ, ЪлЭлћб ЭЩ јЮ зжжЭЩЫеж 
ЫЮћ Ыигж аеЩпЩјеж дЮйкж л йизйвжј вњбЯЮЫежйкб йкЮвЩж 
б јЮЭЩе кЩвЩЫ збйЩо вЩж ркж јЮ ДиЩЬжйгЩЫ ЛбнЩбгжЫбћ. 
Не јЮ Ыигж Ыбйжвж дЮйкж жйЫжјбж, бадЮђл жйкЩгжЬ, б 
иждЩежд Песпијим вемах, иждЩежд вжјб йЮ, вЩж ркж јЮ 
кж, јЩвж ЭжЪиж б јжр жЭЩЫеж, зжвЩаЩж ЉлЪбрЩ ѝЮиЮдбћ, 
кЩвжђЮ еЮ джЯЮ ЫЩљЩеж клдЩпбкб Щвж йЮ, зжиЮЭ жйкЩ-
гжЬ, Щ л кж жйкЩгж йЫЩвЩвж йзЩЭЩ б жеж ркж јЮ еЩјЫбрЮ 
лабдЩеж л жЪаби – кЮнебвЩ зибзжЫЮЭЩњЩ вжјЩ йЮ жаеЩ-
пЩЫЩ вЩж йвЩа, кЮнебвЩ зибзжЫЮЭЩњЩ вжјЩ јЮ еЩјзжЭЮ-
йебјЩ ЭЩ йЮ баелкиЩ иЩйвибјЮ, зжиЮЭ йЫЮЬЩ ЭилЬжЬ, б 
еЩпбе еЩ вжјб йЮ йлЭЪбеЩ јЮЭбевЮ зжЫЮалјЮ йЩ влгклижд 
вжјЩ жЪиЩалјЮ жвЫби л вжјб йЮ йдЮркЩ клдЩпЮњЮ йЫЮкЩ 
ЛбнЩбгжЫбћЮЫЮ јлеЩвбњЮ, еЮ ладл л жЪаби б жЭгбвЮ 
влгклиЮ л пбјЮ јЮ ЬиЩебоЮ йдЮркЮеЩ йлЭЪбеЩ ОЮкибјЮ 
ЂжиђЮЫбћ, Щгб б ЭилЬбн јлеЩвЩ. А влгклиЩ вжјжј зибзЩЭЩ 
ЛбнЩбгжЫбћЮЫЩ јлеЩвбњЩ јЮ вждзжабкеЩ, йЩпбњЮеЩ жЭ 
йгжјЮЫЩ иЩагбпбкжЬ зжиЮвгЩ б йкЩибеЮ б аЪжЬ кжЬЩ јЮ 
джЬлћЮ ЭЩ л кжј влгклиб зжЭјЮЭеЩвжд йеЩЬжд ЭЮглјл б 
йЫЩвжЫийеЮ зиЩаежЫЮибоЮ (ЬЩкЩњЮ, ЫиЩпЩњЮ, ЫЮижЫЩњЮ 
ЭЩ ЬиЮреж зжйклзЩњЮ джиЩ ЭЩ баЩажЫЮ ЪжгЮйк бгб еЮвл 
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ЭилЬл еЩ кЮгл ЫбЭљбЫл зжйгЮЭбол) б йлйиЮк йЩ „еЮЪЮ-
йвбд йЫбиЩпбдЩ“ еЩ ЬижЪљл б йЩЭиЯЩјб кЮЬжЪежЬ йЮљЩ-
пвжЬ бгб илЭЩийвжЬ ЯбЫжкЩ вжјб аЩ зжйгЮЭбол бдЩјл 
зиЮЫЮгбвл ЬилЪжйк, кЩвж ЫбЭљбЫл л Лбйбежд зиЮЭйди-
кежд иЩаЬжЫжил йЩ ОЮкибјжд л Ъжгебоб. ПЩаЫбјЩјлћб 
зибпл л йЫжд иждЩел кЩвж ЭЩ пбкЩгЩо еЮзжйиЮЭеж зиЩ-
кб „зижЯбдЩњЮ бйзибпЩежЬ киЮелквЩ жЭиЮђЮебд ЮгЮ-
дЮекбдЩ оЮгжвлзежЬ зижоЮйЩ, вжјб йЮ еЩгЩаЮ ЫЩе жвЫб-
иЩ кжЬ киЮелквЩ, Щгб ЭжзибежйЮ њЮЬжЫжд йлркбейвжд б 
ЩвклЮгежд аеЩпЮњл“ (Е. КЮдЮик), иЩаЫбјЩјлћб јЮ, ЭилЬбд 
иЮпбдЩ, ба „зиЩйбклЩобјЮ зибзжЫЮЭЩњЩ“ б йЫбн њЮебн 
джЬлћбн бдзгбвЩобјЩ, ЛбнЩбгжЫбћ јЮ лйзЮж ЭЩ, еЩ јЮ-
Эежј йкиЩеб, кжгбвж ЭиЩдЩкбалјЮ јЮЭел еЩжвж јЮЭежгб-
пел зибпл б ЭЩ, еЩ ЭилЬжј йкиЩеб, кл зибпл йЮдЩекбпвб 
еЮзиЮвбЭеж зижЭлЪљлјЮ, лвљлплјлћб л њл йЫЮ йгжЯЮеб-
јЩ збкЩњЩ љлЭйвЮ йлЭЪбеЮ. А зжркж йл кЩ збкЩњЩ ЫЮаЩеЩ 
аЩ йЩйЫбд вжевиЮкеб ЮЬабйкЮеобјЩгеб вжекЮвйк (зиб-
дЮиЩ иЩЭб, ОЮкибјбе ЭжЯбЫљЩј ЛбйбежЬ ЪжгжЫЩњЩ б 
йдикб, аЩкЫЩиЩњЩ илЭебвЩ б зжкжњЮ жзлйкЮгжйкб НвеЩ 
вжјЮ йЮ йбдЪжгбпвб зиЮЫжЭб еЩ иЩЫЩе еЮпЮЬЩ ркж јЮ, л 
йлркбеб, ЩзжвЩгбзкбпеж, ЫЮаЩеж аЩ ЪибйЩњЮ јЮЭежЬ 
жЪгбвЩ ЯбЫжкЩ, јЮЭежЬ кбзЩ љлЭйвбн йлЭЪбеЩ), ЛбнЩб-
гжЫбћ јЮ лйзЮж ЭЩ баЪЮЬеЮ зжкиЮЪл аЩ еЮвбд жЭЫЮћ йгж-
ЯЮебд йбйкЮджд джкбЫЩобјЮ вжјб Ъб л њЮЬжЫ иждЩе, 
йЩйЫбд йбЬлиеж, леЮж еЮзжкиЮЪел ЩзйкиЩвкежйк, ЬилЪж 
иЮпЮеж, йлЫжзЩиежйк. 

А зиЮ ДиЩЬжйгЩЫЩ ЛбнЩбгжЫбћЩ л йизйвжј вњб-
ЯЮЫежйкб йЮ зжјЩЫбж збйЩо вжЬЩ еб йЫЮжзркЩ, Щ еЩЬгЩ 
аЩљлЪљЮежйк л дЩЬбпеб иЮЩгбаЩд гЩкбежЩдЮибпвбн 
збйЩоЩ ебјЮ лйзЮгЩ ЭЩ йкЩЫб кЩдж ЬЭЮ дл јЮ дЮйкж, дЮђл 
еЩјаеЩпЩјебјЮ йЩЫиЮдЮеЮ йизйвЮ зижаеЮ збйоЮ. Т збкЩ-
њл јЮ РгжЪжЭЩе Џлебћ, вжјб јЮ, жЭ иждЩеЩ Пагами, зЩ Эж 
йЫжЬ иЮдЮв-ЭЮгЩ, Веспнви Ссапе окамиме, ЬиЩЭбж јЮЭЩе 
жйжЪЮе вњбЯЮЫеб йЫЮк л пбјЮд јЮ йиЮЭбркл йкЩижзгЩ-
ебейвб виЩј. А ж кжд виЩјл б йлЭЪбеЩдЩ јлеЩвЩ Ргж-
ЪжЭЩе Џлебћ ЬжЫжиб јЮабвжд вжјб аЪжЬ йжзйкЫЮеЮ ЩинЩ-
бпежйкб бдЩ ЫЮгбвл ЮЫжвЩкбЫел йеЩЬл б, аЩ каЫ. зиж-
йЮпежЬ пбкЩжоЩ, јЮЭел Ыийкл йЮдЩекбпвЮ ЮебЬдЩкбпеж-
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йкб. Џлебћ јЮ жЭглпбж ЭЩ л йЫжјл зижал, зжиЮЭ гж-
вЩгежЬ ЬжЫжиЩ, лЫЮЭЮ б јЮЭеж жйжЪЮеж йнЫЩкЩњЮ ЫиЮдЮеЩ 
(же, вЩвж йЩд вЩЯЮ, ЬжЫжиб ж жеждЮ ркж јЮ „жЭлЫЮв б 
вЩж аЩлЫЮв“) б јЮЭел еЩижпбкл жиЬЩебаЩобјл йгбвЮ йЫЮ-
кЩ, л вжјжј йЮ пЮйкж дЮрЩјл ЪжЬжЫб б љлЭб, љлЭб б дбкж-
гжрвЩ ЪбћЩ, ежйбжоб ЫигбеЩ б жеб вжјб жгбпЩЫЩјл агж. 
Т кжј йгбоб йЫЮкЩ ЫЩЯел лгжЬл бдЩјл б ЭжЬЩђЩјб „баЩ 
йлепЮЫЮ йкиЩеЮ“, ЭжЬЩђЩјб вжјб еЮ зжЭгЮЯл жежд кбзл 
клдЩпЮњЩ вжјб л жйежЫб бдЩ дбдЮкбпвл гжЬбвл, ЫЮћ 
жджЬлћЩЫЩјл виЮкЩњЮ зж пбйкж дбкжзжЮкйвжј ймЮиб 
(иждЩе Варикијама вжјб јЮ, бадЮђл жйкЩгжЬ, б еЩиЩкбЫеЩ 
иЮвжейкилвобјЩ еЮвбн жЪиЮЭебн иЩЭњб б зжйклзЩвЩ). 
НйгЩњЩјлћб йЮ еЩ мжгвгжиеж-дбкжгжрвл зжЭгжЬл, Ргж-
ЪжЭЩе Џлебћ јЮ еЩйкжјЩж ЭЩ зжвЩЯЮ вЩвж джЭЮиеб зб-
йЩо, Щвж кж лдЮ, джЯЮ зиЮдЩ жЪиЮЭеж-дбкжгжрвжј зиЩ-
вйб ЭЩ лйзжйкЩЫб кЩвЩЫ жЭежй ЭЩ джЯЮ, еЩ јЮЭежј йкиЩ-
еб, ЭЩ вжибйкб кЮдл дЩЬбјйвжЬ ЭЮјйкЫЩ ЭиЫЮкЩ (л зиб-
зжЫЮоб „НйвжилрЩ“), кЮдл вжјл јЮ јжр РЫЮкжгбв ПЩевж-
Ыбћ лЫЮж л йЫжјл зибзжЫЮквл „РкЩиб ЫилйвЩЫЩо“, јЮЭеЩ-
вж вЩж ркж, еЩ ЭилЬжј йкиЩеб, джЯЮ йбдЪжгбпвЮ ЮгЮ-
дЮекЮ ЭЩ баЬиЩЭб еЩ жйжЪЮежј бекЮизиЮкЩобјб зижйкжиЩ 
(„ЛжеЬжгоб“, „ИйзжЭ ЛикЫЩпвжЬ джйкЩ“), дЩЭЩ, бйкж 
кЩвж, джЯЮ б ЭЩ РиЪбјл ба ЭжЪЩ НЪиЮежЫбћЩ зжЫЮЯЮ йЩ 
жебд дбкжгжрвбд дЮнЩебадбдЩ вжјб йл зжЭЮйеб ЭЩ, 
зжЭјЮЭеЩвж лйзЮреж, клдЩпЮ б ЭЩгЮвл зижргжйк б жеж 
ркж ћЮ кЮв Эжћб (ЛбЭЩ б њЮЬжЫж еЩвЩиЩЭеж йнЫЩкЩњЮ 
ЫгЩйкб, иЮЩгбажЫЩеж л жиЬЩебаЩобјб „ЯбЫжкеЮ кивЮ“ л 
вжјжј джиЩ ЭЩ зжЪЮЭб њЮЬжЫ йбе, РЮийЮд КЮвЩ. Т иж-
дЩел Меднвима кж јЮ еЩйкжјЩњЮ љлЭб ЭЩ БжЬл жкдл „йкЩ-
иЮјбейвб“ ркЩз, ЭЩ ЬЩ гбрЮ йЫЩвЮ джћб б ЭЩ кЩвж 
зжебркЮ йЫЩвл нбјЮиЩинбјл). 

Йжгбвж ЫЮаЩ бадЮђл еЩижЭеЮ влгклиЮ б йЩЫиЮ-
дЮеЮ йизйвЮ зижаЮ джЯЮ ЭЩ аЩнЫЩкб б ЭилЬЮ ймЮиЮ, Щ 
еЩјзиЮ ймЮил джимжгжЬбјЮ вњбЯЮЫежйкб зжвЩалјЮ иж-
дЩе Ничци ВбЭжйЩЫЩ РкЮЫЩежЫбћЩ. ЛЩЭЩ јЮ йЫжј иждЩе 
аЩдбйгбж вЩж Ыигж еЮжЪбпел нижебвл ижЭЩ ЛгЩЭЮ-
ежЫбћЩ б дЩЭЩ јЮ л ЬиЩЭњл зибпЮ, йЩйЫбд гжЬбпеж, виЮ-
елж жЭ жйебЫЩпЩ гжаЮ ЛгЩЭЮеЩ, пжЫЮвЩ вжјб йЮ ЭжйЮгбж 
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л жвжгбел ЙиЩЬлјЮЫоЩ, б дЩЭЩ јЮ зибпл иЩаЫбјЩж вЩж 
вЩабЫЩњЮ ж еЮвжгбвж ЬЮеЮиЩобјЩ њЮЬжЫбн зжкждЩвЩ, 
ЭЩгЮвж јЮ ЫЩЯебјЮ кж ркж јЮ нижебвЩ гжаЮ ЛгЩЭЮежЫбћЩ 
ЭжЪбгЩ кЩвЫж кЮдЩкйвж б йЮдЩекбпвж лйдЮиЮњЮ ЭЩ јЮ 
зжйкЩгЩ нижебвЩ жзЩЭЩњЩ, ЭЩ јжј жйежЫеж жЪЮгЮЯјЮ ЭЩјЮ 
йдЮњбЫЩњЮ йгбвЩ йкЩгеЮ ЭЮЬЮеЮиЩобјЮ, иЩагбпбкбн 
жЪгбвЩ вЫЩиЮњЩ виЫб б кЮгЩ б ркж йЮ йЩ кбд зижоЮйжд 
жзЩЭЩњЩ јЮЭеЮ зжижЭбоЮ зжЭлЭЩиЩјл йгбвЮ жзркЮЬ иЩ-
йлгЩ, вЫЩиЮњЩ йЫЮЬЩ ркж жЪгбвлјЮ ЯбЫжк л ЙиЩЬлјЮЫол б 
аЮдљб РиЪбјб. ВинлеЩо йЫЮЬЩ кжЬЩ јЮ жеж ркж йЮ ЭжЬЩђЩ 
жвкжЪиЩ 1941. ЬжЭбеЮ, л ШлдЩибоЩдЩ. А ЭЩ Ъб кжгбвж 
йгжЯЮел зибпл джЬЩж ЭЩ жЪгбвлјЮ еЩ лдЮкебпвб ркж 
ЮмЮвкебјб еЩпбе, ВбЭжйЩЫ РкЮЫЩежЫбћ јЮ баЬиЩЭбж јЮ-
Эел, зж йгжЯЮежйкб б иЩйвжрб, л жйежЫебд ЮгЮдЮекб-
дЩ ЪЩижвел вњбЯЮЫел вжейкилвобјл. ПждЩе јЮ жиЬЩеб-
ажЫЩж л киб ЫЮгбвЮ оЮгбеЮ вжјЮ йл йЩпбњЮеЮ жЭ иЩагб-
пбкжЬ ЪижјЩ (8, 10, 12) еЩиЩкбЫебн йЮЬдЮеЩкЩ, жЭежйеж 
зжЬгЩЫљЩ. ТабдЩјлћб аЩ еЩйгжЫЮ кбн оЮгбеЩ жаеЩвЮ аЩ 
ЫийкЮ ЭлнжЫебн ЪбћЩ л ЪжЯЩейвжј нбјЮиЩинбјб зиЮдЩ 
Дбжебйбјл АиЮжзЩЬбкл (Сепауили, Хептвили б Пперсн-
ки) б лабдЩјлћб аЩ еЩйгжЫ иждЩеЩ јЮЭел иЮп вжјЩ бдЩ 
ЫЮждЩ ЫЩЯеж дЮйкж л иЮгбЬбјйвжј гбкЮиЩклиб б иЮгб-
Ьбјйвжд ЫбђЮњл пжЫЮвЩ, Щгб б йкЩЫљЩјлћб еЩ зжпЮкЩв 
йЫЩвжЬ зжЬгЩЫљЩ зж јЮЭеж йгжЫж ба йкЩиЮ ЩаЪлвЮ (Ща, Ъл-
вб, ЫјЮЭб, ЬгЩЬжљ) б ЫЮалјлћб аЩ кж йгжЫж б йЩйЫбд виЩ-
квл джиЩгбйкбпвл иЩйзиЩЫл, РкЮЫЩежЫбћ јЮ, еЮдЩ йлд-
њЮ, ЯЮгЮж ЭЩ бадЮђл йЫжЬ иждЩеЩ б ЫЩЯебн киЩЭбобј-
йвбн ЮгЮдЮеЩкЩ лйзжйкЩЫб Ыигж йгжЯЮе жЭежй. ЗЩнЫЩ-
љлјлћб кжј ЭбдЮеабјб, иждЩе ВбЭжйЩЫЩ РкЮЫЩежЫбћЩ јЮ 
йЩйЫбд жйжЪЮеж ЭЮгж л йизйвжј вњбЯЮЫежйкб, йеЩЯеж 
жйгжњЮеж еЩ пбкЩЫЮ йгжјЮЫЮ еЩрЮЬ вњбЯЮЫежЬ б влг-
клиежЬ зЩдћЮњЩ. 

Агб жеж ркж јЮ л јЮЭежј жЫЩвЫжј йбклЩобјб зж-
йЮЪеж ЫЩЯеж йЫЩвЩвж јЮ б пбњЮебоЩ ЭЩ јЮ жЫЩј иждЩе 
Ъижјебд йЫжјбд ЮгЮдЮекбдЩ йеЩЯеж жйгжњЮе б еЩ еЩ-
ижЭел влгклил б ЭЩ јЮ кж жйгЩњЩњЮ баЫЮЭЮеж кЩвж ркж 
јЮ РкЮЫЩежЫбћ зибЪЮЬЩж пбкЩЫжд ебал ЯЩеижЫйвбн об-
кЩкЩ (И кж б жебн ба ймЮиЮ вњбЯЮЫежйкб: ижЭжйгжЫ, 
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гЩдЮек, зжнЫЩгЩ, згЩп, нижебвЩ. Агб б жебн ба ймЮиЮ 
рбижвж йнЫЩћЮеЮ еЩижЭеЮ влгклиЮ: йЩежЫебоб, ижЯЭЩ-
ебоб, ЫЮпбкб вЩгЮеЭЩиб, жЭежйеж йЫЮ ЫийкЮ кЮвйкжЫЩ л 
вжјбдЩ јЮ л зиЫб згЩе зжйкЩЫљЮеж еЩйкжјЩњЮ ЭЩ йЮ зиЮ-
ЭЫбЭб кжв ЭжЬЩђЩјЩ б вЩЭ јЮ л збкЩњл ЯбЫжк зжјЮЭбеоЩ б 
вЩЭ јЮ л збкЩњл йлЭЪбеЩ јЮЭежЬ еЩижЭЩ бгб йлЭЪбеЩ 
ЯбкЮљЩ јЮЭеЮ ЫЩижрб) бгб йЮ, зЩв, йглЯб йкбгбаЩобјжд 
ЪбЪгбјйвбн кЮвйкжЫЩ (ижЭжйгжЫеж йкЩЪгж ЛгЩЭЮежЫбћЩ, 
иЩагбпбкб жЪгбоб зЩйкбрбиЩњЩ Осйпивења Јнвамнвнг, 
ези). И дбдж жЫбн жЪгбвЩ, л РкЮЫЩежЫбћЮЫжд иждЩел 
ЫЮждЩ ЫЩЯеж дЮйкж бдЩјл б ЫЮћ зждбњЩеб джиЩгб-
йкбпвб йЮЬдЮекб, Щгб б иЩагбпбкЮ зижзжЫЮЭб (жЭ жебн 
йЩ йжобјЩгеж-зжгбкбпвбд йЩЭиЯЩјЮд Эж жебн вжјЮ бдЩ-
јл пбйкж ЮйнЩкжгжрвл кЮдЩкбвл), зиЮЭйвЩаЩњЩ, зибвЩ-
абЫЩњЮ иЩагбпбкбн ЫбЭжЫЩ жЪиЮЭеж-ибклЩгеЮ зиЩвйЮ 
(ркЩ йЮ йЫЮ пбеб ЭЩ Ъб ЭЮкЮ зижнжЭЩгж бгб зижЬжЫж-
ибгж), јЮЭеЩвж вЩж ркж йЮ, иЩЭб зибвЩаЩ джЭЮиебн 
ЫиЮдЮеЩ, вжибйкЮ иЮвгЩдЮ б ежЫбейвб жЬгЩйб, вЩж б 
жзбйб зжйгжЫЩ ЫЮаЩебн аЩ зибзиЮдЩњЮ б жЪјЩЫљбЫЩњЮ 
ежЫбеЩ. Т жЪгбвжЫЩњл йЮдЩекбпвбн кжежЫЩ аеЩпЩјел 
лгжЬл бдЩјл б йбдЪжгбпвб ЮгЮдЮекб (Гжкб/МЮдоб йл 
зибвЩаЩеб вЩж йбежЫб ежћб, вЩж жеб вжјб еЩзЩЭЩјл й 
гЮђЩ, „вЩж зЩрпЩЭ“). ВбЭљбЫл йбдЪжгбпвл лгжЬл бдЩ б 
йЩд еЩпбе бдЮежЫЩњЩ ЙжейкЩекбеЩ ГжипЮ, вжјб јЮ еЩј-
пЮрћЮ жаеЩпЮе вЩж „лебгб вњбЬжпбјЩ“, Щ вЩж вњбЯЮЫеб 
јлеЩв јЮ зжйкЩЫљЮе л ЩдЪбЫЩгЮекЩе зжгжЯЩј, зжркж, й 
јЮЭеЮ йкиЩеЮ, зиЮЭ йЮЪЮ зжйкЩЫљЩ вЩж лажиЮ гбвжЫЮ йЫЮ-
кЩоЩ б зжЭЫбЯебвЩ, Щ, еЩ ЭилЬжј йкиЩеб, пЮйкж зжйкЩјЮ 
ижЪ ебйвбн кЮгЮйебн йкиЩйкб б зжкиЮЪЩ. И еЩ кЩј еЩпбе 
л РкЮЫЩежЫбћЮЫ иждЩе йЮ лвљлплјл Ыигж ЫЩЯеб бекЮи-
кЮвйкжЫеб б бекЮивлгклиеб ЩйзЮвкб. А кж ркж йл кб 
ЮгЮдЮекб, Ыигж пЮйкж, аЭилЯЮеб йЩ ЬилЪбд еЩклиЩгб-
йкбпвбд зибажибдЩ (жзбйб жЭгЩаЩвЩ јлеЩвЩ л јЩЫеЮ вл-
ћЮ, ЬжаЪЮ б жзбјЩњЩ, жиЬбјЩњЩ б йг.) б йЩЭиЯЩјбдЩ, киЮ-
ЪЩ ЫбЭЮкб б вЩж иЮалгкЩк збрпЮЫжЬ еЩйкжјЩњЩ ЭЩ йгбвл 
йЫЮкЩ л йЫжд иждЩел вЩиеЮЫЩгбалјЮ, ЭЩ јЮ ЬиЩЭб еЩ 
ЬижкЮйвебд йзжјЮЫбдЩ лаЫбрЮежЬ б ебйвжЬ, гЮзжЬ б 
илЯежЬ/жЭЫиЩкежЬ. ВинлеЩо вЩиеЮЫЩгйвжЬ жЪиЩйоЩ зиб-



 142 

зжЫЮЭЩњЩ јЮ зибвЩа „йЩджлвжзЮебјЩ“ ЛбгжиЩЭЩ ОЩекж-
ЫбћЩ ГЩеЭбјЩ, кЩпебјЮ њЮЬжЫж ЬижкЮйвеж-нлджиеж зжб-
ЬиЩЫЩњЮ йЩ йдићл. 

И Щвж л иждЩел ВбЭжйЩЫЩ РкЮЫЩежЫбћЩ пбкЩжол 
зЩЭЩ л жпб б джимжгжрвб ЩйзЮвк, жЭежйеж еЮжЪбпеЩ 
вждзжабобјЩ, еЮдЩ йлдњЮ ЭЩ йЮ кж л јжр ЫЮћжј дЮиб 
ЭжЬЩђЩ йЩ ЭЮгбдЩ ЛбиЩ ВлвйЩежЫбћЩ б ПЩЭжЫЩеЩ БЮгжЬ 
ЛЩивжЫбћЩ. НЫб збйоб, йЫЩвж еЩ йЫжј еЩпбе б зиЮдЩ 
йжзйкЫЮебд зжЮкбпвбд зжкиЮЪЩдЩ, иЩагЩЯл, Ыигж иЩ-
ЭбвЩгеж, иждЩеЮйвел мжидл б кж кЩвж ЭЩ јЮ, й јЮЭеЮ 
йкиЩеЮ, зибЪгбЯЩЫЩјл бгб, ЪжљЮ иЮпЮеж, бајЮЭеЩпЩЫЩјл 
йЩ иЮпебвжд, йЩйЫбд жпбЬгЮЭеж зж лажил еЩ Спорйи 
пјецмий ВлвЩ РкЮмЩежЫбћЩ ЙЩиЩќбћЩ, л вждЮ йл йЩЭи-
ЯЩеб Ъижјеб еЩиЩкбЫеб йЮЬдЮекб пбјЩ јЮ гЮвйбвжЬиЩ-
мйвЩ млевобјЩ йЮвлеЭЩиеЩ, зжркж йл зиЮЫЩйнжЭеж лйдЮ-
иЮеб еЩ жзбй еЮвжЬ ЫбЭЩ жЪбпЩјеж-жЪиЮЭеЮ зиЩвйЮ бгб, 
зЩв, зибвЩалјл еЩпбе еЩйкЩевЩ еЮвЮ йкЫЩиб бгб дЮйкЩ, 
бгб јЮ, жзЮк, иЮп ж баЬгЮЭл еЮвжЬ еЮжЪбпежЬ ЪбћЩ бгб 
ЩдЪбјЮекЩ, Эжв йЮ, й ЭилЬЮ йкиЩеЮ, јЩЫљЩ б еЩйкжјЩњЮ ЭЩ 
иждЩе ЪлЭЮ гбрЮе ЬгЩЫежЬ јлеЩвЩ, пЫийкж лжЪгбпЮеЮ 
мЩЪлгЮ б зижйкжиеж-ЫиЮдЮейвжЬ жвЫбиЩ л вжјб йл йдЮ-
ркЮеЩ аЪбЫЩњЩ ж вжјбдЩ јЮ иЮп, зЩ, ЭжЪибд ЭЮгжд, б 
зиЮзжаеЩкљбЫжЬ зиЮЭдЮкЩ зибзжЫЮЭЩњЩ, жпбЬгЮЭеж йЩ 
еЩдЮижд ЭЩ йЮ ЭждбеЩекеб Юзйвб вњбЯЮЫеб жЪгбв 
зибЪгбЯб „млевобјб гбийвЮ зЮйдЮ“, б кж зЮйдЮ л вжјжј 
йЮ йЮдЩекбпвб згЩе еЮзиЮвбЭеж аЩйкбиЮ, вЩж вжЭ йбд-
ЪжгбйкЩ б њбнжЫбн йгЮЭЪЮебвЩ. Лбиж ВлвйЩежЫбћ, зиб-
дЮиЩ иЩЭб, јЮЭел кбзбпел зжЮкбпвл гжабевл лЫжЭб л 
жЫЩвЩЫ жЪгбв: „МбркЩ еЩй вЩж ибјЮп еЮ джЯЮ ЫиЩкбкб 
ЬЭјЮ йдж еЮвЩЭ Ъбгб“ б зибдбпЮ јЮ жеждЮ ркж вЩЯЮ 
ЛбипЩ ЕгбјЩЭЮ: „Т вжеЩпежј ЩеЩгбаб йЫЮк йЮ жквибЫЩ 
вЩж јЮабв. Не пжЫЮвл ЬжЫжиб йЫжјбд еЩпбежд зжйкжјЩ-
њЩ, йЫжјбд йкилвклиЩдЩ б йЫжјбд ибкджЫбдЩ“. РкЩЫљЩ-
јлћб јЮабв л жЫЩвЫл зжабобјл, ЭЩјлћб дл зиЮ йЫЮЬЩ лгжЬл 
йиЮЭйкЫЩ аЩ ЮЫжвЩобјл, йиЮЭйкЫЩ аЩ ЫиЩћЩњЮ еЩ жеж ркж 
јЮ Ъбгж зиЫж б зиЫжЪбкеж б л бйвлйкЫл зжјЮЭбеоЩ б л 
бйвлйкЫл вжгЮвкбЫЩ вждЮ же зибзЩЭЩ, ВлвйЩежЫбћ ЯЮ-
гб ЭЩ джкбЫбрЮ жйежЫеб бдзлгй йЫжјбн иждЩейбјЮи-
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йвбн еЩйкжјЩњЩ: зиЮкЫЩиЩњЮ вЩабЫЩњЩ л јЮЭел Ыийкл 
бйкиЩЯбЫЩњЩ жебн жЪгбвЩ ЯбЫжкЩ вжјб, пбйкж нижеж-
гжрвб ЬгЮЭЩеж, зибзЩЭЩјл зижргжйкб, Щгб бн йглкбдж 
б л зжјЩЫЩдЩ вжјЮ жЪгбвлјл йЩЭиЯЩјЮ ЭЩеЩрњЮЬ ЯбЫжкЩ, 
зжркж еЮ зжйкжјб жЪгбв ЯбЫжкЩ вжјб еЮдЩ йЫжјл ЭлЯл 
бгб виЩћл бйкжибјл, жЭежйеж ЫиЮдЮейвЮ йгжјЮЫЮ еЩ вжјЮ 
йЮ джЯЮ иЩрпгЩебкб. А кж иЩрпгЩњЩЫЩњЮ джЯЮ ЭЩ бдЩ 
б жЪгбв жзбйЩ еЮвжЬ ЪбћЩ бгб зжјЩЫЮ. СЩвж, еЩ зибдЮи, 
еЩ 360. йкиЩеб баЭЩњЩ Селнљ гнпе (БЮжЬиЩЭйвЩ вњбЬЩ, 
2011) йиЮћЮдж ЭЫЮ „зибпЮ ж ибјЮпбдЩ“: „НпжзбјЩ“ б 
„НрЫбоЮ“. ОибпЩ „НпжзбјЩ“ ЬжЫжиб ж ЯЮеб вжјЩ јЮ бдЩ-
гЩ „зжЬЩеЮ жпб“ б вжјЮ йл йЮ йЫб, Щ зжйЮЪеж ЭЮоЩ, згЩ-
рбгб: „БжјЩгб йдж йЮ ЭЩ ћЮ еЩд зижћб вижа жЫоЮ Эжв 
плЫЩдж“; „БжјЩгб йдж йЮ ЭЩ ћЮ жЭеЮвлЭ баЪбкб вЩЭ 
ЫбјЮдж Ябкж еЩ Ьлдел б лЫбјЮв йдж йкиЩЯЩибгб“. РЩ-
йЫбд јЮ жпбЬгЮЭеж ЭЩ јЮ кЮв вЩЭ јЮ кЩ ЯЮеЩ „јЮЭежд 
жкбргЩ л РЮджљ“ б „жклЭЩ йЮ ебвЩЭ ебјЮ ЫиЩкбгЩ“, йЫб-
дЩ гЩвелгж, јЮЭеЩвж вЩж ркж јЮ жпбЬгЮЭеж ЭЩ вЩабЫЩњЮ 
ж њжј „киЩЯб“ ЫЮал йЩ еЩижЭебд зиЮЭйкЩЫЩдЩ ж еЮпб-
йкбд йбгЩдЩ б њбнжЫжд ЭЮјйкЫл, Щгб б йЩ еЩпбебдЩ 
аЩркбкЮ жЭ кЩвЫбн йбгЩ. ЗЩ жЪгбвжЫЩњЮ йЮдЩекбпвжЬ 
йгжјЩ л зибпб „НпжзбјЩ“ ЫЮждЩ јЮ ЫЩЯеж б кж ркж ежйб-
гЩо/жгбпЮњЮ агЩ ЪбЫЩ вЩЯњЮе, ркж ЪбЫЩ жЭйкиЩњЮе ба 
аЩјЮЭебоЮ, зжркж иЮдЮкб њЮе ЯбЫжк. 

ОибпЩ „НрЫбоЮ“ йЩдж еЩ зиЫб зжЬгЮЭ ЬжЫжиб ж 
јЮЭежд лвиЩйежд ЭЮгл жЭЮћЮ, кЩпебјЮ иЮпЮеж, вжрлљЮ 
(„РиЮЭбежд, ла зийб, зжиЮЭ илзбоЩ аЩ вжзпЩњЮ б зжиЮЭ 
ЭлЬдЩЭб, л ЭЫЩ иЮЭЩ, б жвж ЫиЩкЩ, йбкеж јЮ баЫЮаЮеЩ 
агЩкебд вжеобдЩ. СЩвж јЮ лвиЩрЮеЩ жрЫбоЩдЩ“), ЪлЭл-
ћб ЭЩ јЮ, йЩйЫбд жпбЬгЮЭеж, зибзжЫЮЭЩпЮЫ обљ еЮркж 
ЭилЬж, же, јЮЭежд иЮпб, ЯЮгб ЭЩ лвЩЯЮ еЩ ЫЩЯежйк 
лйзждЮеЩ („вжрлљл йЩ жрЫбоЩдЩ плЫЩд зжЭ вљлпЮд“) 
б еЩ йЩвиЩгеб вЩиЩвкЮи киЮелквЩ вЩЭ лйзждЮеЮ Эж-
ЪбјЩјл еЩ аеЩпЩјл („ТЫбјЮв јЮ баежйбд б жЪгЩпбд еЩ 
АиЩеђЮгжЫЭЩе, еЩ еЩрЮ вийеж бдЮ“). ИЩвж јЮ зибпЩ 
„НрЫбоЮ“ Ыигж виЩквЩ, жеЩ јЮ б Ыигж йгжЯЮеЩ, зжркж 
зжиЮЭ жзбйЩ вжрлљЮ б њЮебн жрЫбоЩ, лвЩабЫЩњЩ еЩ 
киЮелкЩв вЩЭ йЮ зибзжЫЮЭЩп зиЮзлркЩ лйзждЮеЩдЩ, л 
зибпб йиЮћЮдж б вждЮекЩи, ЭЮж зибпЮ л вждЮ зибзж-
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ЫЮЭЩп пбкЩжол йвиЮћЮ зЩЯњл еЩ йЫжј йбйкЮд ЫиЮЭеж-
йкб, еЩ пбњЮебол ЭЩ вжрлљл йЩ жрЫбоЩдЩ жЪгЩпб еЩ 
ЭЩе вийежЬ бдЮеЩ аЩкж „еЮ аеЩд аЩ љЮзрл б клЯебјл 
йЫЮпЩежйк“. ѝЮЭежд иЮпб, ЫЮалјлћб аЩ јЮЭЩе киЮелкЩв 
ЩдЪбЫЩгЮекеб йЩЭиЯЩј (гЮзжкл б клЬл), зибзжЫЮЭЩп 
еЩд жквибЫЩ лгжЬл лйзждЮеЩ – жеЮ еЩд, л бйкж ЫиЮдЮ, 
жджЬлћЩЫЩјл ЭЩ йЮ ЫиЩкбдж л јЮЭЩе брпЮагб йЫЮк б ЭЩ 
йЮ, јжр јЮЭежд, лЫЮибдж ЭЩ јЮ кЩј йЫЮк еЮзжЫиЩкеж брпЮ-
аЩж. Ийкж кЩвж, л ВлвйЩежЫбћЮЫжј зижаб ћЮдж, Ыигж 
пЮйкж, йиЮйкб б еЩ йЩйЫбд йзЮобмбпЩе еЩпбе баЫЮЭЮел 
нибйкбјЩебаЩобјл еЩижЭебн ЫЮижЫЩњЩ. ДилЬбд иЮпбдЩ, 
л збкЩњл јЮ еЩйкжјЩњЮ ЭЩ йЮ йзжјЮ б зжЫЮЯл ЭЫЩ влг-
клиеЩ йгжјЩ, жЭ вжјбн зжйЮЪЩе аеЩпЩј бдЩ жеЩј вжјб зиб-
зЩЭЩ нибрћЩейкЫл. Т зибпб „ОЩекЩ“ јЮ кж б еЮзжйиЮЭеж 
иЮЩгбажЫЩеж б кж вижа жзбй ЭЫЮ мЩаЮ л ЯбЫжкл РЮдж-
љЩеЩ. ОиЫЩ јЮ жеЩ вЩЭ жеб „ебјЮйл бдЩгб влћЩ“, Щ ЭилЬЩ 
јЮ ЫЮаЩеЩ аЩ киЮелкЩв вЩЭ бд јЮ „РЫЮкЩо иЮвЩж ЭЩ бЭл л 
РЮджљ б йбјЮвл зиЩЫЮ дгЩЭбоЮ, ЭЩ бн виЩкЮ б кЮрл йЩ 
пЮкбиб виЩјЩ, ЭЩ кЩвж ЬиЩЭЮ зЩекЮ б йЩ њбдЩ, йЩ зЩе-
кЩдЩ, зиЮвбЫЩјл ижЬжЫЮ, й јЮЭежЬЩ еЩ ЭилЬб, еЩ зиЩЫЩо, 
зжЫбрЮ кЩЫЩеЩ, вЩж ЬиЮЭЩдЩ зжЭ зЩкжйжд, б ЭЩ ћЮ кЩвж 
влћЮ б вижЫжЫб еЩ њбдЩ кЫиЭж йкЩјЩкб, ЭЩ бн еб ЫЮгбвЮ 
дЮћЩЫЮ еЮћЮ джћб жЪЩљбЫЩкб“. И вЩЭ јЮ ЫЮћ иЮп ж 
зибпб „ОЩекЩ“, њл киЮЪЩ ЫбЭЮкб б вЩж зибдЮи вЩвж йЮ 
л иждЩел Селнљ гнпа зжЫЮалјл еЩиЩкбЫеб пгЩеоб, зж-
ркж йгЮЭЮћЩ зибпЩ, „ОЩидЩв“, аЩзжпбњЮ иЮпЮебожд: 
„ЙЩЭЩ л Ьжиб йбјЮпЮкЮ зЩекЮ бгб Ъбгж ркЩ (иЮвЩж јЮ 
љлЭбдЩ) лЫбјЮв дЩгб зЩњ жйкЩЫбкЮ, Эж аЮдљЮ“. И кЩвж 
йЮ ба зибпЮ л зибпл зиЮежйЮ жЭиЮђЮеб кЮдЩкйвб ЮгЮ-
дЮекб, јЮЭеЩвж вЩж ркж йЮ зиЮежйб б зжйклзЩв нибйкб-
јЩебаЩобјЮ жЭиЮђЮебн љлЭйвбн иЩЭњб б зжйклзЩвЩ, жЫЭЮ, 
йЩйЫбд јЮ кж жпбЬгЮЭеж, ЫЮаЩе аЩ влгк РЫЮкжЬ ВЩйбгбјЩ 
НйкижрвжЬ, вжјб јЮ, л жЫбд зибпЩдЩ, йЩЫЮкжЭЩЫЩо љл-
ЭбдЩ л йЫЩвжЭеЮЫебд зжйгжЫбдЩ. МЩ кЩј еЩпбе йЮ, зж-
йкЮзЮеж, жЪгбвлјЮ зжЭкЮвйк вжјб ВлвйЩежЫбћЮЫжј зижаб 
жЪЮаЪЮђлјЮ жйежЫеЮ йЮдЩекбпвЮ йгжјЮЫЮ вжјб бдЩјл 
ЫЮгбвл ЫиЮдЮейвл ЭлЪбел. А кЩј зжЭкЮвйк, йЩйЫбд јЮ јЩ-
йеж, ЭжгЩаб ба зжЭилпјЩ рбижвж йнЫЩћЮеЮ еЩижЭеЮ влг-
клиЮ.  
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И ПЩЭжЫЩе БЮгб ЛЩивжЫбћ јЮ, јжр жЭ виЩквжЬ иж-
дЩеЩ Пакийтћа ики Тепеза ликнрси отма, л йЫжјЮ зиб-
зжЫЮквЮ б иждЩеЮ лвљлпбЫЩж ЮгЮдЮекЮ еЩижЭеЮ влг-
клиЮ, еЩдЮњлјлћб бд б Ыигж иЩагбпбкл, Щгб б Ыигж йгж-
ЯЮел лгжЬл. А зжркж јЮ же л йЫжјбд зибзжЫЮквЩдЩ б 
иждЩебдЩ ЬиЩЭбж јЮЭел йгбвл йЫЮкЩ вжјЩ, зж зиЩЫбгл, 
бдЩ ЭЫЮ ЭбдЮеабјЮ, јЮЭел аЩйежЫЩел еЩ ЭждбеЩекежј 
лгжаб дбдЮкбпвжЬ джЭЮгЩ (еЩижпбкж ЫбЭљбЫл кЩдж ЬЭЮ 
БЮгб ЛЩивжЫбћ жзбйлјЮ каЫ. „вжглЪЩийвл ЮвлдЮел“ б 
ЫЩЯеЮ ЭжЬЩђЩјЮ л њжј: ЬиЩђЮњЮ зилЬЮ, ЙжглЪЩийвл Ъб-
квл, ДилЬб йЫЮкйвб иЩк, зжйгЮиЩкеЮ еЮЫжљЮ еЩ йЮгл), 
јЮЭЩе аЪжЬ зибижЭЮ њЮЬжЫжЬ зибзжЫЮЭЩпвжЬ зжйклзвЩ, 
вжгбвж-кжгбвж, вжевиЮкбажЫЩе дбвиж йЫЮк, аЩ вжјб ЫЮ-
алјЮ б жЭиЮђЮеЮ дбкжзжЮкйвЮ зжјЮЭбежйкб вжјЮ ЭжЪбјЩјл 
Ыигж йгжЯЮел еЩЬжЫЮркЩјеж-йбдЪжгбпвл млевобјл, вЩж 
ркж јЮ, л жйежЫб, ЩгЮЬжибјйвЩ зибпЩ ж йЮгбЭЪб ћЮгбјЩе-
йвбн ЫиЩеЩ, жзбйЩеЩ л иждЩел Птсмийнва хигкама). Дил-
ЬЩ ЭбдЮеабјЩ йгбвЮ йЫЮкЩ л зижаб БЮгжЬ ЛЩивжЫбћЩ јЮ 
жеЩ л вжјжј йл йиЮЭбрњЮ дЮйкж ЭжЪбгб мЩекЩадЩЬж-
ибјйвб ЩйзЮвкб джкбЫбйЩеб вЩж зжвлрЩјб ЭЩ йЮ зижЭиЮ 
л еЮвл ЭлЪљл йкЫЩиежйк (йЫЮјЮЭеж ЭЩ гб јЮ иЮп ж Ыб-
абјЩдЩ беЯбебиЩ ДЮЫЮпЮийвжЬ бгб ж зжЭлнЫЩкбдЩ дгЩ-
Эбн ЪжјЩиЩ, беЩпЮ ЫбђЮебн л дЩебил иждЩекбпЩийвбн 
зЮйебвЩ бгб, зЩв, зЮйебвЩ-ЭЮвЩЭЮеЩкЩ, јлеЩвЩ зибзж-
ЫЮквЮ „РЮкЮдЪибеб л ЙжглЪЩиб“), гжЬбпеж јЮ б ркж јЮ 
лзжкиЮЪЩ ЮгЮдЮеЩкЩ еЩижЭеЮ влгклиЮ вжЭ жЫжЬ збйоЩ б 
йЩдЩ зжйкЩгЩ Ыигж йгжЯЮеЩ. НЫб ЮгЮдЮекб зжеЮвЩЭ 
киЮЪЩ ЭЩ ЪлЭл йиЮЭйкЫж вжјбд йЮ еЮвЩ зжјЩЫЩ зиЮЫжЭб ба 
јЮЭеЮ иЩЫеб л ЭилЬл, жЪбпеж ба жаЪбљеЮ л ЬижкЮйвеж-
вждбпел (еЩјЪжљб зибдЮи аЩ жЫЩј жЪгбв йебЯЩЫЩњЩ ЮгЮ-
дЮеЩкЩ јЮЭеЮ влгклиЮ јЮ йгбвЩ ЫЩдзбиЩ л зижаб БЮгжЬ 
ЛЩивжЫбћЩ, зжркж ЫЩдзбиб ЫбрЮ еЮ киЮЪЩ ЭЩ ЪлЭл 
йиЮЭйкЫж аЩ ЬиЩЭњл јЮЭежЬ кбзЩ мЩекЩйкбвЮ, ЫЮћ йиЮЭ-
йкЫж зжджћл вжЬЩ йЮ л зижаеб кЮвйк лЫжЭб ЬижкЮйвеж-
нлджиеЩ бекжеЩобјЩ б њжј зибдЮиЮеб зибзжЫЮЭеб зж-
йклзоб б йиЮЭйкЫЩ, зжЭЮйеЩ ЭЩ йЮ жйкЫЩиб зждЮиЩњЮ 
йЮдЩекбвЮ иЩагбпбкбн вжейкбклЮеЩкЩ јЮЭеЮ йгбвЮ йЫЮ-
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кЩ). А жЫбд жЪгбобдЩ ЬижкЮйвеж-вждбпежЬ йгбвЩњЩ 
йкЫЩиб б зжјЩЫЩ йЫЩвЩвж киЮЪЩ зибЭжЭЩкб б аЩ БЮгб 
ЛЩивжЫбћЮЫл зижал балаЮкеж ЫЩЯеЩ зжЬгЩЫљЩ ж вжгл-
ЪЩийвбд йкиЩрбгбдЩ, аЩ кЩ зжЬгЩЫљЩ јЮ балаЮкеж ЫЩЯЩе 
зжйклзЩв зиЮежрЮњЩ жЪЮгЮЯјЩ ЯбЫбн ЪбћЩ еЩ еЮЯбЫЮ 
йкЫЩиб, ЭЩ Ъб йЮ ЬиЩебоЩ бадЮђл ЭЫЩ йЫЮкЩ йЩйЫбд иЮ-
гЩкбЫбажЫЩгЩ, ЭЩ Ъб баЬлЪбгЩ йдбйЩж, зжркж йЩдж кЩвж 
йкиЩрбгж л вжежзљбркл йбдЪжгбпвб джЯЮ ЭЩ зиЮладЮ 
лгжЬл еЮвЮ ЭЮЫжјЩеЮ ба лЬгЮЭеЮ влћЮ). 

А Ыигж пЮйкж йЮ л зижаб ПЩЭжЫЩеЩ БЮгжЬ ЛЩи-
вжЫбћЩ ЮгЮдЮекб еЩижЭеЮ влгклиЮ зжјЩЫљлјл л жкЫж-
иЮеж зЩижЭбјйвжј лгжаб, вЩж йиЮЭйкЫж вжјбд йЮ еЩЬгЩ-
рЩЫЩ, зибдЮиЩ иЩЭб, еЮджЬлћежйк ЭЩ йЮ йЩЬгЮЭЩ ЪгбЯЩ 
бгб ЭЩљЩ ЪлЭлћежйк б љлЭйвЩ лаеЮдбиЮежйк вжјЩ ба 
кжЬЩ зижбйкбпЮ (кждЮ јЮ зжйЫЮћЮе иждЩе Девес бекиф 

нбкайа, жЭежйеж йиЮЭбрњЩ еЩиЩкбЫеЩ ебк л њЮдл – Ьиж-
кЮйвеж киЩЬЩњЮ аЩ баЬлЪљЮежд Навпм-йњигнл). А ЭЩ јЮ 
кЩ вњбЬЩ баЬлЪљЮеЩ еЩјЪжљЮ зжвЩалјЮ джимжгжрвб 
ЩйзЮвк БЮгб ЛЩивжЫбћЮЫжЬ иждЩеЩ, зжркж јЮ же йЩпб-
њЮе жЭ миЩЬдЮеЩкЩ кжЪжЯЮ аЩлЫЮв баЬлЪљЮеЮ зибзж-
ЫЮйкб. И дЩ вжгбвж йЮ ПЩЭжЫЩе БЮгб ЛЩивжЫбћ килЭбж 
ЭЩ йЮдЩекбпвб згЩе л йЫжјбд зибзжЫЮквЩдЩ б иждЩ-
ебдЩ ЬиЩЭб жеЩвж вЩвж кж пбеЮ зЮйебоб, ла дежЬж Щгл-
абјЩ, еЩЬжЫЮркЩјЩ, зЩ б пбйкж йбдЪжгбпвбн ЮгЮдЮеЩкЩ, 
зжеЮвЩЭ зиЮлаЮкбн ба ЫЮгбвбн ЭЮгЩ еЩрЮ, Щгб б йкиЩ-
ебн вњбЯЮЫежйкб, ркж јЮ зжйЮЪеж Эжргж Эж баиЩЯЩјЩ л 
иждЩел Пкава йаоија, л вждЮ, зжпЮЫ жЭ еЩйгжЫЩ, зжпб-
њЮ ЬиЩЭњЩ јЮЭежЬ йгжЯЮежЬ йбдЪжгбпвжЬ зжљЩ, л вждЮ 
ЫЩЯел лгжЬл бдЩјл б вњбЯЮЫеб йЫЮк ЛбгжрЩ ЦињЩе-
йвжЬ, беЩпЮ пЮйкж зибабЫЩе л БЮгб ЛЩивжЫбћЮЫл зижал, 
Щгб б БЮгб ЛЩивжЫбћЮЫб иждЩеб Лилтмахија т Ћекија-

ла б Птсмийнва хигкама, ба вжјбн йл зиЮлаЮкЮ ЪижјеЮ 
зжјЮЭбежйкб (зибдЮиЩ иЩЭб, зибпЩ ж ЭЮЫжјоб л „рдбаг-
нЩљЮквл“, жЭЩЫеж зжвжјежј, л вжјл йЮ аЩљлЪљлјЮ „дебдб 
гбкЮиЩкЩ П. Б. ЛЩивжЫбћ“, кжвжд йЫжјбн глкЩњЩ зж ћЮ-
гбјЩейвжд ЬижЪљл). ПЩЭжЫЩе БЮгб ЛЩивжЫбћ јЮ, вЩж 
зижаеб збйЩо, еЩйкжјЩж ЭЩ йЫжјЮ зибзжЫЮквЮ б иждЩеЮ 



 147 

ЬиЩЭб еЩ ЭЫЩ еЩпбеЩ: бгб вЩж зибпл ж еЮвжд ЭжЬЩђЩјл 
бгб вЩж вЩабЫЩњЮ ж йЩджд зижоЮйл ЬиЩђЮњЩ зибпЮ, вЩж 
л иждЩел Птсмийнва хигкама, л вждЮ йл ЭЫЩ джЭЮгЩ 
жЪиЩЭЮ јЮЭеЮ кЮдЮ ЭжЫЮЭЮеЩ л вжекиЩйкеб зжгжЯЩј, ба 
пЮЬЩ йЮ баижЭбж б еЮиЩаиЮрбЫб йлвжЪ, зиЩЫб вњбЯЮЫеб 
иЩк йЩ дежркЫжд зжЭиЩалдЮЫЩебн ЩглабјЩ, „дебджЬ гб-
кЮиЩкЮ П. Б. ЛЩивжЫбћЩ“ б „иЩалпбкЮљЩ РиЮкЮеЩ“. Авж јЮ 
јжр л иждЩел Гнронђа Окга, л кЮдЩкйвб згЩе, вЩж ЫЩЯеЩ 
вждзжеЮекЩ, лвљлпЮеж б еЩижЭеж ЫЮижЫЩњЮ л пЮкиЭЮйЮ-
кжЭеЮЫеж злкжЫЩњЮ зжвжјебвжЫЮ ЭлрЮ, жеЭЩ јЮ б л иж-
дЩел Пкава йаоија пбкЩЫ еба ЮгЮдЮеЩкЩ ЫЮаЩебн аЩ 
љлЭйвЩ еЩйкжјЩњЩ ЭЩ йЮ ЫбЭб б зиЮЭйкЩЫб еЮркж жЭ 
йЫЮкЩ л вжјб зжвжјебоб жЭгЩаЮ зиЮкЫжиЮе л кЮдЩкйвл 
вждзжеЮекл, кЩпебјЮ иЮпЮеж л жзйЮйбјл ежйбгЩоЩ йЫбн 
кЩпЩвЩ ЬгЮЭбркЩ йЩ вжјбн йЮ зибзжЫЮЭЩњЮ жЪгбвлјЮ. 
Агб б дбдж кжЬЩ, л иждЩел Пкава йаоија, вЩж б л Эил-
Ьбд ЭЮгбдЩ ПЩЭжЫЩеЩ БЮгжЬ ЛЩивжЫбћЩ, пбкЩгЩо ћЮ 
йиЮйкб еба жзбйЩ жЪиЮЭеж-ибклЩгеЮ зиЩвйЮ, йЫЮјЮЭеж 
ЭЩ гб јЮ л збкЩњл жеЩј йЮЬдЮек кЮ зиЩвйЮ вжјб јЮ ЫЮаЩе 
аЩ зжйклзЩњЮ йЩ ЪжгЮйебвжд бгб зЩв йЮЬдЮек вжјб йЮ 
жЭежйб еЩ зжйклзЩњЮ йЩ дикЫЩоЮд. Неж ркж пбкЩгЩо, 
йЫЮ ЫиЮдЮ, Ыигж јЩйеж ЫбЭб јЮ йЫЩвЩвж пбњЮебоЩ ЭЩ йЮ 
зибзжЫЮЭЩп л зижаб ПЩЭжЫЩеЩ БЮгжЬ ЛЩивжЫбћЩ еЮ зж-
еЩрЩ вЩж ЮкежЬиЩм, вЩж еЮвж вж еЮркж иЮвжейкилбрЮ, 
ЫЮћ ЭЩ дл јЮ ЭЩгЮвж ЫбрЮ йкЩгж Эж кжЬЩ ЭЩ зжвЩЯЮ ркЩ 
пжЫЮв пбеб ЭЩ Ъб джЬЩж ЭЩ лзжаеЩ б йЮЪб зибЪгбЯб жеж 
ркж дл јЮ еЮзжаеЩкж, жеж ркж, ЪлЭлћб ЭЩ јЮ жЭ еЮдЩкЮ-
ибјЩгеЮ кЫЩиб, лдЮ ЭЩ аЩйЮњлјЮ б дЩркл б лд б ЭЩ йЮ, 
зж зжкиЮЪб, зибЪгбЯЩЫЩ б лЭЩљЩЫЩ, вЩж „згЩЫЩ вЩзбјЩ“, 
вжјЩ јЮ пЩй еЩ аЮдљб, Щ пЩй еЮЬЭЮ л еЮЪЮйвжд зижйкиЩе-
йкЫл. 

ЛЩЭЩ јЮ жЫЭЮ ЭЩ Ъб йЮ, вжгбвж-кжгбвж, бглйкиж-
ЫЩж аеЩпЩј јЮЭеЮ аЩ клдЩпЮњЮ йЩЫиЮдЮеЮ йизйвЮ зижаЮ 
балаЮкеж аеЩпЩјеЮ кЮдЮ еЩЫЮЭЮеж йЩдж еЮвжгбвж зиб-
дЮиЩ, ЬжкжЫж ЭЩ еЮдЩ йЩЫиЮдЮежЬ йизйвжЬ збйоЩ, л иЩ-
йзжел жЭ, зибдЮиЩ иЩЭб, ЛбжЭиЩЬЩ БлгЩкжЫбћЩ б Лб-
гжЫЩеЩ ДЩежјгбћЩ, зиЮвж ДжЪибгЩ МЮеЩЭбћЩ, Эж ѝжЫЩеЩ 
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ПЩЭлгжЫбћЩ бгб ГжиЩеЩ ОЮкижЫбћЩ вжјб л йЫжјЮ зиб-
зжЫЮквЮ б иждЩеЮ еЮ лежйб ЮгЮдЮекЮ вжјб бдЩјл дЩњЮ 
бгб ЫбрЮ ЫбЭљбЫл ЫЮал йЩ еЩижЭежд влгклижд. Агб јЮ-
ЭЩе жвилЬгб йкж еЮ джЯЮ ЭЩ ЪлЭЮ зибгбвЩ ЭЩ йЮ баЬиЩ-
Эб оЮгжЫбкЩ йгбвЩ, Щгб джЯЮ ЭЩ ЪлЭЮ зибгбвЩ ЭЩ йЮ еЩ 
јЮЭел кЮдл б њЮе аеЩпЩј йвиЮеЮ зЩЯњЩ. 
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Бнјам Јнвамнвић  
 

НАРОДНА КУЛТУРА У ДЕЛИМА 
САВРЕМЕНИХ СРПСКИХ ПИСАЦА 

 
 
Марељеми т лакнл бпнјт и т гпаднвила снйнл 

пнорсва онд Стпхила т йнјила рт ондпжавајтћи нпи-
јемсакмт йткстпт ндпжаваки и рвнј йткстпми идемси-
сес, Рпби рт т сн впеле онсвпђиваки рвнјт махинмакмт 
и йткстпмт онребмнрс и т дијаронпи т албијемст ве-
кийиф евпнорйиф гпаднва: Бецт, Бтдилт, Спрст, аки и т 
Мнвнл Радт и Рпелрйил Йапкнвхила. Рве дн нркн-
бнђења нд Стпайа днлимамсми идемсисесрйи нбпазах 
рпорйе ласихе је мапндма йткстпа, тселељема ма вейнв-
мнј спадихији и опимхиот дтгнг ирснпијрйнг спајања, 
йан албијемс т йнјел ре майнм трсамйа и певнктхије 
нбмавља рпорйа дпжава и рсвапа мнвнвейнвма йткстпа. 
Йада ре гнвнпи н мапндмнј йткстпи опесонрсавља ре ње-
ма рсасицмнрс и меопнлењива спадихија, аки је топавн 
онлемтса њема дтбља нрмнва пезтксас опнлема йнје рт 
ре ндвијаке т мечсн ронпијел пислт. Опнлеме рт, да-
йке, йапайсепираке и мапндмт йткстпт и спадихијт, аки 
рт ре нме ндвијаке т дтгнл впелемрйнл оепиндт збнг 
цега рт нрсајаке меопилесме и рсвапаке тсирай н ме-
опнлењивнрси и нйалењемнрси мапндме спадихије. 

Мајопе йан днлимамсма, а пазвнјел гпаднва т йн-
јила онциње да опенвкадава рпорйн рсамнвмичсвн рве 
лање змацајма, мапндма йткстпа је рпорйа йткстпма пе-
акмнрс и йан сайва изпажема и т опнзмнл рсвапака-
чсвт мачиф оираха. Пнламсицапрйи онкес је тйазан ма 
њеме впедмнрси, а зафваљтјтћи Втйт и његнвнј пеунп-
ли, опела йнјнј је мапндми језий онрсан йњижевми рсам-
дапд, се впедмнрси рт ре онсвпдике и т чипел евпно-
рйнл йнмсейрст и днбике рвнје тмивепзакмн змацење. Т 
снл рлиркт сај ондтфвас је илан и рвнјт пеакирсицйт 
дилемзијт, изпажемт опвемрсвемн т Втйнвнј йписихи и 
марснјањт да ре чсн пеакмије опедрсави мапндма йткст-
па и ункйкнпмн рсвапакачсвн. 
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Мертлњива впедмнрс рпорйе мапндме йткстпе 
днбика је адейвасам кисепапми изпаз т декила онје-
димиф атснпа. Леђтсил, онспеба за идеакизахијнл се 
йткстпе т нйнкмнрсила йада марсајање мнве йткстпе 
опасе векийа ирйтчења мије пезтксипакн и рсвапањел 
змацајмијиф йњижевмиф дека. Т йнмсейрст сиф опнле-
ма, йпајел XIX вейа т нйвипт пеакизла јавља ре Икија 
Втйицевић йнји је ме ралн онзмаван мапндмт йткстпт и 
лемсакисес љтди гпамицмнг ондптцја, већ и онйазан тле-
ће да нбпархе се йткстпе спамронмтје т рвнје опице. 

Мајопе онд тсихајел Казе Казапевића, а онснл 
и Стпгењева, нм је нбкийнван рвнј рсик пеакирсицйнг 
оирха 80-иф гндима XIX вейа. Бисам ден његнвнг нотра 
онрвећем је живнсмнј пеакмнрси т мнвннркнбнђемил 
йпајевила нд Стпайа, онрке 1878. гндиме, йпајевила йн-
ји рт ре гпамицики ра Стпрйнл, аки рт лемсакисесрйи 
нбекежеми ндмнрнл ра Апматсила. Његнва збипйа опи-
онведайа Апматсрйе ркийе, нбјављема је 1899. гндиме, 
йада је атснп и тлпн (1), а опенрсаке две збипйе Ппион-
весйе и Љтдрйн рпце, чсалоаме рт онрсфтлмн. Втйи-
цевићеве опице, йан и рсвапакачсвн Запије Ононвића, 
оирха ра садачњег Йнрнва и Леснфије, нрвесљавајт рт-
пнвт живнсмт пеакмнрс гпамицмнг ондптцја и онгпами-
цмнг лемсакисеса, нбкийнвамнг т тркнвила екелемсап-
ме йткстпе, безайнња, опавт јацега, бптсакмнрси, оља-
цйи, опевапи. Втйицевић је оирах мачег дивљег јтга, 
једмнг мехивикизнвамнг рвеса йнји је тснкийн бин и 
нрсан рспам оирхила, имсекейстакхила и онкисицапи-
ла йнји га ме ралн да мирт онзмаваки, већ из онспебе 
идеакизахије мапндмнг живнса и йткстпе, мирт ми же-
кеки да га тонзмајт. Сн ће нрсаси, йан чсн ћелн виде-
си, и бисам лнлемас мепазтлевања мачиф йписицапа. 
За пазкийт нд нвиф, Втйицевић је маоиран и миз дптгиф 
опица т йнјила дптгације спесипа мапндмт спадихијт. 

Бајйнкий нйвип онједимиф његнвиф опица, онотс 
„Кейнвиснг чсаоа“, ма опилеп, иротњем је пеакмил 
живнсмил радпжајила, оа ре т опионведањт нрсваптје 
римсеза уамсарсийе и пеакмнрси, збнг цега ре нвај ои-
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рах и рласпа зацесмийнл маче пеакирсицйе бајйе, ндмн-
рмн лагијрйнг пеакизла. Сај мнви онгкед ма рвес и он-
зихија опионведања цими да његнве опице бтдт тбе-
дљиве и рсвапмије нд пеакирсицйнг опионведања. 

Опионведање је пеакмије нд рсвапмнрси јеп је и 
живнс йнји ре ндвија т љтдрйнл рвест топавн сайав: он-
спеби да ре ронзмајт уайса нйнкмнг, нбјейсивмнг рвеса 
йнлокелемсапма је онспеба да ре цињемихе опенбки-
йтјт и да ре тонпедн ра рсвапмил рсвнпи уийсивми рвес 
т йнјел ре цнвей онсвпђтје йан љтдрйн биће. Сн је изпаз 
стлацења рвеса, и опви йнпай йа његнвнл лењањт. Са 
два рвеса мирт оапакекма, већ маизлемицма јеп мичса 
т љтдрйнл рвест ме лнже биси рсвапмн днй мије онрпе-
днвамн и илагимахијнл, онспебнл за опенбкийнвањел. 
Т леђтрнбмнл ндмнрт са два рвеса марсаје сај љтдрйи 
рвес т йнјел уийсивмн и илагимапмн дајт лепт рсвап-
мнл. 

Без ирйтрсва Икије Втйицевића мелнгтће је аде-
йвасмн пазтлеси Лнлцика Марсаријевића, Ликест ѝай-
чића, Парсйа Оеспнвића. Сај сио опионведме уамсарси-
йе, јавља ре онснл и т дект једмнг сада пеакирсицйнг 
оирха, оирха сзв. рсвапмнрме опнзе, Ликирава Равића, 
т његнвнј йњизи Ујай маше вапнши (2). „Ндбпама вапн-
чи нд вечсиха“ је опица т нвнј збипхи ција ре завп-
чмиха зармива ма йнпичћењт радпжаја ункйкнпме уам-
сарсийе, и опицала н вечсихала. Онцесай опице н ва-
пнчйнј девнјхи ција кеонса мнри тртд опедндпеђемнг 
зка йнје марктћтје ралн мапаснпнва тјма, жема йнја је т 
днрктфт ра спадихијнл и змањел н нмнрспамнл, ипахи-
нмакмнл. Йада ре мейадачња кеонсиха онснл йан зпе-
ка жема опенбпажава т вечсихт опела нбпархт мапнд-
миф рфвасања, оирах евнхипа ме ралн њем изгкед, већ и 
тзпнйе њемнг делнмрйнг опенбпажаја и мациме зачсисе 
нд ње, цијил ре йнпичћењел и пазпечава мабнј излеђт 
рсапнг и мнвнг рвеса. Вапнч је албијемс т йнјел рт ње-
ми жисељи т опеказмицйнл рсањт, парспзами онспе-
бнл да ирйнпаце из сайвнг живнса ндкарйнл т векийи 
гпад, чсн троева ралн онједимхила йан онсвпда њи-
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фнвнг опнуеринмакмнг и живнсмнг троефа и спадихије 
йнја живи т њифнвнј рверси т видт йткстпмиф нбпазаха 
вепнвања, личљења, онмачања йан нрмнв њифнвнг па-
зтлевања и стлацења рвеса, нрмнв њифнвнг лемсаки-
сеса, чсн ил нлнгтћтје да днђт дн опивпелемиф пе-
чења. Леђтсил, извермнрс сиф печења је йпасйнспајма 
јеп живнс птчи се нбпархе.  

Нвайвил мнвил опирстонл, оирах сзв. рсвапмн-
рме опнзе нбнгасин је рвнј опионведацйи онрстоай йайн 
би опийазан љтдрйт живнсмт и дтфнвмт пеакмнрс йнја 
је лмнгн ркнжемија нд рале цињемицме рсвапмнрси изпа-
жеме т онсирйивамил и лапгимакизнвамил рнхинйтк-
стпмил радпжајила пазкицисил нд ркийе йнјт је сада-
чња иденкнгија марснјака да малесме йан једимн иропав-
мт. Тснкийн ре нвн марснјање лнже рагкедаси т нйвипт 
опесфндмиф атснпнвиф опица маоирамиф т нйвипт сзв. 
рсвапмнрме опнзе да ре љтдрйи рвес опийаже т његнвнј 
ркнжемнрси.  

Да рт рсвапмнрс и љтдрйи рвес змасмн йнлокей-
рмији нд ркийе рвеса йнја ре опедрсављака йан рсвап-
мнрс нсйпиваки рт и онйазиваки оирхи већ майнм Дпт-
гнг рвесрйнг паса. Атснп йнји је већ рвнјнл опвнл йњи-
гнл, збипйнл опионведайа Ђавнки днказе, 1955. гндиме 
днвен т оисање днлимамсма мацека рнхијакирсицйнг 
пеакизла, Линдпаг Бткаснвић, онсвпдин ре йан извп-
рсам опионведац и онснњнл збипйнл Втй и звнмн 1958. 
гндиме да би већ ркедеће гндиме нбјавин рвнје мајзма-
цајмије декн пнлам Цпвеми оесан кеси опела мебт.  

Селасрйн рпедичсе нвнг Бткаснвићевнг пнлама 
је спадихинмакма рвадба т йнјнј рт тцермихи ртнцеми 
ра једмнл дптгнл пеакмнчћт, пеакмнчћт опенйпемтснг 
педа ција је дтбља рнхијакма и орифнкнчйа утмйхија 
опивпелемн нркнбађање дптчсва рвнг рсптйстпмнг гпе-
фа йан ртбвепзивмнг мабнја йнји би га лнган днверси т 
оисање йайн би ре опнцирсикн. Т нбпедмнл опнхерт 
рнхијакмн лапгимакизнвами цкамнви днбијајт онвиче-
ми змацај, а ралил сил ре рмижава рсастрми змацај мн-
рикаха важећег рнхијакмнг оаспијапфакмнг онпесйа. 
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Сај опазмицми нбпазах, изпажем т рпедњевейнвмнј ма-
пндмнј йткстпи йапмевака, кисепапмн је тнбкицем т Па-
бкенвнј кисепастпи, н целт је Бафсим маоиран рјајмт 
рстдијт, онесицйа је нрмнва и Бткаснвићевнг пнлама т 
йнјел је днчка дн изпажаја рала ртчсима опимхиоа 
мапндме йткстпе. За пазкийт нд Рсевама Рпелха йнји је 
т Ивйнвнј ркави тйазан йайн утмйхинмиче сај опим-
хио и йайн ре спадихинмакма ркава т рвнјнј метлепе-
мнрси т фтлнпмнл и верекнл снмт опенбпажава т рвад-
бт, Бткаснвић т нбпедмнј пеакмнрси нсйпива њемт ам-
спнонкнчйт екелемсапмнрс, албивакемсмт елнхијт ци-
је ре онркедихе меопедвиђемн пазпечавајт, днбијајтћи 
онзисивам ики мегасивам ирфнд. Спагицми кийнви нвнг 
пнлама рвнјнл гпнсерймнчћт илајт и йапмевакрйн дт-
фнвмн нбекежје йнјил је вереље нремцемн рлпћт, а рлпс 
нбзмањтје пазпечење и мнви живнсми онцесай.  

Иайн мајзмацајмији пнлам једмнг нд мачиф мај-
змацајмијиф оираха, Цпвеми оесан кеси опела мебт мије 
т впеле нбјављивања адейвасмн вакнпизнвам, опвемрсве-
мн збнг мепазтлевања рале ртчсиме мапндме йткстпе и 
њеме троеке кисепапме спамронзихије. Збнг мапаркнг 
амилнзисеса опела оирхт майнм онјављивања његнвиф 
опица, а онребмн майнм збипйе Ђавнки днказе, 1955. гн-
диме, његнв пнлам мије лнган да бтде нбјављем т Бен-
гпадт, већ је отбкийнвам т загпебацйнл издавацйнл опе-
дтзећт „Маопијед“ 1959. гндиме. Ирсе гндиме МИМ-нв 
жипи за мајбнљи пнлам гндиме ме дндељтје лт магпадт, 
р нбпазкнжењел да се гндиме миједам пнлам ме заркт-
жтје сн опизмање. Иайн је сн бин мајйнлоесемсмији жи-
пи йнји је ийад рарсављем т мар, за Бткаснвићев пнлам 
рт гкарака ралн двнјиха његнвиф цкамнва: Знпам Ли-
чић и Еки Уимхи, днй рт опнсив бики Векибнп Гкигн-
пић, Ликам Бнгдамнвић и Бнпиркав Лифајкнвић Ли-
физ. Лнже ре опесонрсависи да је већима цкамнва бика 
опнсив нвнг пнлама из иденкнчйиф и онкисицйиф па-
зкнга јеп је опийазиван рсвапмнрс йнја ре пазкийнвака 
и бика ртопнсма садачњнј вкадајтћнј идеаксиорйнј опед-
рсави. Т снл рлиркт и ме измемађтје Гкигнпићев рсав 
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йнји ре майнм опве Бткаснвићеве йњиге нгкарин же-
рснйнл йписийнл нбјављемнл т опвил бпнјевила мн-
внонйпемтснг царноира „Равпелемий“ свпдећи да је 
лнпбидмнрс йнјт оирах ирсице йапайсепирсийа бтпжна-
рйнг дейадемсмнг дптчсва йнје ре лнпакмн и рнхијакмн 
пароада и да је сайва пеакмнрс н йнјнј оичт и оевајт 
атснпи ра Заоада онсотмн стђа мнвнј рнхијакирсицйнј 
дптчсвемнј рсвапмнрси. Нвайав мегасивам рсав тркнв-
љем је рнхпеакирсицйил йкиченл идеакизнвамнг йн-
лтмирсицйнг дптчсва, аки је изпецем впедмнрми ртд 
нремцем и меонзмавањел мапндмнг живнса и спадихин-
макме йткстпе опедрсављеме т нвнл Бткаснвићевнл 
дект. Р дптге рспаме, нми йнји рт гкараки за нвај пн-
лам, Еки Уимхи и Знпам Личић, твидеки рт т њелт 
кисепапме йвакисесе цији ре рлиран нгкеда т онзмава-
њт рпорйе мапндме спадихије.  

ѝедам нд песйиф йписицапа йнји је ондпжан Бт-
каснвића и венла онфвакмн оиран н његнвнл дект бин 
је и Знпам Гктчцевић, атснп йнји је леђт опвила тви-
ден да ре без онзмавања чипег йткстпмнг йнмсейрса ме 
лнже адейвасмн стлациси и впедмнваси йњижевмн де-
кн. Онрке њега и Оесап Џаќић ра рсамнвичса пекевам-
смиф амспнонкнчйиф и орифнкнчйиф змања опирстоа 
стлацењт йњижевмиф дека, Амдпића, опе рвега.  

Меадейвасмт пехеохијт и мепазтлевање Бткасн-
вићевнг пнлама тркнвики рт и меднвнљмн змање ма-
пндме йткстпе и спадихинмакмнг рсвапакачсва. Иайн 
је пец н дект, йан једмнл нд песйиф, йнје је дамар венла 
ондрсихајмн за стлаце да би мейи рсптцми пазгнвнп н 
њелт, онотс нмиф йнје је ѝтмг нпгамизнван н Миценвнј 
йњизи Тайн је гнвнпин Запастрспа, лнган да онспаје да-
мила и да пезтксас сиф пазгнвнпа бтде пекевамсмн ви-
чеснлмн декн.  

Онйазакн ре да си радпжаји мапндме йткстпе и 
спадихије рпорйнг мапнда ноирами т нвнл пнламт жи-
внсмн и рнхијакмн венла змацајми јеп је мегасивисес ме 
ралн онркедиха онсирйивања меонжељмнг йнје мнвн 
дптчсвн мије фсекн да опизма, већ је нмн иламемсмн 
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снл мнвнл дптчсвт, да је нмн дтбнйн т љтдила и да ре 
ралн т онвнљмил нйнкмнрсила иронљава твей ма мнв 
мацим. Иайн рт ре опедрсавмихи нуихијекме йписийе 
сптдики да падийакмнл йписийнл Бткаснвићевиф опи-
онведайа онпеймт пеакмнрс, днказећи ђавнки опеон-
змаси рт топавн т мнвнј йнлтмирсицйнј йкари ма йнјт је 
онснл тйазан Ликнвам Ђикар (3). Бткаснвић је пазби-
јан садачње рнхијакирсицйе сабте и опийазан делнм-
рйнг ме ралн йан онсирмтси орифнкнчйт и дптчсвемт 
рсвапмнрс, већ и йан твей опиртсми мегасивми љтдрйи 
онсемхијак, салмт рспамт љтдрйе опипнде йнја т впеле 
паса т рвнј рвнјнј бптсакмнрси йан агперивмнрс, дерсптй-
сивмнрс и ралндерсптйсивмнрс днкази дн изпажаја. Бт-
каснвић т рвнл пнламт нсйпива сај оамделнмијтл зка т 
ралнл цнвейт йан апфесиорйт и амспнонкнчйт йнм-
рсамст везамт за амилакмнрс ција ре бкирйнрс љтдрйнл 
ирйазтје т гпнсерймил и ейрхемспицмил ристахијала, 
йнмспарсила албивакемхије, спемтхила йада ре пеак-
мн опенбпажава т уамсарсицмн. 

Н снј пеакмнрси и пазлепала онсемхијакмнг зка 
онрведнцика рт и онснња дека. Дпагнркав Лифаикнвић 
т оеснл снлт опионведме лелнапрйе опнзе Гнки нснй 
тйазтје ма рвт берсијакмнрс йпвнкнцмиф тбирсава, рма-
гт апфаицмнг лемсакисеса йнји макази заднвнљрсвн ме 
ралн т тбирсвт меопијасеља, већ и т иживљавањт мад 
његнвил лпсвил секнл. Дтбнйи оагамрйи асавизли опн-
гнвапајт т онмачањт онбедмийа йнји ре ме заднвнља-
вајт тбирсвнл меопијасеља, већ онбедт нбзмањтјт игпа-
њел мад секнл тбијемнг и ркављењел његнве рлпси.  

Иайн фпирсијамизнвама, мапндма йткстпа и лем-
сакисес рт цтваки спадихинмакме и апфаицме нбпархе 
онмачања йнји рт т сил нйнкмнрсила иронљаваки. Н 
сайвнл онмачањт оиче и Ликнвам Ђикар т рвнјил де-
кила, а онребмн је важмн његнвн рведнцење т Расмнл 
днбт т йнјел нсйпива йайн лт йан певнктхинмапт и 
асеирси т рмт днкази Иртр Фпирснр ра йнјил внди па-
згнвнп.  
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Нви опилепи тотћтјт ма ркнжемнрс љтдрйнг рве-
са йнји циме йайн његнви ламиуерсми, сайн и касемсми 
екелемси йнји т онвнљмил тркнвила днказе дн изпа-
жаја и онрсајт днлимамсми.  

Нд атснпа йнји рт мачки рмажам ондрсихај т 
мапндмнј йткстпи и спадихији за рвнје рсвапакачсвн је 
и Ркнбндам Џтмић. Опелда је онцен йан пеакирсицйи 
оирах, рвнје мајвеће днлесе је нрсвапин пнламила т 
йнјила је селасизнван мапндмт йткстпт ирснцме Рп-
бије. Т пнламила: Пагами, Меднвима, Варикијама и 
Обпнй, његнви јтмахи гнвнпе оипнсрйил дијакейснл, а 
њифнвт ртдбимт нбкийтјт живе мапндме пекигијрйе опед-
рсаве, лиснкнчйи радпжаји рсапнокамимрйнг йткстп-
мнг ондптцја (4). Т нотрт нд двадерес дека, нд йнјиф 
девес пнлама, девес збипйи опионведайа и две оерми-
цйе збипйе, његнвн мајзмацајмије декн је рвайайн његнв 
мајнбилмији пнлам Веспнви рсапе окамиме, рвнјевпрма 
кисепапма римсеза његнвнг дека, нбјављем онрсфтлмн 
(5). Џтмић мије ркедин ирснпијрйи опнхер пазвнја лиса 
дн ипнмијрйнг нронпавања (6), йапайсепирсицам за за-
оадмневпнорйн йнпичћење лиса йан нрмнве йњижев-
мнг дека, већ је онмипањел дн апфесиорйиф ркнјева ма-
пндме йткстпе онйазан лнћ сиф ирйнмрйиф опипндмиф 
рика т нбкийнвањт цнвейнвиф опедрсава и његнве жи-
внсме ртдбиме. Т Џтмића маказилн йайн лисрйн лирки 
т цнвейт, чсн је онйазан и Кеви Рспнр т рвнјил Мисн-
кнгийала – и йайн ре мервермн онмављајт ндпеђеми 
нбпархи йткстпе йан ндгнвнпи ма ипахинмакмн т цн-
вейт и рвест извам њега. Лисрйн је нмн меопедвидивн, 
опнлемљивн ција је дималийа опенбпажаја пеакмнрси 
идемсицма рикала окамимрйиф веспнва, йан рилбнка 
ртдбнмнрмиф ндпедмиха љтдрйнг живнса т нвнл ондпт-
цјт, опи целт је дималийа днгађаја и днгађања ралн 
опивид опнлема јеп цнвей нрсаје ирси.  

Иайн је мапндма йткстпа меопертчми и рмажам 
ондрсихај йњижевмнл рсвапакачсвт, нма рала он реби 
мије днвнљма да би једмнрсавмил опемнчењел т йњи-
жевмн декн тцимика сн декн и кисепапмн впедмил. Без 
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нбзипа ма изтзесмт гпађт, радпжај, селт, мапндма йтк-
стпа онрсаје змацајма т опнзмнл дект сей майнм њемнг 
опенбкийнвања. Т снл рлиркт и онрснји пазкийа меон-
рпедмн ирйазаме гпађе и йњижевмнг сейрса.  

Пазкийа излеђт йњижевмнг сейрса и меонрпе-
дмнг йазивања нгкеда ре т снле чсн меонрпедмн йази-
вање лнже биси еуейсмн т днйтлемсапмнл уиклт, ма 
опилеп уикл „Карса“ Ликама Бекегичамима, днй йњи-
жевми сейрс ме лнже биси снкийн тбедљив тйнкийн би 
ре атсемсицмн живнсмн опионведање мейнг онједимха 
бтйвакмн опемекн. Опийазамн т рвнјнј йнмйпесмнрси, 
днйтлемсапмн ре ирйазтје и рвнјил йњижевмн ерсес-
рйил онсемхијакнл, аки да би ре нм и пеакизнван он-
спебмн га је тнбкициси. Т снл рлиркт ре и онйазтје да 
йнмйпесам, живнсмн меонрпедам дијакейасрйи језий, 
лнже биси и рпедрсвн изпажавања ртосикмиф нрећања 
и дтчевмиф мелипа. Тсирай да ре кий, йан жива ки-
цмнрс, меонрпедмн нбпаћа цисанхт опицањел мейе рвн-
је живнсме опице сайн да изгкеда да је сейрс йан рйимтс 
ра лагмеснунмрйе спайе, онрсиже ре тлесмицйил, йњи-
жевмил рпедрсвила (7). Нбкийнвамнл рсикизахијнл, 
днркедмил опидпжавањел опавноирмиф опавика онрси-
же ре тсирай да је опнцисамн пеакмије нд рсвапмнрси.  

Маиле, тйнкийн би ре йазивање гкавмнг јтмайа 
днркедмн опемекн т сейрс и нбјавикн йан опица, нмн би 
бикн лање тбедљивн нд његнвнг меонрпедмнг нбпаћања 
гкеданхт р ейпама. Илајтћи т видт ст пазкийт, лнжелн 
видеси йнјил ре рпедрсвила и мацимила оирах, онотс 
Дпагнркава Лифаикнвића, йнпирсин да би рсвнпин трое-
чмн йњижевмн декн йан чсн је његнв пнлам Песпијим 
вемац. Да би бика тбедљива, рсвапмнрс је спебакн да ре 
ирйаже, йњижевмил ерсесрйил тлесмицйил рпедрсви-
ла. Тзевчи йнрнврйн-пераврйи дијакейас да сефмийнл 
рйаза йан меонрпедмил и живил језийнл његнва јтма-
йиња, Оеспија, иропица рвнјт живнсмт опицт, Лифаи-
кнвић је сн њемн йазивање йњижевмн нбкийнван и је-
зицйи рсикизнван, тз ончснвање опавноирмиф мнпли. 
Атсемсицмил језицйил изпажавањел кий је днбин и 
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опеонзмасљиве йапайсепирсийе рвнјрсвеме рнхин-йтк-
стпмнл албијемст из йнјег онсице, а сейрс пнлама је 
онрсан кисепапмн и живнсмн тбедљив зафваљтјтћи оп-
вемрсвемн оирхт йнји је ма нвај мацим дирсамхипам нд 
меонрпедмнг живнсмнг йазивања.  

Леђтрнбма тркнвљемнрс лиса и језийа ондрса-
йка је онједиме атснпе да спагајтћи за лиснл йан је-
зицйил радпжајел нсйпивајт т ралнл језийт његнвт 
лисрйт дилемзијт (8). Йнкийн рале пеци онредтјт сај 
ондрсихајми лисрйи мабнј онйазтје т рвнјнј релнљрйнј 
спикнгији Липн Втйрамнвић (Селнљ гнпа (2000), Селнљ 
зелља (2005) и Селнљ љтди (2008)). Опелда ндмнр опела 
мачел језицйнл бнгасрсвт и лнгтћмнрси његнве йњи-
жевме спамронзихије йапайсепиче и његнва памија де-
ка, т онлемтснј спикнгији атснп троева да једимрсве-
мил йњижевмил онрстойнл нрсвапи азбтцме пнламе йан 
миз опица н пецила, окамимрйил мазивила и мадилхи-
ла. Сај менбицам мацим йњижевме нбпаде једмнг дн са-
да меонзмаснг рнхинйткстпмнг ондптцја, пезтксипакн 
је т рсвапање нрнбемнг лисрйнг кисепапмнг снонра Ре-
лнља.  

Бтдтћи да рт и мајйпаће пеци дтже нд рвайнг 
љтдрйнг живнсмнг вейа, јеп ражилајт т реби йнкейсив-
мн ирйтрсвн йнје ре йан мервермн змање опемнри р йн-
кема ма йнкемн. Иайн ре изгнвапајт нкайн, пеци рт лт-
дпије и нд мајвећег лтдпаха и засн опедрсављајт нмн 
виче нд мар, а нд њифнвиф дтжима твей ре лнже иропе-
рси мечсн мнвн и дптгације нд дн сада онзмаснг, једма 
дптга опица нд днсадачње опице ики радпжаја днса-
дачњиф опица.  

За пазкийт нд лиса и ункйкнпме уамсарсийе т 
йнјила ронмсамн днкази дн изпажаја, уамсарсицмн т 
опнзи је изпаз оичцевнг рвермнг и малепмнг рсвапања. 
Мапндма йткстпа је т равпелемнј рпорйнј опнзи, зави-
рмн нд опирстоа оирха радпжајила и нбкихила нве 
йткстпе опиртсма т венла пазкицисил виднвила. Рон-
падицмн је сн изпажемн йнпичћењел онједимиф њемиф 
екелемаса менофндмиф за йнмрсистирање йњижевме пе-
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акмнрси, ма опилеп т опнзи Гнпама Оеспнвића, т пн-
ламт Оорада цпйве Свеснг роара и Паднвама Бекнг Лап-
йнвића т пнламт Лилтмација т Ћекијала. Йнпичћење 
спадихинмакмиф нбпазаха вепнвања и мапндме лиснкн-
гије йан бисмиф цимикаха йњижевме пеакмнрси опи-
ртсмн је т опнзи Ликирава Равића, т збипхи опионве-
дайа Ујай маше вапнши. 

Тпнм т рвес спадихинмакме йткстпе и његнве 
лиснкнчйе радпжаје йнји циме ме ралн живнсмт пеак-
мнрс жисеља ндпеђемнг йпаја, већ и дтфнвмт пеакмнрс 
кийнва т опнзи Ркнбндама Џтмића, рвайайн је нмај ли-
снонесрйи онрстоай йнји је пезтксипан мертлњивил йњи-
жевмил впедмнрсила. 

Нд рвнјиф радпжаја и села, йнпичћења ндпеђе-
миф унпли мапндме йткстпе, опейн језийа и дијакейа-
са, дн пецмицйе унпле, мапндма йткстпа је днбика па-
зкицисе ндјейе т равпелемнј рпорйнј опнзи. Завирмн нд 
оичцевиф рсвапакацйиф лнсива, лнгт ре тнциси пазки-
циси опирстои мапндмнј йткстпи. Ндмнр опела спади-
хинмакмнј йткстпи ндпеђем је мајопе онспебнл за тон-
змавањел уайсицйнг йан меонрпедмнг живнсмнг ирйт-
рсва, а засил и сежњнл да ре уайсицйн опенбкийтје, 
опенбпази и ирйаже йан уийхија, йнлокелемсапма рсвап-
мнл т йнмсейрст йнфепемсмнг опнзмнг дека. Т сил йннп-
димасала оирхи рсвапајт рвнја дека йан уийхинмакме 
свнпевиме, аки кисепапмн тбедљиве за цисанха йнји иф 
днживљава йан лнгтће живнсмн ирйтрсвн.  

Иайн, дайке, т равпелемнј рпорйнј опнзи ме он-
рснји једимрсвем опирсто мапндмнј йткстпи, йнји би ре 
опеонзман т мейил заједмицйил рсикирсицйил и жам-
пнврйил нбекежјила, онотс, ма опилеп касимналепи-
цйнг лагијрйнг пеакизла, селасизахија рпорйе спади-
хинмакме йткстпе је ирйазама т пазкицисил атснпрйил 
опирстоила. Тйнкийн ила мецег заједмицйнг т сил па-
зкицисил атснпрйил опирстоила, нмда је сн рвайайн 
марснјање да ре впедмнрси спадихије имсегпичт т рав-
пелемт дтфнвмт йткстпт. Оирхи нсйпивајт т мапндмнј 
йткстпи, спадихији, ирснпији нмн дптгн, йан онсемхи-
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јакмт живнсмт рсвапмнрс, а њемн опеироисавање йан 
лнгтћмнрси пеакмнг днкази дн изпажаја топавн т ки-
сепастпи. Тйнкийн мије лнгтћа меонрпедма и йнмйпе-
сма имсегпахија сиф радпжаја т равпелеми живнс, нмда 
је опнзми сейрс йнји мал мтде оирхи дпагнхем онвнд ме-
онрпедмнл цисакацйнл днживљајт и пехеохији спади-
хинмакмиф впедмнрси йан бисмнл ирйтрсвт ма отст ма-
че онједимацме и йнкейсивме имдивидтахије. 
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Микнш Песпнвић 
 

РАСПРАВА ЧОВЕКА И АНЂАМЕ 
Пнлам Бајйа Днбпихе Ћнрића 

 
 
Н пнламт Бајйа Днбпихе Ћнрића оиракн ре вен-

ла лакн иайн је нма йљтц за пазтлевање његнвнг тйт-
омнг дека. 

Бајйа је за Знпама Гавпикнвића опнднп рпорйе 
йњижевмнрси т мнве опедеке, „декн лнпакирсицйе ила-
гимахије и нчспнвидме расипицме имвемхије“. Он Ли-
пнркавт Егепићт, пец је н онмнпт т йнле цнвей живи, 
йнји ре ме тйида нйпесањел гкаве, јнч лање „рилт-
кахијнл ведпиме“. За Лапйа Йпрсића Бајйа је опекнл-
ма сацйа т Ћнрићевнл йњижевмнл падт. To је опви и је-
дими пнлам т мачнј йњижевмнрси йнји ре „тфвасин т 
йнчсах ра уатрснврйил лнсивнл“. За Дтчама Рснјйн-
вића Бајйа је ме ралн мајлндепмије Ћнрићевн декн ме-
гн и његнв „мајбнљи пнлам“. Мејармн је чсн ре опећтс-
йтје ирхпома рстдија Амђала, лндепми Меуирсн Амсн-
мија Лапимйнвића, йайн јт је нзмацика Ама Ћнрић Вт-
йић т рвнл онгнвнпт пнлама Бајйа. 

Йњижевма йнмхеостакизахија ђавнка изтзесмн 
је замилљива већ и збнг снга чсн йнд мар лакн ила 
„делнмрйиф“ оираха, йан ми оираха йнји рт р ђавнкила 
фсеки да илајт онрка (Ђнпђе ѝнвамнвић, Лифајкн Ка-
кић, Линдпаг Бткаснвић, Паднркав Бпасић, Днбпиха 
Ћнрић цији ће Амђала зайнпациси т делнмнкнгијт йан 
нпигимакма и йнлокесма дијабнкицма уигтпа). 

Лнпаврйи Амђала, йайн га је Ћнрић нрсвапин, 
опиоада опедрсави ђавнка йнд Верекима Чајйамнвића – 
амсионд бнжји, р сил да је и Бнгт рвескнрси и днбпа 
павмнопавам. Вепнвања и опицања н лнпаврйнл Амђа-
ли живека рт (и јнч живе) т рекила и гпаднвила дтж 
Лнпаве. „Лнжда ле ралн из опица змач“, веки Амђа-
ла. Он йазивањт оермийа Днбпија Дилиспијевића, ње-
гнв деда је т вндемихи тфвасин живнг Амђалт, рспоан 
га т ќай и бахин т Лнпавт. Аки лт внда даје лнћ, се 
Амђала рйнци из ќайа и заокива т пехи. 
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Леме је байа йапака чсн „идел ма Лнпавт“ јеп 
салн је Амђала. Аки и дптгације: емн га ма Лнпави, 
игпа ре р Амђалнл. 

У акейримацйнл йпајт и т рекила нйн ѝтжме Лн-
паве онрснје опице н днбпнћтдмнл ђавнкт, мерсачйт, 
рвипацт, ђавнкйт. 

Ћнрићева бајйа мије йнкнпирами рвес т йнји ре 
тбахалн дизакихнл лачсе. To је амсибајйа т йнјнј са-
йнђе ила рика меопијасељрйиф цнвейт, аки рт нме т 
њелт ралнл, т йнјнј сайнђе ила лмнгн бнја, аки ра утм-
йхијнл тжара, рспаве и мичсавика, йнја је сайнђе бн-
гаса лачснвисил ркийала, аки йнје парањтјт. Бајйа 
онциње оермицйнл имвнйахијнл ирйазмнг ѝа Днбпихе 
Ћнрића н рвеночсел оеоект, ркихи йнрлицйе йасайки-
зле, једмнј вапијамси кегемде н рлайт рвеса, аки йнја ре 
мавечћтје йан днгађај йнји лнже днћи т рвесрйил мт-
йкеапмил мадлесањила. Описирмтс рспеоњнл да рве 
ма мачнј окамеси завпчи т оеоект, Ћнрић йпеће ма 
дмн пейе да рпесме Амђалт, рвнг дптгапа р Лнпаве из 
десињрйиф дама, да ра њил пазлеми лирки н снле чса 
цнвей мије тцимин и чса ртспа ме лнже да тцими, се 
ндгнвнпи ма оисање нд ртдбимрйнг змацаја: „да ки ре т 
ркнбндт иде тз пейт ики миз пейт“. 

Збивања т Бајци онйпемтса рт рспафнл, ирсай-
мтсил т онели „Нсйпиће“: „Чнвей рал и рспаф“. Ма ои-
сање Амђале, „айн ре ма зелљи лмнгн опица, и рве цтје 
и рве види, нд цега нмда рспаф“, йпеће паропава цнвейа 
и Амђале. Паропавља сн Ћнрић н ркнбнди, ирсими, зкт, 
мади, опнлесејрсвт, мапнцисн н рспафт, мнвнј мади и 
дптгнл рспафт, рве ре збива т рверси ирйазмнг ртбјейса 
йан његнв имсемхинмакми днживљај. 

Рспаф је изтзесма лнћ цнвейнва, ондрсихај рсва-
пањт и ндкагањт рлпси, аки је днбин дптгацијт, извп-
мтст утмйхијт. Већ је фпичћамрйи оайан рспаф йнпи-
рсин йан рпедрсвн опнсив цнвейнве ркнбнде и рсвапања, 
йан рпедрсвн йнјил цнвей спеба да ре опириљава ма 
днбпн („Чтвај ре зка йнје ре т иле днбпа цими“). Улерсн 
иронведања и онйајања, травпчем, лндепми оайан он-
мтдин је љтдила химицмт мадт. И лмнги рт мерсаки 
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вептјтћи т „онбедмицйт раликнрс“. Да би рспаф впасин 
рвнјнј опипндмнј утмйхији, да ондрсице рсвапање и 
мадикажење рлпси, Ћнрић је ончан т спагање за гпа-
михала зка. Запнмивчи т пейт, т гпнбмихт ирснпије и 
љтди, ртнцивчи ре ра Амђалнл, лнпаврйил Ктхиуе-
пнл, спаган је за ндгнвнпнл ма лтцмн оисање: „И зкн је 
вецмн ме засн чсн рве лнже, мегн збнг снга чсн ре ме 
зма чса ме лнже“. И даље: чса љтди мирт и ме лнгт 
тцимиси, чса љтди ме рлејт тцимиси? Живи ма сн ои-
сање ме лнгт ндгнвнписи, се мач оирах йан једам нд 
живиф мије рктцајмн рвнје декн онцен пецјт – ме змал. 

Он мацимт гкедања и арнхијахијала ма рвнје впе-
ле, т упаглемсила Пеоен, Museum, Калнмија и Рази-
рснпија, илопегмипамил упаглемсила Ом и јa, Бајйа 
ила рвнјрсва јепелијаде. Маче впеле т дтжел зафваст 
је хпмн ралил сил чсн опесонрсавља хпме опнгмнзе. 
Засн рлн т Museumu, т дпжави ондељемнј ма Ли и Нми, 
дпжави кнгнпа т йнје ре тотћтјт бтмснвмихи, рви йнји 
мирт Ли, т дпжави ра кнгнпрйнл оапнкнл „Arbeit macht 
frei“, засн дпжавт внди „мајтлмији цнвей“, йнјег, оай, вн-
ди Опнвиђење. 

Фпаглемси Калнмија и Разирснпија рт „рални-
рйазми“ (т Museumu је и ирйазма ткнга рктжбемийа), 
нме опемнре днживљај уийхије, опионведмн ѝа тбед-
љивн расипицмн и фиоепбнкала йазтје да рт гнкеле 
аортпдмнрси т аорнктсирсицйил пежилила лнгтће. У 
сзв. рпећмнј зелљи тбедљива је лиран мнвнпнђемцеса, 
йнга опијављтјт йан опнвнйаснпа и нпгамизаснпа за-
вепе. Расипицме жанйе т нвнл упаглемст жерснйн он-
гађајт рвайт Йалнмијт, зелљт т йнјнј је „твепење да 
рлн ркнбндми и рпећми нрмнвми тркнв да бтделн рпе-
ћми и ркнбндми.“ У рпедичст илема дпжаве је ркнг 
Алнм, йнји тотћтје ма рвелнгтћег дийсаснпа (Алнм – 
бнг рвескнрси т лиснкнгији рсапнг Егиоса) Њелт је он-
дигмтс гпамднламрйи ронлемий, Њелт ре чаљт изјаве 
ндамнрси „рпећмийа и ркнбндмийа“. Засн ре Калнмија 
днркедмн завпчава јепелијадрйи: бтмнл рсвапи и ле-
ђтрнбмил тмичсавањел рсвапи. 
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Опнчавчи Йалнмијт цнвей фнће да тђе т вп-
скнге впелема, аки ре Амђала снле опнсиви јеп „Чнвей 
мела опава да н опнчкнрси зма виче мн чсн лт је 
нрсављемн да зма.“ Нрил снга „Чнвей мела опава да 
дипа т впеле, јеп је впеле рсапије нд цнвейа.“ А йад је 
рас рсан, оа засил опнпадин, впеле ре йпесакн тмазад. 
У уийхији Ћнрићевнг ирйазмнг ѝа днживљавајт љтди 
певепзибикмнрс впелема – пазирснпијт. Завкадан је сн-
сакми фанр, рве ре нйпеће рвнл онцесйт, опаонцесйт, йа 
мерсамйт. Леђтсил, т ирйазт рснји да пазирснпија ила 
рлирка да би ре разман дтф опнчкнрси, йан и рада-
чњнрси, пади рсвапања дптгације бтдтћмнрси. 

„Жекил да видил чса је т опнчкнрси рсвапмн 
бикн, да биф марктсин чса ртспа ме лнже биси“– жика 
је йтхавиха Бајйе. Ончсн је виден „чса је т опнчкнрси 
рсвапмн бикн“, ирйазми ртбјейс Чнвейнв макази зе опед 
тгнвнпнл ра Амђалнл. To је ралн трлеми тгнвнп, аки 
йнји ила рмагт нбавезе. Дн тсвпђивања йнмацме вепзије 
тгнвнпа внди ре жтцма паропава. Амђала је йасегнпи-
цам: „ѝа ћт биси си... да рктчал љтдрйе паднрси и да 
ил цтјел рмнве. А си ћеч биси ја, Амђала т пехи. Меће 
се бпимтси ми впеле, ми рлпс, ми ирсима.“ Чнвей ре йн-
кеба, пазличља чса ће биси ра днбпил и кеоил Ам-
ђалнл йада йпеме т рвес йан рлпсмий, ра ндмнрнл 
днбпа и зка. Ћнрића ме опивкаци, йан ми Жама Бндпи-
јапа т нгкедила н зкт, опнрвесисељрйа идеја н идеакмн-
рси љтдрйиф ндмнра, a онгнснвн н Днбпт йан тлањива-
њт зка. 

Чнвей ће, йнјег Амснмије Лапимйнвић илемтје 
Амсиуатрснл, ндпжаси тгнвнпемт пец сей йад ре ндлн-
са пазирснпија, а Амђала лт опе парсамйа даје идејт за 
мнвт игпт: ма дмт пейе је Чнвейнв бектсай, ма йнле 
рснји рве. 

Чнвей ре опнлемин ра Амђалнл, аки ме да изме-
вепи рвнје мећт мегн да би марсавин ра спажењел рил-
бнкицмнг бектсйа, йнје је његнва ртдбима. Декн ре, ме 
рктцајмн, и завпчава пецјт бтма. Ћнрић је днркедмн т 
опнлесејрсвт виден мајвичи аспибтс цнвейнв, онсвпдт 
његнвнг онрснјања.  
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Дамијека Йнрсадимнвић 
 

НАРОДНА ЙУКТУРА И ПРОЗA 
СКОБОДАНА ЏУНИЋА 

 (ДбйзЮиабЫеб джЭЮг зибзжЫЮЭЩњЩ л иждЩел 
Веспнви Ссапе окамиме) 

 
 
Т ЭжйЩЭЩрњбд бйкиЩЯбЫЩњбдЩ мЮеждЮеЩ еЩиж-

ЭеЮ влгклиЮ бйкбоЩеж јЮ ЭЩ йЮ жЫбд зжјджд зжвибЫЩ 
рбижвж зжљЮ жЪгЩйкб йкЫЩиЩгЩркЫЩ јЮЭежЬ еЩижЭЩ. Р 
кбд л ЫЮаб, иЩЭ еЩйкжјб ЭЩ зжкЫиЭб ЭЩ јЮ зибзжЫЮЭЩњЮ 
РгжЪжЭЩеЩ ЏлебћЩ ЭлЪжвж лвжиЮњЮеж л мжгвгжиежд 
зибзжЫЮЭЩпвжд бйвлйкЫл б еЩижЭежј влгклиб бйкжпеЮ 
РиЪбјЮ, јЮи јЮ Џлебћ ЪЮадЩгж л йЫбд зижаебд жйкЫЩ-
иЮњбдЩ жйкЩж ЫЮиЩе аЩЫбпЩјежд зижйкжил, ижЭежј СЮд-
йвжј, Лбќжил б збижкйвжд виЩјл, њЮЬжЫжд мжгвгжиежд 
б дбкйвжд еЩйгЮђл, аЪжЬ пЮЬЩ ћЮ ЬЩ зжјЮЭбеб йизйвб 
вњбЯЮЫеб вибкбпЩиб зижЬгЩйбкб аЩЫбпЩјебд, иЮЬбж-
еЩгебд збйоЮд. ЛЮђлкбд, кЮдЩкйвж-джкбЫйвж пЫжиб-
ркЮ зижаЮ РгжЪжЭЩеЩ ЏлебћЩ еЮ ЫЮалјЮ йЮ йЩдж аЩ йкЩ-
ижзгЩебейвЮ зиЮЭЮгЮ, ЫЮћ йл л зжјЮЭбебд њЮЬжЫбд ЭЮ-
гбдЩ, вЩж еЩ зибдЮи л иждЩел Чапнбми йалем бгб л зиб-
зжЫЮоб „ЙЩЭ аЩгЩаб, йлеоЮ јЮ еЩјгЮзрЮ“, кЮдЩкбажЫЩеб 
ЬиЩЭйвб б ЫЮгЮЬиЩЭйвб ЩдЪбјЮек б пжЫЮв, лйгжЫеж иЮпЮ-
еж, джЭЮиежЬ ЭжЪЩ б кЮнежгжрвЮ обЫбгбаЩобјЮ.  

ИЩвж йл кЮдЩкйвб зижаеЩ ЭЮгЩ РгжЪжЭЩеЩ Џлеб-
ћЩ ЫЮћбежд ЫЮаЩеЩ аЩ аЩЫбпЩјеб зижйкжи, еЮ Ъб ЬЩ киЮ-
ЪЩгж йдЩкиЩкб аЩЫбпЩјебд, иЮЬбжеЩгебд бгб гжвЩгебд 
збйоЮд, јЮи вЩвж б йЩд вЩЯЮ, „йЫЩвж аЩкЫЩиЩњЮ збйЩоЩ 
л еЩобжеЩгеЮ бгб кЮибкжибјЩгеЮ дЮђЮ јЮ ркЮкеж, пЩв 
жзЩйеж, вЩж б йЫЩвж ЭилЬж ЭЮљЮњЮ б аЩкЫЩиЩњЮ, б пЩв јЮ 
л ЭЩеЩрњЮд йЫЮкл, йЫЮкл рбиЮЬ жкЫЩиЩњЩ, йЫжјЮЫийкЩе 
ЩзйлиЭ. Неж зижкбЫлиЮпб б йЩдждЮ Ъбћл збйоЩ“.1 Ргж-
ЪжЭЩе Џлебћ йЫЩвЩвж јЮ збйЩо вжјб јЮ бейзбиЩкбЫеж 

                                                 
1 РгжЪжЭЩе Џлебћ, Кисепастпа – цнвейнва онркедња нд-

бпама, л: Оипнсрйи збнпмий, ГжЭ. 31, вњ. 23/24, Обижк, 1998, йки. 
322. ПЩаЬжЫжи ЫжЭбж Лбгжр ѝЮЫкбћ. 
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зжљЮ йЫжЬ йкЫЩиЩгЩпвжЬ жзлйЩ зжеЩјЫбрЮ зижеЩгЩабж л 
ижЭежд виЩјл, зжгЩабж жЭ гжвЩгежЬ, Щгб ЬЩ б еЩЭжЬиЩ-
ђбЫЩж, джЭбмбвжЫЩж, лжЪгбпЩЫЩж, виЮбиЩјлћб ежЫЮ, Эил-
ЬжјЩпбјЮ йЮдЩекбпвж-йбдЪжгбпвЮ зижйкжиЮ, еЮзжаеЩкЮ 
ЭжкЩЭЩрњжј йизйвжј вњбЯЮЫежйкб.  

ПждЩе Веспнви Ссапе окамиме жЪјЩЫљЮе јЮ л 
баЭЩњл ебрвЮ „ОижйЫЮкЮ“ 1998, л ЬжЭбеб збрпЮЫЮ йди-
кб. ЊЮЬжЫЩ вњбЯЮЫеж-ЮйкЮкйвЩ ЫиЮЭежйк зжкЫиђЮеЩ јЮ 
еЩЬиЩЭжд „БжибйЩЫ РкЩевжЫбћ“, вжјЩ јЮ Џлебћл ЭжЭЮљЮ-
еЩ зжйкнлдеж, 1999. ЬжЭбеЮ. ПждЩежд Веспнви Ссапе 
окамиме зибвЩаЩеб йл бйкжибјйвб ЭжЬЩђЩјб б ЯбЫжк еЩ 
РкЩижј згЩебеб л бекЮиЫЩгл жЭ зиЫЮ зжгжЫбеЮ XIX Эж 
виЩјЩ XX ЫЮвЩ, зжебилћб ЭЮгбдбпеж б л зиЮкнибрћЩе-
йвЩ ЫиЮдЮеЩ. ТвиркЩњЮ бйкжибјйвжЬ, гбеЮЩиежЬ йЩ дбк-
йвбд, обвгбпебд вжеоЮзкжд ЫиЮдЮеЩ, иЮЩгежЬ йЩ бдЩ-
ЬбеЩиебд зижйкжижд, бйкжибјйвб зжаеЩкбн гбпежйкб 
йЩ ЪбћбдЩ йЩ дбкйвбд йкЩклйжд, жкЫЩиЩњЮ ЭЫжЭбдЮе-
абжеЩгеЮ зЮийзЮвкбЫЮ йЫЮкЩ ма ртмцевнј рспами б йЫЮкЩ 
иза ртмцеве рспаме, йЫЮкЩ дикЫбн б йЫЮкЩ ЯбЫбн, йеЩ-
Яеж мжгвгжиеж лзжибркЮ б лЫжђЮњЮ йбдЪжгЩ дбкйвжЬ 
зиЩйЫЮкЩ, ЬгЩЫеЮ йл жЭгбвЮ жЫжЬ иждЩеЩ. 

ОжгЩаЮћб жЭ пбњЮебоЮ ЭЩ јЮ иЩаежгбвжйк зибзж-
ЫЮЭебн йЫЮкжЫЩ зждеж зижлпЩЫЩеЩ л еЩиЩкжгжЬбјб, зиб-
дЮежд зиЮ йЫЮЬЩ кбзжгжрвЮ вгЩйбмбвЩобјЮ ЖЮиЩиЩ 
ЖЮеЮкЩ, ла еЮаеЩкеж жйгЩњЩњЮ б еЩ кбзжгжрвЮ вгЩйб-
мбвЩобјЮ вжјЮ йл зжелЭбгЮ ЛбвЮ БЩг б Шгждбк Пб-
дже-ЙЮеЩе,2 Щ еЮ зиЮеЮЪиЮЬЩЫЩјлћб зиб кжд еб ДжгЮ-
ЯЮгжЫ зибеобз зж вжјЮд онрснјаси уийхинмакмн зма-
ци онрснјаси ма пазкицисе мациме, ма пазкицисил ми-
внила и т пазкициснл рсеоемт,3 л иЩЭл йЮ бйкбпл 
жйежЫеЩ еЩпЮгЩ ЫЮркбеЮ вжибрћЮњЩ еЩиЩкбЫЩ, кж јЮйк 

                                                 
2 В. Žerar Ženet, Figure, odabrala i prevela Mirjana Mio-

činović, Vuk Karadžić, Beograd, 1985; Mike Bal, Naratologija, pre-
vela Rastislava Mirković, Narodna knjiga/Alfa, Beograd, 2000; Ri-
mon-Kenan Šlomit, Narativna proza, prevela Aleksandra Stević, Na-
rodna knjiga/Alfa, Beograd, 2006. 

3 Lubomir Doležel, Heterokosmika: fikcija i mogući svetovi, 
prevela Snežana Kalinić, Službeni glasnik, Beograd, 2008, str. 156. 
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лдЮкежйкб зибзжЫЮЭЩњЩ РгжЪжЭЩеЩ ЏлебћЩ л иждЩел 
Веспнви Ссапе окамиме, вжјбд йЮ жЫЩј Щлкжи зжкЫиЭбж, 
вЩвж јЮ бйкЩвЩж ЛЩивж МЮЭбћ, ЪЩЫЮћб йЮ њЮЬжЫжд зиж-
ажд л вжекЮвйкл вњбЯЮЫеЮ йЩЫиЮдЮежйкб б вњбЯЮЫеЮ 
киЩЭбобјЮ, вЩж „баЫжиеб, Щлкжнкжеб, йЩджебвгб зижаеб 
йкЫЩиЩгЩо, жЭежйеж йкЫЩиЩгЩо вжјб йЮ жзбиЮ йкижЬбд 
вгЩйбмбвЩобјЩдЩ, иЩаЫийкЩЫЩњбдЩ б зжЭЮгЩдЩ зж зжЮ-
кбпвбд, ЬЮеЮиЩобјйвбд бгб еЮвбд ЭилЬбд йгбпежйкб-
дЩ йЩ жйкЩгбд збйобдЩ ЭЩеЩрњЮЬ вњбЯЮЫежЬ ЫиЮдЮ-
еЩ“.4  

МЮзжйиЮЭеб лкбоЩј еЩ зибзжЫЮЭЩпвб ЬгЩй Ргж-
ЪжЭЩеЩ ЏлебћЩ л иждЩел Веспнви Ссапе окамиме баЫи-
рбгЩ јЮ лйдЮеЩ киЩЭбобјЩ, кЮ лвжгбвж Ъбйдж джЬгб 
ЬжЫжибкб ж Џлебћл вЩж ж Щлкжнкжежд зибзжЫЮЭЩпл, 
джЬгб Ъбйдж ЬжЫжибкб йЩдж л йдбйгл ЭЩ кЩ Щлкжнкжежйк 
зижбагЩаб ба мжгвгжиежЬ б дбкйвж-дЩЬбјйвжЬ йбйкЮдЩ 
њЮЬжЫжЬ аЩЫбпЩјежЬ зжЭеЮЪљЩ, ЬЭЮ јжр лЫЮв ебйл лкб-
нелгб ЫЮкижЫб зЩЬЩейкЫЩ. СЩј лкбоЩј зибдЮкЩе јЮ еЩ 
гЮйвбпвжд б йбекЩвйбпвжд ебЫжл, еЩ ебЫжл ЭбиЮвкежЬ 
зиЮежрЮњЩ бгб зиЮжЪгбвжЫЩњЩ еЩижЭебн гЮЬЮеЭб б 
зиЮЭЩњЩ б еЩ ебЫжл йЩджЬ еЩпбеЩ зибзжЫЮЭЩњЩ.  

Џлебћ вЩалјЮ иждЩе йкбгжд еЩижЭежЬ зибзжЫЮ-
ЭЩпЩ, вжибйкЮћб жЪиЩйоЮ дбкЩ б гЮЬЮеЭЮ, еЮ Ъб гб 
лйзжйкЩЫбж ЭжЭбиеЮ кЩпвЮ бадЮђл йЫЮкЩ зижргжйкб б 
йЫЮкЩ йЩЭЩрњжйкб, йЫЮкЩ ма ртмцевнј рспами б рвеса иза 
ртмцеве рспаме, вжјб зиЮЭйкЩЫљЩјл б ЭбйкбевкбЫеЩ жЪЮ-
гЮЯјЩ жЫЮ зижаЮ. РкжЬЩ йЮ йЩдж зибзжЫЮЭЩњЮ иЮЩгбалјЮ 
зж джЭЮгл опицања опица, вЩвЩЫ йиЮћЮдж л еЩижЭежј, 
лйдЮежј киЩЭбобјб. ОибзжЫЮЭЩп зиЮлабдЩ лгжЬл опемн-
ринха опица вжјЮ жЭлЫЮв ЯбЫЮ л еЩижЭл б вжјЮ јЮ еЩижЭ л 
дбелгбд ЫиЮдЮебдЩ жЪгбвжЫЩж, еЩЭжЬиЩђбЫЩж, Эждб-
рљЩж, ЭжпЩиЩЫЩж, ЭжЭЩЫЩж иЮзжЫЮ ба вжјбн йл йЮ деж-
Ябгб иЮзбћб б иЮзбеЮ. РкжЬЩ йЮ вЩж жйежЫеж йЫжјйкЫж 
зибзжЫЮЭЩњЩ РгжЪжЭЩеЩ ЏлебћЩ баЭЫЩјЩ њЮЬжЫ дироеп-
зивми йапайсеп, иЩйзирбЫЩњЮ жйежЫеЮ зибпЮ еЩ еба 
                                                 

4 ЛЩивж МЮЭбћ, Опнза Скнбндама Џтмића т йнмсейрст йњи-

жевме равпелемнрси и йњижевме спадихије, л: Оипнсрйи збнпмий, 

ГжЭ. 28, вњ. 21, Обижк, 1995, йки. 87. 
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ЮзбажЭЩ б ЭбЬиЮйбјЩ б жйгЩњЩњЮ еЩ ЮгЮдЮекЮ мжгвгжи-
ежЬ еЩпбеЩ вЩабЫЩњЩ, жЭ ЭбјЩгЮвкбаЩдЩ збижкйвжЬ, кжи-
гЩпвжЬ виЩјЩ, зиЮвж жЪбљЩ еЩижЭебн зжйгжЫбоЩ, баиЮ-
вЩ, миЩаЮжгжЬбаЩдЩ б ЭилЬбн ЬжЫжиебн ЯЩеижЫЩ, зЩ йЫЮ 
Эж бевжизжибиЩњЩ еЩижЭебн жЪбпЩјЩ, ЫЮижЫЩњЩ б зиЩ-
аежЫЮибоЩ л мбвобжеЩгеб йЫЮк. ЏлебћЮЫ зибзжЫЮЭЩп 
зиЮЭЩјЮ зибпл зжЭиЩалдЮЫЩежд йглрЩжол, Щ же ЭЩљЮ 
киЮЪЩ ЭЩ еЩйкЩЫб йЩ њЮебд зиЮежрЮњЮд б ЭЩ жЭ иЮзж-
ЫЩ, иЮзбћЩ б жиЮзбеЩ йЩпбеб еЮвЮ ежЫЮ зибпЮ, јЮи јЮ 
йлркбеЩ пжЫЮвжЫжЬ зижгЩЯЮњЩ йлепЮЫжд йкиЩежд ЭЩ 
љлЭб б ЭжЬЩђЩјб жйкЩел аЩЪЮгЮЯЮеб б ЭЩ еЩйкЩЫЮ ЯбЫжк 
л еЮвжј зибпб, Щ йЩдЩ зибпЩ ЬлЪб йдбйЩж Щвж јЮ ебвж еЮ 
плјЮ. 

РеЩЯел ЫЮал бадЮђл зибзжЫЮЭЩпвжЬ бЭбждЩ Ргж-
ЪжЭЩеЩ ЏлебћЩ б еЩпбеЩ вЩабЫЩњЩ еЩижЭежЬ зибзжЫЮ-
ЭЩпЩ, йизйвЩ вњбЯЮЫеЩ вибкбвЩ ЫЮћ јЮ лжпбгЩ б ЭжеЮ-
вгЮ б жзбйЩгЩ. БЩЫЮћб йЮ иЮЩгбйкбпвбд б дбкжгжрвбд 
еЩежйбдЩ л зибзжЫЮквЩдЩ РгжЪжЭЩеЩ ЏлебћЩ, ИЫвж ѝж-
ЫЩежЫбћ јЮ лвЩаЩж еЩ пбњЮебол ЭЩ Џлебћ оизЮ мжгв-
гжиел ЬиЩђл зиЮ йЫЮЬЩ ба „йжзйкЫЮежЬ кгЩ“, ба ЭлнжЫебн 
баЫжиЩ ижЭежЬЩ виЩјЩ, ЭЩ јЮ зжйиЮЭб збйЩо вжјб „мжгв-
гжиеб, Юкежгжрвб, јЮабпвб бкЭ. дЩкЮибјЩг зжЭиЮђлјЮ 
зиЮжЪгбвжЫЩњл, йлркбейвжд, ЬгжЪЩгежд, вжейкилбрЮ л 
вњбЯЮЫежлдЮкебпвЮ ЫбабјЮ вжјЮ еЩЭжЬиЩђлјЮ жйдбрљЩ-
ЫЩњЮд, зижЭлЪљлјЮ йбдЪжгбвжд“,5 РЫЮкЩ Клвбћ еЩЫжЭб 
ЭЩ „јЮЭбейкЫЮеЩ ЩлкЮекбпежйк ЏлебћЮЫжЬ зижаежЬ бйвЩ-
аЩ ебпЮ ба еЩижЭежЬ зиЮЭЩњЩ, ба гЮЬЮеЭб,  зиЩаежЫЮ-
ибоЩ, ба зибпЩ ж плЭбдЩ б ЪжгЮркбеЩдЩ...“6, Щ ПЩЭб-
ЫжјЮ Лбвбћ лвЩалјЮ еЩ кж ЭЩ јЮ Џлебћ баЬиЩЭбж јЮЭел 
еЩиЩкбЫел йбекЩвйл л вжјжј йиЮЭбрњЮ дЮйкж бдЩјл мжг-
вгжиеж-дбкжгжрвб ЮгЮдЮекб б зжЫиЩкЩв дбкжгжрвбд 
вжиЮебдЩ б жЪиЩйобдЩ, кЮ ЭЩ РгжЪжЭЩе Џлебћ „лвљл-
плјлћб л еЩижЭел зибпл еба еЩижЭебн зибпЩ, лЫжЭЮћб 

                                                 
5 ИЫвж ѝжЫЩежЫбћ, Нд пеакирсицйнг дн лиснкнчйнг т опи-

онвесйала Скнбндама Џтмића, л: Оипнсрйи збнпмий, ГжЭ. 28, вњ. 
21, Обижк, 1995, йки. 13-14. 

6 РЫЮкЩ Клвбћ, Свисах т рвелипт, л: Оипнсрйи збнпмий, 
ГжЭ. 28, вњ. 21, Обижк, 1995, йки. 38. 
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л њл б ЭилЬб мжгвгжиеб дЩкЮибјЩг (баиЮвЮ, зЮйдЮ, жзбй 
жЪбпЩјЩ), зибзжЫЮЭЩп, л йкЫЩиб, пбкЩжол йвиЮћЮ зЩЯњл 
еЩ жвжгежйк ЭЩ јЮ йЩдЩ зибпЩ зиЮзлеЩ обкЩкЩ, ЩглабјЩ. 
ДЩ јЮ, ЭилЬбд иЮпбдЩ, жеЩ оЮгжд йЫжјжд ЭлЯбежд йеЩ-
Яеж жйгжњЮеЩ еЩ обкЩкел зжЭгжЬл“.7 

ОибзжЫЮЭЩњЮ РгжЪжЭЩеЩ ЏлебћЩ л иждЩел Ве-
спнви Ссапе окамиме жЭЫбјЩ йЮ л ЭЫжйкилвжј иЩЫеб: иЮ-
Щгбйкбпежј б мжгвгжиеж-дбкжгжрвжј, вжјЮ йЮ дЮђлйжЪ-
еж зиЮзгбћл джкбЫбрлћб еЮ йЩдж ЭЫжйкилвл зибижЭл 
јлеЩвЩ, еЮЬж б њбнжЫж виЮкЩњЮ б жЪбкЩЫЩњЮ л лЭЫжјЮежј 
йкЫЩиежйкб, л ЭЫЮдЩ зЩиЩгЮгебд ЭбдЮеабјЩдЩ р нве и 
нме рспаме ртмха жвж вжјбн йЮ, йлркбейвб, зжгЩибалјл б 
кЩпвЮ зибзжЫЮЭЩњЩ. ТвиркЩњЮ  иЮЩгбйкбпежЬ, ЭжвлдЮе-
кЩиеж-бйкжибјйвжЬ б нижебпЩийвжЬ джЭЮгЩ зибзжЫЮЭЩ-
њЩ йЩ мжгвгжиеж-дбкйвбд жЪиЩйоЮд зиЮежрЮњЩ зибпЩ 
б бекЮизжгбиЩњЩ гЮЬЮеЭб б зиЮЭЩњЩ лелкЩи ЬгЩЫежЬ 
зибзжЫЮЭежЬ кжвЩ ж йЮгл ЦЫЮкебпл (гЮЬЮеЭЮ ж плдб б ж 
зжйкЩевл ЧлдбежЬ йЮгЩ, ЧлдбеЮ пЮйдЮ, ЪиЭЩ ЧлдбркЩ, 
ЧлдбежЬ зжкжвЩ, ЧлдбежЬ вгЩЭЮеоЩ, ЧлдбежЬ вЩдбвЩ, 
гЮЬЮеЭЮ б зиЮЭЩњЩ ж зкбоЩдЩ, зЩвгл б БжЬл), йиЮћЮ йЮ 
ЫЮћ еЩ зжпЮквл иждЩеЩ. РкЮиЮжкбзбјЩ, вЩиЩвкЮибйкбпеЩ 
аЩ еЩижЭеЮ зибпЮ „бдЩ ЪЩЪбеЩ ЭЮЫЮкбеЩ, зибпЩ йЩ иЮ-
зжд“,8 вжјжд йЮ лјЮЭеж зибзжЫЮЭЩп ЭбйкЩеобиЩ б зиЮл-
абдЩ лгжЬл зжйиЮЭебвЩ б зиЮежйбжоЩ зибпЮ, ЩекбкЮ-
кбпеж јЮ зжйкЩЫљЮеЩ л жЭежйл еЩ ЭилЬб, ЭжвлдЮекжЫЩеб 
ЭЮж иЮпЮебоЮ „ба ЫиЮдЮеЩ зжйгЮ жйгжЪжђЮњЩ жЭ СлиЩ-
вЩ, л вждЮ јЮ йЫЮк л СжигЩвл јжр ЭжЪиж зЩдкбж плдл ба 
1838, Щ зжеЮвж б жел ба 1815“.9 

Иа иЩЫеб бебобјЩгеЮ иЮЩгбйкбпежйкб зибпЩ йЮ 
ЭЩљЮ зиЮЫжЭб еЩ йбдЪжгбпвж-ЩгЮЬжибјйвл, мжгвгжиеж-
дбкйвл б мЩекЩйкбпел иЩЫЩе, еЩ зибпл ж ЭЮЫжјоб вжјЩ 

                                                 
7 ПЩЭбЫжјЮ Лбвбћ, Нбкихи опионведања т пнламила Скнбн-

дама Џтмића (Онгкед ма пнламе „Леднвима“, „Нбпнй“, „Варикија-

ма“), л: „Обижкйвб аЪжиебв“, ГжЭ. 28, вњ. 21, Обижк, 1995, йки. 61. 
8 РЫб обкЩкб л иЩЭл еЩЫЮЭЮеб йл зиЮдЩ баЭЩњл: РгжЪжЭЩе 

Џлебћ, Веспнви Ссапе окамиме, зибиЮЭбж ПЩЭбЫжјЮ Лбвбћ, Оиж-
йЫЮкЩ, Мбр, 2004, йки. 5. 

9 Ирсн. 
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јЮ плЫЩјлћб жЫоЮ л згЩебеб аЩйзЩгЩ б вжјл јЮ л йел 
жЪљлЪбж оиежиле б йЫбгжиле вЩиЩвЩпЩейвб жЫЩе йЩ 
балЫбјЩебд иЮЪиЩйкбд ижЬжЫбдЩ. ДЮЫжјвЩ јЮ еЩ йЫЮк 
ЭжеЮгЩ оиеж б влЭиЩЫж, вЩж ЩйкиЩЬЩейвж, жЫеЮ йЩ згЩ-
дЮебд жпбдЩ „вж л ЫгпЮкЩ“ б ба йкиЩнЩ жЭ ЪилвЮ, вЩаеЮ 
б зижвгЮкйкЫЩ еЩЬЩабгЩ ЬЩ еЩ ЫиЩк б йЩниЩебгЩ бйзжЭ 
ГжгЮдЮ ЪлвЫЮ. СЩвж йЮ зиЮвж джкбЫЩ йвжкжЫжЭйкЫЩ б 
пЮЭжджийкЫЩ жкЫЩиЩ „ЪЩЪбеЩ ЭЮЫЮкбеЩ, иЮзЩкЩ зибпЩ“ ж 
ЬгЩЫежј јлеЩвбњб ЛЩилрб БЩпЮЫжј вжјл јЮ жкЩо НЬњЮе 
аЪжЬ зжпбњЮежЬ йдикежЬ ЬиЮнЩ жкЮиЩж жЭ влћЮ ЭЩ жЪЮгб 
йЫжј аЩоињЮеб жЪиЩа б ж њЮежд ЭжгЩйвл л йЮгж ЦЫЮ-
кебпЮ, жЭежйеж, зжпбњЮ зибпЩ ж плЭЮйежд йЫЮкл йЮгЩ 
ЦЫЮкебпЩ вжјЮ злгйбиЩ л йжзйкЫЮежд ибкдл. Т кл зибпл 
лгбћЮ йЮ еба иЮпбоЩ б илвЩЫЩоЩ, еба ЭилЬбн зибпЩ б 
миЩЬдЮеЩкЩ кЫжиЮћб јЮЭбейкЫЮел йгбвл йкЩижзгЩебе-
йвжЬ виЩјЩ.  

ГгЩЫеЩ зибпЩ ж йЮгл ЦЫЮкебпл б РкЩижј згЩебеб 
л 78 зжЬгЩЫљЩ иждЩеЩ иЩйзирлјЮ йЮ еЩ еба дЩњбн бгб 
ЫЮћбн зибпЩ, жЭ вжјбн йл зжјЮЭбеЮ ЪгбйвЮ ежЫЮгбйкб-
пвжј йкилвклиб б джЬл йкЩјЩкб аЩйЮЪеж. Т иждЩел пб-
кЩгЩо зиЩкб зибпЮ ж йлЭЪбеЩдЩ б йлйиЮкбдЩ ЬгЩЫебн 
јлеЩвЩ, ЛЩилрЮ б ЛбипЮ БЩпЮЫжЬ, йкЩиоЩ ОЩЫжгЩ б 
ДбдбкиЩћбјЩ, зжкжд зибпЮ ж ЭжгЩйвл РЩјќбјЮ л йЮгж 
ЦЫЮкебпЮ б ж трпећивањт ЦЫЮкебпЩеЩ йЩкжЫбдЩ, вЩж б ж 
ЭжгЩйвл ЬжйзжЭбеЩ РЮиЫлйЩ РкЩежјЩ ОЮкЩвжЫбћЩ, ПлЭЩ-
иЩ ба ЙбвбиЮЫоЩ б лйзжйкЩЫљЩњЩ ТЬљЮежЬ ЦЩийкЫЩ, зж-
кжд зибпл ж глЭжј, дгЩЭжј ЯЮеб, вжјЩ јЮ зж кжигЩпвбд, 
ЪлќЩпвбд б Ыбйжпвбд йЮгбдЩ лЪбјЩгЩ зЩлвжЫЮ еЮ Ъб гб 
зижеЩргЩ баЬлЪљЮел Элрл б жЪЮгЮгЩ йЫжј аЩоињЮеб 
жЪиЩа б зибпл ж њЮежј зжижЭбоб л йЮгл БиЭбркл, зиб-
пЮ ж ЪлеЩдЩ б зижргбд ЫиЮдЮебдЩ б дежЯЮњл иЩаебн 
йЫЮкйвбн аЩгЩ, влиЫб, влиЫбоЩ б влиЫЮкбеЩ, йгЩЫжљл-
ЪЩоЩ, йгЩЫжнгЮзЩоЩ б ЬгЩЭебвЩ йгЩЫЮ, аЩкбд зибпЮ ж 
ЫлпјЮд згЮдЮел, ж Шлдйвжд пжЫЮвл, ж Џжиб ОгЮЪЮјол, 
ЙлижкиЮйл ГжгждлЭйвжд, ж ЦиежкиЩЫол вжјб киЩЯб киЩ-
Ыл зж вжјжј јЮ ЦиеЩ СиЩЫЩ ЭжЪбгЩ бдЮ б, еЩ виЩјл, зибпл 
ж ЧжЫЮвл вжјб еЮдЩ бдЮ.  
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ОибзжЫЮЭЩп л киЮћЮд гбол ба йЫЮаеЩјлћЮ зЮи-
йзЮвкбЫЮ зибзжЫЮЭЩ ж плЭЮйебд ЭжЬЩђЩјбдЩ, еЮжЪб-
пебд ЪбћбдЩ бгб йбклЩобјЩдЩ вжјЮ йЮ жзбил Юдзбибј-
йвжд зжбдЩњл. Не кж пбеб еЩ кЩј еЩпбе ЭЩ йЮ жйкЫЩилјЮ 
бдзиЮйбјЩ ЭЩ јЮ дбкйвж-дЩЬбјйвб ЮгЮдЮек вжјб зижЯб-
дЩ ЯбЫжкЮ јлеЩвЩ л еЮиЩйвбЭбЫжј ЫЮаб йЩ зибвЩаЩежд 
йкЫЩиежрћл б еб еЩ вжјб еЩпбе јжј йЮ еЮ зижкбЫб. Р 
жЪабижд еЩ кж ЭЩ јЮ жеж ркж јЮ еЩкзибижЭеж зиЮЭйкЩЫ-
љЮеж вЩж мнплакмн б нцейивамн, Ъбгж ЭЩ йЮ иЩЭб ж 
еЮжЪбпежј йдикб јлеЩвЩ зжзлк ДбдбкиЩћбјЩ, Ъбгж ЭЩ йЮ 
л мбвобжеЩгеб йЫЮк лЫжЭЮ еЮжЪбпеЩ ЪбћЩ зжзлк йкЩ-
ижзгЩебейвжЬ йгЩЫлјЩ ЏлиќбгЩ бгб зйЩ СЩикЩи-Џбе-
ЬбйЩ-ЏЩЫќЩиЩ, бгб ЭЩ йЮ зибзжЫЮЭЩ ж дбйкЮибжаежд 
еЮйкЩевл јлеЩвЩ, бйкбеЩ вжјл зибзжЫЮЭЩп йЩжзркЩЫЩ еЮ 
ЭжЫжЭб йЮ еб јЮЭежЬ киЮелквЩ л збкЩњЮ б пбкЩгЩо еЮдЩ 
зжкиЮЪл аЩ лйзжйкЩЫљЩњЮд ЭбйкЩеоЮ зиЮдЩ еЩкзибиж-
Эежд. ГиЩебоЩ бадЮђл пбкЩжпЮЫжЬ вепнвања/мевепнвања 
л зжјЩЫеб йЫЮк зибвЩаЩе л ЭЮгл лвбелкЩ јЮ йЩджд бе-
кЮиЫЮеобјжд зибзжЫЮЭЩпЩ вжјб вЩЯЮ ЭЩ йЮ „еЮжЪјЩрњб-
Ыж еЮ жЪјЩрњЩЫЩ“,10 Щгб б зиЮобаебд ЫиЮдЮейвбд жЭиЮ-
ђЮњбдЩ б ЫЮгбвбд ЪижјЮд иЮЩгбјЩ вжјЮ Ъб киЮЪЩгж ЭЩ 
зжкЫиЭЮ бйкбебкжйк вЩабЫЩежЬ/зибвЩабЫЩежЬ л кЮвйкл. 

РгжЪжЭЩе Џлебћ л жЫжд иждЩел йзЩјЩ еЩбаЬгЮЭ 
еЮйзжјбЫж: л дЩЬбјйвл йгбвл йкЩижзгЩебейвжЬ йЫЮкЩ зЩ-
ЯљбЫж лвљлплјЮ б ЮгЮдЮекЮ иЮЩгежЬ йЫЮкЩ, вЩж ркж йл 
бйкжибјйвб ЭжЬЩђЩјб б гбпежйкб, зжкжд иЩаеЩ Эжвл-
дЮекЩ б аЩзбйЮ пбјбд йЮ зжйиЮЭйкЫжд жйкЫЩилјЮ лкбйЩв 
кесноирмнг, фпнмицапрйнг йазивања, ркж јЮ јжр јЮЭеЩ жЭ 
вЩиЩвкЮибйкбвЩ ЏлебћЮЫжЬ зижаежЬ дЩебиЩ. ПЩагбпбкЩ 
йкЩижћбибгбпеЩ збйдЩ йЫЮЭжпЮ ж Элнл зижргбн ЫиЮ-
дЮеЩ б лкбоЩјбдЩ ЭилЬбн еЩижЭЩ, зиЮ йЫЮЬЩ БлЬЩиЩ, Щ 
йЩд иждЩе Веспнви Ссапе окамиме аЩЫирЩЫЩ йЮ л йкбгл 
нижебпЩийвжЬ аЩзбйЩ, вжјб јЮ еЩзбйЩе йкЩижћбибгб-
ожд, пбдЮ йЮ, й јЮЭеЮ йкиЩеЮ, еЩЬгЩрЩЫЩ бекЮеобјЩ Щл-
кжиЩ ж йкЫЩиЩњл йњиге онвермихе, Щ йЩджд зибзжЫЮЭЩпл 
йЮ, й ЭилЬЮ йкиЩеЮ, еЮ зибзбйлјЮ лгжЬЩ ЩвкбЫежЬ кЫжиоЩ 
мбвобјЮ, ЫЮћ лгжЬЩ аЩзбйбЫЩпЩ б нижебпЩиЩ: 

                                                 
10 РгжЪжЭЩе Џлебћ, Маведемн декн, йки. 634. 
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„йжЫЩɴъ oЯєɴй йє 1801. гЮкж oЯєɴй йє Щаъ ЛЩеЩ 
ЖбЫвж. ПжЭб йє НЮрЩ 1801. Ааъ МЮрЩ ижЭб йЮ ЙийкЩ 
1813.“11 

НкЫЩиЩњЮд жЫЮ вњбЬЮ зжЫЮйебоЮ, пбјб йЫЩвб аЩ-
збй вибјЮ зж јЮЭел кЩјел ижђЮњЩ, иЩажквибЫЩ йЮ б жеЩ 
„баЩ еЮЪЮйЩ, Щ кЩдж ЬЭЮ йЮ ЬлЪб БжЯјб вжиЩв, СЩјеЩ еЩЭ 
СЩјеЩдЩ“,12 ркж јЮ б виЩјњб обљ лдЮкежйкб зибзжЫЮ-
ЭЩњЩ РгжЪжЭЩеЩ ЏлебћЩ. 

 Т жвЫбил мбвобјЮ гЩвж йЮ джЬл зиЮзжаеЩкб киб 
ЬгЩЫеЩ дбкйвЩ ЮгЮдЮекЩ: вгЩйбпеЮ зибпЮ вжјЮ ЩглЭб-
иЩјл еЩ зжпЮкЩв, еЩ зибджиЭбјЩгеб пбе, еЩ зжйкЩњЮ, еЩ 
бебобјЩобјл (иждЩе Веспнви Ссапе окамиме жкЫЩиЩ 
джЬлћежйк пбкЩњЩ б л вжекЮвйкл бебобјЩобјЮ, вЩж б 
зибзжЫЮквЩ „Викжзйвб йдлв“), вЩиЩвкЮиб йл зжйкЩЫљЮ-
еб вЩж дбкйвб ЩгЮкбпеб нЮижјб б иЮмгЮвклјл йкЫЩиежйк 
дЩњЮ л ЫбЭл беЭбЫбЭлЩгежЬ бйвлйкЫЩ, Щ ЫбрЮ л ЫбЭл 
ежйбгЩоЩ вжгЮвкбЫеж еЮйЫЮйежЬ б ЩинЮкбзйвжЬ, б киЮћб 
ЮгЮдЮек јЮ ЮгЮдЮек еЩкзибижЭежЬ.  

ОибпЮ л иждЩел Веспнви Ссапе окамиме йЩ еЩб-
аЬгЮЭ ЮвйкиЩЭбјЮЬЮкбпвжЬ ебЫжЩ, еЩ жйежЫл йкЮзЮеЩ лпЮ-
рћЩ л зибпб, зиЮежйб нЮкЮижЭбјЮЬЮкбпвб зибзжЫЮЭЩп, 
жЭежйеж, зибзжЫЮЭЩп вжјб зж вгЩйбмбвЩобјб ЖЮиЩиЩ 
ЖЮеЮкЩ ебјЮ Ювйзгбобкеж зибйлкЩе л мбвобжеЩгежд 
йЫЮкл зибпЮ, ЫЮћ ж йЫжјбд јлеЩобдЩ зибзжЫЮЭЩ л киЮ-
ћЮд гбол.13 Рбдли ЧЮкдЮе еЩЫжЭб ЭЩ нЮкЮижЭбјЮЬЮ-
кбпвб еЩиЩкжи мийада ебјЮ ЫбЭЮж ЭжЬЩђЩјЮ, јЮи же/жеЩ 
/жеж ебвЩЭЩ ебјЮ еЩйЮљЩЫЩж йЫЮк зибпЮ... ЧЩв б кЩвЫж 
зибзжЫЮЭЩњЮ нйнл йалепе ЪбЫЩ жЪЩЫљЩеж йан да јЮ еЩ-
иЩкжи ЫбЭЮж ЭжЬЩђЩјЮ вЩвж дл йЮ жЭджкЩЫЩјл зиЮЭ жпб-
дЩ л киЮелквл еЩиЩобјЮ.14 НйгЩњЩјлћб йЮ б еЩ йклЭбјл 
Мапасивма опнза Шгждбк Пбдже-ЙЮеЩе, лкЫиЭбгб йдж 
ЭЩ йЮ дбебдЩгеб аеЩвжЫб зибзжЫЮЭЩпЮЫжЬ зибйлйкЫЩ л 
иждЩел жквибЫЩјл л: 

                                                 
11 Ирсн, йки. 635. 
12 Ирсн. 
13 В. Žerar Ženet, Navedeno delo. 
14 В. Seymour Chatman, Coming to Therms: The Rethoric of 

Narative in Fiction in Film, Cornell University Press, Ithaca, NY, pp. 
140-145. 
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Щ) онесизнвамил дерйпиосивмил оаражила („...Ыби 
йЮ аЩдлкб, лйвгжЪлпЩ, зижвљлпЩ, вЩж ЭЩ вижа њЮЬЩ ЭлЫЩ 
еЮвЩ ЩЭйвЩ, еЮЪЮйвЩ, жЬњЮеЩ еЮвЩ йзибјЩ [...] Нвжгеж 
гбрћЮ йбјел б йЩ еЩгбпјЩ, киЩЫЩ Ълвел дгЩЭбд аЮгЮ-
ебгжд, ЪлвелрЮ гбйвЮ, зиЮоЫЮкЩгж оЫЮћЮ, зжЯЩи аЩзЩ-
гб ЭбЫљбел, јлкЩињл б ЫЮпЮињл аЫЮаЭл, жЪЮ зийелрЮ б 
дЩјлреЩ йлеоЩ пЩв б л лкижЪЩдЩ еЮвжЬ пжЫЮвЩ б пжЫЮ-
пбоЮ еЩ еЮЪЮйвжд йЫжЭл“,15 бгб, „жаЮгЮеЮгб ЫиЪЮ, ЫиЪЩ-
об б гбЫЩЭЮ, пЩв йЮ б вЩдЮњЩиб б ЬгЩдЮ жвбкбгб аЮгЮ-
ебгжд, ЪлвелгЮ киЩЫЮ, ЫбйбЪЩЪЩ ба йеЮЬЩ баЫлвгЩ ЪЮгл 
ЬгЩЫбол еЩ аЮгЮежј Эироб, влвлиЮв йЩдж ркж еЮ влвл-
ибпЮ вЩж кЩдж еЮвб зжвжјеб йЩк, оЫЮкЩ ЭиЮе, ЬгжЬжЫ 
кие, јЩиЩгбвЩ, рљбЫЩ, киЮрњЩ, ЫбрњЩ, зиЩйвжЫЩ, жйвж-
илрЩ, јЩЪлвЩ, ЭбЫљЩ б збкждЩ вилрвЩ, вЩјйбјЩ, ЭбЫљЩ 
илЯЩ, влзбеЩ, л вЩдЮњЩил згЩЫжжвЩ йЩйЩ, ЪлгвЩ оиЫЮ-
еж, иЩагбпЩв ЫбаЩекбјйвж згЩЫж, злзжљб ЫбежЫЩ гжаб-
оЩ“);16 

Ъ) ноирила кийнва, днгађаја и ристахија (вЩж 
зибдЮи джЯЮ еЩд зжйглЯбкб жзбй йлйиЮкЩ ЛЩилрЮ б 
ЛбипЮ БЩпЮЫжЬ: „ОибдЩвел йЮ, нжЭжд ЬлркЮиЩ, вжиЩ-
вжд ЫЮкиЩ, зжЭбЯЮ вжрлљбол йЩ гбйвЮ б йЩвиб јЮ л 
ЬидљЮ, ЭЩ Ъб йЮ йЩ њжд дЩгж зжбЬиЩж, ЭЩ йЮ жеЩ, вЩЭ 
вжрлљбол еЩЫлпЮ, еЮ Ъб ЫиЩкбгЩ л адбјл, жйкЩЫб жеЭЮ б 
зињЮ б ожЫЩил, б – еЮ ЫбЭЮ ЭлЬбеЩ лйкЩ, Щгб ЫбЭЮ ЭЩ йЮ 
кЩј йкЫжи ЭЩЫб, б еЮ джЬлћб ЭЩ йЮ лЭЩЫб л йЫЮ згбћЮд 
Ыбил (аЩкж ркж јЮ ЭлЬЩ, аЩјЮЭеж йЩ йлеоЮд, ба њЮЬЩ йивЩ-
гЩ ЫжЭл вЩж ЩгЩ, ЫжЭЮеб адЩј, еЮеЩйбкб йдлв дгЮвж), 
згЮкЮебоЩдЩ ЫЮалјЮ вЩдЮе ж ЫиЩк“);17 

Ы) онреднвањт змања н кийнвила и деуимирањт 
кийнва (еЩ зибдЮи, ЮзбажЭЮ вЩЭЩ збйЩо лЫжЭб ѝжиЭл б 
ДбдбкиЩћбјЩ еЩ зибзжЫЮЭел йоЮел: „ПЩЭб б длрвЮ зж-
йгжЫЮ, зЩ б јЮЭЩе жЭ еЩјкЮЯбн: ладЮ йЮвбил л рЩвЮ б еЩ 
ЭиЫљЩебвл йЮпЮ ЭиЫЩ. И, аЩдЩнелкЩ, йЮвбиЩ јжј йЮ кЩЭЩ 
йЩдЩ аЩлйкЩЫб, аЩлйкЩЫљЮел, йзлйкб јЮ еЩ ЭиЫљЩебв: Эж 
њЮ йЮевЩ, йЮевЩ йЮ зиЮкЫЩиЩ л ЯбЫжЬЩ йкЫжиЩ, жЫЩј йкЫжи 
                                                 

15 РгжЪжЭЩе Џлебћ, Маведемн декн, йки. 12. 
16 Ирсн, йки. 199. 
17 Ирсн, йки. 10. 
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ЭиЯб илвЮ л ќЮзжЫбдЩ б оЮиЮвЩ йЮ вЩж глЭ еЩ ЪиЩреж 
[...] МЮвЩЭЩ јЮ ЫЩЯбж аЩ ЭжЪижЬ кивЩпЩ: ЯжљЩЫ, дирЩЫ, 
ЪгЮЭлњЩ, бйзбјЮе, дЩгж зжЬиЪљЮе, вжвжрбњбн, вЩЯл, 
ЬилЭб, пЮйкж јЮ зжЪЮђбЫЩж л кивЩдЩ бадЮђл ГжињждЩ-
гЩоЩ вжјбдЩ јЮ б же, вЩж б ОЩЫжг, зибзЩЭЩж“);18 

Ь) онвезивањт опица (йЩдб јлеЩоб лвљлплјл йЮ л 
зибзжЫЮЭеб кжв б зжЫЮиЮеЩ бд јЮ лгжЬЩ зибпЩжоЩ, Щ 
њбнжЫЮ зибпЮ зжЫЮалјЮ, вЩж Ыбрб еЩиЩкбЫеб ЩлкжибкЮк, 
нЮкЮижЭбјЮЬЮкбпвб зибзжЫЮЭЩп); 

Э) кисепапизахији лесаунпа („ДЮЫЮкеЩЮйкб ЫЮв, 
ЯбЫж ЭиЫж йЩ кЩдежд вилежд б ЬиЩеЩдЩ жзилЯЮебд еЩ 
йЫЮ йкиЩеЮ, бЭЮ, злклјЮ, Щ еЮ аеЩ еЩ вжјл йкиЩел: зиЮзл-
йкбж йЮ ШЩиЬЩел“);19 

ђ) фпнмицапрйил заоирила (кЮЯњЩ ЭЩ йЮ ЭжвлдЮе-
кжЫЩеж б зиЮобаеж еЩиЩкжил б пбкЩжобдЩ йкЩЫб Эж аеЩ-
њЩ ркЩ йЮ кжЬЩ ЭЩеЩ бгб л жЭиЮђЮежд зЮибжЭл ЭжЬжЭб-
гж ЪЮа йлдњЮ бдзгбобиЩ зибзжЫЮЭЩпЮЫж зибйлйкЫж йЩ 
јЩйеж баиЩЯЮежд йЫЮрћл ж кждЮ вжјЮ бемжидЩобјЮ киЮ-
ЪЩ ЭЩ ЪлЭл зжквиЮзљЮеЮ жЪјЮвкбЫебд баЫЮркЩЫЩњЮд, еЮ-
иЮквж йЮ зжабЫЩјлћб б еЩ оивЫЮеЮ аЩзбйЮ: Рiρєпь ɴЩiЭж-
йдж жл йЫЮкжєєЫЩеЬЮгi(є) жл йЫєкi IωЫЩɴъ Бж(Ьж)йгжЫъ 
ЫгЩрвi (ЫЮгЮрвб?) дЩеЩйкiρъ, йiρєпъ ɣ йкЩρɣ пɣдɣ, вжѧ 
є ЪбгЩ ɴЩ 1815. ЬжЭЩ ɣ вжi йɣ жлдиєгы жл Обρжкь 8000 
пжЫЮвЩ“);20 

Ю) йнлемсапила и впедмнрмил ртднвила („КЩвж јЮ 
йлЭЩибкб йЮ вж аеЩ пбјжд зжЬЩежд йбгжд б жиЭбјжд“21 
„ИдЩњЮ јЮ йЩдж јЮЭеЩ длвЩ ЫбрЮ“,22 „РЫЮ ЭжЪиж вжјЮ еЮ-
вждЮ лпбебр, аЩЪжиЩЫб кб пбд ЬЩ лпбебр, б еЩјдЩњЮ 
агж зЩдкб кб Эж ЬижЪЩ, вЩж ЭЩ дл еЩјЬжгЮдбјЮ йЫЩвжЬЩ 
пЩйЩ пбебр“).23 

                                                 
18 Ирсн, йки. 70. 
19 Ирсн, йки. 25. 
20 Ирсн, йки. 18. 
21 Ирсн, йки. 27. 
22 Ирсн, йки. 43. 
23 Ирсн, йки. 200. 
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 МЩЫЮЭЮеб зибдЮиб јжр јЮЭежд еЮЭЫжйдбйгЮеж 
зжкЫиђлјл еЩЬгЩрЮеб гбибаЩд зижаежЬ збйдЩ РгжЪж-
ЭЩеЩ ЏлебћЩ б њЮЬжЫ ЯЩеижЫйвб йбевиЮкбаЩд. 

РЩдбд кбд ркж зиЮежйб зибпЮ ж ЬгЩЫебд јлеЩ-
обдЩ, зжйЮЭлјЮ аеЩњЩ ж њбдЩ б ЭЮмбебрЮ бн йЩ еЩ-
дЮижд ЭЩ йЮ њЮЬжЫж жЭиЮђЮњЮ л дЩњжј бгб ЫЮћжј дЮиб 
зибнЫЩкб вЩж ЩлкжибкЩкбЫеЩ вЩиЩвкЮибаЩобјЩ, жйкЫЩиЮ-
еЩ јЮ б кЮдЮљеЩ лгжЬЩ зибзжЫЮЭЩпЩ ЭЩ йЩжзркЩЫЩ 
ЭилЬбдЩ, еЩиЩкжил б пбкЩжобдЩ, жеж ркж жеб йЩдб еЮ 
аеЩјл.24 АлкжибкЩкбЫежйкб зибзжЫЮЭЩњЩ ЭжзибежйЮ б 
вждЮекЩиб, пбјб јЮ бЭЮжгжрвб ЩйзЮвк л еЩјЫЮћЮд Ъижјл 
йглпЩјЮЫЩ ЬжкжЫж л оЮгжйкб бајЮЭеЩпЮе йЩ еЩижЭебд, 
ркж б ЬжиЮеЩЫЮЭЮеб зибдЮиб зжкЫиђлјл. БЩЫЮћб йЮ мле-
вобјжд вждЮекЩиЩ л иждЩел Веспнви Ссапе окамиме 
ПЩЭбЫжјЮ Лбвбћ јЮ лвЩаЩж еЩ кж ЭЩ йЮ вждЮекЩиб л жЫжд 
иждЩел јЩЫљЩјл еЩ „вждзжабобжеж ЫЮждЩ ЫЩЯебд дЮ-
йкбдЩ, еЩ зжпЮквл б еЩ виЩјл зжјЮЭбебн еЩиЩкбЫебн 
йЮЬдЮеЩкЩ [...] б, зж зиЩЫбгл, бдЩјл аЩ обљ ЭЩ йЩдл зиб-
пл джкбЫбрл вЩж зиЮежрЮњЮ ЭилЬбн зибпЩ“,25 ЭЩ вж-
дЮекЩи йглЯб б аЩ „джкбЫбйЩњЮ йЩджЬ ЫиЮдЮейвжЬ дж-
дЮекЩ л жвЫбил зжјЮЭбебн аЪбЫЩњЩ [...] пбдЮ йЮ лвЩалјЮ 
еЩ иЩагбвл бадЮђл дбкжзжЮкйвЮ бекЮизиЮкЩобјЮ ЫиЮдЮе-
йвжЬ кжвЩ [...] б жежЬ клдЩпЮњЩ ЫиЮдЮейвжЬ киЩјЩњЩ вжјЮ 
јЮ зибдЮиЮеж пжЫЮвл ежЫжЬ ЭжЪЩ“,26 зЩ б ЭЩ йЮ њЮЬжЫЩ 
дбкжгжрвЩ вждзжеЮекЩ жйкЫЩилјЮ вижа вждЮекЩи, „вижа 
кж еЩјЪжљЮ йиЮЭйкЫж аЩ зиЮЫжђЮњЮ зибпЮ ба јЮЭеЮ иЩЫеб 
л ЭилЬл, ба јЮЭеЮ йкЫЩиежйкб л ЭилЬл“.27 „ОибпЩјлћб јЮ-
Эел дбкжзжЮкйвб бекжебиЩел зибпл, лвљлплјлћб л кл 
зибпл Ыигж йгжЯЮе кЮдЩкйвб дЩкЮибјЩг“, аЩвљлплјЮ 
Лбвбћ, „РгжЪжЭЩе Џлебћ јЮ бйвжибйкбж йЫЮ зиЮЭежйкб 
жежЬ еЩпбеЩ зибзжЫЮЭЩњЩ л вждЮ йЮ йзЩјЩјл зибвЩаб-

                                                 
24 НЫж жЭиЮђЮњЮ зибзжЫЮЭЩпЩ зиЮлаЮгб йдж жЭ ЖЮиЩиЩ 

ЖЮеЮкЩ, Щ еЩЫжЭб ЬЩ б Шгждбк Пбдже-ЙЮеЩе л зждЮелкжј йклЭбјб. 
25 ПЩЭбЫжјЮ Лбвбћ, Лиснонесрйа опица, зжЬжЫжи л: Ргж-

ЪжЭЩе Џлебћ, Веспнви Ссапе окамиме, ОижйЫЮкЩ, Мбр, 2004, йки. 
671. 

26 Ирсн. 
27 Ирсн, йки. 673. 
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ЫЩњЮ б клдЩпЮњЮ. ДилЬбд иЮпбдЩ, Ъбгж Ъб јЩвж кЮрвж 
бйзибпЩкб јЮЭел зибпл ж ЬиЮнл, йкиЩЭЩњл, зжвЩјЩњл б 
бйкжЫиЮдЮеж зибпл ж иЩагбпбкбд ЫбЭжЫбдЩ багЩйвЩ ба 
йбйкЮдЩ ЫиЮЭежйкб л вждЮ ЬиЮн бдЩ йЫжјЮ еЮвЩЭЩрњЮ 
аеЩпЮњЮ ЪЮа джЬлћежйкб ЭЩ йЮ, лзжиЮЭж, б зибпЩ кЩвЫЩ 
зибпЩ б пбкЩжол б зилЯЩ джЬлћежйк ЭЩ еЩ йЩйЫбд жЭиЮ-
ђЮеб еЩпбе клдЩпб зжјЮЭбеЮ йдбйЩжеЮ кжежЫЮ л йЩджј 
зибпб.“28 

Твжгбвж йЮ виЮеЮ жЭ жЭиЮђЮњЩ Шгждбк Пбдже-
ЙЮеЩе ЭЩ јЮ мжвЩгбаЩобјЩ лЬЩж ЬгЮЭЩњЩ вижа вжјб йЮ 
зибпЩ зижзлркЩ л кЮвйк, б вжјб јЮ ЫЮиЪЩгеж мжидлгб-
йЩе жЭ йкиЩеЮ зибзжЫЮЭЩпЩ,29 ЭЩгж Ъб йЮ аЩвљлпбкб ЭЩ 
иждЩе Веспнви Ссапе окамиме жЭгбвлјЮ йзжљЩрњЩ мж-
вЩгбаЩобјЩ. ОибзжЫЮЭЩп – мжвЩгбаЩкжи зиЮЭйкЩЫљЩ йзж-
љЩрњЮ жйжЪбеЮ жЪјЮвкЩ. СЩвж же иЮЬбйкилјЮ б зиЮежйб 
зибпл ЭЩ јЮ ЭЮЫжјвЩ аЩйзЩгЩ л згЩебеб, зибзжЫЮЭЩ ж 
ОЩЫжгл б Рлйвб б ж плЭежд ЭжгЩйвл б јжр плЭежЫЩ-
кбјЮд жЭгЩйвл РЩјќбјЮ, ЏжиЮ ВЩјЩиЩ б ПлЭЩиЩ ба ЦЫЮ-
кебпЩ, Щгб зиЮдЩ зибпб аЩлабдЩ еЮлкиЩгел зжабобјл 
бдзгбобиЩел бйвЩабдЩ сн рт опицаки љтди, сайн ре 
йазивакн, гнвнпафт. ТгжЬЩ зибзжЫЮЭЩпЩ йЫжЭб йЮ еЩ зиЮ-
ежрЮњЮ зибпЩ жеЩвж вЩвж бн јЮ плж, зиб пЮдл йЮ зиб-
зжЫЮЭЩп жЬиЩебпЩЫЩ еЩ аеЩњЩ жебн жЭ вжјбн јЮ йглрЩж 
зибпЮ бгб еЩ аеЩњЩ киЮелкебн лпЮйебвЩ л иЩЭњб. МЩ-
иЩЫеж, еЮйлдњбЫж јЮ ЭЩ зибзжЫЮЭЩп, пбјЮ йЮ зибзжЫЮЭЩ-
њЮ джЯЮ жЭиЮЭбкб вЩж оамнпалрйн и тксепинпмн, иЩ-
йзжгЩЯЮ аеЩњбдЩ ж зжпЮквл б ж виЩјл зибпЮ. Оибкжд, 
вЩвж еЩЬгЩрЩЫЩ ОЩЫгЮ Зжибћ, зибзжЫЮЭЩп еЮ йЩжзркЩ-
ЫЩ жЭдЩн ркЩ ћЮ йЮ ЭЮйбкб њЮЬжЫбд јлеЩобдЩ, ЫЮћ кж 
пбеб зжйклзеж кЩвж ркж йЮ зжабЫЩ еЩ баЫжиЮ ба вжјбн јЮ 
зибпЩ виЮелгЩ, жквибЫЩјлћб ЭЮж зж ЭЮж аЪбЫЩњЩ. Иа кбн 
иЩагжЬЩ, еЩЫжЭб Зжибћ, еЮ йдЮдж бдЩкб йлЫбрЮ зжЫЮ-
иЮњЩ л жеж њЮЬжЫж „зибпЩ йЮ“, „вжјЮ Ъб пбкЩжоЮ киЮЪЩ-
гж ЭЩ еЩЫЮЭЮ еЩ аЩвљлпЩв ЭЩ јЮ њЮЬжЫ кЮвйк иЮзижЭлв-

                                                 
28 Ирсн, йки. 673-674. 
29 Šlomit Rimon-Kenan, Navedeno delo, str. 33. 
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објЩ ЩежебдежЬ, вжгЮвкбЫежЬ вЩабЫЩњЩ.“30 НЫждЮ Ъб 
ЫЩљЩгж ЭжЭЩкб ЭЩ зибзжЫЮЭЩп бдЩ Ыбйжвл йЫЮйк ж ЫЮћжј 
ЫЩЯежйкб зибпЮ б зибпЩњЩ л жЭежйл еЩ жежЬ вж зиЮеж-
йб б зиЮЭЩјЮ зибпл, ЭЩвгЮ, зиЮЭежйк йЮ ЭЩјЮ йЩджд пбел 
зибзжЫЮЭЩњЩ:  

„...оЮгжј жЫжј зибпб баЬгЮЭЩ ЭЩ јЮ виЩј, Щ ебјЮ: 
зибпЩ еЮдЩ виЩјЩ, вЩЯЮ јжр жЫЩ зибпЩ – ЭЮЫЮкбеЩ.“31 

МЮлкиЩгежйкб б жЪјЮвкбЫежйкб зибзжЫЮЭЩњЩ Эж-
зибежйб лЫжђЮњЮ длгкбзгбвжЫЩеЮ еЩиЩобјЮ, вжјЩ йЩ 
йЫжјЮ йкиЩеЮ зжЭиЩалдЮЫЩ б лЫжђЮњЮ ЭилЬбн мжвЩгбаЩ-
кжиЩ, гбвжЫЩ, вжјб бдЩјл млевобјл пеукейснпа б бд-
згбобиЩјл зжабобјл лелкЩи зибпЮ йЩ вжјЮ йл аЪбЫЩњЩ 
зжйдЩкиЩеЩ, ркж лзлћлјЮ еЩ зжйкжјЩњЮ йбдлгкЩеЮ мж-
вЩгбаЩобјЮ л иждЩел, жЭежйеж, јЮЭЩе кЮ бйкб жЪјЮвЩк 
зжйдЩкиЩе јЮ ба зибадЮ ЫбрЮ мжвЩгбаЩкжиЩ. ИглйкиЩ-
објЮ иЩЭб, еЩЫЮрћЮдж зибдЮи ДбдбкиЩћбјЮЫжЬ гбвЩ ж 
пбјЮд лелкиЩрњЮд ЯбЫжкл зибзжЫЮЭЩп – мжвЩгбаЩкжи 
зжйЮЭлјЮ йЫЩ аеЩњЩ, Эжв йкЩежЫебоб ЦЫЮкебпЩ кЮв ЭЮ-
гбдбпеЩ: „ЙЩвж бн јЮ плж б ЫбЭЮж, б вЩвж јЮ кл ЪжиЪл 
ЫжЭбж, аеЩж јЮ јЮЭбеб же, ЭилЬб йл йЩдж зжеЮвЩЭЩ плгб 
вЩвж ежћл л њЮЬжЫжј бЯб еЮркж кижзЩ, зЩЭЩ, киЮйвЩ, 
вЩж вЩЭ Ьиеоб йгЮћл йЩ еЮЪЮйЩ б еЩ аЮдљб б вЩдЮел 
жйкЩјл еЮиЩаЪбјЮеб“.32 ЛЩилрЩ, зЩв, ДбдбкиЩћбјЩ Эж-
ЯбЫљЩЫЩ ба еЩЬгЩрЮеж бекбдеЮ, йлЪјЮвкбЫеЮ зЮийзЮв-
кбЫЮ вжјжд ЫбрЮ жквибЫЩ йЮЪЮ еЮЬж јлеЩвЩ вжЬ жзбйлјЮ 
(„А ркж ДбдбкиЩћб? лзгЩрб йЮ ЭЩ јЮ ДбдбкиЩћб еЩ 
еЮвб зжйЮЪЩе, йЮЪб йЫжјйкЫЮе еЩпбе, еЩњлрбж, вЩж ркж 
бйзжЭ вЩдЮеЩ бгб Эж вЩдЮеЩ еЩњлрб ибЪл, л йел, л 
ЪжиЪб йЩ агбд ЭлнжЫбдЩ б йбгЩдЩ жйЮкбж, ЫбЭЮж вЩвЫЩ 
јЮ жеЩ, ЭЩ јЮ ЪЮа ЭлрЮ, б жЪЩ жЪиЩаЩ Щвж еЮ йзжљЩ, Щ жеж 
баелкиЩ оиеЩ вЩж вЩкиЩе, ЭЩ јЮ аЩплдЮеЩ, йЫЩ жЭ гЩЯб б 
зибкЫжийкЫЩ, ЭЩ йЮ пЩв еЮ ажЫЮ ЛЩевЩ“),33 Эжв йЫЮ кЩјеЮ 

                                                 
30 ОЩЫгЮ Зжибћ, Опионведацйи »опарвес« Скнбндама Џтми-

ћа, зжЬжЫжи л: РгжЪжЭЩе Џлебћ, Изабпаме опионвесйе, баЪжи ОЩЫ-
гЮ Зжибћ, РизйвЩ вњбЯЮЫеЩ аЩЭилЬЩ, БЮжЬиЩЭ, 1986, йки. X-XI 

31 РгжЪжЭЩе Џлебћ, маведемн декн, йки. 572. 
32 Ирсн, йки. 73. 
33 Ирсн, йки. 79. 
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б йЫЮ аЩЬжеЮквЮ ж ДбдбкиЩћбјл иЩаиЮрЩЫЩ ОЩЫжг („СЩ-
вЩЫ јЮ ДбдбкиЩћб: ДбдбкиЩћб јЮ ДбдбкиЩћб. ѝЮЭЩе еЩ 
йЫЮкл. МЮјЮ ЪлЭЩгЩ (...) джЯЭЩ диаб йЩджЬЩ йЮЪЮ, агб 
ЭлнжЫб б йбгЮ й вжјЮ иЩклјЮд ЭжЭлрЮ јЩ еЮй’д плг ЭЩ дл 
зиЮвжежћ еЮркж зж бЯл кижзЩ, Щгб вЩЯл, Щ же дгжЬж еЮ 
зибпЩ. РЩдж аеЩд ЭЩ јЮ л њЮдл кЫиЭЩ, оиеЩ, йвжкйвЩ 
ЭлрЩ“).34 РЮд йкЩиоЩ ОЩЫжгЩ, вЩж оЮекиб йЫЮйкб бгб 
пеукейснпи л иждЩел йЮ јЩЫљЩјл б ЭилЬб јлеЩоб (ЛбипЩ 
БЩпЮЫ, вжгЮвкбЫеб ЬгЩй ЦЫЮкебпЩеЩ), Щ йЩ зиждЮежд 
зЮийзЮвкбЫЮ ЭжгЩаб б Эж зиждЮеЮ л йЩджд еЩпбел зиб-
зжЫЮЭЩњЩ, жЭежйеж, йЩдб јлеЩоб зиЮлабдЩјл ЩвкбЫел 
лгжЬл л виЮбиЩњл зибпЩ, ркж, л виЩјњжј бейкЩеоб, ждж-
ЬлћЩЫЩ б иЮЩгбаЩобјл вждзжабобжежЬ джЭЮгЩ опице т 
опици. 

МЩ жйежЫл йкЮзЮеЩ ЫбЭљбЫжйкб зибзжЫЮЭЩпЩ еЩ-
ЭЩљЮ ћЮдж еЩйкжјЩкб ЭЩ зжвЩЯЮдж вЩвж јЮ зжабобјЩ зиб-
зжЫЮЭЩпЩ л иждЩел Веспнви Ссапе окамиме жЭ йЫЮаеЩ-
гЩпвЮ, еЮлкиЩгеЮ б жЪјЮвкбЫеЮ, вжјЩ јЮ л дЩњжј бгб ЫЮ-
ћжј дЮиб ЬЩиЩекжЫЩгЩ зжлаЭЩежйк б ЩлкжибкЩкбЫежйк 
зибзжЫЮЭЩпЩ, л јЮЭежд дждЮекл йвиЮелкЩ вЩ зжабобјб 
еЮаеЩњЩ, йлЪјЮвкбЫежйкб б зибйлйкЫЩ зибзжЫЮЭЩпЩ лел-
кЩи зибзжЫЮЭежЬ йЫЮкЩ.  

РгжЪжЭЩе Џлебћ л еЩјЫЮћЮд ЭЮгл иждЩеЩ, ЫбЭЮ-
гб йдж, Ыигж лйзЮреж жйкЫЩилјЮ бглабјл зибзжЫЮЭЩњЩ л 
киЮћЮд гбол. ЛЮђлкбд, бглабјЩ ЮвйкиЩЭбјЮЬЮаЮ иЩаЪбјЩ 
йЮ л кибЭЮйЮкжд зжЬгЩЫљл, зиЮобаебјЮ, аЩдЮебпвбд 
жЪгбвжд „еЩр“ еЩ зжпЮквл зжЬгЩЫљЩ („ДЩ, зижгЮћЮ б 
дгЩЭж йлеоЮ ЪЮнл йкбЬгб б л мачт [зжЭЫлвгЩ Д. Й.] бЯл 
б ЭЫжи...“)35  йбЬеЩгбалјЮ йЮ ЭЩ йЮ зибзжЫЮЭЩп еЩгЩаб лел-
кЩи мбвобјЮ, кЮ јЮ њЮЬжЫл йлЪјЮвкбЫежйк б ЩмЮвкбЫежйк 
еЮджЬлћЮ л зжкзлежйкб бйвљлпбкб. МЩ жЫЩј еЩпбе лвЩ-
алјЮ йЮ б еЩ еЮзжлаЭЩежйк йЩдЮ зибпЮ вЩж Ъбгж вЩвЫжЬ 
йЫЮЭжпЩейкЫЩ зижргжйкб, Эжв йЮ мЩекЩйкбпеб Эбйвлий, 
й ЭилЬЮ йкиЩеЮ, јЩЫљЩ вЩж аеЩв ЭЮвжейкилвобјЮ бйкжибј-
йвжЬ зжиЮквЩ, жЭежйеж, бйкжибжЬиЩмйвЩ дЮкЩмбвобјЩ, 
вЩвж јЮ КбеЭЩ ХЩпбже еЩаЫЩгЩ зжйкджЭЮиеб иждЩе, 
                                                 

34 Ирсн, йки. 81. 
35 Ирсн, йки. 213. 
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ЭжЯбЫљЩЫЩ джЬлћежйк ЭилвпбјЮЬ пбкЩњЩ зижргжйкб вж-
јЮ л зиЫжд иЮЭл зижЪгЮдЩкбалјЮ збкЩњЮ зжлаЭЩежйкб 
баЫжиЩ/иЮмЮиЮеоЮ.36 

НЫЩ дЩгЩ б еЩ зиЫб зжЬгЮЭ еЮаеЩкеЩ збрпЮЫЩ 
бекЮиЫЮеобјЩ, зибпл вжейкилбйЩел лвиркЩњЮд зибиж-
ЭежЬ б еЩкзибижЭежЬ, иЮЩгежЬ б дбкйвжЬ, вжјЩ йЮ виЮћЮ 
б вЩ ЭЮдбкжгжЬбаЩобјб б вЩ ЭЮдбйкбмбвЩобјб бйкжиб-
јЮ, вЩ бижебјб б жаЪбљежј йЩкбиб ж йЫЮкл б ЭилркЫЮебд 
жЭежйбдЩ, ж дЩгжЬиЩђЩеркбеб, зиовжЫбћбдЩ, зжкзио-
вжЫбћбдЩ б јжр зжеЮвбдЩ, вЩж б ж љлЭбдЩ еЩ ЫгЩйкб б 
ж жебдЩ вжјб йЮ кжј бйкжј ЫгЩйкб ЭжЭЫжиЩЫЩјл, гбЯл зЮ-
кЮ ЫгЩйкжЭиробдЩ аЩиЩЭ жйкЫЩиЮњЩ ћбмкбейвбн обљЮ-
ЫЩ, вижа йбдЪжгбпвЮ б ЩгЮЬжибјйвЮ ебЫжЮ ЫжЭб пбкЩжоЩ 
вижа йЫЮк Лиркикичса, Залиркикичса б Излиркики-
чса, јЮи йЫЮ кж джЯЭЩ јЮйкЮ, Щ джЯЭЩ б ебјЮ, йЫЮ кж йан 
да и мије бикн б зижбаЫжЭ јЮ бдЩЬбеЩобјЮ зибзжЫЮЭЩпЩ 
б зибпЩгЩоЩ л иждЩел, йвгжебн, вЩж б йЩд еЩижЭ, ба-
дбрљЩњл зибпЩ.  
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Јекема Раднлип 
 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА У РОМАНУ „НИШЧИ“ 
ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЋА* 

 
Ражесай: Пад марснји да стлаци тсихај йнји мапндма 

спадихија нрсваптје ма пнлам Ничци Виднрава Рсевамнвића. 
Стлацећи йнмйпесме трлеме жампнве, йан чсн рт опедања и 
опнпнцйи рмнви, засил мапндма вепнвања йнја рт рацтвама т 
оирамил унплала, йан чсн рт рамнвмихи и пнждамихи и, 
мајзад, лис йан рвнјевпрми апфесиорйи лндтр личљења, пад 
нсйпива лндепме имсепвемхије т имсепопесахији ункйкнпмнг 
маркеђа, се йнмацмн пазпечење дн йнг днкази т ртдапт пеа-
кирсицмн-рнхијакме и ункйкнпмн-лиснкнчйе селасийе пн-
лама. 

Йљтцме пеци: спадихија, опедање, рмнви, лис, ирсн-
пија. 

 
 

Сейрс Ничциф опедрсавља изазнв т стлацењт јеп 
је нрмнвми мапасивми снй иропейидам еоизндала, ла-
њил опицала йнје ре сицт ртдбиме дптгиф јтмайа, рки-
йала хвеснјевацйнг живнса ики оай онребмил мемапа-
сивмил жампнвила. Чими ре да оирхт мије лмнгн рсакн 
да опицт н Лкадемнвићила ирсайме йан једимт рлира-
нмт онсйт рвнг пнлама, оа бирлн пейки да рт рви ри-
жејми птйавхи нвде т рктжби гпађења једме ркийе рве-
тйтомнг живнса жисеља Йпагтјевха. Са ркийа је лнзаи-
цма, оа је цисаках рсављем т амгажнвамт ткнгт т йнјнј 
ре ме лнже нркнмиси ма кимеапмнрс сейрса т йнмрспти-
рањт рлирка, већ спеба онвезиваси рижејмн тдаљема 
лерса и спеба пацтмаси ма имсепсейрстакме везе йнје 
нвај пнлам гпади ра дптгил сейрснвила. Већ је опиле-
ћемн да „нвај пнлам роаја т реби гнснвн рве спадихије 
тлесмицйнг опионведања, нд рпедњнвейнвмнг дн пеа-

                                                 
* Нвај пад је марсан т нйвипт ларсеп рстдија Рпорйе йњи-

жевмнрси ма Уикнкнчйнл уайтксест Тмивепзисеса т Бенгпадт ма 
опедлест Кипрйи пнлам т рпорйнј йњижевмнрси, онд лемснпрсвнл 
опну. дп Падивнја Лийића. 
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кирсицйнг и лндепмнг, аки ре миједмнл ме заднвнљава, 
мегн сежи да ре изгпађтје опела рнорсвемил опавики-
ла ралнраздамија“ (ѝепелић 2007: 159), чсн мал даје 
пазкнга да ре онзабавилн мацимнл ма йнји Рсевамнвић 
рстоа т дијакнг ра онрснјећнл спадихијнл. 

Мапндмн рсвапакачсвн је опейн трлемиф опеда-
ња – лелнпаса и уабткаса, се опейн вепнвања и „опнпн-
цйиф“ впрса – рамнвмийа, пнждамийа1 и опнпнцйиф рмн-
ва нрсвапикн векийи тсихај ма Рсевамнвићев пнлам. Сн 
рт мајцечће нми декнви сейрса йнји, маказећи ре т ка-
бавнј вези ра нрмнвмил рижејмил снйнл, маизгкед ме-
лнсивирамн опейидајт гкавмт падњт, аки йнји засн зма-
цајмн тсицт ма йнмрсистирање рлирка нвнг пнлама, 
онребмн йада је т оисањт стлацење рсастра ирсиме и 
лнгтћмнрси ронзмања рвеса. Опва впрса йнја внди он-
пейкн из трлеме спадихије, а затзила змацајмн лерсн т 
лнпункнгији сейрса јерсе опедање. Ничци радпже рйн-
пн рве спадихинмакме впрсе опедања – дайке лиснкн-
чйа, ерфаснкнчйа и йткстпмн-ирснпијрйа, и нма рт мај-
цечће опиртсма йан мейа мезвамицма ирснпија йнја ре 
опемнри т мапндт (он унплтки „вептје ре“, „он рведнце-
њт лмнгиф“ и рк.), дайке йан унплипаме опице, ндмн-
рмн уабткаси. Опвн кихе ре јавља т ртбјейсивмил опе-
дањила – лелнпасила и мајцечће је сн йпнз нмт мапа-
сивмт ларйт кесноирха йнји свпди да је рал днживен 
мечсн (пехилн йайн рт Йакеа и Игњас гпадики йтћт). 
Замилљивн је да рт уабткаси мейад тведеми йан он-
ребма онгкавља (ма опилеп, йайн ре гпадика хвеснје-
вацйа оптга), аки да рт мајцечће издвнјеми йан лање 
мапасивме хекиме ма йпајт онгкавља и да ре баве ме-
йил десаљел йнји је ронлемтс т снл онгкављт, оа сайн 
илалн опицт н ирснпији зекемнг рамдтйа, йнји Йакеа 
днмнри ра рнбнл т Йпагтјевах, засил опицт н авинмила 
йнји мадкећт Цвеснјевах и сайн „мебера мад Лкадемн-

                                                 
1 Рамнвмихи и пнждамихи он рвнл онпейкт и лефамизлт 

опемнчења мирт трлеме впрсе, аки иф нвде тзилалн йан тден ма-
пндме спадихије засн чсн пеукейстјт мапндма вепнвања и нбицаје 
т оирамнј унпли. 
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вил онснлхила бефт нрйпмављема и магпђема“, ики 
опицт н вечсихала йнје онкайн маотчсајт рвнј замас 
исд. Пейки рлн да нви декнви мирт т трйнј вези ра 
нрмнвмнл падњнл, оа ре онрсавља оисање чса је њи-
фнва ткнга. Лењајтћи гкарнве т пнламт и сионве ди-
рйтпра, се онзивајтћи пазкицисе спадихије, оирах, ци-
ми мал ре, рсвапа пељеумијт ркийт рвеса Ничциф и са-
йн онрпедтје пазмнкийнрс днживљаја рсвапмнрси. 

ѝедма нд замилљивијиф опица йнјт бирлн лнгки 
тркнвмн рвпрсаси т опедање јерсе иропицама т онгкав-
љт „Н Баба Мепимнј рлпси“, где ре бингпаурйи дирйтпр 
н једмнј менбицмнј жеми за йнјт ре цимикн „да мийада 
мије бика лкада, десе ики девнјциха, већ да ре пндика 
впелечма“ (Stevanović 2011: 297) опесвапа т рйнпн уам-
сарсицмт опицт н рсапихи йнја је ма „цапнкијрйнј ки-
вади“ опнмачка парйнвмий спавт. Т ркнвемрйнј лисн-
кнгији нва спава је „цтдерма биљйа за йнјт ре вептје да 
ре њемил дндипнл лнгт нсвнписи рвайа бпава и рве 
чсн је засвнпемн ики ронјемн“ и нма „роада т йптг ца-
пнбмиф рпедрсава, йнја рт везама за нмај рвес“ (Снкрснј, 
Падемйнвић 2001: 464). Отс йа рлпси нвде је рилбнки-
цйи магнвечсем парйнвмий спавнл (веза два рвеса), аки 
и једмнл менбицмнл оепроейсивнл. Т лнлемст йада 
опнмакази спавт, рсапиха онрсаје „цирса, опнријама 
измтспа“ и онциње да види „рвес, бкизай и дакей, он-
змас и дакей, лпсав и жив“ (Stevanović 2011: 300). Сај 
онгкед ма рвес йнји ре нсвапа опед рсапихнл ондрећа 
ма мейт бнжамрйт оепроейсивт ики бапел мейт йнјт 
рсвапаках ила мад рвнјил декнл (ркицмн нмнл онгкедт 
апфисейсе топављемнл и йа бтдтћмнрси и йа опнчкн-
рси т опици „Зкасам гвнзд“ из Реутза лпсвайа). Рса-
пиха види зелљт, засил Рпбијт, Йпагтјевах, хпмнла-
њарснг цнвецтљйа ноамцапа, спи оастљарса децацића, 
царс Днбпа и царс Зка. Сн је онгкед йнји ре ртжава, аки 
йнји ма онцесйт нбтфваса рве чсн онрснји, да би ре ма 
йпајт тгарин ра Зкнл ма зелљи, майнм цега ре рсапиха 
онгпбљтје и ндкази йтћи да „опеда опнрвесљемт дтчт 
Гнрондт“. Йнле опиоада сај онгкед? Да ки је сн кесн-
оирах йнји загкедам т рвнјт дтчт опионведа рвес ми-
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чциф ики је сн мейа вича имрсамха йнја ркийнл рсва-
пања рвеса опедрсавља йпасйт отсањт цнвецамрсва? 
Оирах мал мије дан лмнгн ндгнвнпа, аки мертлњивн је 
т оисањт једма рилбнкицйа ркийа рсвнпемнг рвеса, из-
двнјема из йнрлнра, ртжема ма Йпагтјевах и ма нмн зкн, 
за йнје атснп йаже да парсе т гпадт йан „цип-ркеоай“. 

Онгкавља „Пнждамий ра снклацењила ртдбиме“ 
и „Н рмнвила и рањањт“ рстоајт сайнђе т дијакнг ра ма-
пндмнл спадихијнл. Пнждамий ики вециси йакемдап 
опедрсавља рвнјевпрми мапндми фнпнрйно, йнји марснји 
да опнстлаци йапайсеп и ртдбимт цнвейа ма нрмнвт 
његнвнг лерса т нйвипт опипндмнг хийктра (лереха пн-
ђења). Рала идеја йптжмнг йпесања је лисрйнг онпе-
йка, а вепа т хийктр тйљтцтје опипндме, аки и йнрли-
цйе опнхере. Пнждамий је цнвейнва сежња да опевазиђе 
рктцајмнрс и фансицмнрс йпнз десеплимахијт и опедви-
дљивнрс (нстд опнпнцйи йапайсеп фнпнрйноа), ндмнрмн 
сежња да ре нрвнји змање и тронрсави пед. Йан чсн је 
рктцај и ра већимнл лиснкнчйиф и нбпедмиф унпли, 
тонспеба пнждамийа ила рвнје амспнонкнчйн нопав-
дање, йнје ће и Рсевамнвић ирйнпирсиси т рвнл пнла-
мт. Маиле, ночснј фансицмнрси т йнјнј ре маказе ње-
гнви јтмахи, атснп ртопнсрсавља вепт т задаснрс и за-
йнмиснрс йнја рснји извам пахинмакмн-кнгицмнг онпес-
йа дптчсвеме заједмихе. Мапавмн, онесицйи пазкнзи за 
твнђење пнждамийа лнгки би биси и опемнчења дт-
фнвмнг рсања јтмайа ики рпедиме ма унплакми окам 
(маиле, јтмахи рт си йнји рт ртјевепми) ики ноес атсн-
онесицйн онигпавање дирйтприла, йнје йан нрмнвмн 
оисање онрсавља оисање лнгтћмнрси ронзмања ирсиме 
– да ки је нма тмаопед даса, да ки онрснји једма ики ви-
че ирсима и да ки ичса лнжелн да змалн н рвест. Нвај 
онркедњи опнбкел, йан чсн је већ пецемн, опедрсавља 
једам нд нрмнвмиф опнбкела онрслндепмирсицйе йњи-
жевмнрси, ма цијел опагт рсвапа и рал Рсевамнвић.  

Ркицмн је и ра утмйхијнл рмнва т пнламт. Он-
гкавље „Н рмнвила и рањањт“ нбкийнвамн је йан азбт-
цмий рмнва ра стлацењел, ндмнрмн йан рамнвмий. Ат-
снп рвнј азбтцмий онциње нд ркнва аз и онд нвт ндпе-
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дмихт рсавља впеле, даље – онд бтйи опнрспамрсва, 
онд вједи рвескнрс, онд гкагнки вндт исд., чсн мар за 
спемтсай ноес впаћа ма бибкијрйт рилбнкийт, оа ре он-
педай рмнва йнд Рсевамнвића нбкийтје йан бибкијрйн 
рсвапање рвеса, циле ре тйазтје ма лесауизицйт ондкн-
гт рмнва, а силе и ма њифнвт нмснкнчйт павмнопав-
мнрс т ндмнрт ма мейт уизицйт рсвапмнрс. Евидемсмн је 
да ре рмнви нвде онрласпајт йан макицје рсвапмнрси, 
ндмнрмн њем имсегпакми ден јеп рмнви днотњтјт елои-
пијрйт пеакмнрс и онрсајт отснйаз цисанхт йа ирспа-
живањт мейе аксепмасивме рсвапмнрси јтмайа, циле ре 
тйазтје ма мейт двнрсптйнрс т пазтлевањт рвеса Ни-
чциф (Рсевамнвић ме даје опедмнрс пеакирсицйил опед-
рсавала т ндмнрт ма лисрйе и нмипицйе).  

ѝедам нд мајимсеперамсмијиф рмнва т пнламт је 
нмај йнји заједмицйи рањајт спи Йакеима рима. Т рмт, 
йеоехи рт спи хапева рима йнји рт ре нбпеки т мейнј да-
кейнј зелљи, т йнјнј је спнгкави злај запнбин хапевт 
йћи. Мајлкађи рим роарава опимхезт риказећи дн злаја 
т „јалт бездамт“, аки двнјиха рсапије бпаће извкаце йн-
мноах из јале, се мајлкађи хапевић нрсаје запнбљем и, 
мајзад, тз онлнћ цтдерме осихе троева да ре роаре и ма 
йпајт жеми опимхезт. Нмн чсн рт Йакеими римнви т 
рвнјнј дптчсвемнј рсвапмнрси, мезариси йеоехи цтдмнг 
онмачања, опенбпажава ре отсел рмнва т рвнје макицје 
– нми онрсајт пекевамсми айсепи ра јармн нлеђемнл 
ткнгнл т рвест бајйе. Рмнви ре везтјт за апфесиорйе 
рилбнке, оа је ондкнга нвнг рма нцигкедмн феплесицйа 
ркийа мейнг ирйтрсва, ркийа йайва ре маркеђтје т йтк-
стпи отсел рилбнкицйиф унпли йнје цтвајт лис, бајйа 
и дптге трлеме унпле. Лнсивахија мије пеакирсицйа, 
оа би онједмнрсављемн бикн зайљтциси да је сај рам 
ралн жеља йеоеха за мейил бнљил живнснл. Рам ре 
циса рилбнкицйи јеп ме онрснји описирай пнлама да ре 
тронрсави пахинмакмн-кнгицйи онпедай, оа је рмнл ма-
гнвечсема дптга рсвапмнрс йнјт нви мерпећми јтмахи 
лнжда живе и йнјт ли, йан цисанхи, једмнрсавмн опи-
фвасалн. 
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Ра рсамнвичса спадихије онребмн је замилљив 
рам т йнле Чеднлип рања цисавт рвнјт бтдтћмнрс, т он-
гкављт йнје ре имдийасивмн мазива „Днчљайнв рам ики 
рам је кажа а рлпс је ирсима“. „Рам је кажа“ опедрсавља 
унплткт из трлеме еоийе и везтје ре топавн за опн-
пнцйе рмнве, дайке нме йнји ре твей, топйнр змацењт 
унплтке, нрсваптјт. Дптги ден би спебакн да гкари „Бнг 
је ирсима“, а меднркедмил хисаснл ре нвде вепнвасмн 
ондвкаци рлпс йан йнмацмн пазпечење рвега, а ме Бнг, 
йан т трлемнј онезији, чсн ноес опедрсавља уикнзну-
рйн-оерилирсицйе маркаге т змацењт Ничциф. Чеднли-
пнв рам ре, он лефамизлт трлеме унплтке, нрсваптје, a 
његнв живнс ре, он лефамизлт Ничциф, завпчава рлп-
ћт, а ме Бнгнл, йан онркедњнл ирсимнл.  

Тден спадихије йнји рлн опесфндмн пазлнспики 
тйазтје ма онрснјање вичеркнјмиф маркага ирйтрсва и 
размања йнје тцерсвтјт т унплипањт ркийе рвеса т 
нвнл пнламт. Илајтћи нвн т виднйптгт рвнјиф ирспа-
живања, йнмйпесизнваћелн опесфндмн пазлнспем опн-
бкел пеакирсицме и мапндме спадихије йан опнбкел 
ирснпије и лиса. 

Ма опви онгкед ре лнже цимиси да онрснји т 
Ничцила мейи нсйкнм нд ирснпије. Рсевамнвић је рйкнм 
ра једме рспаме тночсавањт йпнз лисрйе ркийе (сн рлн 
видеки, ма опилеп, т нмнј ркихи где Баба Мепа онрла-
спа хен рвес), а ра дптге рспаме, впелемрйн-опнрснпмнј 
йнмйпесизахији, оа ре ронлињт опехизми снонмили 
(ме ралн Йпагтјевах, мегн и декнви гпада, ткихе исд.), 
аки и гндиме днгађаја. Леђтсил, атснп церсн тйида он-
тздамнрс ондасайа, бапел йада је впеле т оисањт, оа 
маиказилн ма ноарйе „спидерес и кеве“ ики „ме зма ре 
сацмн йада“ и рк. Снл меонтздамнчћт атснп йан да же-
ки да ирсайме две рсвапи – једма је мелнгтћмнрс опе-
хизмнг змања, а дптга је меважмнрс сиф пеакија т ндмн-
рт ма тночсемт, већт ркийт йнја ре рилбнкицйи гпади 
ма нрмнвт йнмйпесмнг. Топавн са дптга ркийа бива тонс-
отњема нмнл пазлнспемнл спадихијнл, оа бибкијрйи и 
трлеми жампнви гпаде једмт лисрйт дилемзијт т нвнл 
пнламт. 
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Т пнлам ре твнди опвн ирснпија онпндихе Лка-
демнвић, да би ре йармије, отсел тночсавања, са ирсн-
пија опесвнпика т ирснпијт мичциф и т ирснпијт ци-
савнг једмнг мапнда. Нд онгкавља т йнле ре опасе опви 
ртйнби Лкадемнвића, онд мазивнл „Денба Лкадемнви-
ћа икиси бпас је дтчлам и дтчлам је бпас“, лнжелн 
опилесиси оичцевт рйкнмнрс йа рилбнкизахији јеп ће 
ре бпасрйи ртйнби цисаси и ма унмт махинмакмнг па-
зднпа и гпађамрйнг паса снйнл Дптгнг рвесрйнг паса, н 
йнле ре гнвнпи ма йпајт пнлама. Нва два змацења бпас-
рйнг ртйнба – йнмйпесмн и лесаунпицмн, ртрсићи ће ре 
т дект пнлама т йнле Игњас Рпдамнвић ндбија да нсвн-
пи впаса Йакеи опед фајйнл „зекелбаћа“.  

ѝедма кицмнрс је онребмн имсеперамсма за стла-
цење ирснпијрйнг и лисрйнг т пнламт – Лапимйн Па-
јић. Нвај кий ре твнди он ирснл онрстойт йан и опес-
фндми кийнви, нм ре опвн тзгпед ронлиње опикийнл 
мейнг мабпајања, засил ре опионведацйи нбјейсив т 
једмнл лнлемст онребмн затрсавља ма опийазт његнвнг 
живнса йайн би ре ма йпајт ртдбима нвнг јтмайа онве-
зака ра нрсакила т йнмацмнл пазпечењт ртдбиме ми-
чциф. Лапимйн Пајић ре ноиртје т онгкављт „Опва он-
јава Лапимйа Пајића икиси мелики амђен“, т йнле ре 
даје ркийа йпагтјевацйнг живнса спидересиф гндима, оа 
ре гнвнпи н бпнјмил опиднчкихала т гпад – падмихи-
ла, внјмихила, цимнвмихила исд. Леђт њила ре мака-
зи и нвај менбицми јтмай, ција ткнга ре марктћтје већ 
из мазива „мелики амђен“. Два сиоа дирйтпра, йан два 
пазкициса гкара чсалоама пазкицисил ркнгнл, нвде ре 
опеокићт и рилбнкицйи пазпечавајт ткнгт йнјт нвај 
мелики амђен ила т пнламт. Онпед, дайке, једмнг ма-
пасивмнг снйа т йнле ре ноиртје Лапимйнв днказай т 
Йпагтјевах (имдийасивам је већ йнлемсап „йан да је р 
меба оан“) и тйкаоање т дптчсвеме снйнве (виђем йайн 
ре „мевечсн и мемавийкн йпрси“) макази ре миз магнве-
чсаја йнји нвнг јтмайа издвајајт из йасакнга мичциф и 
рвпрсавајт т ртопнсмт дптчсвемт гптот, нмт йнја ће па-
диси ма ирспебљењт мичциф. Сейрс йнји ре макази т 
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йтпзивт гнвнпи н оакнл амђект и сн тгкавмнл он лн-
дект ункйкнпмиф опедрсава (ила йнзје мнге, живи онд 
вндемихала, „ме видил је, аки лнже биси рве нд јерса-
рсва“), а ила ейрокийасивмт ткнгт, оа опедрсавља лис-
рйи опедкнжай за једмт йнмйпесмт ирснпијрйт онјавт. 
Маиле, Лапимйн Пајић ре нсйпива ма йпајт пнлама йан 
љнсићевах, дайке уачирса, йнји ће тцерсвнваси т опн-
гнмт Рпба и опедрсављаси рилбнкицйн чипење нмнг 
лисрйнг лндека н завађемнј бпаћи, магнвечсемнг већ 
ма онцесйт пазднпнл т онпндихи Лкадемнвић. Лапим-
йн ће маћи лерса и т већ ронлињамнл рамнвмийт, оа 
ће ре за опиртрсвн нвнг јтмайа т рмт везиваси измема-
дма онгибељ, мнћмн фаочење, лтцење т онкихији, гт-
бисай ма йапсала, гтбисай љтбави ики гкаве (Steva-
nović 2011: 254). Нм је једам нд песйиф јтмайа йнји рсн-
ји ма ртопнсмнј рспами т ндмнрт ма мичце, нм рилбн-
кизтје зке рике, „ден нпгамизнвамнг цнвецамрсва йнје 
ре ртопнсрсавља рвест Рсевамнвићевнг лиса“ (ѝепелић 
2007: 157). За мар је нвај јтмай имсеперамсам јеп он-
йазтје двнрсеоемнрс кегисилисеса йнји Рсевамнвић да-
је рвнјнј опици. Лапимйн је пеакирсицам јтмай, аки и 
лисрйи, нмај йнји ре рсакмн впаћа и онсвпђтје мейн 
опарсапн апфесиорйн ирйтрсвн. Ркицмн је нмда и ра он-
илањел ирснпијрйиф нйнкмнрси, нме т пнламт мелајт 
ралн змацење впелемрйи тйнсвљемиф днгађаја йнје ма-
ймадмн имсепопесипалн йан ирснпијт, већ рт змай је-
дме лисрйе рсвапмнрси йнја ре рсакмн онмавља.  

Ме онрснји змацајмији лнлемас пнлама йнји па-
зпечава ткнгт лиса и ирснпије нд онркедња два он-
гкавља. Рспељање т Йпагтјевхт, нрвеса за Рпбе „бтм-
ќије“ и мерсамай ра ирснпијрйе рхеме мачиф гкавмиф 
јтмайа ноирами рт т опесонркедњел онгкављт „Цпви 
йнји мийад ме роавајт икиси чса је излеђт меба и зе-
лље“. Леђтсил, си ноири даси рт йан ндјехи ралнрве-
рси ралиф јтмайа сайн да лмнги десаљи мирт изпецеми, 
мегн онрснје ралн т магнвечсајт. Изтзесмн дпалрйи 
еуейсмн, нвн онгкавље опедрсавља рвнјевпрмт онкиун-
мијт пазкицисиф рверси йпнз йнјт ре опедрсављајт ирсн-
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пијрйа збивања – оаљење река, рспељање љтди, днказай 
„зекелбаћа“. Онребмн важам десаљ т нвил онркедњил 
збивањила т пнламт цими ртдбима Чеднлипнвиф ри-
мнва за йнје ће ре ма виче лерса и из пазкицисиф 
оепроейсива пећи да рт једмнрсавмн мерсаки. Пазпе-
чење њифнве ртдбиме дасн је ралн т Йакеимнл он-
рлпсмнл ирйтрсвт, где иф нм види нбечеме н дпвн. 
Чтдмнг живнса и јнч цтдмије рлпси (измемадми и ли-
рсепинзми мерсамай), нви менбицми кийнви зазивајт 
једмт онзмаст лндепмт спадихијт т йнјнј кайн и опи-
пндмн днкази дн нуамсарсицења рсвапмнрси. Пади ре, 
маиле, н екелемсила лагицмнг пеакизла йнје опеон-
змајелн и т Рсевамнвићевнл пнламт. Айн ре ондресилн 
да рт нрмнвме йапайсепирсийе нвнг менбицмнг опавха 
роехиуицам спеслам опнрснпа и впелема (лмнгнрспт-
йи впелемрйи окамнви – имдивидтакми и йнкейсивми, 
кимеапмн-ирснпијрйи и хийкицмн-лисрйи), засил ронј 
магкачеме пеакирсицмн-рнхијакме и ункйкнпмн-лисн-
кнчйе селасийе, се мејарме гпамихе пеакмнг и уамса-
рсицмнг (днотма рсвапмнг нмипицмил, уамсазлагнпи-
цмил, ртјевепмил и рк., опи целт нми ме тйидајт једмн 
дптгн, мегн онрснје маонпедн, йан кихе и макицје једме 
ирсе рсвапи), нмда кайн твиђалн да рве нве екелемсе 
илалн и т Ничцила.  

Ма мечсн дптгацији мацим ртрпечће ре лис и 
ирснпија т уимакмнл онгкављт пнлама „Ноирамије и 
мацепсамије где ре нвн днгађа икиси аонсенза“. Ирсн-
пијрйн и лисрйн ре нвде јављајт йпнз мапасивизахијт 
опнчкнрси, йнја ноес ондрећа ма бибкијрйн Онрсање. 
Опвн ре гнвнпи н марсамйт цнвейа, лтчйнл и жемрйнл 
йан днотми опимхиоа, н бнжамрйнл йнје је гнпе и оа-
сњи йнја је днке и рк. Майнм снга, и даље т ламипт 
бибкијрйиф йњига, гнвнпи ре н ирснпији Ркнвема йан 
„мапндт йпасйнвейнл, рвескиф нцијт“ (Рсевамнвић 2011: 
384), засил н ирснпији Рпба, опи целт ре ронлиње 
виче вкадапа (Дтчам Рикми, Тпнч Мејайи, Йапађнп-
ђе) и виче ирснпијрйиф днгађаја, тйљтцтјтћи и Опви 
рвесрйи пас. Цекн онгкавље ила, тркнвмн гнвнпећи, 
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рсптйстпт лис – ирснпија – лис, оа ре нд мейнг йнрли-
цйнг опаонцесйа днкази дн ирснпије рпорйнг мапнда и 
гпада Йпагтјевха, да би ре ма йпајт сн ирйнпирсикн йан 
опилеп за лисрйи опедкнжай опноадања гпаднва йн-
јил ре и завпчава пнлам. Дайке, онрснји сежња йа йнм-
йпесизахији и сежња йа тночсавањт, једмн је пец ирсн-
пије, а дптгн је пец лиса. Нми ре нвде ноес опеокићт, 
аки рада без јтмайа йнји рт дн сада тцерсвнваки т опи-
онверси, оа ре цими да ре нвил ма опави мацим зан-
йптжтје опица н мичцила. Нми мерсајт т фанрт ирсн-
пије, йан чсн мерсајт и т фанрт йнрлицйнг онпесйа ма 
йпајт. Онркедњи педнви пнлама: „И сайн мал онлпце 
Ртмхе нйн ондмева, и би Сала мевепнвасмн векија. Он-
лнзи мал, Йнји Ри Да Ри!“ (Рсевамнвић 2011: 410), де-
ктјт ерфаснкнчйи, аки и виче нд снга јеп ре днвнди т 
оисање хекнйтоми лесауизицйи онпедай (а ерфасн-
кнгија мела рлирка без Бнга), оа нвн „Йнји Ри Да Ри!“ 
йпије екелемсе и аортпда и онлипемнрси и мейнг он-
ркедњег ваоаја йнји нвај рвес лнже да отрси т йнрлнр. 
Ма сај мацим Рсевамнвић пазпечава ндмнр ирснпије и 
лиса – днзвнкивчи ирснпији да мерсаме т ерфаснкн-
чйнл лист. 
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Вакемсима В. Халнвић 
 

МАПНДМИ ЖИВНТ И ПНЛАМ 
„ГНДИМА ОПНКАЗИ ЙПНЗ АВКИЈУ“ 

ЛИКНВАМА ДАМНЈКИЋА 
 
 
Цекнйтоми опионведми опнрснп йњиге Гндима 

опнкази йпнз авкијт нлеђем је већ ралил маркнвнл – 
йнкийн је т њнј чипнйн зафваћем впелемрйи окам йнји 
внди йа йапайсепирсицмнј рсптйстпи фпнмийе (пец је 
нвде н једмнј йнмйпесмнј гндими рлечсемнј т йакемдап-
рйи и вегесасивми хийктр нд јереми 1953. дн јереми 
1954), снкийн ре нвн декн лнже рласпаси и рвнјевп-
рмил пнламнл опнрснпа. Лерсн рсамнвања и живљења 
Децайа – јтмайа нве кипрйи нбнјеме опионверси – јерсе 
опнрснп йнји га ртчсимрйи ндпеђтје, а сн је ренрйа авки-
ја, йтсай зелаљрйнг гкнбтра т йнле ре тйпчса йнкей-
сивми живнс и кицма, тмтспачња и изпазисн имсилма 
рверс н рвест и љтдила. Мн, опе и мн чсн йпеме т онд-
пнбмије ноиривање днживљавања рвнга мајтжег пнд-
мнг опнрснпа, Децай га рлечса т чипи завицајми пал, 
йнмйпесмије, йпеће нд птбнва мареља, нд ренрйнг гпн-
бља, да би засил, ичан йа његнвнл рпедичст. Т снл 
рлиркт спеба пазтлеси и једмт нд твндмиф ркийа пн-
лама, мајопе т ноирт ренрйе кемије, аки и йпнз ркийт 
пароеваме цнбамихе йнја тз рвнје рсадн оева оерлт 
опирсигкт из „йн зма йнје рсапе јереми“ оападнйракмн 
ондпжамт мапихањел рсапиха ма ренрйнл гпнбљт јеп 
ре из њифнвнг рилбнкицйи магнвечсемнг впелемрйн-
опнрснпмнг окама нлнгтћикн мерлесамн тпањање т дт-
бље ркнјеве.  

Кемија је, маиле, опачњави ренрйи отс йнји мије 
ралн гкавма спара ма йнјнј ре тйпчсајт рви бисмији 
днгађаји лечсама, већ за лкаднг опионведаца ила ва-
жмнрс рвеночсе, рвесрйе, парйпрмихе („Кемијнл ре рси-
же опед рперйт згпадт и жекезмицйт рсамихт, а ндамде 
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ре лнже т Бенгпад, и т Алепийт“1), а оерле цнбамихе и 
мапийаца, йнје рт једмил декнл рйноцаме за нбпедме 
падње, а дптгил декнл ирйазтјт кицми ндмнр опела 
рвест, илајт „рспафнвист опизивакацйт лнћ“, јеп ре 
њила цими опнказ йа „нмнвпелемнрси“, т рвнјил рки-
йала и лекндији онфпамике рт мечсн „рацтвамн т опед-
змањт“, и зафваљтјтћи њила, „рва рт впаса нсвнпема, 
излеђт вейнва рсптји опнлаја“. Трлема мача кипийа 
тотћтје ма опвнбисмт ркнвемрйт заједмихт и ма змасмн 
дтбљт рсапимт, и сн је днбап твнд да ре рикарйнл т 
впеле и йнкейсивмн оалћење йпеме т ноире Децайнвнг 
рсамичса, йнји ре опесвапа т опави лаки есмнгпаурйи 
роир, гнснвн хвијићеврйи имснмипам ноир сионва ма-
чиф љтди и ондмебља, ра оедамсмил мабпајањел опи-
кийа т рснцапрсвт, онвпсапрсвт, леђтљтдрйил ндмнри-
ла и рвил нмил чсн је везамн за живнс љтди снга 
днба.2  

Авкија је ден нгпамицемнг и, он ндпеђемил зайн-
миснрсила, тпеђемнг опнрснпа, йнји т ребе тйљтцтје 
јнч мейнкийн ондхекима, заребмиф декнва йнји утм-
йхинмичт и онједимацмн и заједмн. Сн лерсн је зачси-
ћемн и онрвећемн и опедрсавља рветйтоми имсегписес 
једме онпндихе („Йтћми опнрснп је жива, т ребе засвн-
пема хекима, ција ре издвнјемнрс и меопирстоацмнрс 
нрећајт и нмда йада йтћт рви, опивпелемн ики спајмн, 
маотрсе.“). Атпа онрвећења опнизикази из опедамнг дн-
лаћимрйнг тпеђења рвнга нбисавакичса, се ре њифнва 
леђтрнбма веза, йпнз гнснвн лирсицмт рпаркнрс ра 
скнл, нрећа и дтгн майнм залипања једме йтћме заје-
дмихе. Нбекежеми опнрснп за йнји ре „ндлаф нреси да 
                                                 

1 Рви хисаси из пнлама опетзеси рт из издања „Уикио Ви-
чњић“, Бенгпад, 2002. 

2 Днвнљмн је кесилицмн опегкедаси радпжај мейнкихиме 
есмнкнчйиф и есмнгпаурйиф заоира н живнст и нбицајила Рпба и 
видеси т йнјнј лепи ре нвај пнлам тйкаоа т ст ркийт. Н већими 
мабпнјамиф мапндмиф вепнвања и нбицаја, йан и н ноирила рсами-
чса, сионва мареља, тпеђења живнса т Дамнјкићевнл пнламт гн-
внпи ре и йнд: Верекима Чајйамнвића, Сифнлипа Ђнпђевића, Оеспа 
Вкафнвића, Љтбимйа Падемйнвића, Риле Спнјамнвића. 
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мейн ма њ онкаже мапнцисн, нрвечсамн опавн“, нбт-
фваса „йтћт, авкијт, чсакт, йнсап, внћњай, бачст, тйпас-
йн, нйтћмихт“. Нгпађем је окнснл „ревепмил и јтжмил“, 
мајцечће нд оптћа, нд цијег ре уизицйнг рсања мајбнље 
види маопедай днлаћимрсва.  

Ронљачња тпеђемнрс нйтћмихе, оперкийава ре и 
ма ралт йтћт, и ила рвнјт йнрлнкнчйт рилбнкийт. Већ 
ралил рвнјил онвкачћемил онкнжајел, йтћа опед-
рсавља рпедичсе рвнјевпрмнг лийпнйнрлнра, онцевчи 
нд лерса ма йнл је изгпађема, а засил и рвнјнл апфи-
сейстпнл и тмтспачњил тпеђењел опнрснпа: опедња и 
ондптлрйа рспама йтће, впаса, онкнжај рнба, опнзнпи 
ра онгкеднл ма авкијт. Упейвемсмнрс и тонспебљивнрс 
онједимиф опнрснпија гнвнпе н дималихи ренрйнг жи-
внса: „рсајаћа“ ики гнрсимрйа рнба нживи и онйазтје 
рвнје кихе т рвецамил и „гпамицмил“ лнлемсила, днй 
је живнс тйтћама мајтже рйноцам ра хемспакмнл опн-
рснпијнл – йтфињнл, т йнјнј ре т ирсн впеле и једе и 
роава (мейи нд ноира рт даси т гнснвн мастпакирси-
цйнл йљтцт: снйнл фкадмиф дама опнчипи ре мапнциси 
„зилрйи задаф йтће“ опнизачан из „заоафа рткеле“, 
опнјимнг бпачма, ондме зелље, пазмиф вапива, змнја и 
оеоека, „задаф тђе т зиднве, ндећт, т малечсај, т он-
рсеље“).3 

Онребмт и рпедичњт онзихијт тмтсап йтће ила 
утптма.4 Нма опедрсавља „рпхе йтће“ топавн он зами-
лањт и нйтољањт тйтћама нйн ње. Т зилрйил лере-
хила, нма је „свпђава йтћме рмаге и ралнонтздања“, и 
„рпедичсе ноипања зилрйнј серйнби и меизвермнрси“. 
Нстда ре њема онјава опедрсавља амспнонлнпумн, тз 
цисавт лакт йапайсепнкнгијт, онотс нме йнјт ртрпе-

                                                 
3 Н сионвила йтћа, гнрсимрйиф рнба, йтфиња и трйтћмил 

згпадала илалн впкн иктрспасивме заоире йнд Оеспа Вкафнвића т 
йњизи Спбија, Зелља, Напнд, Живнс, Обицаји, рсп. 175-186. 

4 Т йнмсейрст апфесиорйиф рилбнка, нгњичсе и дилњай („ме-
берйн нйн“) мазмацавајт йнрлицйт нрт, кимијт йнја опнкази йпнз 
рпедичсе йтће и йнја роаја ондзелље, зелљт и мебн. Нмн је рилбн-
кизнвакн рпедичсе орифе – рнорсвн; (Trebješanin 2011: 235). 
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ћелн т оерли-онели н Утптмихи-јнгтмихи („Т гкавмнј 
йтћмнј ндаји, отмнл рмагнл, стсњи зидама утптма. Бн-
йнви рт јнј нбкеољеми гкимнл, лесакма дарйа ре маи-
злемицмн тријава и салми (...) Он рсн отса ма дам окн-
сма ре дн впирйа захпвеми, да нмда заоадме т кемнрс и 
опезарићемнрс (...) Йад иропазме васпичсе и згпмт ое-
оен, оећ мацими дтбнйи тздаф, иротми ре лпзкимнл и 
йиренмийнл, манчспи ре за васпт, и онрке, йан онлал-
ма, гтса рве чсн јнј ре онмтди.“). 

Йнд Риле Спнјамнвића цисалн йайн ре нгњичсе 
т рсапнј рпорйнј йтћи маказикн твей т ралнл рпедичст 
йтће, чсн рилбнкицмн изпажава његнвт лисрйн-пеки-
гијрйт важмнрс (нмн је т извермнл рлиркт ирсн чсн и 
хемсап рвеса). Нгњичсе је бикн рпедичсе дптчсвемнг 
живнса онпндихе, ст рт цкамнви задптге већаки и дн-
мнрики ндктйе, йнд нгњичса је днлаћим ндпеђиван он-
ркнве тйтћамила за ркедећи дам, вндин пазгнвнпе ра 
гнрсила. Нгњичсе је и рвесн лерсн, рснжеп хекнйтомнг 
пекигијрйнг живнса рпорйе онпндицме заједмихе, се ила 
ткнгт нксапа, жпсвемийа, чсн онйазтјт бпнјми нбпеди, 
нбицаји, сабти и вепнвања везами за нгњичсе. Тз он-
чснвање нгњичса рснје т дптжби и оећ, опаг и днвпас-
михи, рацињавајтћи рвесн цесвнпрсвн. Заопавн, лнже 
ре пећи да ре цисава йтћа пазвика из нгњичса, ндмнрмн 
нд нме онцесме ркийе йнкибе йнја ре рарснјака нд једме 
једиме опнрснпије т йнјнј је днлимипакн нгњичсе. 

Маонпедмт ткнгт тмтсап нйтћмихе ила и „авкиј-
рйа йптчма оећ“, ра песйнл, аки змацајмнл опилемнл: 
т гндимала мајбнље жесве и рветйтомнг пнда, т њнј ре 
оейт очемицми фкебнви, чсн днмейке лења сегнбмт рва-
йндмевихт нбекежемт „рељацйнл“ и „ирончћемнл“ опн-
јнл. Лесаунпицма ткнга йнјт ила рнбма утптма т он-
гкедт заједмичсва и трпедрпеђења тйтћама, види ре и т 
змацајт авкијрйе утптме цијнл ре айсивмнчћт (снйнл 
оецења фкеба ики, т песйил опикийала, јагњећег и 
рвињрйнг лера) сайнђе онсвпђтје хекнвиснрс и медељи-
внрс онпндицмнг опнрснпа: „Йтћми опнрснп реже нсопи-
кийе днмде днйке дноипе липир фкебнва из авкијрйе 
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утптме; нм ре нрећа њтфнл, рктфнл, ноионл, цай и т 
гктвн днба мнћи.“ А и онрке, т лерехила йад ре ме йн-
пирси, нма т живнст днлаћимрсва ила рилбнкицмн ле-
рсн и рлиран: „авкија би без ње изгкедака йтрн, медн-
впчемн.“5 

Онпед снга, авкијт тцвпчћтјт и трйтћме згпаде 
(т јерењил и зилрйил лерехила мајцечће рсављеме онд 
зайкно), а засил и чсака, ђепал, впс и внћњай, „трйт-
ћме бачсе, йнје ре зармивајт и рејт т памн опнкеће“ и 
јаптга ондмн внћњайа, „р йнјнл је йтћа т сајмнј вези“. 
Живнс љтди тмтсап нйтћмихе ндиче пислнл чсн га 
малеће рлема гндичњиф днба, и трпедрпеђем је ма он-
ркнве, йнкийн нйн нбпађивања и тпеђења мајтжег опн-
рснпа, снкийн и ма нмн чсн реже извам ње: ма њиве и 
оачњайе. Т рвелт снле, види ре йапайсепирсицмн рве-
једимрсвн излеђт цнвейа и зелље, йнле ре опидаје 
пистакми рлиран. Т нбицајила за Бадњи дам и Бнжић, 
ма опилеп, зма ре чса ваља цимиси: „Йад ре марева оче-
миха, нбтћи бект йнчтљт и ноараси ре, да тпнд бтде 
цирс и бен, и да ре хен опийтои, йан чсн је йнчтља, 
ноарацел, опийтољема тз секн. Опи маревањт, опвн ре 
бахи мейнкийн зпма т рспамт, и пеце: Овн аки и впами!, 
а нмда ре залафме иропед ребе отмнл опегпчси и пе-
йме: А нвн леми!“. Ма ирси мацим зма ре чса спеба ци-
миси ма „Рвеснг Впаснкнлијт“, чса ма Лкадемхе, ма 
зки оесай тнци Спнјиха, ма Йпрснвдам, н Рвеснл Лпа-
си исд.  

                                                 
5 Л. Дамнјкић ће т пнламт Уцење језийа ма ркицам мацим 

ноираси опнрснп ренрйнг днлаћимрсва: „Да, онрснји мечсн чсн 
биф мазван онрвећемнл сичимнл нйтћмихе; нма је снока нд задафа 
из чсака, нбнпа и рвињаха, нд липира фкебмиф утптма, бпачма, 
ртвиф дпва и ркале, нд љтдрйнг и живнсињрйнг дирања; т њнј ре 
леча оаф йпнлоипа оецемнг т оеоект и салјама йнјил ре медељнл 
опе ондме нйаде ндаје и ронпедме згпаде, оа опиверхи окавйарснг 
дила ирокнве дн онкнвиме рнйайа и внћњайа. Ренрйа йтћа је дп-
жава т дпжави, спајмн нлеђем и тсвпђем опнрснп т цијел ре рпе-
дичст, т чседњайт, ндпжава васпа и т впекил кесњил дамила, и 
заопесема, сиња т нцейивањт да ре падемихи впасе ра њиве.“ (Да-
мнјкић 2008: 111). 
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Йнкейсивми живнс ндвија ре т заједмицйнл, тдпт-
жемнл маонпт да ре равкадајт лнћма бнжамрсва рспа-
фнви опед меонзмасил и меилемнвамил (опазмнвепихе 
н валоипила, викала, ремнвисил опнрснпила, т опи-
цала баба-Рсевамйе.6 Заједмичсвн ре опнйазтје йпнз 
рвайи реглемс живнса и пада ма рект (гпамицме риста-
хије – пнђења, рвадбе и рафпаме; ренрйе лнбе, оецење 
пайије, мнћме редељйе тз васпт, оевање н еорйил јтма-
хила и векийил махинмакмил ирснпијрйил днгађајила, 
рвадбеми нбицаји ра бтйкијачила, опамгијала, девнја-
цйил липазнл, оецење фкебнва, йноање йтйтптза, жес-
ве и впчидбе, нбицаја н векийил опазмихила Мийнљ-
дам, Бнжић Гасање тз окећйт, дами онрса и опицечћа, 
Лкадемхи, дами впбнотха излеђт Гктвме и Цвесме ме-
деље, Варйпр рве дн опица н валоипила, вечсихала, 
викала, бајања баба-Рсевамйе исд.).7 

Лисрйн носепећење т маивмнл личљењт децайа 
нгкеда ре т снле чсн ће авкијрйи опнрснп биси опе-
ркийам и ма амакнгми, меберйи рвнд: „Лмнже ре звезде: 

                                                 
6 Евн мейнкийн баба-Рсевамйимиф „змања“: Йад онрке Йп-

рснвдама гпли, биће кнча јерем; айн рт р вецепи звезде ма мебт 
јарме и цирсе, лнгтћмн је да ре ропела йича; йиче ће биси и айн 
ре внда т пехи оерми, айн впаохи рйайтћт он опачими, исд. Јави 
ки ре йнйнчйа из авкије, ноес ре ропела мейн зкн за йтћт, бнке-
рмий меће тлпеси айн оије вндт и једе фкеб опнвтцем йпнз тзихт 
рйимтст ра њтчйе бнжићме оецемихе; айн је жема т дптгнл рсањт, 
ме рле јерси мичса чсн је йпадемн, нрсаће ма йнжи десеса йан 
бекег, сптдмиха мейа ме стце ора мнгнл, да јнј десе ме бтде љтсн 
йан оар, исд. 

7 Йада ре днгнди да йнкейсивми живнс ма спемтсай залпе, 
нмда ре рилбнкицмн опнјављтје йпнз кейсипт рељайа: „Йад рмег 
зарое йтћми опаг, нми йнје йњига втце рсамт ре нрвпсаси он йтћи и 
пароисиваси он йнлчиктйт е да ки ре мегде мачкн чснгнд ра цил 
би впедекн онлтциси нцињи вид. Айн мела мицег мнвнг, ст рт, 
твей, мапндме оерле, и йњига-н-Хајдтй-Ссамйт!“ (Дамнјкић 2002: 
82). Йнд Сифнлипа Ђнпђевића ћелн маћи сезт н пнламт Хајдтй 
Ссамйн йан впфтмрйнл роирт н хекнйтомнл живнст мачег мапн-
дмнг цнвейа: „Мапндми нбицаји йнји ре т пнламт ронлињт, рсапе ма-
пндме опазмнвепихе, ренрйи опнвимхијакизли, и тночсе, његнви 
рт днгађаји сайн тсйами т ирснпијт и сайн изпађтјт једам њем де-
саљ, да мал тирсимт дајт ркийт живнса једме рпорйе онйпајиме из 
дама њеме ирснпије“ (Нач мапндми живнс 2, рсп. 114). 
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и мебн је једма онвећа, салма авкија, цији ре рсамапи 
рйтољајт т ртлпай (...) Емн Векийиф йнка, ра птднл ма-
йпивљемнл опела ревепнзаоадт: и меберйи днлаћим је 
ра рвнје њиве днсепан чсн је илан, и йнка ма бпзимт 
ирснвапин, а птдт нрсавин йайн бикн, тйпивн, чсн ре т 
днбпил йтћала ме цими.“ Нвайвн гпађеми, опнрснп и 
впеле т пнламт Гндима опнкази йпнз авкијт, тронрсав-
љајт вецме и йнрлицйе йннпдимасе, oстда ре и йтћа и 
двнпичсе и впс, и внћњай, и забпам иза йтће, днжив-
љавајт т рвнјнј рилбнкицмнј опедрсави йан апфајрйи впс 
опвнбисмнг цнвейа.8 

Т ркихи днлаћимрйнг двнпичса, т йнле ре тйп-
чсајт оагамрйи пистаки и фпирсијамизнвами нбпеди, 
нбицмнрс рвайндмевихе и мадирснпијрйн – лисрйн впе-
ле, нсйпива ре и чипи опнрснп: сн је чтладијрйи пе-
гинм мегде излеђт Бтйнвиф внда и Йпивића, нркнњем 
ма вапнчихт Птдма Гкава, тз йнјт иде онйнји снонмил 
окамимрйиф вемаха (Птдмий, Бтйтља, Ртвнбнп), т цијел 
ре дмт зпхаке окаве и меднгкедме даљиме, чсн опндт-
бљтјт, имаце, лапгимакизнвами ренрйи опнрснп. Засвн-
пемнрс опнрснпа, ције гпамихе Децай заличља и рктси, 
нбпмтсн рт опнонпхинмакме његнвнл нрећањт берйпај-
мнрси, и магнмрйнј жељи за њифнвил опевазикажењел. 
Жтдња да ре ронзма нмн чсн је р дптге рспаме, ондтдапа 
ре ра његнвнл дтфнвмнл гкади, йнја га магнмрйи внди 
йа бейрсвт из задаснг нйвипа. 

Онребмн лерсн и ткнгт т пнламт Гндима опнкази 
йпнз авкијт, мапнцисн т Децайнвнл рветйтомнл днжив-
љајт десињрсва ила лнсив васпе. Онпед снга чсн је 
васпа везама за нгњичсе йан опивикегнвамн лерсн тмт-
сап йтће и нйтћмихе, се нзмацава рснжепми рилбнк йн-
кейсивмнг йткса, васпа ре т нвнл дект онјављтје и йан 
                                                 

8 Апфесиорйа ркийа впса ила јармт рилбнкийт – сн је 
нгпамицем и опавикмн тпеђеми опипндми опнрснп зарађем пазмн-
впрмил, бпижљивн мегнвамил биљел. Йан опнличљемн, кеон, 
рйкадмн и рилеспицмн тпеђем йнлад зелље, арнхипа ма йнрлицйи, 
аки и тмтспачњи, дтчевми и дтфнвми опнрснп и пед. Впс је ркийа, 
зелаљрйа пеокийа лисрйнг изгтбљемнг паја, идикицмн, зачсићемн, 
цедмн и бкажемн лерсн (Trebješanin 2011: 456). 
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рвнјевпрми кицми лис йнји ре опеонзмаје йан йнмрсамса 
хекнйтоме онесийе Ликнвама Дамнјкића. Иктрспаси-
вми рт заоири н васпи јнч т мајпамијил Дамнјкићевил 
декила, чсн онйазтје његнвт онспебт за, гнснвн бачка-
пнврйил, рањапењел мад мецил чсн ре тронрсавља йан 
вичерсптйи рилбнк тмтсап његнвнг нотра. Сайн ћелн т 
сейрст „Ндамнрс васпи“ из йњиге О памнл трсајањт 
(1972) опнмаћи атснпнвт ейрокихисмт майкнмнрс т ирйа-
зт да је и „рпхел и личљт тотћем ма васпт“, ндмнрмн 
да је и „секнл и дтфнл рйкнм васпи“ (Дамнјкић 1972: 
132). Т сейрст „Миција тронлема“ тмтсап йњиге Семйе 
нйн йтће (1980) Дамнјкић ре рећа васпе из рвнг десињ-
рсва мад йнјнл рт рељахи опнлесејрйи бдеки, цтвајтћи 
је и опемнрећи из йтће т йтћт. „Онсоаљивацел опве 
васпе“ нм ће мазваси и опвнг цнвейа, йнкейсивмнг 
опесйа, рвнга река: „Йан децай, гкедан рал рељайе йайн 
једам нд дптгнга онзајлљтјт васпт, мнрећи је йан рве-
сињт опейн кивада и внћњайа; рад змал да је сн нма 
ирса васпа йнјт је Опнлесеј тйпан нд бнгнва“ (Дамнјкић 
1972: 133). Нвај заоир опизива да ре ресилн Риле Спн-
јамнвића йнд йнга онрснје цисави ноири везами за „ва-
ђење васпе“, ндмнрмн опављења живе васпе (мајцечће 
ре са „кейнвиса васпа вади тз йайав јай онлнп рснйе 
ики рвеса, йнд запаза, леђтсил, мегде ре вадика т ндпе-
ђеми важам гндичњи дам, т хпйвеми опазмий ики 
мапндми вепнвми дам“ (Спнјамнвић 1990: 70). 

Меће, нмда, биси мејармн чсн ће и једма збипйа 
изабпамиф оерала, йнјт је атснп рал тпедин, мнриси 
мазив Разгнпевање васпе (2000), он ирснилемнј оерли т 
йнјнј ће ирсаћи њемт албивакемсмнрс: „Нмн, днй опе-
личља, фнће ки т рвес ики т ребе...“, „Да опндтжи спе-
мтсай излеђт рма и бдења; / Нмн, йад т спеосањт њиче 
цирси залесай / Ребе, оа ирснвпелемн онрснји и ме он-
рснји...“ Нрил чсн је васпа рфваћема йан „мајтзвиче-
мији рилбнк и дтча хекнйтоме љтдрйе хивикизахије“, 
йнд Спнјамнвића ћелн маћи и венла ирхпомт амакизт и 
лесаунпицмнг йнпичћења пеци нгањ и васпа т змаце-
њт: тзбтђење, рспарс, бнк, ма нрмнвт римсагли т мапнд-
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мнл језийт. Ма орифнкнчйнл окамт васпа ркийнви-сн 
опедрсавља мейе нд змацајмиф тмтспачњиф орифицйиф 
рсања и опнхера; окалем, васпа гнснвн тмивепзакми је 
рилбнк цнвейнвнг рпха чсн лнже иласи змацење љт-
бавме рспарси, аки и рспарси за размавањел. Ст впрст 
орифнкнчйнг лефамизла йнји лесаунпицмн нзмацава 
пец васпа, топавн и опеонзмајелн йнд Дамнјкића ме 
ралн т маведемил рсифнвила, већ и т ралнл пнламт – 
ма унмт ункйкнпмнг впелема, йнји ре лепи једимн дн-
гађајила йнкейсивмнг живнса, т пнламт Гндима опнка-
зи йпнз авкијт, ндвија ре и ирснвпелеми опнхер изпази-
се имдивидтахије. Ма онзадими онпндицмнг заједми-
чсва његнвн ре ндвајање, мајопе, ндвија т руепи магка-
чеме илагимахије, мезавирмн нд нйптжења („Ндпарки 
рт ре пазички за дптгил онркнвила, а йад њиф мела т 
бкизими, Децайт рвес дн йпаја, и без нрсасйа, опиоа-
да.“) Децайнва тнбпазиља масаоа впеле и албијемс, 
чсн ре види т сајмнвиснрси, зацтдмнрси његнвиф дн-
живљаја, т рарвил метнбицајемт тотћемнрс ма йњигт. 
Нстда ре његнв тмтспачњи рвес даје йан макицје рве-
ночсег йнкейсивизла, рсакмн т рсањт маоеснрси изле-
ђт рнорсвемиф твида и нмнга чсн ре малеће йпнз ирйт-
рсвн заједмихе. 

Сај ре опнхер лнже мазпеси топавн йпнз онли-
њами лнсив: т пнламт Гндима опнкази йпнз авкијт заси-
целн апфиркийе љтди нйтољемиф нйн васпе, тз йнјт ре 
ндвијајт важми реглемси из кицмнг и йнкейсивмнг жи-
внса. Једам нд сайвиф днгађаја јерсе оецење пайије йнје 
ре опесвапа т мнћме редељйе, „ма йнјила ре онмейад и 
заоева, бнкмн и нсегмтсн, йан да ре опизива мечсн чсн 
ре ме да днбпн илемнваси, а йалнки, ма зелљи, заон-
рерси“, а онмајвиче види нмн чсн је Цвијић опеонзман 
йан гкавме йапайсепме хпсе чтладијрйнг пегинма дпт-
жевмнрс, верекнрс, оевање, гнрснопилрсвн. Аки већ т 
твндмнл дект пнлама опнмаказилн јнч једмт имдийа-
сивмт ркийт – ма йнмацичст спгнваха/дпвапа из Јапе-
ћиф бпда, Децай засице нрсасйе римнћме васпе: „Тз рвт 
лтйт лнпа да ил је бикн кеон, лирки Децай, дпфсећи 
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нд йн зма йайвнг сајмнг лиља [...] Тћи, твеце, т ркабн 
онзмаст пецмт днкимт, рвиси реби гмездн т опнфкадмнј 
онлпцими [...] Заоакиси васпт, нсепаси фкадмнћт, па-
збиси рспаф, опийтоиси ре, рпедиси ре нйн мецега...“ 
Васпа је, дайке, за Децайа, лнгтћмнрс да ре рањапи н 
рвест йан тчтчйамнл гмездт, да ре ондрсаймт цежње за 
даљимала, да ре магнмрйи рспели йа рвескт, йан чсн ре 
рспели йа „рвескнрси љтбави и опијасељрсва“ (Дамнј-
кић 1972: 133).  

Онйазтјтћи меоперсамт албивакемсмнрс т ндмн-
рт ма йнмйпесми опнрснп, т йнле сей марктћтје мейи 
мадпеђеми, „вичи“ зайнм и пед, Децайт ре рве јармије 
опеднцавајт мнве лнгтћмнрси. Твепем т „рвнјт изтзес-
мнрс леђт дтчала и рсвнпењила“ нм ре нсвапа за рвайт 
мнвимт, и нрећа да ће његнва рсаза ићи даље нд пндмнг 
река, даље нд задаснг лерса пнђења. Из сиф ће пазкнга 
т њелт рсараваси днживљај да је мапнд мечсн чсн кици 
ма лкайт опачимт, „ма тгачеми оеоен мейадачње јайе 
васпе“, загтчљивн лмнчсвн, т йнјел ре сечйн диче. 
Мапндми живнс и рвеночси йнкейсивизал ће, сайн, за 
јтмайа нвнг пнлама опедрсављаси албивакемсми ркт-
цај: онрсеоемн и йнмсимтипамн тдаљавање нд снг „он-
змаснг и једимн онрснјећег мапнда“, впелемнл ће ре 
опесвнписи т сежњт йнја ће ре, майнм цеспдереснгн-
дичње дирсамхе, нгкедмтси т оападнйракмнј цињеми-
хи: чсн је даље т впелемт и опнрснпт, рве рт тонпмија 
цежњива рећања пазаоеснг, парејамнг и паронктћемнг 
децайнвнг Двнјмийа, йнји ће, майнм лмнгиф рвесрйиф 
ирйтрсава, ронзмаси да је „десињрсвн и децачсвн опн-
живен т меберйнл забпамт, ма ртмцевнј нйтћмихи, т 
зкасмнл впст, где ре рве онйазивакн и дечавакн опви 
отс.“ 
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Масакија О. Јнвамнвић 
 

ТЕЛЕСНОСТ И СВЕСТ: ЦИКЛИЧНО И 
ЛИНЕАРНО КРЕТАЊЕ У РОМАНУ „ЛАПОТ“ 

 
 
ЖаЪејад ОШЪвеЪаћ агШ дЭбевабе ежиЭиаЪдам 

йЭгШ, Ш едШ бејШ оайШенк ЪЭзеЪШйде жзЪШ жзаЪвШоа жШ-
Юњк јЭийЭ йЭвЭидеий. СЭве иЭ зШЯейбзаЪШ жза еЩШЪљШњк 
иЪам иЪејам лкдбнајШ, ЩаЪШ еЫељЭде а жзаЪаЬде иЪЭЬЭ-
де дШ дШйкзШваийаоба жзЭЬийШЪљЭдЭ дШЫедЭ. Ава, йЭве 
беЬ ОШЪвеЪаћШ дЭ газкјЭ. Нде иЭ гезШ жегЭзШйа а 
ШбйаЪде ебкжазШйа жзеийез. ЦЭийе дШг бзЭйШњЭ жзе-
гаоЭ јЭз иЭ лебкиазШге дШ лезгк. МШ еЪШј дШоад, ЪЭ-
ЯкјЭге иЭ ЯШ еде пйе бзЭйШњЭ еЩШЪљШ, Шва дЭ а ЯШ њЭ-
ЫеЪе ЯдШоЭњЭ. ОезЭЬ йеЫШ пйе иЭ ЪЭЯкјЭ ЯШ еЬзЭђЭда 
жзеийез, бзЭйШњЭ дкЮде жеЬзШЯкгЭЪШ а бедЯкгазШњЭ 
ЪзЭгЭдШ, иШ бејаг ЫШ јеп АзаийейЭв к иЪејеј Уизихи 
ЬеЪеЬа к дЭзШибаЬаЪк ЪЭЯк. 

Т еЪег зШЬк ћЭ Щайа кбШЯШде дШ ЬЪШ зШЯваоайШ 
имЪШйШњШ ЪзЭгЭдШ – жзШЪевадајибе а назбквШзде – бе-
јШ ик жзаикйдШ к жзеЯа ЖаЪејадШ ОШЪвеЪаћШ. ДШ Щаиге 
еЩјШидава бзкЮде ЪзЭгЭ, бејЭ јЭ иЪејийЪЭде гайк, ивк-
Юава иге иЭ ийкЬајШгШ дЭбам еЬ дШјЯдШоШјдајам жзек-
оШЪШвШнШ гайибеЫ дШоадШ гапљЭњШ а њЭгк иЪејийЪЭдеЫ 
жеагШњШ йЭгжезШвдеийа. НЬШЩзШда жзекоШЪШена зШЯва-
бкјк иЭ же иЪег жзаийкжк еЪеј ивеЮЭдеј жзеЩвЭгШйана, 
Ш га иЭ к еЪег зШЬк ЯШЬзЮШЪШге дШ даЪек аийанШњШ 
иЭЫгЭдШйШ њамеЪам ийкЬајШ беја ик ЯдШоШјда ЯШ дШпк 
адйЭзжзЭйШнајк ОШЪвеЪаћЭЪеЫ ЬЭвШ. ИЯ йеЫ зШЯвеЫШ, еиЭ-
ћШге жейзЭЩк ЬШ, дШ иШгег жеоЭйбк, дШЫвШиаге бШбе 
еЪе жеЫвШЪљЭ дЭгШ ЯШ наљ ЬШ иЭ иаийЭгШйаоде ЩШЪа йк-
гШоЭњЭг аийезајЭ а жеЭйабЭ гайШ ЪЭћ ЬШ кбШЮЭ дШ 
бљкодЭ ЭвЭгЭдйЭ а йкгШоЭњШ беја геЫк ЬежзадЭйа зШ-
ЯкгЭЪШњк зегШдШ Каонс. 

РкеоШЪШјкћа оайШенЭ иШ зШЯваоайаг јкдШнагШ а 
њамеЪаг икЬЩадШгШ, ОШЪвеЪаћ к Дивљел веспт жзШЪа 
жЭзаеЬаодЭ жзЭиЭбЭ ийШњШ к бејагШ иЭ дШвШЯа жезе-
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ЬанШ ЈейаћШ а еда беја ик к ЪЭЯа иШ њег. Т дШЪеЬдег 
жаигк-еЬЫеЪезк јЭЬдеј оайШйЭљба ЬШйег дШ жеоЭйбк зе-
гШдШ Каонс,1 кЪеЬдеј бњаЯа набвкиШ Дивљи весап, ОШ-
ЪвеЪаћ Эбижванайде аЯдеиа еидеЪдк ЯШгаиШе дШ бејеј 
набвки жеоаЪШ: 

 

А сайнђе [рал] изличљеме жисеље изличљеме 
онйпајиме рлерсин т ирснпијрйи йнмсейрс, иропедајтћи 
рагт н онпндихи Јнсић йпнз цисав вей – нд 1883. гндиме, 
йада је Јнса Бтгапим, мајрсапији цкам окелема бтдтћиф 
Јнсића за йнјег ре зма, извпчин, т Зјаоими, њифнвнл 
пндмнл лерст, мад рвнјил нхел, онркедњи каонс, оа дн 
1981, йад ре мајлкађел Јнсићт, он илемт Аљнча, гтби 
рвайи спаг. Т снл впелемрйнл реглемст нд једмнг вейа, 
Јнсићи ре пађајт, лмнже, живе, гимт ики тлипт, нбпађтјт 
зелљт, гаје оцеке, бепт гпнжђе, опаве вимн, оейт пайијт, 
тцисељтјт, пастјт, рстдипајт, дижт певнктхије, тбијајт, 
и, йан чсн ре ра йнлтмирсицйнл певнктхијнл троињт ма 
ирснпијрйт рхемт, сайн р опноачћт певнктхије и нми ри-
казе ра ње, ичцезавајтћи, заједмн ра лмнгил рвнјил пнђа-
хила и зелљахила, р опијасељила, аки и ра меопијасе-
љила, из живнса и из оалћења (ОШЪвеЪаћ 1993: 15). 

 

НЪЬЭ йзЭЩШ аЯЬЪејайа йза оањЭданЭ: ЬЭпШЪШњШ к 
набвкик еЩкмЪШйШјк ЪзЭгЭдиба жЭзаеЬ еЬ јЭЬдеЫ ЪЭбШ, 
ЪЭЯШдШ ик ЯШ зеЬде гЭийе ЈейаћШ а жзШйЭ овШдеЪЭ же-
зеЬанЭ к аийезајибаг а иЪШбеЬдЭЪдаг, ЮаЪейдаг ебев-
деийагШ. МШЪеЬЭћа пйШ иЪЭ Јейаћа оадЭ к еЩкмЪШћЭ-
дег ЪзЭгЭдибег жЭзаеЬк, ОШЪвеЪаћ жзШЪа бШйШвеЫ а 
жзЭЫвЭЬ иайкШнајШ аЯ њамеЪам ЮаЪейШ. МШ аийа зШдЫ ик 
иЪЭЬЭда а к аийег даЯк жеЩзејШда аийезајиба ЬеЫШђШја, 
иШ јЭЬдЭ, а еЩШЪЭЯЭ аЯ жзаЪШйдеЫ ЮаЪейШ бејЭ ик Ьа-
зЭбйде ЪЭЯШдЭ иШ ЯШЬШнагШ ийШдеЪдабШ иЭвШ (еЩзШђаЪШ-
њЭ ЯЭгљЭ, ЫШјЭњЭ жоЭвШ, ЩЭзЩШ ЫзеЮђШ, жЭоЭњЭ зШбајЭ), 
иШ ЬзкЫЭ ийзШдЭ. 

                                                 
1 ОШЪвеЪаћ јЭ жзаЯдШе ЬШ јЭ жаиге оайШйЭљбЭ дШ бејЭ аЯде-

иа еЬЫеЪез иШг аЯгаивае. ВаЬЭйа е йегЭ к: (РйејШЬадеЪаћ 2010: 
343). 
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МШ еЪШј дШоад Щзапк иЭ зШЯвабЭ аЯгЭђк ЩайдеЫ 
а дЭЩайдеЫ (к бњаЮЭЪдекгЭйдаобег игаивк), аЯгЭђк 
жеЫеЬдеЫ ЯШ жзабШЯаЪШњЭ а едеЫШ пйе йе дајЭ. ЦеЪЭб јЭ 
иШийШЪљЭд еЬ иЪЭЫШ пйе зШЬа а ЬШ Ща Щае жзЭЬийШЪљЭд 
нЭвеЪайе а жейжкде, дЭ игЭ иЭ жзШЪайа иЭвЭбнајШ аЯг-
Эђк „кЯЪапЭдеЫ“ а „даибеЫ“. ОШЪвеЪаћ зЭвШйаЪаЯкјЭ 
еЪЭ жејгеЪЭ беја ик дШг ЪЭпйШоба киШђЭда еЬ ийзШдЭ 
ШкйезШ беја ик дШийејШва ЬШ к иЪејаг ЬЭвагШ к йеј гЭза 
жеЭйаЯкјк ЮаЪей ЬШ ик ЬеЪЭва Ье йеЫШ ЬШ к њагШ ЮаЪейШ 
ЪапЭ а дЭгШ. Нд дШи а жеЯаЪШ ЬШ аЯЩШнаге аЯ кжейзЭЩЭ 
„besmislenu frazu – mali čovek“ (Pavlović 1982: 77). „ВЭ-
ваба аийезајиба ЬеЫШђШја“ дкЮде кбљкокјк „гШвЭ“ а 
„еЩаодЭ“ љкЬЭ оаја иЭ „гШва“ ЮаЪейа дШийШЪљШјк пйШ 
ЫеЬ ЬШ иЭ дШ ЪЭвабег жвШдк ЬЭпШЪШ. ЦеЪЭб гезШ жзЭ-
ЮаЪЭйа к зШЯваоайаг ебевдеийагШ, Ш жзЭЮаЪљШЪШ йШбе 
пйе жедШЪљШ зШдајЭ дШкоЭдЭ зШЬњЭ а дШийШЪљШ ЬШ же-
ийеја дШ иваоШд дШоад дШ беја ик жеийејШва њЭЫеЪа 
жзЭна. 

РЪЭ зШЬњЭ аЯ ЬегЭдШ „даибеЫ“ ЯШжзШЪе јЭик Ъа-
ЬеЪа жзЭЮаЪљШЪШњШ а аижељШЪШњЭ дЭкЫШиаЪеЫ а еЫзег-
деЫ ЮаЪейШ беја дШийШЪљШ ЬШ йЭоЭ дЭЪЭЯШде ЯШ ебЪазЭ 
беја гк геЫк Щайа дШгЭйдкйа. НЪе пйе иЭ еЬзЭђкјЭ бШе 
„даибе“ геЮЭ иЭ ЪЭЯШйа ЯШ еде пйе ОШЪвеЪаћ дШЯаЪШ 
Шгезлдег наЪаваЯШнајег, бејШ јЭ „хивикизахија йпт-
га“. ОейзЭЩШ ЯШ кзЭђЭњЭг а жзеоапћЭњЭг јЭийЭ йЭЮњШ 
бејк дШгЭћЭ ЯШжШЬдШ, бзаийШвдШ наЪаваЯШнајШ, бејШ јЭ 
„хивикизахија нпгамизахије, сайлицења и опнгпера“ а 
едШ к бејеј ЬегадазШјк „опава кимија и нчсап тган“ 
(ЛавШдеЪаћ-ЗЭбеЪаћ – ОШЪвеЪаћ 1992: 13). ГвШЪде жа-
йШњЭ еЬ беЫШ ОШЪвеЪаћ жевШЯа к зШЯвабеЪШњк еЪЭ ЬЪЭ 
наЪаваЯШнајЭ јЭийЭ жайШњЭ езЫШдаЯШнајЭ ЪзЭгЭдШ, пйе 
јЭ к еидеЪа жайШњЭ имЪШйШњШ аийезајЭ бШе жебШЯШйЭљШ 
ЪзЭгЭдШ бејЭ јЭ жзепве. 

ИийезајШ иЭ иШ йШобЭ ЫвЭЬапйШ жејЭЬаднШ, дШЪа-
бдкйеЫ „da vreme poima kao pravolinijsko trajanje“ (Pa-
vlović 1982: 46), жзаЪаЬде бзЭћЭ к јЭЬдег игЭзк, Ш ое-
ЪЭб иЪејаг назбквШздаг ЮаЪейег дШийеја ЬШ јЭ жзШйа, 
пйе гк дЭ кижЭЪШ. МШ бзШјк ЩаЪШ аЯ њЭ аЯЩзаиШд а 
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ЯШЩезШЪљЭд, оагЭ иЭ аЯ жеоЭйдеЫ дЭжеийејШњШ (дЭзеђЭ-
деийа) ЪзШћШ деЪег ЪаЬк дЭжеийејШњШ (ЯШЩезШЪк). Жа-
Ъейа иЪам ЈейаћШ иЪЭЬЭда ик дШ бљкодШ гЭийШ а дШ йШј 
дШоад дШдаЯШда а ЯШебзкЮЭда игзћк а дЭийШдбег аЯ 
жШгћЭњШ јЭЬдШбе ик жзевШЯда бШе а ЮаЪей јЭЬдеЫ јЭ-
ЬадеЫ оеЪЭбШ, к ивкоШјк набвкиШ Дивљи весап апоЭЯШЪШ 
Јейаћ бШе йаж оеЪЭбШ. ИШбе ик еда гЭђкиеЩде зШЯЬЪе-
јЭда иЪејаг ЩзаЫШгШ, бегкдабШнајибаг жзеЩвЭгагШ а 
игЭпйЭда к зШЯваоайа аийезајиба бедйЭбий, ЩаевепбШ 
жзазеЬШ оеЪЭбШ иЪЭ ам иЪеЬа дШ аийе. 

РЪа Јейаћа а еда аЯ њамеЪеЫ ебзкЮЭњШ, ийШ-
деЪдана РЭјгЭдибеЫ ЬевШ ава ийзШдна, жеийШјк јЭЬде 
ЪЭвабе љкЬибе йЭве бејЭ иЭ к зШЯваоайаг еЩванагШ 
бзЭћЭ бзеЯ ЪзЭгЭ.2 Се дШи ЪзШћШ дШ жзеЩвЭг бзЭйШњШ. 
СЭве беЬ ОШЪвеЪаћШ жзЭЬийШЪљШ жебкпШј ЬШ иЭ дШ Ъа-
ЬљаЪ дШоад аижеља а жзабШЮЭ ЬЭјийЪе ЪзЭгЭдШ дШ ое-
ЪЭбШ. СЭве жзевШЯа бзеЯ зШЯваоайЭ лШЯЭ а к йег бзЭ-
йШњк иЭ дЭжеЪзШйде еиажШ. ЙеЬ ОШЪвеЪаћШ јкдШна дШј-
оЭпћЭ дЭ ЯдШјк пйШ ЬШ оадЭ иШ иЪејаг йЭвагШ Ьеб иЭ 
едШ ейагШјк бедйзева. 

СзЭЩШ, жзайег, агШйа к ЪаЬк ЬШ йЭвШ е бејагШ 
оайШге, бевабе ЫеЬ ЬШ ик ЬЭйШљде, жШ а дШйкзШваийа-
оба жзЭЬийШЪљЭдШ, даик ийЪШздШ дШ дШоад бШбе еЬзЭ-
ђкјЭге ийЪШздеий ЪШд иЪЭйШ бњаЮЭЪдеЫ ЬЭвШ. Т бњаЮЭЪ-
деийа дабШЬ дајЭ йЭве, ЪЭћ жзегапљШњЭ йЭвШ. ЦШб а 
едЬШ бШЬШ јЭ жзабШЯШде йЭве бејЭ жЭдЭйзазШ к ЬзкЫе 
йЭве, кЪЭб ик йе йЭвШ еЬ зЭоа, ЩШп бШе пйе ОайЭз Бзкби 
бШЯкјЭ: "Representation of the body in signs endeavors to 

                                                 
2 НЪе иЭ жебвШжШ иШ едаг пйе ОШЪвеЪаћ, к зШЯЫеЪезк иШ 

ДкпШдбег ЛавШдеЪаћ-ЗЭбеЪаћ, ЫеЪеза е бзЭйШњк: „МШикжзей йе-
гЭ (бзаийШвдеј наЪаваЯШнаја), наЪаваЯШнајШ бејк жебзЭћЭ ЬзкЫШ-
оајШ ЭдЭзЫајШ, ЭдЭзЫајШ нЭдйзалкЫЭ, иЪЭ ебе иЭЩЭ иЭјЭ, зШиажШ а зШ-
ЯЩШнкјЭ, йЭ јЭ иЪЭй к жзейанШњк, к гЭпШњк, йкзЩквЭднаја, иЪЭ јЭ к 
дЭбШбЪег жзаЪаЬдег дЭгазк, к йзЭдкйбк беја иЭ дШЫве гЭњШ, дШ-
ийШјЭ а жзЭийШјЭ, јЭз ЫШ игЭњкјЭ ЬзкЫа йзЭдкйШб ЬзкЫШоајам иШЬз-
ЮШјШ а икжзейдам иавШ. И еЬијШј йеЫ йШбЪеЫ ийШњШ к наЪаваЯШнај-
ибег игаивк јЭийЭ ШгезлдШ лезгШ бејШ дЭгШ бШЬ еЬ иавдам бзЭ-
йШњШ а жзейанШњШ ЬШ иЭ иЪЭЬЭ дШ јЭЬде, Ш йе јЭЬде ЬШ иЭ жебШЮЭ бШе 
ЪЭоде.“ (ЛавШдеЪаћ-ЗЭбеЪаћ – ОШЪвеЪаћ 1992: 16). 
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make the body present, but always within the context of 
its absence, since use of the linguistic sign implies the 
absence of the thing for which it stands."3 (Brooks 1993: 
7-8). ИЬЭјШ жеийеја беЬ БеЬзајШзШ беја ЯШбљкокјЭ ЬШ јЭ 
јЭЯаб кЪЭб еЩваб „деийШвЫајЭ, аЯЫкЩљЭдеЫ жзЭЬгЭйШ“, 
Шва јЭ аийеЪзЭгЭде а ШдйанажазШњЭ јЭз јЭЯабег ЪЭћ 
квШЯаге к дЭпйе деЪе (Baudrillard – Nouvel 2002: 15). 
ОзЭЬийШЪљЭдШ йЭвШ ик еиЪЭпћЭдШ иЪШбаг ежаиШдаг 
ЫзоЭг, зЭШбнајег, йзЯШјЭг. ОзЭЬ дШгШ јЭ гШйЭзајШ бејШ 
јЭ ЬеЩавШ иЪЭий јЭз јЭ имуихипама „klicom čudne sposo-
bnosti za osećanje i shvatanje sebe, tj. saznanje materije o 
svom sopstvenom smislu, o kretanju“ (Pavlović 1982: 12). 
РЪЭий бејШ јЭ кеЩваоЭдШ жаиШдаг зЭоагШ дЭ жзЭЬийШЪ-
љШ ЪШдЮаЪейде, ЪЭћ гЭйШЮаЪейде аибкийЪе. 

ПЭоа оадЭ ЬШ дШпа дШЫеда ЬеЩајк игаиШе аЯЪШд 
еЬзЮШњШ ЪзийЭ, ЪЭћ иШгаг йаг пйе ћЭ ам ЯШжаиШйа а 
аЯдЭйа дШ дШоад беја јЭ иаийЭгШйаЯеЪШд а еигапљЭд. 
И к иайкШнаја бШЬШ бњаЮЭЪда йЭбий дШйкзШваийаоба 
жзЭЬийШЪљШ ШдагШвдЭ жезаЪЭ, бШе пйе јЭ йе беЬ ОШЪ-
веЪаћШ дЭзЭйбе ивкоШј, еда, ЩШп ЯЩеЫ жеизЭЬеЪШњШ јЭ-
ЯабШ, дЭ геЫк Щайа иШге йе. ЈЭЯаб беја аЯЫеЪШзШ Шда-
гШвдк жейзЭЩк њк дЭгадеЪде ийаваЯкјЭ а иЪеЬа дШ 
гЭзк мкгШдеЫ. ОзеЩкђЭде, жзЭдШЫвШпЭде йЭве е бегЭ 
јЭ зЭо к бњаЮЭЪдег ЬЭвк жШзШЬебиШвде еЯдШоШЪШ аийк 
йШбЪк жзЭдШЫвШпЭдк иЪЭий е йЭвЭидеийа, Ш дЭ йШбЪк йЭ-
вЭидеий.4 ЗШйе ћЭ, ЬШ Ща еЮаЪЭе йЭве а жзаЩваЮае иЭ 
Шгезлдеј бњаЮЭЪдеийа ОШЪвеЪаћ дШийејШйа ЬШ ШбнЭ-
дШй ийШЪа дШ ЮаЪЭ зЭоа, ЬШ ежедШпШ ЫеЪезда оад беја 
жеЬзШЯкгЭЪШ бзЭйШњЭ бзеЯ ЪзЭгЭ а жзеийез. СЭве беЬ 
ОШЪвеЪаћШ жзеЫеЪШзШ бзеЯ јЭЯаб, пйе јЭ бШзШбйЭзаийа-
бШ бејк ИЪШд ЦевеЪаћ жзЭжеЯдШјЭ к Эзейибеј бњаЮЭЪ-
деийа: 

                                                 
3 „ОзЭЬийШЪљШњЭг йЭвШ бзеЯ ЯдШбеЪЭ дШийеја иЭ ЬШ иЭ йЭве 

коада жзаикйдаг, Шва кЪЭб кдкйШз бедйЭбийШ њЭЫеЪеЫ еЬикийЪШ, 
јЭз кжейзЭЩШ вадЫЪаийаобеЫ ЯдШбШ агжваназШ еЬикийЪе ийЪШза бе-
јк ед еЯдШоШЪШ.“ (ОзЭЪеЬ јЭ дШп). 

4 НЩзШйайа жШЮњк дШ еде пйе ЛШзбеЪиба, жапкћа е БШ-
мйадеЪег имЪШйШњк ЫеЪезШ, ЯШбљкокјЭ бШбе јЭ „svest uvek jezička 
svest“ (Markovski 2009: 175). 
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[...] prevratničko i preporođujuće približavanje te-
la i jezika: tela koje progovara, ali svojim glasom (oslo-
bođeno naslage znakova, simbola, metafora), jezika koji 
oživljava u ritmu disanja, orgazma i krvi. U idealnom slu-
čaju, jezik više ne bi slikao, interpretirao telo, nego bi ga 
ostvario (Čolović 1990: 86). 

МШ жеоЭйбк јЭ зЭоЭде бШбе јЭ бљкоде ЯШ зШЯкгЭ-
ЪШњЭ ОШЪвеЪаћЭЪЭ жзеЯЭ имЪШйайа ЬШ иЭ йЭвШ бејШ Шкйез 
жзЭЬийШЪљШ кЪЭб бзЭћк бзеЯ жзеийез, оагЭ иЭ жейЪзђк-
јЭ ЬШ ик едШ ЮаЪШ. НбкжазШњЭ жзеийезШ, жзевШЮЭњЭ 
бзеЯ зШЯваоайЭ њЭЫеЪЭ иЭЫгЭдйЭ к еидеЪа јЭийЭ жегЭ-
дкйе бзЭйШњЭ бзеЯ ЪзЭгЭ јЭз иЪШбе бзЭйШњЭ бзеЯ жзе-
ийез жеЬзШЯкгЭЪШ жзейеб ЪзЭгЭдШ. ЙШе нЭдйзШвдШ йЭгШ 
йШбе иЭ дШгЭћЭ жзевШЯдеий, Ш дЭ йЭвЭидеий. Абе Щаиге 
ЫеЪезава е йЭвЭидеийа, ЫеЪезава Щаиге е ийШйаодег, е 
лейеЫзШлаја ава ивана бејШ еЩкмЪШйШ јЭЬШд йзЭдкйШб, 
жШ јЭ иШгаг йаг лебкиазШдШ дШ еде пйе иЭ к ЬШйег 
йзЭдкйбк ВИДИ. ОШЪвеЪаћ јЭ, аШбе ивабШз же ЪебШнаја, 
жзЭ иЪЭЫШ гШјийез жебзЭйдЭ ивабЭ, ЯШ бејк бШЯкјЭ ЬШ жзЭЬ-
ийШЪљШ еидеЪк лавгШ, Шва а геЬЭздЭ вайЭзШйкзЭ, а ЬШ 
дШ њеј жеоаЪШјк иЪа оеЪЭбеЪа ШзмeйажеЪа (Pavlović 1982: 
29). НдШ иЭ дЭ ЪаЬа, ЪЭћ ГКЕДА. Деб ЫвЭЬШге, га дШ-
ийејаге ЬШ иЭЩа еЩјШидаге еде пйе иге ЪЭћ ЪаЬЭва, 
бШбе Щаиге зШЯкгЭва еде пйе геЮЭ Ьећа. Деб йзШјЭ, 
лавг, бШе а ЮаЪей, кбаЬШ геЫкћдеий иШЫвЭЬШЪШњШ нЭ-
вадЭ. МШпШ кижкйдШ еЩјШпњЭњШ едеЫШ пйе иЭ жзЭЬ дШ-
паг еоагШ еЬЪајШ ЯШидеЪШдШ ик дШ ЪађЭдаг лзШЫгЭд-
йагШ. Ла зЭоагШ кижеийШЪљШге иаийЭг аЯгЭђк едеЫШ 
пйе иге ЪаЬЭва а ЬеЮаЪЭва к бзЭйШњк бзеЯ ЪзЭгЭ. Ба-
ве бШбШЪ жебкпШј зШЯкгЭЪШњШ ЪађЭдеЫ а ЬеЮаЪљЭдеЫ 
жеЬзШЯкгЭЪШ жеизЭЬеЪШњЭ јЭЯабШ. 

МЭгеЫкћдеий еЬЪШјШњШ еЬ зЭоа ЪЭЯкјЭ иЭ а ЯШ 
йзШЫШњЭ ЯШ иЪејег аийезајег. ОейзШЫШ ЯШ безЭдагШ бзеЯ 
кигЭдШ бШЯаЪШњШ а иШокЪШдЭ ЯШжаиЭ јЭийЭ аийеЪзЭгЭде 
а жейзШЫШ ЯШ иШгекйЭгЭљЭњЭг. ИЬЭдйайЭй жејЭЬаднШ а 
бевЭбйаЪШ лезгазШ иЭ йЭб к дШзШйаЪк. АљепШ, беја иШ-
оањШЪШ зеЬеивеЪ жезеЬанЭ Јейаћ, жебкпШЪШ ЬШ зШЯкгЭ 
жзепвеий, Ш ейбзаЪШ иЭ, бзеЯ зШЯЪайШб жзаоЭ, ЬШ јЭ јЭ-
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ЬШд еЬ бљкодам зШЯвеЫШ пйе йШбе оада йе пйе дЭ геЮЭ 
ЬШ зШЯкгЭ да иЭЩЭ, да иЪеЫ енШ БвШЫејШ. ЛвШЬаћк дајЭ 
ЬеЪељде ЬШ ЮаЪей жзеЮаЪљШЪШ – ЬШ нрећа бзЭйШњЭ иЪеЫ 
йЭвШ бзеЯ жзеийез а ЪзЭгЭ, ед еиЭћШ жейзЭЩк ЬШ рфва-
си.  

ЙШе ийкЬЭдй ЭйдевеЫајЭ, АљепШ бзеЯ ежиЭиаЪдЭ 
жебкпШјЭ ЬШ ЬеђЭ Ье иЪејам жзЭЬШбШ а ЬШ еЬЫеЪеза дШ 
жзелЭиезеЪе жайШњЭ еЬШбвЭ ЈейаћагШ жзЭЯагЭ, Ш же-
йег а ЬШ иШЯдШ дЭпйе ЪапЭ е њагШ, ЯШжзШЪе дШийеја ЬШ 
иШгегЭ иЭЩа еЩјШида ЯШбедЭ же бејагШ њЭЫеЪе зеђЭде 
йЭве ЮаЪа, дШоадЭ дШ бејЭ јЭ еде ЪЭЯШде иШ жзЭнагШ, 
дШивЭђЭг, жзепваг а иШЬШпњаг ЪзЭгЭдег а њамеЪаг 
ЯШјЭЬдаобаг гайибаг жзеийезег – РЭјгЭдиба Ьевег.5 
МШјгвШђа Јейаћ йедЭ к аийезајк ЬШ Ща имЪШйае иШЬШ-
пњеий, Шва јЭЬаде пйе кижЭЪШ ЬШ зШЯШЯдШ јЭийЭ ЬШ дЭгШ 
ЩЭбийЪШ Шбе еийШдЭ ЪЭЯШд ЯШ аийк жеЬвеЫк аЯ бејЭ јЭ 
жедабШе. МШ бзШјк зегШдШ Кнв ма сигпнве, ЩЭЮЭћа аЯ 
гЭийШ жзЭЬШбШ, АљепШ дЭийШјЭ аЯ жзаоЭ, оагЭ дЭга-
деЪде гезШ кивЭЬайа дЭийШдШб аЯ йкђам иЭћШњШ. 

 
Йптжмн впеле 
 

ОШЪвеЪаћЭЪШ лШинадШнајШ бзкЮдаг ЪзЭгЭдег 
еоаЫвЭЬдШ јЭ ЪЭћ дШ жеоЭйбк зегШдШ Каонс. ДШ Щаиге 
ЫеЪезава е зегШдк, дЭежмеЬде јЭ ЬШ дШ жеоЭйбк ЬЭла-
дапЭге еде пйе јЭ к еидеЪа зегШдШ – йЭгк вШжейШ. 
КШжей жзЭЬийШЪљШ зайкШвде кЩајШњЭ ийШзШнШ беја ЪапЭ 
дЭ геЫк Ьежзадеиайа ЯШјЭЬдана. МШоада кЩајШњШ иЭ 
зШЯвабкјк, Ш јЭЬШд еЬ јЭ ийШЪљШњЭ жеЫШоЭ дШ ийШзоЭЪк 
ЫвШЪк, дШбед оЭЫШ иЭ ЫвШЪШ зШЯЩајШ гейбег. ИЯЪзпавШн 
јЭ дШјоЭпћЭ иад. ВЭиЭвад ЦШјбШдеЪаћ жзагЭћкјЭ ЬШ еЪе 
зайкШвде кЩајШњЭ жеийеја к зШЯваоайаг дШзеЬагШ а ЬШ 
дајЭ ЪЭЯШде иШге ЯШ ЭЫеаийаодЭ наљЭЪЭ а дЭгеЫкћдеий 
ийШзам ЬШ ЬежзадеиЭ, ЪЭћ жзЭЬийШЪљШ квШЯШб к деЪа 
еЩваб жеийејШњШ: „Ма беЬ ийШзам да беЬ геЬЭздам дШ-

                                                 
5 „Na taj način, ono što možemo nazvati ego prostor-vreme 

pojedinca čuva društvenu topologiju okruženja iz vremena detinj-
stva, kao i konture njegove telesne slike.“ (Erikson 2008: 45) 
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зеЬШ, беЬ бејам еЩаоШј кЩајШњШ ийШзШнШ жеийеја – дЭгШ 
да йзШЫШ е йегЭ ЬШ ик ийШзна Щава ЯЩеЫ йеЫШ дЭизЭћда, 
ава ЬШ иЭ кЩајШњЭ игШйзШве бШе дЭоеЪЭодеий, дШиаљЭ 
[...]“ (ЦШјбШдеЪаћ 1973: 58).  

РШ ЬзкЫЭ ийзШдЭ, дЭба жзекоШЪШена игШйзШјк ЬШ 
вШжей дабШЬШ дајЭ жзШбйабеЪШд бШе зайкШв, ЬШ жеийеја 
аибљкоаЪе бШе гай а ЬШ јЭ њЭЫеЪШ лкдбнајШ ЬШ ежегЭдЭ 
а жеЬиЭйа дШ ЯдШоШј жепйеЪШњШ ийШзШнШ а дЭежмеЬдеий 
окЪШњШ њамеЪЭ гкЬзеийа а аибкийЪШ кдкйШз ЯШјЭЬданЭ 
(Jovanović 1987: 242-243). ЗШ дШи, бШе жзекоШЪШенЭ ОШЪ-
веЪаћЭЪеЫ ЬЭвШ, еЪе имЪШйШњЭ дајЭ еЬ ЯдШоШјШ. ЙеЬ њЭ-
ЫШ јЭ вШжей оањЭданШ а зайкШв оајЭг аЯЪзпЭњк ЬазЭб-
йде жзаикийЪкјЭге. ИЯЪзпЭњЭ еЪеЫ зайкШвШ а жзаоШ е 
енЭкЩаийЪк жзЭЬийШЪљШ жеоЭйШб иШЫЭ е ЈейаћагШ. ЙеЬ 
ОШЪвеЪаћШ иЭ вШжей ЯШаийШ ЬЭпШЪШ а дЭежмеЬде јЭ ЬШ 
бШе оад ийеја дШ иШгег жеоЭйбк зегШдШ а кЪЭЬЭ дШи к 
назбквШзде ЪзЭгЭ. Чйе иЭ иШгеЫ гайШ йаоЭ, га иЭ к 
зегШдк иШ њаг дЭ кжеЯдШјЭге – дЭгШге жзаок бејШ Ща 
ежзШЪЬШвШ вШжей бШе зайкШв. ЗШпйе? ОШЪвеЪаћк дајЭ 
йевабе ЩайШд гай, ЪЭћ гайибе ЪзЭгЭ бејЭ иЭ ейЪШзШ 
йебег ЪзпЭњШ еЬзЭђЭдеЫ зайкШвШ. Р йаг к ЪЭЯа, йзЭЩШ 
еЩзШйайа жШЮњк дШ еде пйе ЖезЮ БШйШј аийаоЭ, ЩШ-
ЪЭћа иЭ йЭгег жзадепЭњШ ЮзйЪЭ, к иЪејеј Сенпији пе-
кигије: 

 

"But the greatest negation of the real order is the 
one most favorable to the appearance of the mythical 
order. Moreover, sacrificial killing resolves the painful 
antinomy of life and death by means of a reversal. In fact 
death is nothing in immanence, but because it is 
nothing, a being is never truly separated from it. Because 
death has no meaning, because there is no difference 
between it and life, and there is no fear of it or defense 
against it, it invades everything without giving rise to 
any resistance."6 (Bataille 1989: 45). 

                                                 
6 „Ава дШјЪЭћШ дЭЫШнајШ ийЪШздеЫ зЭЬШ дШјжеЪељдајШ јЭ ЯШ 

ийЪШзШњЭ гайибеЫ зЭЬШ. ЧйШЪапЭ, кЩајШњЭ ЮзйЪЭ зШЯзЭпШЪШ Щевдк 
Шдйадегајк аЯгЭђк ЮаЪейШ а игзйа бзеЯ жзЭебзЭй. Ргзй дајЭ да-
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ГвШЪдШ еЬвабШ бзкЮдеЫ ЪзЭгЭдШ јЭийЭ ЬШ иЭ к 

њЭгк ЬеЬазкјк ЮаЪей а игзй. НЪе ЩаЪШ јЭз јЭ йШбШЪ Ье-
ЮаЪљШј ЪзЭгЭдШ бШзШбйЭзаийаоШд ЯШ гай а ЯШ зайкШв 
беја дШийеја ЬШ еЮаЪа гай.7 ИЯЪеђЭњЭ зайкШвШ ЪзШћШ 
дШи дШ жеоЭйШб, ежедШпШњЭг геЬЭвШ ЯШ беја иЭ ЪЭзкјЭ 
ЬШ ћЭ ЬедЭйа еЩдеЪк. ПайкШв йзЭЩШ ЬШ еЩЭЯЩЭЬа жеЪзШ-
йШб дШ жеоЭйде ийШњЭ, еде дШбед ийЪШзШњШ а ейжеоа-
њШњШ набвкиШ жеийејШњШ. МШ еЪШј дШоад ЩаћЭ еЩЭЯЩЭђЭ-
дШ жеЩЭЬШ ЮаЪейШ а ЯШоЭйШб деЪеЫ ЪзЭгЭдШ. ДШ Ща Ье йЭ 
жеЩЭЬЭ геЫве Ьећа, иЪЭ еде пйе јЭ дШ аЪана идШЫШ гезШ 
Щайа кдапйЭде. 

РйеЫШ дЭ окЬа пйе јЭ јЭЬдШ еЬ жзЪам зЭоЭданШ 
зегШдШ: „РЪЭ јЭ гзйЪе.“ ГейеЪе еЬгШм ЯШйаг гзйЪаве иЭ 
иШ ивабЭ кйамвЭ дећа паза а бедбзЭйаЯкјЭ: „РЭве, Ье-
вадШ ЗјШжадЭ а оайШЪ РЭјгЭдиба Ье бШе ЬШ ик аЯкгзва.“ 
(ОШЪвеЪаћ 1993: 19). Каонс јЭ ейЪезЭд гейаЪег игз-
йа, Ш еЪШј гейаЪ а ЯШебзкЮкјЭ кЪеЬда лзШЫгЭдй беја 
ЫеЪеза е жеивЭЬњЭг аЯЪзпЭдег вШжейк, Ш жейег ейЪШ-
зШ а дШзЭЬда. Т њЭгк жзажеЪЭЬШ ЩаЪпа коайЭљ, РагШ 
Јейаћ, Ьеб к веЫезк оЭбШ еийЪШзЭњЭ иЪејЭ игзйдЭ жзЭ-
икЬЭ. Нд деиа, бШе јЭЬде еЬ иЪејам дШјзШдајам иЭћШњШ, 
кижегЭдк дШ игзй жзШЬЭЬЭ ОЭйбШ РйејдадеЫ. ЗШбљкокјЭ 
а ЬШ ед иШг, к йзЭдкйбк бШЬШ бШЯкјЭ, апоЭбкјЭ игзй дШ 
аийа дШоад бШе пйе јЭ йе оадае а ОЭйбе к ЬШвЭбег 
иЭћШњк – ед ЯдШ ЬШ ћЭ кгазШњЭ ЬедЭйа жкпбШ, бШе пйе 
јЭ жзШЬЭЬа гейбШ. РагШ кЪеЬа ивкпШенШ к иЪејк жзаок 
зЭоагШ: „НйбШЬ ЯдШг ЯШ иЭЩЭ, ЪађШе иШг вЭпЭЪЭ“ (ОШЪ-

                                                                                                     
пйШ к иЪејеј икпйада, Шва жепйе јЭ дапйШ, ЩаћЭ дабШЬШ дајЭ 
аийадиба еЬЪејЭде еЬ њЭ. Оепйе игзй дЭгШ ЯдШоЭњЭ, жепйе дЭ же-
ийеја зШЯвабШ аЯгЭђк њЭ а ЮаЪейШ, а дЭгШ ийзШмШ а еЬЩзШдЭ еЬ њЭ, 
едШ Ъзпа адЪШЯајк дШ иЪЭ, дЭ еийШЪљШјкћа геЫкћдеий ЯШ ейжез.“ 
(ОзЭЪеЬ јЭ дШп). 

7 Ива еЩздкйе же, зЭнаге, ЛаеЬзШЫк ОШЪвеЪаћк беја е 
оадк жзадепЭњШ ЮзйЪЭ ЩЭвЭЮа: „ВЭзЩШвда безЭвШй к жзШЪег Юз-
йЪеЪШњк ЪЭзеЪШйде иЭ дајЭ жеЬзШЯкгЭЪШе – геЫШе јЭ ЬШ гк жзЭй-
меЬа ава ЬШ гк ивЭЬа.“ а „СЭб жепйе јЭ ЮзйЪШ жзадЭиЭдШ, ибвењЭ-
дШ, иШмзШњЭдШ, жејЭЬЭдШ – жеоањЭ зЭваЫајШ.“ (ОШЪвеЪаћ 2000: 16). 
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веЪаћ 1993: 31), ЬШ Ща еЬгШм ЯШйаг дШжзШЪае бзШйба 
жзЭЫвЭЬ игзйа иШ бејагШ иЭ икеоШЪШе. РЭћШ иЭ иЪејам 
гзйЪам: жзШЬЭЬЭ, енШ, иЭийзЭ а ЩзШйШ, гШјбЭ, Ш жейег а 
гзйЪам аЯ жЭзаеЬШ зШйеЪШ. 

ОеоЭйШб РагадеЫ ЮаЪейШ еЩЭвЭЮЭд јЭ ЬазЭб-
йдаг икизЭйег иШ игзћк. ЊЭЫеЪа зеЬайЭља ЮЭвЭва ик 
јЭЬаде ЬШ аг жезеЬ ЬкЮЭ жеЮаЪа, пйе јЭ дШ бзШјк иШге 
ед еЬ њамеЪЭ ЬЭнЭ еийЪШзае. Деб апоЭбкјЭ кгазШњЭ, 
РагШ ЯдШ ЬШ ћЭ гк иЭ кибезе зеЬайа кдкб – АљепШ, 
беја ћЭ дШ бзШјк, пйе ЯдШ оайШвШн, дШжзШЪайа зеЬеивеЪ 
иЪејам жзЭЬШбШ. ЦайШвШн јЭ к зегШдк к жеЪвШпћЭдег 
жевеЮШјк, њЭЫеЪе ЯдШњЭ жзЭЪШЯавШЯа жеЬШйбЭ беја ћЭ 
Щайа ЯШжШгћЭда к аийезаја. Т еЩвабк ЬебкгЭдйШ е Аље-
падаг жзЭнагШ еийШјк иШге зеЬеивеЪ а њЭЫеЪЭ бзШйбЭ 
ЯШЩЭвЭпбЭ, Ш жеигШйзШде дШ даЪек нЭвеЫ набвкиШ иШ-
окЪШда ик а њамеЪа ЬдЭЪдана ава ЯШжаиа, Шва га бШе 
оайШена ЯдШге а еде пйе ЯЪШдаоде дЭ жеийеја – кигЭ-
дк аийезајк жејЭЬаднШ. 

ОзЭЬигзйдк ШЫедајк иЪеЫШ ЬЭЬЭ АљепШ дЭ ЩЭвЭ-
Юа, ед аЯдеиа оањЭданк к ЪЭЯа иШ Рагег: „Тгзе (ийзЭ-
љШд) жзЭ геЫ зеђЭњШ.“ (ОШЪвеЪаћ 1993: 121). Т ЯШЫзШЬк 
јЭ игЭпйЭде нЭвебкжде апоЭбаЪШњЭ ийзШЬШњШ бејЭ дЭ-
гадеЪде гезШ Ьећа. МШбдШЬде аийзШЮаЪШњЭ а иШЫвЭ-
ЬШЪШњЭ жзепвеийа, оШб а еде бејЭ јЭ ЪЭЯШде ЯШ иеж-
ийЪЭдк жезеЬанк, к иЪејеј йЭЮња ЯШ еЩјЭбйаЪдепћк, дЭ 
гШза ЯШ гаива жејЭЬаднШ, ЪЭћ аибљкоаЪе ЯШ еде пйе јЭ 
ед коадае а пйе јЭ иШ њаг Щаве коањЭде. Рагаде 
жзЭЬибШЯШњЭ е иежийЪЭдеј игзйа ћЭ иЭ еЩаийадайа: „ОШ-
пћк, Ш гејЭ йЭве, аЯзЭпЭйШде бкзпкгагШ, ийзгеЫвШ-
ЪаћЭ иЭ к јШгк а дЭокјде ћЭ жзаедкйа кЯ ЬзкЫЭ дЭжега-
одЭ, гзйЪЭ љкЬЭ. ТигзћЭда жзЭ дШи, еда ЪЭћ газкјк, 
иваода ЪзЭћШгШ жкдаг ЮайШ.“ (ОШЪвеЪаћ 1993: 31). ОШЬ 
йЭвШ јЭ ЪШЮШд јЭз еЯдШоШЪШ бзШј ЮаЪейШ. 

Ргзй к бејеј оеЪЭб дЭгадеЪде жеийШјЭ јЭЬШд еЬ 
кгзвам, зШибаЬШјкћа ЪЭЯк иШ ЮаЪагШ а јЭийЭ жШЬ йЭвШ к 
јШгк, гЭђк ЬзкЫШ гзйЪШ йЭвШ. ЛШве јЭ ЪЭзеЪШйде ЬШ Ра-
гШ Јейаћ жеЬ йаг гаива аибљкоаЪе дШ бедбзЭйдк јШгк 
аижзЭЬ веЫезШ ЫЬЭ ћЭ иЭ жзаЬзкЮайа едагШ жзЭймеЬде 
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кЩајЭдаг дШ йег гЭийк. НЪШј жШЬ еЯдШоШЪШ жзаЬзк-
ЮаЪШњЭ иЪаг зШдајЭ кгзвагШ. Байде јЭ йе ЬШ иЭ гзйЪШ 
йЭвШ жезЭЬЭ иШ „ЪзЭћШгШ жкдаг ЮайШ“. НдШ ик аижкда-
вШ иЪејк лкдбнајк а аЯЫкЩавШ ик иЪЭ еЬвабЭ љкЬибеийа 
жепйе ик еийШвШ ЩЭЮаЪейдШ. Озайег, кижеийШЪљШњЭг 
ШдШвеЫајЭ аЯгЭђк йЭвШ а ЮайШ, едШ иЭ ЬазЭбйде ЬеЪеЬЭ 
к ЪЭЯк иШ ЛШјбег ЗЭгљег бејШ иагЩеваЯкјЭ жвеЬдеий а 
ШЫзШздеий (ТжезЭЬайа: ЕвајШЬЭ 2003: 73). СЭве јЭ, бШе 
пйе јЭ дШЯдШоЭде, Ш еЪЬЭ иЭ јеп јЭЬдег жейЪзђкјЭ, Ьа-
зЭбйде ЪЭЯШде ЯШ ЮаЪей а бзЭйШњЭ, Ш иШгаг йаг а ЯШ 
ЪзЭгЭ бејЭ йе йЭве ШбйаЪде йзепа. Т йзЭдкйбк бШЬШ еийШ-
дЭ ЩЭЯ ЮаЪейШ (йзШдилезгапкћа иЭ к аиЭоЭде Юайе), 
йЭве аЯдеЪШ изШийШ иШ ЯЭгљег а зШдајЭ кгзвагШ. 

НЬдеи жзЭгШ жШЬк јЭ к кЪеЬдег жеЫвШЪљк дЭпйе 
ЬзкЫШоаја. ОеигШйзШјкћа жзеийез ебе иЭЩЭ, дЭжеизЭЬде 
жзЭ дЭЫе пйе ћЭ дШЬ њаг Щайа аЯЪзпЭд вШжей, ОЭйбе 
Рйејдад еиЭћШ иЪејЭ ийШжШњЭ иШ жзазеЬег: „РваоШд жШ-
њк, кзШийШ к ЯЭгљк а к пкгк.“ (ОШЪвеЪаћ 1993: 26). 
ОезЭђЭњЭ иШ жШњЭг дајЭ ивкоШјде. ЗШ игзй иЭ дЭзЭйбе 
ЪЭЯкјЭ ЬзЪе (ВаЬЭйа: Campbell 1960: 121), јЭз еде жзЭЬ-
ийШЪљШ ЮаЪей а набваоде бзЭйШњЭ (зШђШњЭ а кгазШ-
њЭ). ДзЪе, жезЭЬ йеЫШ, жеЪЭЯкјЭ йза даЪеШ беигеиШ: жеЬ-
ЯЭгљЭ, жеЪзпадк а Ъаиадк а „ебкжљШ“ иЪШ оЭйаза ЭвЭ-
гЭдйШ: „njegovim sokom teče voda, zemlja mu korenjem 
ulazi u telo, vazduh mu hrani lišće, a vatra izbije kad ga 
trljamo“ (Ševalije – Gerbran 2004: 171-184). ОзЭгЭпйШ-
њЭ лебкиШ дШ жШњ, беја јЭ жзаикйШд к зегШдк, еЯдШоШЪШ 
ЪзШћШњЭ жеоЭйбк, едегЭ пйе јЭ дШјЩваЮЭ ЯЭгља к бејк 
ћЭ РагШ ежЭй „кзШийа“. НЪег ийШжШњк дкЮде гезШ жзЭй-
меЬайа жзамЪШйШњЭ, зШЪдеЬкпдеий жзЭгШ кгазШњк. ОЭ-
йбе Рйејдад иЭ дЭ ЩзадЭ пйе ћЭ кгзЭйа јЭз йШбе йзЭЩШ 
ЬШ ЩкЬЭ: „СШбе јЭ ейбШЬ јЭ иЪЭйШ а ЪЭбШ. И йШбе ћЭ кЪЭб 
Щайа.“ (ОШЪвеЪаћ 1993: 21). ЗШ едеЫШ беја жзамЪШйШ бзк-
Юде ЪзЭгЭ иЪејийЪЭде жзазеЬа дЭгШ иЪЭийа е дЭжзШ-
ЪЭЬдеийа иежийЪЭдЭ игзйа. ОзеийајЭ зЭоЭде: едШј беја 
ЮаЪа к ибвШЬк иШ жзазеЬег, дЭ ЮШва иЪејк игзй јЭз иЭ 
жегазае иШ йагЭ ЬШ ед, бШе а иЪа жзЭ њЭЫШ, бШе а еда 
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пйе ћЭ жеийејШйа дШбед њЭЫШ, гезШ кгзЭйа.8 СкгШоЭћа 
еЬвегШб аЯ АдЬзаћЭЪЭ Цпме йњиге к бегЭ иЭ е игзйа 
ЫеЪеза бШе е ЯШебзкЮаЪШњк, ОШЪвеЪаћ ЩЭвЭЮа: 

Evo ilustracije za ideju da se suočavanje pripa-
dnika „kružnih“ civilizacija (civilizacija nomada, lovaca, 
ratara) sa Iščeznućem – sopstvenim, naravno, jer ono 
jedino za individuu ima suštastveni značaj samom činje-
nicom da u njemu prestaje značaj bilo čega, pa i samog 
Iščeznuća – ne odvija u panici svesti, niti u grču nagona, 
već u skladu sa Prirodom i njenim zakonima (Pavlović 
1982: 146). 

УавеЯелајШ ОЭйбеЪеЫ жейегбШ, РагЭ ЈейаћШ, 
жзаЪаЬде жеоаЪШ дШ аийег зШЯкгЭЪШњк дЭежмеЬдеийа 
жепйеЪШњШ жзазеЬдеЫ йебШ а иЪЭийа е ЮаЪейк беја кЪЭб 
аЯдеЪШ ЬевШЯа дШбед кгазШњШ. МШ јЭЬдег гЭийк ед жза-
гЭћкјЭ: „оеЪЭб јЭ жзевШЯШд, Шва јЭ ЮаЪей ЪЭоШд“ (ОШЪ-
веЪаћ 1993: 35), Ш дЭЬкЫе ЯШйаг ЯШбљкокјЭ ЬШ јЭ, жезЭЬ 
игзйа, иЪкЬШ ебе иЭЩЭ жеигШйзШе а ЮаЪей, йЭ ЬШ иЭ ЩШп 
к њЭЫШ кЯЬШ, жепйе ед иШг ЩкЬЭ ЯШЩезШЪљЭд: 

Ава ЯШйе, дШЬШг иЭ, ЩаћЭ њам а њамеЪам пйе 
ежЭй ЪШљШ ЬШ иЭ аижавЭ, ЬШ жезШийк а еЬзШийк, а дШийШЪЭ 
еЪе пйе иге га ЯШжеоЭва. А йе пйе ам еоЭбкјЭ аийе јЭ 
пйе јЭ оЭбШве а дШи: зШђШњЭ а игзй, Ш а иЪЭ еде пйе иЭ 
ЬЭпШЪШ аЯгЭђк дШийШдбШ а апоЭЯдкћШ: љкЩШЪ жзЭгШ 
иЪејагШ а гзЮњШ жзЭгШ дЭжзајШйЭљк. НийШве јЭ иЪШбе-
ЬдЭЪда ЮаЪей, йе јЭий – ЩезЩШ иШ ивкоШјЭг (ОШЪвеЪаћ 
1993: 36). 

ВЭЯШ ЮаЪейШ а игзйа дШЫвШпЭдШ јЭ дЭ иШге бзеЯ 
Эбижванайде аЯдЭиЭде жзамЪШйШњЭ жзазеЬдеЫ ивЭЬШ 
ийЪШза, ЪЭћ иЭ аижељШЪШ а к жезЭђЭњагШ ЯШ бејагШ 
РагШ жеиЭЮЭ. ГеЪезЭћа е иЪег аЯдЭдШЬде жзЭгадквег 
енк, беја јЭ ийзШЬШе йебег бежШњШ ЩкдШзШ, РагШ бШЯкјЭ: 

                                                 
8 Н имЪШйШњк ЪзЭгЭдШ беЬ жзагайаЪдам љкЬа а еЬикийЪк 

иЪЭийа, ЛазоШ ЕвајШЬЭ к Лист н вецмнл онвпасйт жапЭ: "[...] 
primitive's desire to have no 'memory', not to record time, and to 
content himself with tolerating it simply as a dimension of his 
existence, but without 'interiorizing' it, without transforming it into 
consciousness [...]" (Eliade 1959: 91). 
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„дШпва ик ЫШ дШ Ьдк јШгЭ ЬкЩебЭ жзЭбе йзаЬЭиЭй гЭ-
йШзШ, дЭжегаодеЫ а ижебејдеЫ – бШе к гШјоадеј кйзе-
Ща“ (ОШЪвеЪаћ 1993: 32). ПкжЭ к ЯЭгља ШиеназШјк дШ 
гШјоадк кйзеЩк а оеЪЭб иЭ, дШ иагЩеваобег жвШдк, 
ЪзШћШјкћа иЭ ЯЭгља, ЪзШћШ иЪег жеоЭйбк (Chevalier – 
Gheerbrant 1989: 571). 

Т иЪЭйвк еЪеЫ иШЯдШњШ, оШб да дЭ окЬа пйе Ща-
Ъпа коайЭљ гзйЪШ йЭвШ кжезЭђкјЭ иШ жкдаг ЪзЭћШгШ 
ЮайШ. ТгазШњЭ иЭ ЬеЪеЬа к ЬазЭбйдк ЪЭЯк иШ жзазеЬег 
а њЭдег жвеЬдепћк. ОкдЭ ЪзЭћЭ ЮайШ ик ЬеЪзпЭдЭ, 
дШжкњЭдЭ Ье бзШјШ, дЭгШ ЪапЭ даоЭЫШ пйе Ща аг иЭ 
геЫве ЬеЬШйа. НдЭ ик аижкдавЭ иЪејк иЪзмк јЭз ћЭ жзЭ-
мзШдайа иШбкжљШоЭ. РйШза љкЬа беја жзажШЬШјк, к еЬде-
ик дШ Аљепк (жШ а дШи бШе оайШенЭ), дЭбеј ЬШвЭбеј, гай-
ибеј жзепвеийа, дЭгШјк жейзЭЩк ЬШ еЩЭвЭЮЭ ЫзеЩ кгз-
веЫ јЭз кзШийШњЭ к ЯЭгљк жеЬзШЯкгЭЪШ пазЭњЭ, жк-
пйШњЭ безЭњШ. ЦеЪЭб ЪапЭ дајЭ ЪЭЯШд ЯШ бедбзЭйде, ЯШ 
иЪејЭ йЭве, ЪЭћ иЭ жзеЮагШ иШ нЭвег жзазеЬег. Укбе 
оШб жзагЭћкјЭ ЬШ јЭ ежиЭиајШ адЬаЪаЬкШваЯеЪШњЭг, жей-
жкдаг еЬЪШјШњЭг жејЭЬадШнШ к игзйа, деЪајЭЫ ЬШйкгШ: 
„U svakom slučaju, počev od devetnaestog veka svako 
ima pravo na svoju malu kutiju za svoje malo raspada-
nje; no, s druge strane, tek od devetnaestog veka počinje 
premeštanje grobalja na periferiju grada. Uporedo sa 
ovom individualizacijom smrti i buržoaskim prisvajanjem 
groblja rađa se jedna opsednutost smrću kao bolešću.“ 
(Fuko 2005: 33). 

 
Кимеапмнрс и(ки) спагицмнрс 
 

Нде пйе ЩвебазШ геЫкћдеий ЬШ иЭ игзй к де-
ЪајЭг ЪзЭгЭдк жзамЪШйа бШе дЭежмеЬдеий а жзазеЬда 
ЯШбед, јЭийЭ зШЯкг беја, зШЯЪајШјкћа иЭ, иЪЭ ЪапЭ жзШйа 
вадЭШздк ийзкбйкзк, икжзейдк ЭвЭгЭдйШздеј, оеЪЭбк а 
иЪаг ЩаћагШ жзазеђЭдеј, набваодеј. КадЭШздШ ийзкб-
йкзШ гаива бШе иЪејк бзкдк агШ йзШЫаоШд бзШј, иеж-
ийЪЭдк игзй бејШ јЭ јЭЬадийЪЭдШ а дЭжедеЪљаЪШ. ЗШ га-
ивЭћЭ ЩаћЭ иежийЪЭдШ игзй јЭ игШб иЪЭйШ јЭз јЭ йе ЩаћЭ 
енЭжљЭде еЬ жзазеЬЭ а дШЫвШпЭде адЬаЪаЬкШваЯеЪШ-
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де. ИЯ йеЫ зШЯвеЫШ ЬевШЯа а Ье жзегЭдЭ зайкШвШ, јЭз ик 
едЭ кЪЭб „pratioci većih društvenih promena, uzroko-
vanih ili praćenih ideološkim promenama.“ (Kovačević 
2006: 52). СзЭЩШ еЩзШйайа жШЮњк дШ йе ЬШ ЫеЪезаге е 
жзегЭда, Ш дЭ е аибезЭњаЪШњк јЭз а РагШ жзЭжеЯдШјЭ к 
иЪејеј икЬЩада зайкШв беја гк јЭ жеЯдШй. 

НЪе иЭ гезШ ЬеЪЭийа к ЪЭЯк а иШ имЪШйШњЭг 
жевеЮШјШ йЭвШ к еЪШ ЬЪШ зШЯваоайШ йажШ ЪзЭгЭдШ. СЭве 
јЭ к назбквШздег ЪзЭгЭдк адйЭЫзаиШде, еде јЭ нЭве-
Ъайе а бШе йШбЪе геЮЭ Щайа ийежљЭде иШ жзазеЬег јЭз 
јЭ нЭвШ жзазеЬШ к дЭбег игаивк јЭЬде йЭве бзеЯ бејЭ 
жквиазШ ЯШјЭЬдаоба ЮаЪей. ЦШб а к игзйа јЭЬдеЫ њЭЫе-
ЪеЫ ЬЭвШ жеийеја бванШ еЩдеЪЭ нЭвадЭ.9 Т вадЭШздег 
ЪзЭгЭдк, иШ ЬзкЫЭ ийзШдЭ, йЭве јЭ аЯЬЪејЭде. ОејЭЬадШн 
иЭЩЭ ЬеЮаЪљШЪШ бШе ЯШиЭЩдк нЭвадк а ЬеЪзпЭдк адЬа-
ЪаЬкк. ДШ Щаиге кежпйЭ ЫеЪезава е жзеЩвЭгк аЬЭдйа-
йЭйШ, гезШге агШйа иЪЭий е адЬаЪаЬкШвдеийа. ТжзШЪе 
иЭ дШ ЫзШданШгШ аЯгЭђк иежийЪШ а ЬзкЫеийа а ийЪШзШ 
геЫкћдеий ЯШ бзаЯЭ а нЭжШњЭ ваодеийа. Абе ЫеЪезаге 
е аЬЭдйайЭйк, га ЫеЪезаге е ЯШебзкЮЭдеј ваодеийа 
бејШ жзевШЯа бзеЯ зШЯваоайЭ лШЯЭ зШЯЪејШ. ЊЭдШ иЪЭий 
иШЯзЭЪШ а гЭњШ иЭ бзеЯ ЪзЭгЭ. НЪШј йаж дШжзЭйбШ дЭе-
ийЪШзаЪ јЭ к назбквШздег ЪзЭгЭдк јЭз Ща иЭ оеЪЭб ге-
зШе ЪзШйайа к аийк йШобк аЯ бејЭ јЭ жепШе. Т жиаме-
вепбег бљкок йкгШоЭде, йе Ща ЩавШ дЭжеЮЭљдШ зЭЫзЭ-
иајШ. РЪЭий иЭ йШбе дабШбе дЭ геЮЭ кбљкоайа к назбк-
вШзде ЪзЭгЭ. НдШ дајЭ ЬЭе жзазеЬдеЫ ЮаЪейдеЫ йебШ, 
ЪЭћ јЭ ЯЩеЫ иЪејЭ икжзейийШЪљЭдеийа дШЬваодег ЮаЪейк 
аЯзШЯайе жзейаЪжзазеЬдШ. 

РагадШ иЪЭий јЭ, бевабе ЫеЬ ЬШ ед кгазШњЭ жза-
мЪШйШ, ажШб зШЯЪајЭдајШ дЭЫе ОЭйбеЪШ. РагШ ЫеЪеза ЬШ 
јЭ к зЭЬк кгзЭйа, Шва дајЭ гк иЪЭјЭЬде, ейкЬШ а жейзЭЩШ 

                                                 
9 ТжезЭЬайа иШ едаг пйе ЕвајШЬЭ бШЯкјЭ е квеЯа ЮзйЪЭ к 

бквйкзШгШ „жзагайаЪдам“ дШзеЬШ, беја дЭгШјк иЪЭий е аийезаја, 
жШ иШгаг йаг да е вадЭШздег ЪзЭгЭдк: "But if the raising of the 
altar imitates the cosmogonic act, the sacrifice proper has another 
end: to restore the primordial unity, that which existed before the 
Creation." (Eliade 1959: 78). 
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ЬШ иЭ аибШЮЭ, ЬШ жзЭдЭиЭ иЪЭ е иЭЩа а иЪег ЮаЪейк. 
ОейзЭЩШ ЯШ ЫеЪезег, ЯШ еЩјШпњЭњЭг а ЬЭладаиШњЭг к 
бедйзШийк јЭ иШ жзамЪШйШњЭг дЭгадеЪдеийа ЮаЪейШ а 
игзйа. ГеЪездаб к жзЪа жвШд ийШЪљШ јШ бејЭ ЫеЪеза, 
бејЭ ЬеЮаЪљШЪШ а жзегапљШ иЪЭй, иаийЭгШйаЯкјЭ ЫШ, Ш 
дЭ жзамЪШйШ дЭжеизЭЬде. ЦШб а ОЭйбе, к иЪејеј жега-
зЭдеийа, к жеивЭЬњЭг гегЭдйк безаийа жзЭеийШвк идШ-
Ык ЬШ ЯШйЪеза еоа бШбе дЭ Ща ЪаЬЭе иЭдбк гейбЭ бШбе 
гк иЭ бзЭћЭ бШ ЫвШЪа „дШваб бзавк нздеЫ ШдђЭвШ“ (ОШЪ-
веЪаћ 1993: 27). ГШпЭњЭ вШжейШ бШе еЩаоШјШ, дШ жза-
ЪаЬде жШзШЬебиШвШд дШоад, ЯдШоа еЬЩајШњЭ оањЭданЭ 
ЬШ оеЪЭб беја ЪапЭ дЭ Ьежзадеиа жезеЬана дЭ йзЭЩШ ЬШ 
ЮаЪа. РШ ЪзЭЬдеЪШњШ ижеиеЩдеийа, ЮаЪейдЭ идШЫЭ а 
лкдбнаедШвдеийа к ЯШјЭЬдана бШе жзЭЬкивеЪШ ЯШ дШ-
ийШЪШб ЮаЪљЭњШ, жзЭвШЯа иЭ дШ деЪа гЭйеЬ гапљЭњШ – 
ЪзЭЬдеЪШњЭ ЮаЪейШ жејЭЬаднШ. И йк иЭ ЪЭЯШ иШ жза-
зеЬег дЭжеЪзШйде баЬШ, Ш оеЪЭб, иЪЭЯШд иШ дЭжежзШЪ-
љаЪе назбквШздаг ЪзЭгЭдег, йЭЮа вадЭШздеийа, кдШ-
жзЭЬ еикђЭд дШ жезШЯ а йзШЫаодеий. 

РйШЪеЪЭ беја жейЪзђкјк еЪе йкгШоЭњЭ иЪЭийа бШе 
зШЯШзШјкћЭ иавЭ к еЬдеик дШ жзазеЬк, ОШЪвеЪаћ аЯдеиа 
к иЪег адйЭзЪјкк: 

 

„ЖаЪей јЭ ЯШ гЭдЭ ЪаЬ йзШјШњШ љкЬибЭ зШиЭ, жШ јЭ 
ЯШ гЭдЭ ЮаЪей ЪЭЫЭйазШњЭ. ЖаЪей љкЬибЭ зШиЭ зШЯва-
бкјЭ иЭ еЬ ЮаЪейШ ЬзкЫам ЮаЪам ЩаћШ иШге дШ јЭЬдег 
жвШдк, жвШдк јЭЬдЭ жЭзЪЭзЯајЭ жзазеЬЭ, Ш йе јЭ жвШд 
иЪЭийа. ДеЫШђШјк иЭ окЬеЪапдЭ ийЪШза. СЭдЬЭднајШ бШ 
зЭпШЪШњк жайШњШ: пйШ јЭ ЩељЭ, пйШ јЭ јШоЭ, дЭ жеийеја 
даЫЬЭ еиаг беЬ оеЪЭбШ. ЙеЬ оеЪЭбШ жеийеја јЭЬдШ дЭЪЭ-
зеЪШйдШ иавШ бејШ йЭЮа ЬШ зЭпа жайШњЭ „дЭзШЪдежзШЪ-
деийа“, йј. дЭкјЭЬдШоЭдеийа ЪайШвдам иавШ. ИЯ йеЫШ 
жзеаЯвШЯЭ иЪЭ зЭваЫајЭ, иЪа дШжеза, иЪЭ идШЫЭ бејЭ же-
бкпШЪШјк ЬШ кЬзкЮЭ иЪЭий – еЬШйвЭ иЭ зШђШјк а иЪЭ аЬЭ-
евеЫајЭ. ЖаЪей оеЪЭбШ (Щаевепбе ЪЭЫЭйазШњЭ) бзЭћЭ иЭ 
бШе а к гЭЬкЯШ, еЪШнШ, ЪкбеЪШ. Т ЮаЪейк ЬевШЯа Ье ийзШ-
пдам икЬШзШ, жезШЯШ, дШжезШ љкЬибЭ иЪЭийа ЬШ оадег, 
ЬЭвеЪШњЭг дШ иШг ЮаЪей геЬаланазШ йШј ЮаЪей к 
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игаивк ЬеЩзШ. ЧйШ ЯдШоа ЬеЩзе? ДеЩзе ЯдШоа зЭпайа 
иЪЭ йзЯШЪанЭ, дЭзШЪдежзШЪдеийа, зШЯвабЭ, к бзШјњеј ва-
даја ЭвагадаиШйа зШЯвабЭ а коадайа ЬШ оеЪЭб дЭ жШйа. 
Т йе иЪЭ квШЯа а дШжез ЬШ иЭ кбведа Щев, Шва йШбЪа 
дШжеза ава ЬЭЫЭдЭзапк иШг ЮаЪей ава ЬеЮаЪљШЪШјк 
жезШЯ.“ (ОШЪвеЪаћ 1996: 229). 

НЪЬЭ йзЭЩШ еЩзШйайа жШЮњк дШ йе ЬШ јЭ, ЯШ ОШЪ-
веЪаћШ, „ЮаЪей ЪаЬ йзШјШњШ љкЬибЭ зШиЭ“, ЬШ јЭ ед „ЪЭ-
ЫЭйазШњЭ“, йЭ ЬШ јЭ иЪЭий „жЭзЪЭзЯајШ жзазеЬЭ“, а ЬШ иЭ 
љкЬиба ЮаЪей „бзЭћЭ бШе а к гЭЬкЯШ, еЪШнШ, ЪкбеЪШ“. 
МШ бзШјк, дЭ йзЭЩШ аЯЫкЩайа аЯ ЪаЬШ аийШбдкйк аЬЭјк ЬШ 
оеЪЭбеЪа жебкпШја ЬШ аЯ иЪеЫ жеийејШњШ кбведа жШйњк 
„ЬЭЫЭдЭзапк иШг ЮаЪей“. МШ иШгег жеоЭйбк ОШЪвеЪа-
ћЭЪЭ гаива ЮаЪей иЭ аЯјЭЬдШоШЪШ иШ спајањел љтдрйе 

паре. ОејЭЬадШода ЮаЪей јЭ йШбе жеийШЪљЭд бШе ЬЭе 
иаийЭгШ, иШге јЭЬШд ЪаЬ жеийејШњШ зШиЭ. ЗШ ЮаЪей иЭ 
дЭгадеЪде ЪЭЯкјЭ бзЭйШњЭ, бШе пйе јЭ жзЭймеЬде к зШЬк 
а дШЯдШоЭде. Нде пйе иЭ дЭ игЭ ЯШдЭгШзайа јЭийЭ ЬШ 
бзЭйШњЭ дајЭ иШге дЭпйе пйе јЭ иЪејийЪЭде ЮаЪаг йЭ-
вагШ – бзЭйШњЭ јЭ еде пйе ам оада ЮаЪагШ. 

ЙзЭйШњЭ јЭ ЬазЭбйде ЪЭЯШде ЯШ лаЯаобе йЭве, 
гаиШе бејШ иЭ бзЭћЭ бзеЯ ЪзЭгЭ (жзегапљШјкћа жзе-
пвеий ава ЩкЬкћдеий) јЭийЭ „жЭзЪЭзЯајШ жзазеЬЭ“ е 
бејеј ОШЪвеЪаћ ЫеЪеза. ОебкпШј оеЪЭбШ ЬШ кбведа Щев 
јЭийЭ ЯШжзШЪе жебкпШј ЬШ иЪејЭ бзЭйШњЭ бзеЯ жзеийез а 
ЪзЭгЭ коада ЩЭЯЩевдаг. ГвШЪда жзеЩвЭг беја иЭ јШЪљШ 
к ЪЭЯа иШ еЪег йЭЮњег јЭийЭ йШј пйе ЩЭЯ ЩевШ, беја ЫШ 
ежегањЭ ЬШ јЭ жзЭпШе иЪејЭ ЫзШданЭ, оеЪЭб дЭ ЯдШ бШЬШ 
ЬШ иЭ ЯШкийШЪа. ЙШЬШ ЫеЪезаге е ЪЭЫЭйазШњк, жегапљШ-
ге дШ жеийејШњЭ бејЭ јЭ иЪЭЬЭде, ЩЭЯ жзегЭдШ а жегЭ-
зШњШ. ЙШЬШ ОШЪвеЪаћ кжейзЭЩљШЪШ жејШг Щаевепбе ЪЭ-
ЫЭйазШњЭ, ед гаива дШ жеийејШњЭ бејЭ јЭ набваоде а 
иШгаг йаг жзазеЬде. ЙзЭйШњЭ ЮаЪейШ, Шбе јЭ к ибвШЬк 
иШ жзазеЬег, дЭ ЪеЬа зШЯзЭпЭњк бејЭ Ща дШ Щаве беја 
дШоад еигаиваве жејЭЬадШодк ЭЫЯаийЭднајк. Се јЭ бзЭ-
йШњЭ оаја јЭ јЭЬада наљ аижкњЭњЭ иежийЪЭдеЫ, Щаеве-
пба жзЭЬеЬзЭђЭдеЫ, ЮаЪейдеЫ бзкЫШ. 
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Јеп јЭЬде ЯШжШЮШњЭ дШг дЭ игЭ жзегШћа – иЪЭий 
јЭ еде пйе оеЪЭбШ ЪеЬа бШ жебкпШјк кеЩваоЭњШ гаива, 
Ш ЯШйаг а бШ ийЪШзШњк ЯШјЭЬдаобЭ аЬЭевеЫајЭ. ИЬЭе-
веЫајШ јЭийЭ оадавШн беја ОШЪвеЪаћЭЪЭ јкдШбЭ дЭзЭйбе 
йЭзШ к игзй бејШ јЭ, иШ јЭЬдЭ ийзШдЭ, жзазеЬдШ, јЭз ое-
ЪЭб дЭгадеЪде кгазЭ, Ьеб јЭ, иШ ЬзкЫЭ, жЭзЪЭзЯајШ ЯШ-
идеЪШдШ дШ ЯШмйЭЪк ЯШ кдапйЭњЭг иЪам едам беја даик 
ЬЭе дШпЭЫ иаийЭгШ гапљЭњШ. ТжзШЪе дШ еЪег гЭийк иЭ 
јШЪљШ ЯдШоШјдШ зШЯвабШ аЯгЭђк ОЭйбеЪЭ а РагадЭ игз-
йа. ОЭйбе кгазЭ јЭз јЭ дЭкбвежљаЪ к бевЭбйаЪ к игаивк 
ЬШ ЫкЩа иЪејк Щаевепбк лкдбнаедШвдеий – њЭЫеЪе йЭве 
јЭ аийзепЭде а ЬейзШјШве. РагШ кгазЭ јЭз иЭ дЭ кбвШжШ 
к ЬегадШдйдк аЬЭевеЫајк. РагШ јЭ бзаЪ јЭз гк јЭ иад 
жШзйаЯШд. 

ДегадШдйдШ иЪЭий аибљкокјЭ икжзейдеийа а Ра-
гадШ игзй јЭ дЭжзШЪЭЬдШ же иЪаг бзайЭзајкгагШ жзе-
гапљШњШ љкЬибеийа. ЦайШвШн, бШе оеЪЭб беја дЭ геЮЭ 
ЬШ зШЯкгЭ дЭжзШЪЬк кгазШњШ, дЭгадеЪде жеиЭЮЭ ЯШ 
жеивЭЬњаг ежзШЪЬШњЭг бејЭ гк јЭ жзазеђЭде а бејЭ гк 
јЭЬаде а жзЭеийШјЭ – Щаевепбаг. РагШ жеийкжШ дШ аийа 
дШоад. Нд, жзЭЬ ванЭг игзйа, жзажеЪЭЬШ е иЪег Юа-
Ъейк бШбе Ща иЭЩЭ (Ш а ивкпШенЭ) жеЬиЭйае ЬШ јЭ аижк-
дае иЪеј бзкЫ. ЈЭЬдеийШЪдајЭ зЭоЭде – жзЭЬ игзћк бејШ 
јЭ ЯШ геЬЭздеЫ – еиЪЭпћЭдеЫ оеЪЭбШ кЪЭб йзШЫаодШ, бљк-
оде жайШњЭ бејЭ оеЪЭб жеийШЪљШ јЭийЭ бевабе кгазкћа 
агШ ЫеЬадШ. Абе јЭ ед ийШзаја, дЭаЯЩЭЮде иЭ ШбйаЪазШ 
Щаевепба жзЭЬеЬзЭђЭдШ зЭШбнајШ бејШ жеоаЪШ дШ бза-
йЭзајкгк ЬеЪељдеийа а аижкњЭдеийа бзкЫШ. НЪег га-
пљк иЭ жејЭЬадШн ЩзШда еЬ ийзШмШ еЬ игзйа – ЯШйЪШ-
зШјкћа жзЭЬ њег еоа бШе а ОЭйбе Рйејдад к йзЭдкйбк 
Ьеб гк иЭ гейбШ бзЭћЭ бШ ЫвШЪа. 

 
Игпе рктцаја и рверси 
 

Т Рагадеј иЪЭийа жеийеја ЯдШоШјдШ бегжедЭдйШ 
бејШ ЫШ оада Щваибаг жзазеЬдег ЮаЪейк, Ш йе јЭ жза-
мЪШйШњЭ ивкоШјШ бШе еЬвкокјкћЭЫ лШбйезШ к љкЬибег 
ЮаЪейк. НЩјШпњШЪШјкћа иЪеј ЬевШЯШб к веЫез, ед бШЯкјЭ: 
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Шерс лерехи йармије, окнлбипамил вагнмила, из 
мичйнг кнгнпа онвезки рт мар за Бенгпад. 

Сайн рал, зафваљтјтћи рктцајт, днроен, евн, ма опаг 
ичцезмтћа. 

Йан чсн рал, фипнл ирснг снг гнрондапа живнса 
и рлпси, днчан и ма нвај рвес. 

И ја, а и лнја онйнјма бпаћа и рерспе. 
И лнји римнви (ОШЪвеЪаћ 1993: 43). 
 

Деб РагШ иЪеЬа зШокдЭ, ед аЯдеЪШ к аийк зШЪШд 
ЬеЪеЬа ЮаЪей а игзй, ЮаЪЭ а гзйЪЭ, жзЭжеЯдШјкћа ам 
бШе ЬЭе аийеЫ жзенЭиШ, беја јЭ оеЪЭбк дЭимЪШйљаЪ, Шва 
ЫШ йе дЭ оада гШњЭ ийЪШздаг. Нде пйе ЫШ еЬ жзазеЬЭ 
кЬШљШЪШ, Шва жзаЩваЮШЪШ љкЬибеј иЪЭийа јЭийЭ жебкпШј 
ЬШ еЪШј жзенЭи зШЯкгЭ: „Ава йе, пйе гЭ Щайа дШ ЩЭвег 
иЪЭйк ЪапЭ дЭћЭ, гШњЭ гЭ гкоа еЬ жайШњШ бШбе иШг, 
оајег Ъељег а бејег аЫзег ивкоШјШ ЬепШе гЭђк ЮаЪЭ.“ 
(ОШЪвеЪаћ 1993: 45). МШ йег гЭийк аижељШЪШ иЭ ЮЭљШ 
ЬШ иЭ жејга еде пйе јЭ жзЭ жеоЭйбШ иежийЪЭдеЫ бзкЫШ, 
ЬШ иЭ ЭЫЯаийЭднајШ еигаива. ОайШњЭ бејЭ жеийШЪљШ 
јЭийЭ чса ре сн днгндикн да ја живил. НЬЫеЪез Ье бејЭЫ 
ЬевШЯа јЭ: 

 

[...] сайав ли је отс тхпсам т тртднвт йњигт и 
рлиран нд Бнга дас. 

Нд Бнга дас, а нд љтди ондпжам. Ондпжавам, евн 
дн нвнг цара. А већ мапедмнг спема, йан т каонст, ки-
чавајтћи ле живнса дапнваће рлпћт, рекећи ле, внљнл 
Бнжјнл а љтдрйнл ндктйнл, из спајања т вецмнрс (ОШЪ-
веЪаћ 1993: 45). 

 

МШ еЪег гЭийк кбљкоЭдШ јЭ аЬЭјШ е БеЫк бШе еде-
гЭ беја еигапљШЪШ љкЬиба ЮаЪей, жза оЭгк РагадШ 
ЪаЯајШ иЪЭйШ жеийШјЭ ЬегадШдйде мзапћШдибШ. Фзап-
ћШдибШ ЪЭодеий зШЯвабкјЭ иЭ еЬ едЭ бејШ јЭ иЪејийЪЭдШ 
набваодег ЬеЮаЪљШјк ЩаЪийЪеЪШњШ. НЪШбЪШ жЭзижЭбйа-
ЪШ жеЬзШЯкгЭЪШ ЬШ јЭЬадбШ жевШЯа еЬ иЭЩЭ бШе адЬа-
ЪаЬкЭ, бејШ гезШвдег аижзШЪдепћк иЪеЫ ЬЭвШњШ геЮЭ 
ЯШивкЮайа ЪЭодеий к ЬеЩзег. РШ ЬзкЫЭ ийзШдЭ, жзазеЬ-
де ЩаЪийЪеЪШњЭ дЭ жеЯдШјЭ бШйЭЫезајк гезШвШ. Нде иЭ 
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ЯШидаЪШ дШ ЬеЮаЪљШјк жејЭЬаднШ бШе ЬЭвШ нЭвадЭ, жза 
оЭгк ед еийШјЭ жзЭйЭЮде дЭадЬаЪаЬкШваЯеЪШд, жШ иШ-
гаг йаг, к ЪЭвабеј гЭза а дЭиЪЭийШд. Абе иге зЭбва 
ЬШ иЭ РагШ иШге лезгШвде газа иШ игзћк, Ьеб њЭЫеЪШ 
иЪЭий а ЬШљЭ йзШЮа зШЯвеЫ а еЩјШпњЭњЭ, едЬШ јЭ йе дШ 
еЪег гЭийк дШјеоаЫвЭЬдајЭ. Т дЭгеЫкћдеийа ЬШ гаиШе 
жзамЪШйа игзй едШ иЭ жзЭкигЭзШЪШ жзЪе бШ жеоЭйбк – 
бШ кЯзебк жеийејШњШ адЬаЪаЬкЭ, Ш жейег бШ едегЭ пйе 
ћЭ Ьећа дШбед њЭдеЫ кгазШњШ – бШ ЪЭодеийа. МШ же-
оЭйбк а дШ бзШјк, же Рагадег имЪШйШњк, дШвШЯа иЭ БеЫ. 

ОзЭймеЬде жегЭдкйа ивкоШј, беја јЭ ивЭжШ аЫзШ, 
јЭз јЭ дЭиаийЭгШйаоШд а дЭжзЭЬЪаЬаЪ, йЭ кЪвШоа оеЪЭбШ 
к иЪејк аЫзк, йЭзШјкћа ЫШ ЬШ а иШг жеийкжШ дЭжзега-
пљЭде а адийадбйаЪде, РагШ жейег икжзейийШЪљШ 
БеЫк: 

 

Јеп живнс ре рвайнл рсвнпт, оа и леми, цими ве-
цмил. И ралн рктцај – сај семах, сн ђавнље гнвмн чсн 
мал лпри пацтме т царт йада рве изгкеда кеон, рйкадмн и, 
тз Бнжји бкагнркнв, трлепемн йа вецмнрси, сн кевн рле-
сакн, сај йкио леђт оанхила – лтси опивид меизлеп-
мнг спајања и вепт т мачт метмичсивнрс (ОШЪвеЪаћ 
1993: 58). 

 

РвкоШј јЭ ЯШ Рагк „ђШЪељЭ ЫеЪде“, ед јЭ жзеаЯЪеЬ 
мШеиШ, пйе ийеја дШикжзей ибвШЬк беја жзЭЬийШЪљШ БеЫ. 
ВЭодеий мзапћШдШ иЭ жедеЪе ейбзаЪШ бШе адЬаЪаЬкШв-
дШ ЪЭодеий, Шва едШ жеоаЪШ дШ жзаЪаЬк. РагШ иШг бШ-
ЯкјЭ бШбе иЭ ЮаЪей иЪШбег „чини ЪЭодаг“, а бШбе ивк-
оШј „гкйа привид дЭаЯгЭздеЫ йзШјШњШ“ (БевЬеЪШњЭ јЭ 
дШпЭ). РвкоШј ЪзЭЩШ к жељагШ жзаЪаЬШ к бејагШ оеЪЭб 
ЫкЩа иЪЭий е иежийЪЭдаг ЫзШданШгШ к едег игаивк к 
бегЭ иЭ оеЪЭбк оада ЬШ гк јЭ иЪЭ ЬежкпйЭде а Ье-
ийкжде. РагШ ЪзЭЩШњЭ ивкоШјШ жзЭжеЯдШјЭ к йзЭдкнагШ 
бШЬШ иЭ жзЭжкпйШ гШпйа, к гегЭдйагШ бШЬШ ЯШ иЭЩЭ 
бШЮЭ бШбе јЭ мелнћам да ре ндтопе опнсихањт йпнз опн-
рснпе йнји ме онрснје и йпнз впеле йнје мела леђа (ОШЪ-
веЪаћ 1993: 94). 
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ЗШдагљаЪе јЭ кжезЭЬайа ийШњЭ к бегЭ иЭ дШвШЯа 
едШј беја иЭ жекЯЬШ к БеЫШ а ЪЭзкјЭ к иежийЪЭдк ЪЭодеий 
а дЭкдапйаЪеий иШ ийШњЭг к бејЭ оеЪЭб ЯШжШЬШ бШЬШ гШ-
пйШ. РвкоШј к еЩЭ иайкШнајЭ геЮЭ ЬШ жзЭебзЭдЭ љкЬ-
иба ЮаЪей. ЦеЪЭб јЭ к еЪаг йзЭдкнагШ аЯзШЯайе зШњаЪ 
јЭз дЭгШ ЫзШданШ, иШгаг йаг, вШбе геЮЭ Щайа жеЫеђЭд 
дЭизЭћег. Т еЪеј йШоба, ивкоШј жеийШјЭ жеЪеЬ ЯШ еийЪШ-
зЭњЭ жкдеЫ жейЭднајШвШ љкЬибЭ йзШЫаодеийа. ИЯЪез јЭ 
к иШгег оеЪЭбк а њЭЫеЪеј жзазеЬдеј йЭЮња ЯШ ЩЭибзШ-
јЭг, бејШ Ыкпа иЪЭий е иежийЪЭдеј гШњбШЪеийа. РвкоШј 
зкпа жебкпШјЭ оеЪЭбШ ЬШ иЪЭ аижвШдазШ, кЩЭђкјЭ ЫШ ЬШ 
јЭ иЪЭ геЫкћЭ а бзајЭ иЭ бШе ЯШгбШ к едегЭ пйе Щаиге 
геЫва дШЯЪШйа дШјљкЬибајаг жейЭЯагШ. 

МШ жзагЭз, РагШ жебкпШЪШ ЬШ ЯШпйайа иЪеЫ иа-
дШ, ЯШйе а ЩаЪШ жзаЪЭЬЭд. Саг адийадбйаЪдаг жейЭЯег 
иЭЩЭ еЬЪеЬа к игзй, ава бШбе ед иШг ЯШбљкокјЭ – БвШ-
ЫејЭ дШЬ њаг аЯЪзпШЪШ вШжей йагЭ пйе еЬвШЯа к жШз-
йаЯШдЭ. РагадШ веЫабШ дШ еЪег гЭийк дајЭ иШиЪаг же-
ЫзЭпдШ јЭз иЭ вШжей жзамЪШйШ бШе дЭгадеЪдеий, дШоад 
ЬШ гвШЬа дШийШЪЭ ЬШ жеийејЭ а еЬЩШнЭ ийШзе а ЩЭибе-
заиде, Щаевепба ЬейзШјШве. Нде пйе иЭ к жезЭђЭњк 
дЭбШЬШпњЭЫ вШжейШ а РагадеЫ ивкоШјШ јШЪљШ бШе зШ-
ЯвабШ јЭийЭ кгШњЭдШ ЪзЭЬдеий ЮаЪейШ жзаикйдШ к ге-
ЬЭздег ЬеЩк. 

РагадШ игзй иЭ еЬаЫзШЪШ дШ икЬШзк ЬЪЭ аЬЭеве-
ЫајЭ к бејЭг ЯШийкждана еЩЭ ийзШдЭ ЫкЩЭ жзЭЬийШЪк е 
ЪзЭЬдеийа ЮаЪейШ. РагШ еЪШј дЭЬеийШйШб жзЭжеЯдШјЭ 
беЬ ВкбШ а жШзйаЯШдШ бејЭ ик „ЯШйзеЪШва жШљЭЪадШ а 
игзй“, жШ ам иЭ „зШђШњЭ а ЮаЪей дагШве дЭ йаок“ (ОШЪ-
веЪаћ 1993: 39). ОайШњЭ бејЭ иЭ дШгЭћЭ јЭийЭ ЯШ пйШ иЭ 
едЬШ еда ЩезЭ Шбе дЭгШјк иЪЭий е ЪзЭЬдеийа ЮаЪейШ, 
йШодајЭ, Шбе йк ЪзЭЬдеий дЭ еиЭћШјк. МШ еЪег гЭийк Ье-
вШЯа Ье аЯежШоШЪШњШ ЮаЪейШ бејЭ ОШЪвеЪаћ жегањЭ к 
найазШдег адйЭзЪјкк. РагШ икЫЭзапЭ жеийејШњЭ ЯШйзе-
ЪШдеийа игзћк, Шва јЭ ЪШЮде а йе ЬШ гвШЬа жШзйаЯШда 
аЯдеЪШ кдеиЭ деЪЭ беваоадЭ аийеЫ ейзеЪШ к езЫШдаЯШг. 
Нда ик дШЪабдкйа дШ жзаикийЪе игзйа к иЪејаг Юа-
ЪейагШ, Шва, Шбе ЯШЩезШЪљШјк дШ гећ зШђШњШ, едЬШ јЭ 
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њамеЪе жеийејШњЭ кигЭзЭде бШ ЬЭийзкбнаја а ШкйеЬЭ-
ийзкбнаја. Се ЪапЭ дајЭ зШЪдеЬкпдеий жзЭЬ игзћк јЭз 
јЭ едШ ЬЭе жзазеЬдеЫ йебШ ийЪШза, йе јЭ игЭпйШњЭ игз-
йа аЯ бејЭ иЭ дапйШ дЭ зШђШ к нЭдйШз ЮаЪейШ. 

ИЯЪзпШЪШњЭ вШжейШ гдеЫе јЭ ЩваЮЭ жзЭжкпйШњк 
ивкоШјк – едегЭ пйе гезШ Щайа, Ш пйе оеЪЭб дШивкћкјЭ. 
РвкоШј јЭ ижељШпњШ иавШ бејШ аЯвШЯа аЯ ебЪазШ зШЯкгШ 
а бШе йШбЪШ иваодајШ јЭ жзазеЬдег ивЭЬк ийЪШза, Ш едШј 
беја иЭ жзЭжкпйШ ивкоШјк ЬежкпйШ ЬШ ЮаЪей аЬЭ дЭ же-
бкпШЪШјкћа ЬШ ЫШ еигаива. РвкоШј оеЪЭбк дШ бзШјк 
ейбзаЪШ ЬШ јЭ жШйњШ ажШб дЭаЯЩЭЮдШ а ивкоШј еийШјЭ ЬШ 
к кбкждеийа жеийејШњШ ЩзШда Щаевепба ибвШЬ. Абе 
РагШ еЬЩајШ ивкоШј, ед ЯШжзШЪе еЬЩајШ еЪк жзазеЬдк 
дкЮдеий. ЊЭЫеЪ мзапћШдиба ЬеЮаЪљШј иЪЭйШ беја ЯШ-
мйЭЪШ еЩкЯЬШЪШњЭ иежийЪЭдеЫ ЭЫШ дајЭ аийе пйе а еЬик-
ийЪе адЬаЪаЬкШваЯШнајЭ иЪејийЪЭде жзагайаЪдајеј иЪЭ-
ийа. Т мзапћШдийЪе јЭ, жШ оШб а йе бШбе ЫШ РагШ имЪШйШ, 
ЬазЭбйде кжаиШдШ аЬЭјШ ЬШ јЭ оеЪЭб дШјиШЪзпЭдајШ Ще-
ЮајШ йЪезЭЪадШ бејк иЪЭий еЬЪШјШ еЬ еийШвам ЩаћШ (1 
MojиајЭ 1: 26). ЖаЪљЭњЭ к ибвШЬк иШ жзазеЬдаг ЯШбеда-
гШ ЯдШоаве Ща кбаЬШњЭ еЪШбЪЭ аЬЭјЭ – оеЪЭб ЮаЪа бШе 
еЪнШ ава гЭЬкЯШ а гЭђк њагШ дЭгШ зШЯвабЭ. Нде пйе 
РагШ бШЯкјЭ е бзкЮдег ЮаЪейк, дШ еЪШј дШоад, жеийШјЭ 
иШгееЩгШдШ. ЗШ њЭЫШ дЭгШ ЩЭбийЪШ еЬ ийзШмШ. 

 
Рспаф и бнк 
 

Р йаг к ЪЭЯа, дЭ йзЭЩШ аЯЫкЩайа аЯ ЪаЬШ ЬШ иеж-
ийЪЭдШ игзй дабШЬШ оеЪЭбк дајЭ жзазеЬдШ, да едЬШ бШ-
ЬШ жеЬ жзазеЬдаг жеЬзШЯкгЭЪШге дкЮдеий, еоЭбаЪШ-
деий а аижкњЭњЭ бзкЫШ. ИЯЪЭиде јЭ ЬШ јЭ к дШпЭг Ье-
ЮаЪљШјк жзепвеийа жзаикйдШ еЬзЭђЭдШ „зегШдйаЯеЪШ-
дШ деийШвЫајШ“ јЭз дШЫвШпШЪШге јЭЬадийЪе йЭвШ, иЭбик-
Швдеийа а игзйа к дЭоЭгк пйе еЬзЭђкјЭге бШе „жза-
зеЬда ЮаЪей“ (Brooks 1993: 5). ЦШб а ОЭйбе оајШ јЭ 
иЪЭий жзагайаЪдајШ еЬ РагадЭ жзЭЬ игзћк дШ бзШјк 
ЯШйЪШзШ еоа. ЦеЪЭб адийадбйаЪде ЯдШ ЬШ ћЭ ЫШ игзй же-
ЪзЭЬайа а ЮЭва ЬШ аЯЩЭЫдЭ жеивЭЬња Щев, беја дЭћЭ 
Щайа ебедоШд јЭз жеивЭ њЭЫШ дЭћЭ дШийкжайа жЭзаеЬ 
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ЯШвЭоЭњШ. МШикжзей едегЭ пйе ОШЪвеЪаћ ЯШжШЮШ е љкЬ-
ибег жебкпШјк ЬШ аЯЩЭЫдЭ Щев, ийеја оањЭданШ ЬШ дЭ 
геЮЭге зЭћа ЬШ јЭ йе аибљкоаЪе оеЪЭбеЪШ йЭЮњШ. 
ЖаЪейањЭ ћЭ йШбеђЭ дШийејШйа ЬШ Щев аЯЩЭЫдк, ЪеЬЭћа 
зШокдШ е йегЭ ЬШ иЭ ед дЭ жедШЪљШ. МШЫед ЯШ иШгееЬз-
ЮШњЭг јШоа јЭ еЬ набваодеЫ ЬеЮаЪљШјШ ЮаЪейШ. Т бзШј-
њеј вадаја     аижкњЭњЭ ЩаевепбеЫ бзкЫШ а еийШЪљШњЭ 
жейегийЪШ жзЭЬийШЪљШ иШге јЭЬШд ЪаЬ аижељЭњШ йеЫ 
дШЫедШ. ЖаЪейањШ ћЭ игзй жзамЪШйайа иШге едЬШ бШЬШ 
еиЭйа ЬШ јЭ Щев дЭаЯвЭоаЪ (ТжезЭЬайа иШ: Scarry 1985: 
162). 

Т иШгег оадк вШжейШ йеЫШ дЭгШ. СЭве јЭийЭ Ье-
йзШјШве, Шва ОЭйбеЪе йЭве јеп дајЭ ЯШЪзпаве иЪејЭ бзЭ-
йШњЭ. Нде јЭ кижезЭде, Щваибе дЭаЯвЭоаЪеийа, Шва јеп 
кЪЭб иЭ бзЭћЭ. КШжей јЭийЭ жзаийШјШњЭ дШ ЮаЪейдк дк-
Юдеий, Шва јЭ йе жзаийШјШњЭ дШ дкЮдеий бејк ЬабйазШјк 
ЬзкЫа – бевЭбйаЪ бејЭг жејЭЬадШн жзажШЬШ. ИийадШ јЭ 
ЬШ еда дШийејЭ ЬШ жепйкјк жзазеЬда ЯШбед, Шва жзЭ иЪЭ-
ЫШ жепйкјк иежийЪЭдЭ адйЭзЭиЭ. Т ивкоШјк иШ вШжейег 
дајЭ жзазеЬШ Эбижванайде зЭбвШ ЬШ јЭ ЬеийШ ЮаЪейШ жзЭ-
баЬШјкћа ЫШ, ЪЭћ јЭ оеЪЭб жзенЭдае (бевабе ЫеЬ ЬШ гк јЭ 
иЪЭий геЮЬШ жзагайаЪдШ) бШбе едШ жебкпШЪШ йе ЬШ бШ-
ЮЭ. МШ еЪег гЭийк ейЪШзШ иЭ жайШњЭ – пйШ Шбе јЭ а 
вШжей иШге јЭЬШд еЩваб жЭзЪЭзЯајЭ иЪЭийа беја га иШ 
иШЬШпњЭ жеЯанајЭ геЮЭге имЪШйайа бШе оад ЩваЯШб 
жзазеЬдег ивЭЬк ийЪШза а назбквШздег ЪзЭгЭдк? МЭ 
жзЭЬийШЪљШ ва вШжей йШбеђЭ жебкпШј ЬШ иЭ жзЭбадЭ Щев 
а ЯШкийШЪа жзежШЬШњЭ? ОзЭ иЪЭЫШ, њагЭ иЭ жзЭбаЬШ иеж-
ийЪЭда Щев аЯЪзпаенШ а жзежШЬШњЭ едеЫШ дШЬ бејаг јЭ 
вШжей аЯЪзпЭд, Шва а жзежШЬШњЭ бевЭбйаЪШ оаја ЮаЪей 
ийШзе ванЭ ейЭЮШЪШ. 

СзЭЩШ зШпоаийайа еЬгШм ЬШ вШжей дајЭ а дЭ ге-
ЮЭ Щайа кЩаийЪе аЯ гавеизђШ. ИЯЪзпавШн иЭ дајЭ иШЮШ-
вае дШ жШйњк ийШзеЫ енШ, ед кЩајШ јЭз јЭ йШбШЪ еЩаоШј а 
јЭз дЭ ЮЭва ЬШ ед иШг жШйа јЭз гк јЭ ейШн дШ йЭзЭйк. Се 
јЭ еЩзЭЬ бегЭ иЭ дЭ ЯдШ жеоЭйШб а дЭ ивкйа бзШј – Шва 
жеоЭйШб ЯШвШЯа к гайибе ЪзЭгЭ: 
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СШге, к ШвкЫа, к бејеј јЭ дШЬ ОЭйбеЪаг енЭг аЯ-
ЪзпЭд вШжей, а дШЬ енЭг ОЭйбеЪеЫ енШ, а йШбе кдШЯШЬ, к 
гзбвадк гадквеЫ ЪзЭгЭдШ бегЭ иЭ дЭ ЯдШ да жеоЭйШб 
да бзШј, аЯЪзпаћЭ иЭ а дШЬ ОЭйбег, енЭг Јейадаг. ЙШе 
пйе ћЭ иЭ аЯЪзпайа а дШЬ Јейег, а њЭЫеЪаг иадеЪагШ, 
а иадеЪагШ њЭЫеЪам иадеЪШ – ЬебвЭ ЫеЬ ЩкЬЭ аийеодЭ 
РзЩајЭ, РЭјгЭдибеЫ ЬевШ, ЗјШжадЭ а ЗјШжадШнШ (ОШЪве-
Ъаћ 1993: 19-20). 

ДЪШ ЬЭйШљШ ик еЪЬЭ аЯзШЯайе ЯдШоШјдШ – ЪзЭгЭд-
ибе ийШжШњЭ жзепвеийа а ЩкЬкћдеийа а жзЭйжеийШЪбШ 
оеЪЭбШ ЬШ еде пйе јЭ Щаве а пйе йзЭдкйде јЭийЭ гезШ 
ЯШкЪЭб Щайа. ВзШћШњЭ к жзепвеий жзаиЭћШњЭг дШ йе 
дШЬ багЭ јЭ еЬ жзЭЬШбШ аЯЪзпЭд вШжей а ЫвЭЬШњЭ „к 
гзбвадк гадквеЫ ЪзЭгЭдШ бегЭ иЭ дЭ ЯдШ да жеоЭйШб 
да бзШј“ јЭийЭ йзЭдкйШб к бегЭ иЭ жзепвеий жзЭйЪШзШ к 
иШЬШпњеий, Шва а к ЩкЬкћдеий. ГвЭЬШњЭ к „гадкве ЪзЭ-
гЭ бегЭ иЭ дЭ ЯдШ жеоЭйШб“ јЭийЭ јЭЯаоба веЫаоде јЭз иЭ 
дЭ ЯдШ бШЬШ иЭ еЩаоШј кийШдеЪае а жзЭйжеийШЪљШ иЭ ЬШ јЭ 
йк еЬкЪЭб, Шва Шбе иЭ бШЮЭ ЬШ гк иЭ дЭ ЯдШ бзШј, ЯдШоа 
ЬШ йе ЪзЭгЭ јеп йзШјЭ. ВЭћ к дШзЭЬдеј зЭоЭдана Эби-
жванайде јЭ аЯдЭиЭдШ аЬЭјШ ЬШ ћЭ еде к йег еЩвабк 
дШийШЪайа ЬШ жеийеја а к ЩкЬкћдеийа. ВзЭгЭ јЭ к Ьа-
зЭбйдеј, дЭзШибаЬаЪеј ЪЭЯа иШ еЩзЭЬег а еде јЭийЭ наз-
бквШзде а гайибе. АдШваЯазШјкћа ийзкбйкзк гайШ ЙвеЬ 
КЭЪа-Рйзеи ЯШжШЮШ: 

 

„Ali unutrašnja vrijednost što se pridaje mitu, pro-
izlazi odatle što ovi događaji, za koje se smatra da se 
odvijaju u jednom trenutku vremena, isto tako tvore 
jednu trajnu strukturu. Ova se istodobno odnosi na pro-
šlost, sadašnjost i budućnost. Jedna usporedba će pomoći 
da se precizira ova temeljna dvosmislenost. Mitskoj misli 
nije ništa sličnije od političke ideologije. U našim suvre-
menim društvima, možda, ova je samo zamijenila onu.“ 
(Lévi-Strauss 1989: 216-217). 

 

Ава, еЬШдеий йег еЩзЭЬк ЩаЪШ жзЭбадкйШ, Ш иШ-
гаг йаг иЭ жзаЪаЬде аибШоЭ аЯЪШд ЪзЭгЭдШ. ЙШЬШ бШ-
ЮЭге жзаЪаЬде, гаиваге дШ йе пйе га жезаоЭге ЬШ 
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ЮаЪаге дШ еЬзЭђЭда дШоад дЭ ЯдШоа ЬШ йШбе а ЬШљЭ дЭ 
ЮаЪаге. ВзЭгЭ йЭоЭ к бзкЫ а ЪкоЭ оеЪЭбШ ЯШ иеЩег Ье-
жШЬШве иЭ йе њЭгк ава дЭ. ЦШб а кЪеђЭњЭ аЬЭевеЫајЭ, 
иШ бејег КЭЪа-Рйзеи жезЭЬа гайибк гаиШе, кбвШжШ иЭ к 
ЪЭвабеј гЭза к йШбШЪ ЬеЮаЪљШј ЪзЭгЭдШ, йЭ дајЭ ивкоШј-
деий ЬШ иЭ нЭдйзШвда ЬЭе зегШдШ ЩШЪа ЮзйЪег аЬЭе-
веЫајЭ, бејШ ћЭ иЭЩЭ жезЭЬайа иШ ЮзйЪег зайкШвШ. 

СзЭЩШ агШйа к ЪаЬк ЬШ иЭ Ъзве ЩзЯе к йЭбийк, 
бШЬШ ОЭйбе ЪЭћ ЯдШ ЬШ дЭћЭ ЬеоЭбШйа ивЭЬЭћа ЬШд, јЭз 
ћЭ ЫШ иад кигзйайа, бШЮЭ: „СШбЪШ јЭ БеЮјШ жзШЪЬШ. СШбе 
јЭ ейбШЬ јЭ иЪЭйШ а ЪЭбШ. И йШбе ћЭ кЪЭб Щайа.“ А еЬгШм 
ЯШйаг ивЭЬа зЭоЭданШ: „ЈЭз иЪЭ јЭ дЭжеийејШде: агШ ЫШ 
еЬ ЬШдШи Ье икйзШ, иЪЭйвкнШ бевабе йзЭжйШј ебШ – жШ а 
љкЬибе йзШјШњЭ.“ (ОШЪвеЪаћ 1993: 21). НЪЭ ЬЪЭ зЭоЭда-
нЭ ик жзаЪаЬде бедйзШЬабйездЭ. РШ јЭЬдЭ ийзШдЭ, ийеја 
аЯјШЪШ ЬШ ик ЯШбеда еЩзЭЬШ ЪЭода – ЬШ ћЭ иЭ к дЭЬеЫвЭЬ 
жедШЪљШйа к ЪзЭгЭдк, Ьеб иЭ жейег аЯдеиа аЬЭјШ ЬШ јЭ 
иЪЭ жзевШЯде. ЛеЮЬШ Щаиге а геЫва ЬШ йЪзЬаге ЬШ ик 
йк икжзейийШЪљЭда ЮаЪей љкЬибЭ зШиЭ к нЭвада иШ ЯШ-
бедагШ беја еЩЭЯЩЭђкјк ЬШ едШ ежийШдЭ а адЬаЪаЬкШв-
да ЮаЪейа. Ава, ЬзкЫШ зЭоЭданШ жеоаЪШ дШ ЯШбљкобк ЬШ 
јЭ „иЪЭ дЭжеийејШде“, „па а љкЬибе йзШјШњЭ“ (БoвЬoЪaњЭ 
јЭ дШпЭ). ОезкбШ бејк ЬеЩајШге Ща ейжзавабЭ ЩавШ: иЪЭ 
жзевШЯа, жШ јЭ иЪЭ а ЪЭоде. НЪЬЭ дЭгШ бедйзШЬабйез-
деийа – Шбе иЭ жзевШЯдеий жедШЪљШ, едШ јЭ бедийШдйШ. 
НдШ еЩЭЯЩЭђкјЭ кЪЭб деЪа жеЪзШйШб дШ жеоЭйШб јеп јЭ-
ЬдеЫ жзежШЬШњШ. 

Т ЪапЭ жкйШ жегЭдкйег йзЭдкйбк бШЬШ ОЭйбе ЯШ-
йЪШзШ еоа жзЭЬ иЭдбег гейбЭ геЮЭге жзЭжеЯдШйа ЯШ-
оЭйбЭ иЪЭийа бејШ ийзШмкјЭ дЭ йевабе еЬ жзазеЬдЭ, ЪЭћ 
еЬ гЭйШжзазеЬдЭ игзйа бејШ еЯдШоШЪШ игзй иежийЪЭдЭ 
иЪЭийа. ЙегШЬШњЭ йЭвШ еЬ ийзШдЭ ЮаЪейањШ зШдајЭ к 
йЭбийк јЭ кЪЭЬЭде зЭоагШ „дЭћЭ ЫШ да Щайа“. НЪе ОЭ-
йбеЪе еиЭћШњЭ иваоде јЭ Рагадег к жеивЭЬњЭг иЭћШњк 
бејЭ аЯдеиа жзЭЬ игзй. Деб аЯЫкЩљЭд к ЬаЪљада РЭј-
гЭдибеЫ ЬевШ, бејШ јЭ аЯдЭдШЬШ кивЭЬ игзбШЪШњШ жеийШ-
вШ ийзШдШ а жзЭйЭћШ, вкйШ йзШЮЭћа иЪејЭ ЪевеЪЭ а еивк-
пбкјкћа ЯЪкбеЪЭ дЭЪаЬљаЪам ЯЪЭза, ед жегапљШ: 
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Парспгмтће ле. И нд леме меће нрсаси ми спага. 
Ми вкар р гкаве. 
Ми мнйас р опрса. 
(Йан ми нд лнјиф опедайа – нцева, деднва, опадедн-

ва и цтйтмдеднва. Йнјила ре ми иле ми гпнб ме зма) (ОШЪ-
веЪаћ 1993: 99). 

 

ЙеЬ РагЭ иЭ еЪе иЭћШњЭ дШ ЯЪЭза ийШжШ иШ Ъеј-
данагШ пйе ЫШ к йег йзЭдкйбк, беја геЮЭге еЯдШоайа 
бШе рада жепйе аЯ њЭЫШ жзажеЪЭЬШ, ЯеЪк ЬШ аЯШђЭ, јЭз 
гк јЭ игзй ЬепвШ. Т ОЭйбеЪег ивкоШјк дШбед гаива ЬШ 
ћЭ Щайа зШийзЫдкй, ЬевШЯа Ье ийШжШњШ иШ жзазеЬег, Ье 
иежийЪЭдеЫ „кзШийШњШ к ЯЭгљк а к пкгк“ (ОШЪвеЪаћ 
1993: 26). ПШЯвШЫШњЭ йЭвШ бејЭ ћЭ дкЮде кивЭЬайа дШ-
бед игзйа ЪзШћШ оеЪЭбШ жзазеЬдег иаийЭгк. ЛЭђкйаг, 
еде пйе жвШпа ОЭйбШ Ьеб ийеја дШ ЫзШдана јЭийЭ ЬШ јЭ 
йк ажШб бзШј, ЬШ дајЭ йШбе дЭ Ща ЯШйЪШзШе еоа. 

РШ ЬзкЫЭ ийзШдЭ, к иайкШнаја к бејеј иЭ дШвШЯа 
ОЭйбеЪ жзШкдкб, Ьеб оЭбШ игзй к веЫезк, дЭгШ ижШ-
иедеидЭ аЬЭјЭ е ийШжШњк иШ жзазеЬег. МШбед ийзШмШ еЬ 
ЯЪЭза а љкЬа беја ик ЯШЬеЩава ЯЪЭзибЭ бШзШбйЭзаийабЭ, 
дЭ еийШјЭ кзШийШњЭ к ЯЭгљк бШе кйЭмШ. ОзазеЬШ јЭ же-
ийШвШ дЭжзајШйЭљ, едШ јЭ аибљкоЭдШ аЯ ЮаЪейШ геЬЭз-
деЫ оеЪЭбШ, Ш а аЯ њЭЫеЪЭ игзйа. РагШ ћЭ кгзЭйа к ве-
Ыезк, кЬШљЭд еЬ њЭ, Шва ЫШ инЭдШ оЭбШњШ жеЬиЭћШ дШ 
зШдаја йзЭдкйШб кЫзеЮЭдеийа оеЪЭбШ беја јЭ ЪЭЯШд ЯШ 
жзазеЬк. И беЬ жзШЬЭЬЭ а беЬ жзШкдкбШ јШЪљШ иЭ ийзШм 
ЯШ йЭве бејЭ ћЭ дЭийШйа јЭз ћЭ ЫШ ЮаЪейањЭ зШибегШ-
ЬШйа, Шва ЯШ зШЯвабк еЬ ОЭйбШ беја жзамЪШйШњЭг набва-
одеийа дШ еЬзЭђЭдег даЪек еигапљШЪШ иЪејк игзй, иШ 
Рагег дЭ ЩаЪШ йШбе. ОегЭдкйШ гЭйШжзазеЬдШ игзй 
јЭийЭ дЭаЯвЭоаЪа бзШј – ийзШм ЬШ дШи ЪапЭ дЭ ЩкЬЭ да к 
јЭЬдег еЩвабк, ийзШм ЯШ беја дЭгШ кйЭмЭ к жзазеЬдег 
зШЯвШЫШњк йЭвШ. 

 
Ражилање впелема т опици 
 

РйзкбйкзШ еЪеЫ бзШйбеЫ зегШдШ јЭ йШбЪШ ЬШ иЭ 
оайШвШн бзЭћЭ бзеЯ ЪзЭгЭ бШбе Ща дШ бзШјк Щае ЬеЪЭЬЭд 
к иайкШнајк ЬШ йе ЪзЭгЭ жебкпШЪШ иШЮЭйа а еЩкмЪШйайа 
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бзеЯ зеЬеивеЪ. Се јЭ, к бзШјњеј вадаја, еде пйе иШг 
АљепШ оада аижайкјкћа иЪејк жзепвеий. ЙзЭйШњЭ бзеЯ 
ЪзЭгЭ јЭ к йза жеЫвШЪљШ бејШ жзЭймеЬЭ зеЬеивеЪк ЯШ-
идеЪШде дШ ЩазШњк лзШЫгЭдШйШ: гайибШ жзепвеий, жзе-
пвеий, а ЪзЭгЭ бејЭ Ща иЭ геЫве еЬзЭЬайа бШе дШјЩваЮЭ 
иШЬШпњеийа, Ш еЬдеиа иЭ дШ Аљепк беја аийзШЮкјЭ. ЗШ-
јЭЬдаобе ЯШ еЪШ йза жеЫвШЪљШ јЭийЭ ЬШ ик игЭпйЭдШ к 
жзепвеий. НЪе геЮЭге йЪзЬайа иШге Шбе жеигШйзШге 
бедйЭбий. ОеЫвШЪљШ ЫеЪезЭ е жзепвеийа иШге Шбе ам 
жеигШйзШге бШе нЭвадк. Абе ам жеигШйзШге ЯШиЭЩде, 
жеЫвШЪљШ е ОЭйбк а Рага ЬЭпШЪШјк иЭ к иШЬШпњеийа. 

Т жзЪег жеЫвШЪљк иЪЭ јЭ ЬШйе к иШЬШпњЭг ЪзЭ-
гЭдк, йЭмдабШ жзажеЪЭЬШњШ јЭ лавгибШ, га жзШйаге 
ЬеЫШђШјЭ беја иЭ жзЭЬ дШгШ еЬгейШЪШјк а йк дЭгШ ЫеЪезШ 
е жзепвеийа. Нде пйе ЪаЬаге бШе жзепвеий јЭ иШге 
иШЬШпњеий дЭбеЫ зШдајЭЫ йзЭдкйбШ (Ricoeur 1984: 11). 
Т ЬзкЫег жеЫвШЪљк, РагШ иЭ аижеЪЭЬШ, ед ЫеЪеза е еде-
гЭ пйе јЭ Щаве, е иЪег ЮаЪейк беја јЭ жзепШе, Шва Ые-
Ъеза аЯ дЭбеЫ РАДА. ЦайШвШн ЯШјЭЬде иШ њаг оЭбШ дЭа-
ЯЩЭЮда бзШј. 

Абе иге иШ ЬЭпШЪШњагШ а јкдШнагШ к жзЪШ ЬЪШ 
ЬЭвШ, бејШ иЭ жзайег еЬаЫзШЪШјк к ЬШљеј жзепвеийа (Шбе 
агШге к ЪаЬк нЭвадк) дЭжеизЭЬде икеоЭда, ЯШпйе јЭ 
едЬШ иШге жеЫвШЪљЭ е Аљепа, бејЭ Ща, веЫаоде, йзЭЩШ-
ве ЬШ јЭ дШјЩваЮЭ оайШенк јЭз гк јЭ а ЪзЭгЭдиба дШј-
ЩваЮЭ, ЬШйе к жзепвег ЪзЭгЭдк, ЬаийШдназШде а ЬеЪз-
пЭде? НЬЫеЪез јЭ ЬШ йе ЩаЪШ ЯШйе пйе иЭ иШ Аљепег 
бедШоде гЭњШ ЬеЮаЪљШј ЪзЭгЭдШ. ЗШ Аљепк дЭ жеийеја 
иШЬШпњеий јЭз ед бедийШдйде дШийеја ЬШ зШЯкгЭ а иЭЩа 
еЩјШида еде пйе јЭ Щаве ЬШ Ща зШЯкгЭе еде пйе јЭийЭ. Т 
йег жзенЭик еде пйе ЈЕРСЕ кЪЭб аЯгаоЭ (Delez 2010: 
134). ЊЭгк јЭ дЭежмеЬде ЬШ дШжзШЪа зеЬеивеЪ бШбе Ща 
ЯШЬеЪељае иЪејк жейзЭЩк ЯШ вадЭШздаг ЪзЭгЭдег. ЙеЬ 
њЭЫШ дајЭ ивкоШј бШе иШ ОЭйбег беја иШге кижкйде, Ьеб 
иЭ бзЭћЭ бШ иЪег бзШјк, еиЭћШ ЬШ йШбе бШе пйе иШ њаг 
ЩаЪШ а йзЭЩШ ЬШ ЩкЬЭ јЭз јЭ йШбе еЬкЪЭб а йШбе ћЭ ЯШкЪЭб 
Щайа. АљепШ ЮЭва ЬШ иЭ еде пйе јЭ Щаве ебедоШ. ЗШ њЭ-
ЫШ јЭ ебедоШЪШњЭ геЫкћЭ иШге Шбе иЪЭ пйе јЭ ЩаЪШве 
еийШдЭ јШиде. НЪе иЭ, дШзШЪде, дЭ ЬЭпШЪШ. 
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ЗШЪзпда ЬЭе – Пнднркнв уаликије Јнсић, жзЭЬ-
ийШЪљШ жзеаЯЪеЬ Аљепадам жебкпШјШ ЬШ ЩкЬЭ мзеда-
оШз иЪејЭ жезеЬанЭ. ДебШЯ ЬШ јЭ а иШг зегШд жзеаЯЪеЬ 
вадЭШздеЫ ЪзЭгЭдШ ЪаЬаге, иШ јЭЬдЭ ийзШдЭ, к њЭЫеЪеј 
лзШЫгЭдйШздеийа, аибаЬШдеийа жзажеЪЭЬдам нЭвадШ, 
бејЭ йзЭЩШ к иЪЭийа ЬШ еЩјЭЬадаге. РШ ЬзкЫЭ ийзШдЭ, жзЭ-
ЪвШий вадЭШздеЫ ЪзЭгЭдШ еЫвЭЬШ иЭ а дШ иШгег бзШјк, к 
жегЭдкйег Аљепадег зеЬеивеЪк. РЪШба еЬ жзЭЬШбШ јЭ 
ЯШебзкЮЭдШ нЭвадШ бејк ед агШ жейзЭЩк ЬШ ЬЭладапЭ, 
ЬШ иШЯдШ пйШ јЭЬдеЫ жзЭйбШ еЬЪШјШ еЬ ЬзкЫеЫ. ОзЭ дЭЫе 
пйе иге иШ зеЬеивеЪег икеоЭда ейбзаЪШге ЬШ ед бШе 
ЬебкгЭдй дЭгШ дабШбШЪ ЯдШоШј, иЪЭЬЭд јЭ дШ даЪе иЪШ-
беЬдЭЪдеЫ жзЭЬгЭйШ. НЪШ бзШйбШ жезеЬаодШ аийезајШ дЭ 
ЯдШоа дабегЭ дапйШ, еиаг иШгег Аљепа бегЭ јЭ Щаве 
ЪШЮде ЬШ јЭ иШийШЪа. МШ бзШјк жеЫвШЪљШ бејЭ ЫеЪеза е 
Аљепадег аийзШЮаЪШњк жзепвеийа, к ЯШЫзШЬа, бШе кЯ-
ЫзЭЬдШ дШжегЭдШ, ийеја: „Еде ЫШ [зеЬеивеЪ] а ЬШдШи, 
аижеЬ ЫШзШЪЭ жЭйзевЭјбЭ. Цаг ЯШЫзга, ЩШЩШ БедбШ јЭ жШ-
ва, јЭз йШЬ еЩаоде дЭийШдЭ ийзкјЭ.“ (ОШЪвеЪаћ 1993: 108). 

МШ еЪШј дШоад, Бедба, ЮЭда аЯ дШзеЬШ, бејШ јЭ же 
имЪШйШњк ЮаЪейШ ЩваЮШ жзЭнагШ дЭЫе жейегнагШ, жШ 
иШгаг йаг а кЬШљЭдШ еЬ АљепЭ, жзепвеий а ЩкбЪШвде 
ивкЮа аибљкоаЪе бШе жеЬвеЫШ ЯШ иШЬШпњеий – Ьебк-
гЭдй е жзепвеийа ийеја жеЬ жЭйзевЭјбег бејШ јЭ йк ЬШ 
иЭ кжШва едЬШ бШЬШ дЭийШдЭ ийзкјЭ. ЛеЫве Ща иЭ зШЯга-
ивайа а е йегЭ пйШ зеЬеивеЪ кежпйЭ йзШЮа беЬ БедбЭ, 
Шбе јЭ Аљепа Щае ЯдШоШјШд. ЈЭЬШд еЬ геЫкћам еЬЫеЪезШ 
јЭийЭ ЬШ АљепШ дШийеја ЬШ дапйШ дЭ деиа иШ иеЩег бШбе 
Ща ЯШЪзпае Щайбк иШ жзепвепћк. ФзедаоШз имЪШйШ ЬШ 
мзедабег дапйШ дЭ геЮЭ ЬШ зЭпа јЭз његЭ дЭ кижЭЪШ 
ЬШ зШибзийа иШ жзепвепћк. Нд гезШ еийШйа к иЪег ЯШ-
ЪаоШјк ЫЬЭ, дШийејЭћа ЬШ иЭ кЬШља еЬ иЪЭЫШ пйе гк јЭ 
Щаве Ье йШЬШ жеЯдШйе, ЯШжзШЪе жеийШјЭ иЪЭ ЬкЩљЭ кжвЭ-
йЭд к йкђЭ ЮаЪейЭ. Се даик Щава еЩаода йкђадна, ЪЭћ 
еда иШ оајаг јЭ жзепвеийагШ а њЭЫеЪШ жзепвеий аижзЭ-
жвЭйШдШ. ЊЭгк јЭ дШ бзШјк набвкиШ жейзЭЩде ЬШ дЭийШ-
дЭ аЯ РЭјгЭдибеЫ ЬевШ, ЬШ иЭ лаЯаоба еЬШйвЭ аЯЩзапЭ, 
бШбе Ща еийЪШзае иЪеј наљ ЬШ иЭ кЬШља, Ш га бШе оа-
йШена дЭ геЮЭге ЯдШйа ЬШ ва к йегЭ а кижЭЪШ. 
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МШјгвШђЭг Јейаћк дЭежмеЬде јЭ ЬШ жеЩЭЫдЭ к 
жзеийезк ЬШ Ща жеЩЭЫШе аЯ ЪзЭгЭдШ бејЭ ЫШ ЫкйШ. Нд ћЭ к 
РЭјгЭдибег Ьевк жкийайа безЭњЭ, Шва йе дајЭ еде изШ-
ийШњЭ иШ жзазеЬег бШбЪе еиЭћШ ОЭйбе. ЗШ ОЭйбШ еЪе 
ЯдШоа аЯваЪШњЭ а изШийШњЭ, ЯШ Аљепк ЪЭЯаЪШњЭ а ква-
ЪШњЭ к икЬ беја ЫШ еЩвабкјЭ. ЊЭЫШ еЬзЭђкјЭ йе пйе Ье-
вШЯа к зеЬде гЭийе иШ жзЭЯазег жзЭгШ енк (жШ а иШге-
гЭ иЭЩа) а жейзЭЩег ЬШ ЗМА. 

Т еидеЪа жезеЬаодЭ аийезајЭ ед жзедШвШЯа жза-
ок е енЭкЩаийЪк а ивЭЬЭћа иЪејк гзЮњк йШге адийад-
бйаЪде жзЭжеЯдШјЭ еидеЪк ЪвШийайЭ жзежШийа. СзЭЩШ агШ-
йа к ЪаЬк йе ЬШ АљепШ дајЭ аийезаоШз, ЪЭћ ЭйдевеЫ. Нд 
иЭ ЩШЪа жезЭбвег а еЩаоШјагШ. СзЭЩШве Ща ЬШ зШЯкгЭ 
бШбе јЭ ЯШјЭЬданШ аЯ бејЭ жейаоЭ лкдбнаедаиШвШ. Аље-
пШ дШийеја ЬШ ЯШЬзЮа а дШкодк еЩјЭбйаЪдеий а ЬаийШд-
назШдеий йШбиШйаЪде дШЪеЬЭћа кЩаийЪШ, бШиШжљЭњШ а 
ийзШЬШњШ ЪЭЯШдШ ЯШ жзЭйбЭ. ИгШ иЪЭий е жедШЪљШњк а 
набваодеийа, Шва ед јЭ дШЬ едаг пйе ЪаЬа а к жзе-
пвеийа а к иШЬШпњеийа ЯЫзеЮЭд. ДШ дајЭ жзаЪкоЭд ЫШ-
ђЭњЭг, геЫШе Ща а зШдајЭ ЬШ еЬЭ. НЪШбе, ед к њагШ 
ейбзаЪШ иЭЩЭ, Ш аЯ йЭ йШобЭ дЭгШ ЫЬЭ ЬШ жеЩЭЫдЭ.10 

ДзкЫе жайШњЭ бејЭ иЭ еЬдеиа дШ ЪзЭгЭ к бегЭ иЭ 
жзажеЪЭЬШ јЭийЭ ЯШпйе иЭ к жзЪег ЬЭвк, беја Ща йзЭЩШве 
ЬШ жзаЯаЪШ гай, жзажеЪЭЬШњЭ еЬЪајШ к иШЬШпњеийа. ОШЪ-
веЪаћ дЭ ЮЭва ЬШ гай ЩкЬЭ ЬЭе гайибЭ жзепвеийа, ед 
дШийеја ЬШ еЬ гайШ дШжзШЪа ШбйкЭвдеий. Нд дШийеја ЬШ 
ШбйаЪазШ гайибе ЪзЭгЭ аЯЪзпЭњЭг зайкШвШ.11 Лай Ща 
йзЭЩШве ЬШ ЩкЬЭ жзаоШ бејШ ћЭ еЩјШидайа бевЭбйаЪда 
аЬЭдйайЭй, Шва, кгЭийе йеЫШ, ОШЪвеЪаћ ЮЭва ЬШ иЭ едШ 
ЬЭпШЪШ – ЬШ ЪаЬаге, Ш дЭ ЬШ имЪШйаге. ЙШЬ иге беЬ же-
йзЭЩЭ ЬШ иЭ дЭпйе ЪаЬа, еЪе иЭ геЮЭ дШ јеп јЭЬШд 
дШоад еЩјШидайа. 
                                                 

10 АљепШ јЭ ЯЫзеЮЭд јЭз дШивкћкјЭ ЬШ иЭ иЪЭ бедийШдйде 
ЪзШћШ к аийк йШобк, пйе ЫШ а жезШЮШЪШ. ВаЬЭйа МаоЭеЪЭ аЬЭјЭ е 
ЪЭодег ЪзШћШњк к Сайн је гнвнпин Запастрспа. 

11 ТжезЭЬайа иШ: "Like the mystic, like the religious man in 
general, the primitive lives in a continual present. (And it is in this 
sense that the religious man may be said to be a 'primitive'; he 
repeats the gestures of another and, through this repetition, lives 
always in an atemporal present.)" (Eliade 1959: 86). 
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СЭгк вШжейШ ОШЪвеЪаћ јЭийЭ аЯЪезде жзЭкЯЭе аЯ 
гайШ, Шва дЭ йзЭЩШ ЯШдЭгШзайа оањЭданк ЬШ, ЫейеЪе 
аЯЪЭиде, едШ ЬевШЯа Ье њЭЫШ жкйЭг лавгШ. ГеЬадЭ 1972. 
ГезШд ОШибШљЭЪаћ, беја иШг дШЯаЪШ ОШЪвеЪаћШ иЪејаг 
„ЬкмеЪдаг енЭг“, идагШ иЪеј жзЪа лавг. Т жайШњк јЭ 
Кегемда н каонст, бзШйбегЭйзШЮде еийЪШзЭњЭ бејЭ јЭ 
жзЭЬийШЪљШве а ОШибШљЭЪаћЭЪ Ьажвегиба зШЬ. ОШЪве-
ЪаћШ а ОШибШљЭЪаћШ дЭ жеЪЭЯкјЭ иШге лШинадазШдеий 
ЪеЯеЪагШ, ЪЭћ иЭ еоаЫвЭЬде јШЪљШ јеп јЭЬдШ ЯШјЭЬдаобШ 
йЭгШ. 1992, ЬЪШЬЭиЭй ЫеЬадШ дШбед ОШибШљЭЪаћЭЪеЫ 
еийЪШзЭњШ, ОШЪвеЪаћ еЩјШЪљкјЭ зегШд е вШжейк. МШоад 
жзЭЬийШЪљШњШ јЭ лавгиба, лебкиазШд дШ иШЬШпња йзЭ-
дкйШб, кЯ јЭЬдк Щайдк зШЯвабк, Ш ЪЭзкјЭге ЬШ јЭ йе зШ-
ЯвеЫ ЯШпйе јЭ ОШЪвеЪаћк дЭежмеЬде ЬШ иЭ еЪеј йЭга 
ЪзШйа иШ жеЯанајЭ бњаЮЭЪдеЫ ЬЭвШ – к зегШдк агШге 
жзавабк ЬШ вШжей иШЫвЭЬШге аЯдкйзШ, еЬШбвЭ дШг јЭ а 
еиЪЭйљЭдШ ЪЭЯШ оеЪЭбШ иШ жзазеЬег а вШжейШ иШ жза-
зеЬдаг, бзкЮдаг ЪзЭгЭдег. 

МШ жеоЭйбк ОШибШљЭЪаћЭЪеЫ лавгШ ийеја дШйжаи 
беја е вШжейк ЫеЪеза бШе е „икзеЪег дШзеЬдег еЩаоШјк 
аЯ жзепвеийа“. Н икзеЪеийа геЮЭге ЫеЪезайа иШге аЯ 
жЭзижЭбйаЪЭ вадЭШздеЫ ЪзЭгЭдШ к бегЭ иЪЭий, бејк, бШбе 
иге зЭбва ОШЪвеЪаћ еЬзЭђкјЭ бШе „жЭзЪЭзЯајк жзазе-
ЬЭ“, йЭЮа бедийШдйдег жзЭЪзЭЬдеЪШЪШњк едеЫШ пйе јЭ 
коањЭде. Т бзкЮдег ЪзЭгЭдк дЭгШ ЫеЪезШ е икзеЪе-
ийа. НжийШјЭ едШј беја агШ дШјЪапЭ идШЫЭ ЬШ ежийШдЭ, 
аийа геЬЭв иЭ жедШЪљШ ЬебвЭ ЫеЬ дЭ игЭйШ дШийШЪбк 
ЮаЪейШ, ЪЭћ ЫШ жеЬийаоЭ. ТЯ йе, Ьеб јЭ беЬ ОШибШљЭЪаћШ 
жзабШЯШде бШгЭдеЪШњЭ ийШзнШ еЬ ийзШдЭ жзЭЬийШЪдабШ 
ЯШјЭЬданЭ, беЬ ОШЪвеЪаћШ јЭ Щайде ЬШ јЭ аЯЪзпайЭљ 
вШжейШ ОЭйбеЪ иад – дШ еЪШј дШоад јЭ аЯдеЪШ жеЬзЮШдШ 
аЬЭјШ е жзазеЬдеј игЭда ЫЭдЭзШнајШ кдкйШз жезеЬанЭ. 
РЪЭ пйе јЭ ЯШийШзЭве ЩзапЭ иЭ ЬШ Ща иЭ еЩЭЯЩЭЬае деЪа 
жеоЭйШб (Eliade 1963: 51). Јеп јЭЬдег ЬШ дШЫвШиаге – Ща-
ве бШбЪе еЬзЭђЭњЭ вШжейШ бШе икзеЪеЫ еЩаоШјШ ЯдШоаве 
Ща Шжиевкйде дЭзШЯкгЭЪШњЭ гайибе-зайкШвдЭ жеЬвеЫЭ 
дШ бејеј вШжей жеоаЪШ.12 

                                                 
12 НЩзШйайа жШЮњк дШ: "It is also to be noted that the 

murder is not regarded as a crime ; otherwise it would not have been 
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ВШЮде јЭ зШЯјШидайа јеп јЭЬдк оањЭданк. ЗШжШ-
ЮШњагШ бејЭ ЕвајШЬЭ аЯдеиа геЫк иЭ кжкйайа бза-
йабЭ,13 Шва дШгШ јЭ ЕвајШЬЭ еЪЬЭ ЯдШоШјШд јЭз иЭ њЭЫеЪе 
имЪШйШњЭ гайШ а зайкШвШ жебвШжШ иШ едаг бејЭ иЭ геЮЭ 
жзЭжеЯдШйа к ОШЪвеЪаћЭЪег зегШдк, Ш ейбзаЪШ иЭ а к 
ОШЪвеЪаћЭЪег ЪапЭ жкйШ жегЭдкйег ийШЪк к бегЭ иЭ 
жзазеЬдег ЮаЪейк икжзейийШЪљШ ЮаЪей ЪеђЭд жеЬ ЪЭ-
пйШобаг ЬабйШйег иЪЭийа. 

Т кЪеЬдег ЬЭвк зегШдШ га иге ЬЭе јЭЯаоба аг-
жзеЪаЯеЪШдеЫ назбквШздеЫ ЪзЭгЭдШ, дЭаЯЩЭЮдеЫ ийШ-
жШњШ едеЫШ пйе иШ жеЯанајЭ иЪЭийа ЬЭладапЭге бШе 
љкЬибк јЭЬадбк иШ жзазеЬег; к ЯШЪзпдег жеЫвШЪљк 
иге жедеЪе кйежљЭда к вадЭШзде ЪзЭгЭ. Де аийезајЭ 
жезеЬанЭ ЬевШЯа иЭ бзеЯ ЬебкгЭдйШ, нзбЪЭдЭ бњаЫЭ, 
еЩавШЮЭњЭ ЫзеЩеЪШ а, дШ бзШјк, бзеЯ иЭћШњШ ийШзШнШ. 
СШ иЭћШњШ ик дЭжекЯЬШдШ а лШвиалабкјк жзепвеий, Шва 
дЭгШ ЬзкЫеЫ дШоадШ ЬШ иЭ Ье жзепвеийа ЬежзЭ. Абе 
ЯдШге ЬШ јЭ ЪЭваба ЬЭе йЭ жзепвеийа лабнајШ, ЯШпйе 
едЬШ ЪЭзкјЭге к аийезајк бШе ибкж оањЭданШ? ЗШйе пйе 
ик дШг жейзЭЩдЭ жзаоЭ ЬШ ам иЭЩа жзаоШге бШбе Щаиге 
аЯЫзШЬава иЪеј аЬЭдйайЭй. Каода аЬЭдйайЭй јЭ к Ьа-
зЭбйдеј ЪЭЯа иШ аЬЭдйайЭйег бевЭбйаЪШ. ЊагЭ јЭ киве-
ЪљЭд оШб а Шбе јЭ йШј жејЭЬадШн аЯгЭпйЭд аЯ изЭЬадЭ 
аЯ бејЭ ЫЭдЭйиба жейаоЭ, бШе пйе јЭ йе Щае ивкоШј иШ 
Аљепег ЈейаћЭг.14 

                                                                                                     
periodically re-enacted in the rituals." (Eliade 1963: 103) И Лис н 

вецмнл онвпасйт: "Hence we are justified in speaking of an archaic 
ontology, and it is only by taking this ontology into consideration 
that we can succeed in understanding and hence in not scornfully 
dismissing even the most extravagant behavior on the part of the 
primitive world; in fact, this behavior corresponds to a desperate 
effort not to lose contact with being." (Eliade 1959: 92). 

13 ВаЬЭйа, дШ жзагЭз, еЩагда жзЭЬЫеЪез РзЭйЭдШ ЛШзаћШ 
к: ЕвајШЬЭ 2003: 5-57. 

14 ДШ Ща лезгазШњЭ ийШЩавдеЫ аЬЭдйайЭйШ жејЭЬаднШ Щаве 
геЫкћЭ, дЭежмеЬде јЭ жзамЪШйШњЭ жзеийезШ а ЪзЭгЭдШ, бШе а бе-
вЭбйаЪШ аЯ беЫШ јЭ жейЭбШе а оаја јЭ ЬЭе. ВаЬа: (Erikson 2008: 61-
63). 
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Каонс јЭ жеийШЪљЭд йШбе ЬШ ийеја дШ жеоЭйбк на-
бвкиШ Дивљи весап а еЪШ жеЯанајШ јЭ ЬеЩзШ јЭз, игЭ-
пйЭд к йШј бедйЭбий, жзЭЬийШЪљШ кЪеЬде жеЫвШЪљЭ жкйШ 
бШ иШгеижеЯдШја а жедеЪдег лезгазШњк кзкпЭдеЫ аЬЭд-
йайЭйШ. Ава йзЭЩШ агШйа к ЪаЬк ЬШ иЭ еЪе йкгШоЭњЭ 
геЮЭ ЬеЪЭийа к ЪЭЯк а иШ гайибег йЭЮњег бШ деЪег 
жеоЭйбк. ДШ Ща Ьепве Ье деЪеЫ набвкиШ, ЬШ Ща ейжеоЭе 
деЪа ЮаЪей, јкдШб иЭ гезШ ЪзШйайа к жзепвеий. Аље-
паде ЪзШћШњЭ к зеЬда бзШј јЭийЭ иагЩеваобе ЪзШћШњЭ 
к кйзеЩк, дШ иЪеј жеоЭйШб. СЭб дШ еЪШј дШоад ед иЭЩа 
геЮЭ геЮЬШ ЬедЭйа еивеЩеђЭњЭ а квШЯШб к деЪе ЪзЭгЭ 
бејЭ ћЭ геЮЬШ еийЪШзайа ЩЭбийЪег к адеийзШдийЪе. Оза-
оШ е жзепвеийа јЭ жзеаЯЪеЬ бегЩадеЪШдам иавШ ЯШЩе-
зШЪШ а иЭћШњa. ДШ Ща иЭ ЪзШйае дШ жеоЭйШб, АљепШ ге-
зШ змаси иЪЭ. Нд јЭ йажаоШд јкдШб зегШдШ, к ибвШЬк иШ 
БШмйадеЪаг имЪШйШњагШ же бејагШ јЭ зегШд, дШикжзей 
Эжк, „аибкийЪег, ЯдШњЭг а ЬЭвШњЭг“ (Bakhtin 1981: 15). 
НЬЫеЪШзШјкћа дШ жайШњЭ пйШ јЭ ЯдШњЭ, КадЬШ ЗШЫЯЭЩиба 
жапЭ: 

 

„Znanje je visoko vrednovano stanje u kojemu je 
osoba u kognitivnom dodiru sa zbiljom. Ono je, dakle, 
odnos. S jedne strane odnosa je svjesni subjekt, a s druge 
strane odsječak zbilje s kojim je spoznavalac u izravnom 
ili neizravnom odnosu. […] Spoznaja po poznavanju ne 
uključuje samo znanje osoba i stvari već i znanje vlastitih 
mentalnih stanja. U stvari, spoznavaočeva vlastita men-
talna stanja često se drže najizravnije spoznatljivim od-
sječkom zbilje.“ (Zagzebski : 113). 

Т жейзШЯа ЯШ ЯдШњЭг, АљепШ дЭ геЮЭ жзЭгейШ-
ЪШйа иШге иЪејШ ваодШ иЭћШњШ, ЪЭћ гезШ иШбкжайа иЪЭ 
ЬеийкждЭ адлезгШнајЭ е иЪејаг жзЭнагШ. МШ бзШјк Ье-
вШЯа Ье зайкШвдеЫ кЩаийЪШ бејЭ јЭ к јЭЯЫзк жзаоЭ е Јейа-
ћагШ, жШ иШгаг йаг а е њЭгк иШгег. ЙШе пйе КаейШз 
ЯШбљкокјЭ к Онрслндепмнл рсањт, ЯдШњЭ јЭ к ЬазЭбйдеј 
ЪЭЯа иШ дШзШйаЪег (Lyotard 1984: 19-20). Т жеийкжбк 
еЮаЪљШЪШњШ жзепвеийа геЫкћЭ јЭ ЬШ ћЭ иЭћШњЭ аЯдЭ-
ЪЭзШЪШйа јЭз к жзенЭик адЬаЪаЬкШваЯШнајЭ жејЭЬадШнШ 
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ЪапЭ дабе дЭ жеиЭЬкјЭ ЯдШњЭ е ЬеЪзпЭдеј нЭвада. 
Озепвеий дШийШјЭ к икбеЩк еЪЭ ЬЪЭ иавЭ – иЭћШњШ а 
ЯШЩезШЪШ, ЬЪЭ дЭгадеЪдеийа – дЭгадеЪдеийа апоЭЯШ-
ЪШњШ жејЭЬаднШ аЯ ЩкЬкћдеийа а дЭгадеЪдЭ жейзЭЩЭ ЬШ 
иЭ ЮаЪей кеЩваоа а ЬШ гк иЭ ЬШ игаиШе гШбШз же нЭдк 
вШЮазШњШ дЭоајЭ ЮаЪейдЭ аийадЭ. 

НЪЬЭ йзЭЩШ аийШћа а аЬЭјк е лШвиалабеЪШњк 
ийЪШздеийа бејк ОШЪвеЪаћ аЯвШЮЭ к жегЭдкйег жаигк-
еЬЫеЪезк оайШйЭљба бејЭ ийеја кгЭийе кЪеЬШ к Каонс. 
ГеЪезЭћа е зШЯвана аЯгЭђк лабнајЭ а ийЪШздеийа а 
еоЭбаЪШњк жејЭЬадам оайШвШнШ ЬШ лабнајШ дЭ иШге 
жзеаийаоЭ аЯ зЭШвдеийа, ЪЭћ а ЬШ јЭ ЪЭзде зЭжзеЬкбкјЭ, 
ОШЪвеЪаћ кЪеЬа жзеЩвЭг ШбйкЭвдеЫ ЪзЭгЭдШ, бШЯкјкћа: 

 

Сей йада нмн, тлиптћи, нде беронвпасмн т опнчкн-
рс, нд цијег га је опнждиптћег гктвика т рсањт да роаре 
ралн маче оалћење (опенбпажавајтћи га т ирснпијт, ке-
гемдт ики лис), опионведац ики оермий лнгт ндафмтси, 
и мадаси ре да ће свнпевиме њифнвнг дтфа биси нд ци-

сакаха доживљаване йан поетска истина (ОШЪвеЪаћ 
1993: 14). 

 

„ОеЭйибШ аийадШ“ жзЭЪШЯавШЯа оањЭданЭ. НдШ 
жзЭйЭдЬкјЭ ЬШ жеийШдЭ ЪЭодШ а бШе йШбЪШ јЭЬаде јЭ пйе 
агШ ЪзЭЬдеий јЭз оеЪЭбк егеЫкћШЪШ ЬШ ЪаЬа ЪапЭ еЬ 
едеЫШ пйе јЭ адШоЭ к ийШњк ЬШ жзагЭйа. ЛеЫкћдеий, дШ 
йШј дШоад, жеийШјЭ аийадШ јЭз, бШе пйе КейгШд а ХаЪјШд 
жзагЭћкјк: „Umetnost stvara ’moguće svetove’, pruža 
mogućnost da se stvarnost doživi kao jedna od varijanti.“ 
(Lotman – Civjan 2014: 50). ЙШе пйе иге аийШбва Щев-
ЬеЪШњЭг, бљкодШ зЭо к еЩШ ивкоШјШ јЭийЭ днживљавање. 
ДШ Ща иЭ Ье жеЭйибЭ аийадЭ Ьепве Шкйез дШийеја ЬШ жк-
Щвабк дШЪЭЬЭ ЬШ ийЪШзде ЬеЮаЪа јЭЬдк геЫкћк ЪаЯајк 
ийЪШздеийа. ЙедбзЭйде, еЪШј бзШйба зегШд оайШенШ ЪзШ-
ћШ к РЭјгЭдиба Ье к иШг йзЭдкйШб аЯЪзпЭњШ жеивЭЬњЭЫ 
вШжейШ, беја геЮЬШ дајЭ аийезајибШ аийадШ, Шва жеЭй-
ибШ иЪШбШбе јЭийЭ, Ш йе јЭ јЭЬаде пйе жзекоШЪШенШ бња-
ЮЭЪдеийа йзЭЩШ ЬШ ЯШдагШ. 
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ОеЪеЬег еЬдеиШ иЭћШњШ а ЯдШњШ, ЛазоШ ЕвајШЬЭ 
жзагЭћкјЭ бШбе јЭ иЭћШњЭ ЩваЮЭ гШЫаја еЬ ЯдШњШ (Eli-
ade 1963: 90). Р йаг к ЪЭЯа, йзЭЩШ ибзЭдкйа жШЮњк дШ 
ЭйагевеЫајк дШпЭ зЭоа „иЭћШњЭ“. ЗдШоЭњШ иЭ ЪЭЯкјк ЯШ 
йкЫк („иЭйк“), бШе а изличљање, дШЫШђШњЭ а жзезанШњЭ. 
РгШйзШ иЭ ЬШ јЭ пец опвнбисмн йнпичћема т лагији, Ш 
йЭб жейег жзЭпвШ к иЪШбеЬдЭЪда ЫеЪез (Skok 1973: 
252). Укбе ЬеЪеЬа к ЪЭЯк жзезанШњЭ, жеЫШђШњЭ ("divi-
natio") а ЯдШњЭ ("eruditio") (Fеucault 2002: 37). РШге иЭ 
бзеЯ иЭћШњЭ, бејЭ јЭ кЪЭб ЬЭвагаоде лШвиалабШйез-
ибе, геЮЭ Ьећа Ье ШжиевкйдЭ аийадЭ, йј. Ье ЯдШњШ. РШг 
оад жзажеЪЭЬШњШ ежедШпШ еЪШј жеийкжШб жзаиЭћШњШ, 
ейбзаЪШњШ жзепвеийа. ДШбвЭ, ейбзаЪШге ЬШ јЭ жеЭйибШ 
аийадШ јЭЬадШ ШжиевкйдШ. МШ еЪШј дШоад, аданајШвдаг 
игЭпйШњЭг к агШЫадШзда, а бШе йШбШЪ жеЭйиба иШиЪаг 
аийадайа, РЭјгЭдиба Ье, оайШвШн ЬеЩајШ ебЪазЭ ЯШ бзЭ-
йШњЭ бзеЯ ЪзЭгЭ иШ бејаг гаива ЬШ ћЭ иЭ икеоШЪШйа. 
СзЭЩШ еЬгШм зЭћа ЬШ ћЭ йе Щайа бзЭйШњЭ бејЭ ЪеЬа к 
жеоЭйдк йШобк. 

ЙзЭйШњЭ ЯШжеоањЭ еЬ дШЪеЬдеЫ гайШ беја дајЭ 
еоЭбаЪШда гай, жзаоШ бејШ еЩјШпњШЪШ жзепвеий, ЪЭћ јЭ 
ЪЭодШ иШЬШпњеий. ЙШе пйе јЭ дШЯдШоЭде ЪЭћ а дШ еЪег 
жеоЭйбк набвкиШ, бзеЯ зегШд Каонс, јкдШна ћЭ Щайа 
жеЪЭЯШда, еда ћЭ иЭ гЭњШйа бзеЯ ЬЭвШ, бШе пйе иЭ еЪЬЭ 
гЭњШјк бзеЯ жеЫвШЪљШ а, дШ еЪШј дШоад, ЩаћЭге к жза-
вана ЬШ иайкШнајЭ иШЫвЭЬШЪШге аЯ зШЯваоайам жЭзижЭб-
йаЪШ. ОзШйаћЭге гШвЭ ваодЭ аийезајЭ, кижЭмЭ а дЭга-
деЪдЭ жезШЯЭ, Ьеб ћЭ аийезајиба ЬеЫШђШја жзЭЬийШЪ-
љШйа иШге ебЪаз ЯШ аижељЭњЭ ежпйЭљкЬибеЫ а ШдагШв-
деЫ. АдагШвде а ежпйЭљкЬибе ћЭ иЭ ЬеЬазаЪШйа оагЭ 
ћЭге Ьећа Ье јЭЯЫзШ иШЫЭ е бевЭбйаЪк а љкЬибеийа. 

Т еидеЪа еийШјЭ жзаоШ е ежийШдбк а е ЮаЪейк 
беја иЭ дЭ ЯШкийШЪљШ ЫШЯЭћа иЪЭ ебе иЭЩЭ. МШЪеЬде гай-
ибе ЪзЭгЭ, бејЭ јЭ иЪЭ ейЪезаве, дШ бзШјк, дајЭ ЬЭе жзе-
пвеийа јЭз иге а га к йег аийег ЪзЭгЭдк. РЪЭ дШ-
жезЭЬе жеийеја к јЭЬдег йзЭдкйбк к гайеик (жзаоа) 
бејШ иЭ дЭ ЯШЪзпШЪШ јЭз икпйадШ гайШ дајЭ к кеЩваоЭњк 
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ЪЭћ, бШбе КЭЪа-Рйзеи бШЮЭ „u priči koja se u njemu pri-
ča“ (Lévi-Strauss 1989: 219), Ш йШ жзаоШ јЭ дЭжзегЭњаЪШ 
(жШ иШгаг йаг а ЪЭодШ) а дЭЪЭЯШде ЯШ ебевдеийа а жзЭ-
еЩвабеЪШњШ иЪШба оайШвШн јЭ зШЯкгЭ бШе гай. 
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Акейрамдпа Бјекић 
 

ОПИКНГ ОПНУЧАВАЊУ ФНКЙКНПМИХ ЕКЕЛЕМАТА 
У ОПНЗИ ПАДНВАМА БЕКНГ ЛАПЙНВИЋА 
МА ОПИЛЕПУ ОПИОНВЕТЙЕ „ВАЛОИПИ“ 

 
Сажесай: Т жЫжд иЩЭл йЮ еЩ зибдЮил джкбЫЩ (гбвЩ) 

ЫЩдзбиЩ ЩеЩгбабиЩ лЭЮж ЮгЮдЮеЩкЩ ба мжгвгжиежЬ мжеЭЩ 
вжјб йЮ јЩЫљЩјл л зибзжЫЮоб „ВЩдзбиб“ ПЩЭжЫЩеЩ БЮгжЬ ЛЩи-
вжЫбћЩ. НЭежй лйдЮежЬ б збйЩежЬ л йзждЮелкжд еЩиЩкбЫл 
зжйдЩкиЩ йЮ л жЭежйл еЩижЭежЬ ЫЮижЫЩњЩ б ЭЮджежгжрвжЬ 
зиЮЭЩњЩ вжјб йЮ зиЮзжаеЩјл л жЫжд ЭЮгл. 

Йљтцме пеци: „ВЩдзбиб“, ЭЮджежгжрвж зиЮЭЩњЮ, еЩ-
ижЭеж ЫЮижЫЩњЮ, ЫЩдзби. 

 
 
ДЩ јЮ зижаЩ ПЩЭжЫЩеЩ БЮгжЬ ЛЩивжЫбћЩ јЮЭЩе йЫж-

јЮЫийкЩе аЪби иЩагбпбкбн ЮгЮдЮеЩкЩ б лйдЮеЮ б Щл-
кжийвЮ вњбЯЮЫежйкб, збйЩеж јЮ ЫбрЮ злкЩ. Т жЫжд зиб-
гжЬл зижлпЩЫЩњЩ мжгвгжиебн ЮгЮдЮеЩкЩ л њЮЬжЫжд ЭЮ-
гл, зжйдЩкиЩгб йдж еЩпбеЮ еЩ вжјЮ йЮ лйдЮеб еЩиЩ-
кбЫб бевжизжибиЩјл л Щлкжийвб кЮвйк. МЩ зибдЮил дж-
кбЫЩ (гбвЩ) ЫЩдзбиЩ б њЮЬжЫжЬ жЭиЮђЮњЩ л еЩижЭежд 
ЫЮижЫЩњл б ЭЮджежгжрвжд зиЮЭЩњл б гбвжЫЩ ЫЩдзбиЩ 
л зибзжЫЮоб „ВЩдзбиб“ л зибзжЫЮЭежј аЪбиоб Швао-
рйа йнра, зжвлрЩћЮдж ЭЩ ЭЩдж еЮвЩ „зжЭижЪебјЩ иЩа-
дЩкиЩњЩ ж джкбЫл ЫЩдзбиЩ, б лжзркЮ ж млевобјб кжЬ 
ЮгЮдЮекЩ“ (Ђжиђбћ 2015: 56) л йзждЮелкжд ЭЮгл. 

„ОиЮ еж л аЪбиоб зибзжЫЮЭЩвЩ ПЩЭжЫЩеЩ Б. ЛЩи-
вжЫбћЩ зжЭ еЩйгжЫжд Н рвелт ће опицаси Гавпикн, ба 
2011. ЬжЭбеЮ, зибпЩ 'ВЩдзбиб' јЮ жЪјЩЫљЮеЩ пЮкбиб Ьж-
ЭбеЮ иЩебјЮ л пЩйжзбйл 'ЙжиЩоб', йЫЮйвЩ 5-6, аЩ 2007. 
ЬжЭбел. [...] ЛжЯЮ йЮ иЮћб јжр б кж ЭЩ јЮ 2007. ЬжЭбеЮ, 
ЛЩивжЫбћ зиЫб злк йкЩЫбж л еЩйгжЫ јЮЭежЬ йЫжЬ ЭЮгЩ 
иЮп вжјЩ жаеЩпЩЫЩ ЫЩдзбиЮ, дЩЭЩ йл жеб ЫЮћ лЫЮгбвж 
Ъбгб аЩзжйЮгб њЮЬжЫл зижал б зжйкЩгб њЮеб еЩјпЮрћб 
јлеЩоб“ (Ђжиђбћ 2015: 55). 



 238 

ЗЩ зжйдЩкиЩњЮ жЭежйЩ лйдЮежЬ б збйЩежЬ л зиж-
аб ПЩЭжЫЩеЩ БЮгжЬ ЛЩивжЫбћЩ ЫЩЯеж јЮ еЩзждЮелкб ЭЩ 
јЮ „ЭЮджежгжрвж зиЮЭЩњЮ вЩкЮЬжибјЩ зижаЮ йЩ зиЮЫЩ-
йнжЭеж зиЩвкбпебд, Щ еЮ лдЮкебпвбд млевобјЩдЩ“ 
(ЙЩиЩежЫбћ 1987: 222). Неж еЮ зжйЮЭлјЮ жЭиЮђЮеЮ аЩвж-
ебкжйкб зжЮкбвЮ вЩж ЪЩјвЩ, ЫЮћ јЮ вжЭ њЮЬЩ йЫЮ л миЩ-
ЬдЮекл. Сл йЮ дЮрЩјл гбпеб ЭжЯбЫљЩјб вЩабЫЩпЩ йЩ 
зиЮЭйкЩЫЩдЩ ба жзркЮ киЩЭбобјЮ, Щ йЩдб ЭжЬЩђЩјб ебЯл 
йЮ дЮнЩебпвб, ЪЮа леЩзиЮЭ лкЫиђЮежЬ иЮЭЩ – Щйжоб-
јЩкбЫеж бгб нижежгжрвб. НйежЫЩ вјепнвања т рсвапи 
йнјијеф еЮдЩ јЮ дЩЬбјйвб б дбкжгжрвб зжЬгЮЭ еЩ йЫЮк б 
ЫЮижЫЩњЮ л жежйкиЩеЮ зжјЩЫЮ б ЪбћЩ. ГгЩЫеб зиЮЭлйгжЫ 
аЩ њбнжЫ еЩйкЩеЩв б жзйкЩеЩв, вЩж ркж йдж ЫЮћ еЩ-
зждЮелгб, јЮ ЫЮижЫЩњЮ. И йЩдЩ млевобјЩ жЫжЬ зиЮЭЩњЩ 
јЮ аЩзиЩЫж ЭЩ зжкЫиЭб кж ЫЮижЫЩњЮ б ЫЮиЪЩгеж лжЪгбпб 
зиЮЭйкЩЫл ж њЮдл, бйкЩвеЮ њЮЬжЫ аеЩпЩј б ЫЮижЭж-
йкжјежйк. ВЩЯеж јЮ еЩЬгЩйбкб ЭЩ л ЭЮджежгжрвбд зиЮ-
ЭЩњбдЩ мЩекЩйкбпеЩ ЪбћЩ еЮдЩјл кл вжежкЩобјл жеж-
йкиЩежЬ, нма рт ден пеакме ркийе рвеса б еЩпбе еЩ вжјб 
јЮ пжЫЮв иЩалдЮж б жЪјЩрњЩЫЩж зжјЩЫЮ б лЭЮйЮ л аЩ-
јЮЭебоб. ТзиЩЫж аЩкж вЩабЫЩп л зиЮЭЩњбдЩ вжибйкб кж-
зжебдЮ, зиЮобаеЮ ЫиЮдЮейвЮ жЭиЮЭебоЮ б еба ЭилЬбн 
ЮгЮдЮеЩкЩ ба йЫЩвжЭеЮЫежЬ ЯбЫжкЩ, Щгб б гбпежЬ бйвл-
йкЫЩ, жЪЮаЪЮђлјлћб кбдЮ йЫжјжј зибпб гЮЬбкбдбкЮк б 
еЮлзбкежйк. ВЮждЩ йгбпЩе жЭежй зиЮдЩ жежйкиЩежд 
зиЮзжаеЩјЮ йЮ б л жЭјЮобдЩ еЩижЭежЬ ЫЮижЫЩњЩ б зиЮ-
ЭЩњЩ л зибзжЫЮоб „ВЩдзбиб“. 

МЩбдЮ, киЩЬжЫб ЭЮджежгжрвбн зиЮЭЩњЩ л жЫжј 
зибзжЫЮоб зиЮзжаеЩјл йЮ, зиЮ йЫЮЬЩ, л гбвжЫбдЩ „виЫж-
збјЩ“ вжјб йЮ зжјЩЫљлјл л „ЙжглЪЩиб ЫЩйоЮгжј“. ВЩдзби 
йЮ зжйдЩкиЩ ба лЬгЩ еЩижЭежЬ ЫЮижЫЩњЩ б зиЮЭЩњЩ, л 
йвгЩЭл йЩ вЩиЩвкЮибйкбпебд ЩйзЮвкбдЩ (зжйкЩеЩв, ба-
ЬгЮЭ, дЮйкж б ЫиЮдЮ зжјЩЫљбЫЩњЩ, ЭЮгЩњЮ, лебркЮњЮ), 
зиб пЮдл йЮ л ЩеЩгбаб бйкбпЮ йЫжјЮЫийкЩе бажйкЩеЩв 
зжйклзЩвЩ вжјб ЭжЫжЭЮ Эж лебркЮњЩ жЫжЬ ЭЮджейвжЬ 
ЪбћЩ. ПЩагжЬ кждЮ жЬгЮЭЩ йЮ л пбњЮебоб ЭЩ йл „зйЩпЩе-
йвб ЫЩдзбиб“ ЫЮћ жЭЩЫеж зжйкЩгб йЫЩвжЭеЮЫбоЩ б, йЩ-
дбд кбд, баЬлЪбгб ЮзбкЮк еЩкзибижЭежЬ – „ОибкЩјЮеЮ 
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вждлебйкЮ, бгб жЬгЩрЮеЮ лЭЩЫЩпЮ – еЮ аеЩ йЮ вж јЮ Ыб-
рЮ бйдЮЫЩж РЩЫл РЩЫЩежЫбћЩ, Эжв јЮ жЫЩј, л зжјЩЫл Рбе-
ЬЮижЫжЬ аЩйклзебвЩ, ЭжЫжЭЮћб б йЩджЬ ЛбгжЫЩеЩ Ггб-
рбћЩ л еЮзибгбвл, зж Ьжињбд йЮгбдЩ елЭбж рбЫЩћЮ 
дЩрбеЮ. РдЮреЩ бд ЪЮјЩрЮ б њЮЬжЫЩ пЮаЩ, л вжјл ЪЮ-
јЩрЮ лзиЮЬелкЩ йЩвЩќбјйвЩ иЩЬЩ, Щ б же йЩд, жкЮпЮежЬ 
жЪиЩаЩ аЪжЬ ЪжгЮйежЬ алЪЩ“ (ЛЩивжЫбћ 2013: 197). 

ВЩдзби јЮ ЪбћЮ, вЩвж иЩагбпбкб зижлпЩЫЩжоб 
йдЩкиЩјл, зжиЮвгжд ба ебЯЮ дбкжгжЬбјЮ, вжјЮ јЮ л ЫЮ-
гбвжј дЮиб аЩйклзљЮеж б л йЫЮкйвжј б л йизйвжј вњб-
ЯЮЫежйкб. МЩпбеб лжЪгбпЩЫЩњЩ гбвЩ ЫЩдзбиЩ л вњб-
ЯЮЫежд ЭЮгл виЮћл йЮ л ЫЮгбвжд иЩйзжел жЭ јЮЭежйкЩЫ-
ежЬ зиЮлабдЩњЩ еЩижЭебн ЫЮижЫЩњЩ б ЮгЮдЮеЩкЩ ЭЮ-
джежгжрвбн зиЮЭЩњЩ ж жЫжд ЭЮджейвжд Ъбћл, Эж ЭЮ-
гбдбпежЬ вжибрћЮњЩ мжгвгжиебн зиЮЭйкЩЫЩ вжјЮ йл 
мбгкибиЩеЮ Щекижзжгжрвбд, зйбнжгжрвбд, йжобжгж-
рвбд б ЭилЬбд вњбЯЮЫеж зиЮжЪиЩЯЮебд б зибгЩЬж-
ђЮебд аеЩпЮњбдЩ.1 „ЛЮиЩ л вжјжј йЮ л вњбЯЮЫежд ЭЮгл 
зжрклјл жЭгбвЮ ЭЮджеЩ ба мжгвгжиЩ жЭиЮђлјЮ дЮил 
бдзгбобиЩебн бЭЮјЩ вжјЮ кЩј ЭЮдже л жвЫбил киЩЭбобјЮ 
ежйб. НЭйклзЩњЮ жЭ киЩЭбобјЮ жджЬлћЩЫЩ иЩаЫбјЩњЮ еж-
Ыбн бЭЮјЩ вжјЮ ебйл бдЩеЮекеЮ мжгвгжиежд баЫжил“ 
(АјЭЩпбћ 1993: 12).  

ВЩдзбижд йЮ, зиЮдЩ ЫЮижЫЩњл, джЯЮ зжйкЩкб 
гбпежд вибЫбожд (ЩЪЮиЩекеб зжјЮЭбеЩо) бгб клђжд 
(лЬгЩЫежд лвжгбвж ебйл бйзжркжЫЩеб жЭиЮђЮеб зж-
йдикеб жЪиЮЭб бгб лвжгбвж јЮ зжвжјебв еЮйиЮћебд 
йглпЩјЮд йЫирбж йЫжј ЯбЫжк). НЪЮ ЫийкЮ зиЮЭбйзжаб-
објЩ зжпбЫЩјл еЩ мЮеждЮел ЬиЮнЩ. Не јЮ, л жЫжд йглпЩ-
јл, Ыигж жркиж йЩевобжебйЩе вЩаежд вжјЩ йЮ л еЩижЭл 
йдЩкиЩ еЩјкЮЯжд б еЩјЬжижд јЮи еЮ лЬижЯЩЫЩ йЩдж зж-
јЮЭбеоЩ, ЫЮћ пбкЩЫ вжгЮвкбЫ. Т жЫжј зибзжЫЮоб зибдЮ-
кеж јЮ жйгЩњЩњЮ еЩ жЪЩ еЩпбеЩ ЫЩдзбиЮњЩ зиЮдбел-

                                                 
1 ВбрЮ ж джкбЫл ЫЩдзбиЩ л йизйвжј вњбЯЮЫежйкб ЫбЭЮкб 

л: АеЩ ПЩЭбе Лнсив валоипа т лист и йњижевмнрси, ПЩЭжйгЩЫ 
ЕиЩвжЫбћ Н онпейкт валоипа т рпорйнј йњижевмнрси, ЛЩибјЩ ШЩ-
ижЫбћ Лесалнпунзе валоипа, АгЮвйЩеЭиЩ БјЮгбћ „Ужгвгжиеб дж-
кбЫ ЫЩдзбиЩ л йизйвжј ЭиЩдб XIX б XX ЫЮвЩ“. 
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гжЬ. ОйЩпЩейвб гЩдзбјЮи ЗЩЫбрЩ „зжкЮЬЩж јЮ ЭЩ јжр 
јЮЭежд ЫбЭб жеЩј вгЮкб йлЬиЮЪ, ЬЭЮ йл дл йЮ, еЩ жЫжд 
йЫЮкл, зиЮвж низкЮњЩпЮ зиЮвЩиЩгЩ злеобјЩкЩ вжгЩ“ 
(ЛЩивжЫбћ 2013: 198). НЫЭЮ йЮ еЮйлдњбЫж зиЮзжаеЩјЮ 
ЭЩ йЮ збйЩо жйгЩњЩ лзиЩЫж еЩ ЫЮижЫЩњЮ ЭЩ јЮ зжјЮЭбеол 
лпбњЮеж агж жЭ йкиЩеЮ вжгЮвкбЫЩ, кбдЮ ркж йл ЬЩ зиЮ-
ЬЩабгЩ вжгЩ, жЭ зжйгЮЭбоЩ пЮЬЩ јЮ б лдиж. РЩ ЭилЬЮ 
йкиЩеЮ, вЩибвЩклиЩгеж зжбЬиЩЫЩњЮ йЩ киЩЭбобјжд жЬгЮ-
ЭЩ йЮ л еЩпбел зжйкЩевЩ ЫЩдзбиЩ ВлвЩЭбеЩ, „вжјб јЮ аЩ 
ЯбЫжкЩ ЪЩйежйгжЫеж Ъиаж еЩзиЮЭжЫЩж л ЭиЯЩЫежј йгл-
ЯЪб“ (ЛЩивжЫбћ 2013: 198). ПЩЭжЫЩе БЮгб ЛЩивжЫбћ 
Ыигж ЫЮркж зжјЩд ЫЩдзбиЩ б ЫЩдзбибадЩ зжЫЮалјЮ йЩ 
„ЭиЯЩЫебд йглЯЪЩдЩ б йглЯЪЮебобдЩ“ (еЮ йглпЩјеж!), 
лвљлплјлћб л йЫжјл бекЮизиЮкЩобјл жЫжЬ ЭЮджейвжЬ Ъб-
ћЩ б иЩагбпбкЮ зжгбкбпвЮ вжежкЩобјЮ. 

ОиЮдЩ киЩЭбобжеЩгебд зиЮЭйкЩЫЩдЩ, ЫЩдзби 
джЯЮ л иЩагбпбкбд йбклЩобјЩдЩ баЬгЮЭЩкб иЩагбпбкж 
јЮи зжйЮЭлјЮ ЫЮгбвл джћ киЩеймжидЩобјЮ. ЊЮЬжЫ зжјЩ-
Ыеб жЪгбв джЯЮ Ъбкб л ЫбЭл еЮвжЬ зиЮЭдЮкЩ бгб Яб-
ЫжкбњЮ, Щгб еЩјпЮрћЮ јЮ ЩекижзжджимЩе йЩ вЩиЩвкЮиб-
йкбпебд ЫЩдзбийвбд ЩкибЪлкбдЩ (ЗЮпЮЫбћ 1981: 111). 
НЫЩ ЭЮджейвЩ ЪбћЩ „вжглЪЩийвжЬ вгЮкжЬ зжљЩ“ ЭжйгЮ-
Эеж йл пжЫЮвжгбвЩ, ркЩЫбрЮ, жеб йл аеЩеб б бдЮежд б 
зиЮабдЮежд, еЮиЮквж б зижмЮйбжеЩгебд аЩебдЩњЮд. 
ВЮћ йзждЮелкб ВлвЩЭбе Ъбж јЮ ЭиЯЩЫеб йглЯЪЮебв, 
РЩЫЩ РЩЫЩежЫбћ, киЬжЫЩо рбЫЩћбд дЩрбеЩдЩ, „зЩгб 
БжЯјб ЩеЬЮг, вжјЮд йл зибвизбгб йЫЮкжЫеж бдЮ ЛЩ-
ибевж“ Ъбж јЮ рвжгйвб зжйглЯбкЮљ, бкЭ. ГжкжЫж йЫб 
Ъбгб йл йкЩгеб Ьжйкб йЮжйвЮ дЮнЩеЮ: „жеЩј ВлвЩЭбе [...] 
ебјЮ йЮ ЪЩр зжвЩаЩж вЩЭЩ йЮ дЩрбж вЫЩвЮ б еЩ зйЩ-
пЩейвжј дЮнЩеб ЪжјЩЯљбЫж жкЫжибж ЫиЩкЩ, зжзиЩЫљЩ-
јлћб еЩ зиЩЬл лвжзеж жЭЮгж, еЩдЮиЩе ЭЩ йдЮиеж зиб-
йЮЭеЮ, й ежЬЩдЩ зжЭ йкжгбожд б рЮрбижд еЩ вжгЮеб-
дЩ, вЩвж Ъб зжйивЩж вЩЫл б ЭЩж лЫж аЩ жеж ркж жЫж-
йЫЮкйвб ОйЩпЩеб жвжгж зибпЩјл“ (ЛЩивжЫбћ 2013: 198). 
ОжјЩЫљбЫЩгб йл йЮ б еЩ йЮжйвбд бЬиЩевЩдЩ – зиЮгЮйеЩ 
гЮзжкбоЩ ЙЩјЩ ВбкждбижЫЩ зжвжјеЩ јЮЭбебоЩ йЩ ЫЮгб-
вбд дбиЩажд „ЯЮљеЩ жЫжЬ йЫЮкЩ, зжйгЮ кибЭЮйЮк ЬжЭб-
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еЩ нлЭжЬ дикЫжЫЩњЩ, лвЩаЩгЩ йЮ еЩ јЮЭежј жЭ абдњбн 
аЩЪЩЫЩ, вЩвЫЮ йЮ л БЮгжд ВЩљЮЫл јжркЮ зибиЮђлјл“ л „зж-
вижЫл, вЩж кжЩгЮкб“ (ЛЩивжЫбћ 2013: 199). ОжјЩЫеб 
баЬгЮЭ ЫЩдзбиЩ Ыигж пЮйкж лвљлплјЮ б пбњЮебол ЭЩ јЮ 
ЫЩдзби „лЫбјЮе л бйкж жеж згЩкеж вжјбд јЮ зжвибЫЮе 
вЩЭЩ јЮ лдиж“ (ЂжиђЮЫбћ 1953: 160), Щ ЭЩ еЩ ежЬЩдЩ еж-
йб лвжзел жЪлћл. 

ЙЩиЩвкЮибйкбпеж јЮ ЭЩ йЮ жЫж ЪбћЮ, вЩж б жйкЩгЮ 
еЮпбйкЮ йбгЮ, зжјЩЫљлјЮ еЩ дЮйкбдЩ вжјЩ йл л киЩЭбобјб 
жвЩиЩвкЮибйЩеЩ вЩж ЬиЩебпеЩ б нкжейвЩ, вЩвж јЮ лжйкЩ-
гжд б зибвЩаЩе зижйкжи жЫжЬ вжглЪЩийвжЬ дЮйкЩ:2 „Ийзи-
ЫЩ йЮ пбебгж ЭЩ йЮ йЩдж НвилЬ вжглЪЩийвб бйклибж вЩж 
еЮвЩ виЩјбеЩ, зиЩЫж иЮћб: излеђт два рвеса миција зе-
лља, ЬЭЮеж йЮ зжзлк зжЭЩебвЩ йлйЮЭебн ЭиЯЩЫЩ, зижкж-
вжгбйЩеб ЯбкЮљб б еЮзижкжвжгбйЩеб ЫЩдзбиб дЮђл йЮ 
жзбзЩЫЩјл, јЮЭеЩпЮћб йЮ йЫЮ ЫбрЮ“. 

ВиЮдЮ зжјЩЫљбЫЩњЩ ЫЩдзбиЩ зжвгЩзЩ йЮ йЩ ЫиЮ-
дЮежд л вждЮ зж еЩижЭежд ЫЮижЫЩњл, ЭлрЮ дикЫбн 
зжйкЩјл ЩвкбЫеЮ. Сж јЮ ЫиЮдЮ зжйгЮ аЩгЩйвЩ йлеоЩ, ЫиЮ-
дЮ ЫЮгбвжЬ зжйкЩ, абдйвб зЮибжЭ б кЩвжаЫЩеб еЮви-
ркЮеб ЭЩеб. Т кжд зЮибжЭл ЫЩдзби йЮ зжјЩЫљлјЮ еЩјпЮ-
рћЮ л ЬглЫж ЭжЪЩ, вжјЮ јЮ ЭжЪЩ еЩјЫЮћЮ дбйкЮибјЮ. Неж 
киЩјЮ, зж еЮвбд ЫЮижЫЩњбдЩ, жЭ јЮЭЩеЩЮйк бгб ЭЫЩеЩЮйк 
йЩкб ежћл, зЩ Эж зиЫбн зЮкгжЫЩ. ВЮилјЮ йЮ ЭЩ јЮ жЫж 
ЭжЪЩ злеж лкЫЩиЩ, ЫЩдзбиЩ б еЮпЩйкбЫЩоЩ б ЭЩ кЩЭЩ еЮ 
киЮЪЩ багЩабкб ба влћЮ. ВЩдзбиб, иЮЬлгЩиеб „йкЩежЫ-
ебоб“ зйЩпЩейвжЬ виЩјЩ, бдлеб йл еЩ „зиЫЮ зЮкгжЫЮ“, б 
пбеб йЮ ЭЩ йл йЮ жЭждЩћбгб еЩ жЫжд йЫЮкл. „Т ЙжглЪЩ-
иб ЫЩйоЮгжј, ЭжЭЩј б ЬжињЩ кЩдж йЮгЩ, ЫЩдзбибдЩ йЮ 
ебвж еЮ йвгЩњЩ й злкЩ, зжЬжкжЫж ежЫбјбд ЭжЪжд, жквЩ-
вж йЮ ЫЩдзбиб б зж ЭЩел зжјЩЫљлјл, еЮ дЩиЮћб аЩ Ьгж-
ЬжЫЮ вжоЮ, ЫжЭл Щќбадбјл б зиждлвгЮ зЮкгЮ“ (ЛЩивж-
Ыбћ 2013: 197). 

                                                 
2 Н ЙжглЪЩиб вЩж „вгЮкжд дЮйкл“ ЫЮћ йдж збйЩгб л иЩЭл: 

БјЮгбћ, АгЮвйЩеЭиЩ, „Ужгвгжиеб ЮгЮдЮекб л иждЩел Килтмахија 

т Ћекијала ПЩЭжЫЩеЩ БЮгжЬ ЛЩивжЫбћЩ“, л: Имсепопесахије т 

Ћекијала, КЩјвжЫЩо: ГиЩЭйвЩ ЪбЪгбжкЮвЩ КЩјвжЫЩо, 2015. 
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МЩ жйежЫл зиЮЭйкЩЫљЮежЬ, йЫЮ еЮЭЫжйдбйгЮеж 
лвЩалјЮ ЭЩ јЮ Щлкжи жйбд зжјЩЫебн зиЮЭйкЩЫЩ ж жЫжд 
ЭЮджейвжд Ъбћл л еЩижЭежд ЫЮижЫЩњл б зиЮЭЩњл, бе-
кЮизиЮкбиЩж б њЮЬжЫл вжежкЩобјл „жЫжйкиЩежЬ“. КЩд-
збјЮиб жЫЭЮ, ЪЩр вЩж б л вјепнвањт т рсвапи йнјијеф ме-
ла, еЮдЩјл ЭжјЩд мЩекЩйкбпежЬ, еЩзижкбЫ, ЭЮж йл йЫЩ-
вжЭеЮЫбоЮ б њбнжЫЮ „вгЮкб“. ЙжибйкЮћб йЮ Ыигж јЩйеж 
б зиЮобаеж жйежЫебд жЭиЮЭебоЩдЩ вжјЮ йлЬЮибрЮ 
киЩЭбобјЩ, Щлкжи йЮ њбдЩ бйкжЫиЮдЮеж йЫЮйеж зжбЬиЩ-
ЫЩ б пЩв киЩЫЮйкбиЩ њбнжЫл мжидЩгел йкиЩел. ВЩдзб-
ибдЩ зйЩпЩейвбд йЮ ебвж еЮ йвгЩњЩ йЩ злкЩ, „зиб-
дЮћЮеж јЮ ЭЩ йЮ зжјЮЭбеб ЫЩдзбиб бйкбпл жкдЮебд зж-
еЩрЩњЮд б ЭлнжЫбкжрћл“, лилплјл бд йЮ йлЭйвб зж-
абЫб, „л еЩЭгЮркЫбдЩ ЫЩљЮЫйвбд йл бйкбейвЮ ЫЩдзб-
иЮ, ежкжиеЮ зжјЩЫ-йлЪјЮвкЮ зжЭ пбјбд вжиЩобдЩ еЮ рвиб-
зЮ иЩйлрЮеЮ зЩкжйебоЮ, ЫЮћ зжйгжЫбпеж ЪивЩгб йЩ 
жебд л зЮейбјб пбежЫебобдЩ“, л жЭиЮђЮебд киЮелоб-
дЩ пЩв јЮ б зжкиЩЯбЫЩеж зиЩЫж ЬгЩйЩ аЩ њбн, „зж Ьжи-
њбд йЮгбдЩ ЫЩдзбиб, ЪЩиЩЪЩи йЩ йЮљЩобдЩ, жЭЩЫеж 
зЮЫЩнл ЯЮкЮгЩпвЮ б жеЮ ба ЫбвЩ зЮйдЮ, л БЮгжд ВЩљЮЫл 
б дЮебоЮ йл Ылвгб, Эжн йЮ ЯЮейвжЬ зжгЩ зибЫбЭб аЩ 
вбеодЩЭгЮ зжелђЩЫЩнл, зЩ йЮ еб ЫЩдзбийкЫж ЫбрЮ еЮ 
зжбдЩрЮ вЩж јЮЭежЬ дикЫЩоЩ еЩјЫбрб ЭждЮк, ебкб йл 
зЩв ж кждЮ ЪлЭлћб дикЫЩоб лжзркЮ йЩњЩибгб (ЛЩивж-
Ыбћ 2013: 197). ИзЩв, ЭжбдЩ йЮ ЭЩ јЮ аЩзиЩЫж йЩдЩ мле-
вобјЩ жЫжЬ нкжейвжЬ ЪбћЩ жйкЩгЩ еЮзиждЮњЮеЩ. МЩбдЮ, 
л мжгвгжиебд зиЮЭйкЩЫЩдЩ ЫЩдзби јЮ ЪбћЮ вжјЮ бдЩ 
вжежкЩобјл агЩ б киЩЬбвЮ, ркЮкжпбеЩ. ВЩдзбиб л бйкж-
бдЮежј зибзжЫЮоб еЮ ркЮкЮ ЭбиЮвкеж вжгЮвкбЫл, еЮ 
лЪбјЩјл йкжвл, дЩгл ЭЮол ебкб еЩежйЮ Ъбгж вЩвЫл ЭилЬл 
Ыийкл ркЮкЮ. Неб йл бембгкибиЩеб дЮђл жйкЩгЮ йкЩ-
ежЫебвЮ ЙжглЪЩиЮ, еЮ иЩагбвлјл йЮ жЭ њбн, йлЬЮибрлћб 
кбдЮ, аЩзиЩЫж јЮЭел ЩзжвЩгбзкбпел Ыбабјл йЩЭЩрњбоЮ 
л вжјжј, „вжглЪЩийвж вгЮкж зжљЮ“, ЫбрЮ вЩж ЭЩ еЮ ЬиЩ-
ебпб ЭжЪиж б агж, ебкб жЫЩј б жеЩј йЫЮк. 
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Мапија Бкагнјевић 
 

НАРОДНА КУЛТУРА У „ОПСАДИ ЦРКВЕ 
СВЕТОГ СПАСА“ ГОРАНА ПЕТРОВИЋА 

 
 
Абе аийезајк жеигШйзШге бШе кгЭйдеий к бејеј 

аийезаоШз жзагЭњкјЭ дШкодЭ жзаднажЭ к еЩзШЬа оа-
њЭданШ (УзШј 2007: 14), Ш гай / вЭЫЭдЬк / жзЭЬШњЭ, имЪШ-
йаге бШе жзаок е едегЭ пйе иЭ ЬеЫеЬаве к жзЪеЩайдег 
ЪзЭгЭдк, еЬдеиде бШбе иЭ дЭпйе ийЪезаве а жеоЭве Ща-
ЪШйа (ЕвајШЬЭ 2004: 6), Оорада хпйве Свеснг Соара Ге-
зШдШ ОЭйзеЪаћШ зШибзаљкјЭ иЭ бШе зегШд к бејЭг же-
јШг жзаоЭ а жзажеЪЭЬШњШ лаЫкзазШ дШ еЩШ жвШдШ. ИШбе 
јЭ к зегШдк ЪаЬдШ дЭизШЯгЭзШ аЯгЭђк аийезајЭ а гайШ, 
аийезајиба иШЬзЮШја, йШодајЭ зЭоЭде њамеЪШ иагЩева-
бШ јЭ кивеЪавШ а иШгк гезлевеЫајк жзаоЭ бејШ ЪеЬа бШ 
кбаЬШњк иЭгШдйаобЭ дЭкйзШвдеийа зегШдЭибдЭ лезгЭ 
(Лабаћ 2003: 289). И жзаоШ а жзажеЪЭЬШњЭ бедийайк-
йаЪда ик ЭвЭгЭдйа бШбе гайШ йШбе а аийезајибЭ ивабЭ 
дЭбеЫ ЬеЫШђШјШ, Ш њамеЪаг кбзпйШњЭг ЬШјк иЭ деЪШ ЯдШ-
оЭњШ а иШгеј зЭоа, бејШ јЭ, дШ иШгег жеоЭйбк, еивењЭдШ 
дШ ийЪШзШњЭ (бШе а гай), ЬШ Ща, жзаЩваЮШЪШјкћа иЭ иШЪ-
зЭгЭдеийа, зЭо бШе йШбЪШ аЯЫкЩавШ ЯдШоЭњЭ, Ш жзаоШ, 
бШе њЭд жзеЬкбй, дЭийШвШ, јЭз „НЬ иЪЭЫШ дајЭ ЪапЭ еийШ-
ве, да ЬШ иЭ жзажеЪЭЬШ“ (311).1 ОеийШЪљЭдЭ к еЫвЭЬШв-
ибк жЭзижЭбйаЪк, аийезајШ а гай / жзаоШ к ОЭйзеЪаћЭ-
Ъег зегШдк лаЫкзазШјк бШе ЬЪЭ ЪзЭгЭдибЭ еиЭ: лис 
йан онцесай и безвпелема сацйа (ЬеЩајШњЭ ШкйебЭлШв-
деийа а аЯЫзШЬњШ ЖаоЭ), пйе јЭ ЪзЭгЭдибШ еиШ бејШ 
ийеја дШикжзей равпелемнрси (жеивЭЬња зШй дШ жзеийе-
загШ ЩаЪпЭ ѝкЫеивШЪајЭ). МШ еЪеј ЪзЭгЭдибеј еиа еЬ 
жеоЭйбШ XIII Ье бзШјШ  XX ЪЭбШ жзЭвегљЭдЭ ик икЬЩадЭ 
јкдШбШ а дШзеЬШ, Ш ЬШ Ща жзаоШ кежпйЭ ЩавШ геЫкћШ, едШ 
јЭ гезШвШ Щайа жеЪЭЯШдШ иШ гейаЪег рма беја жзЭЬийШЪ-

                                                 
1 МШжегЭдШ: еЪШбе к зШЬк еЯдШоШЪШге ийзШдЭ зегШдШ Оора-

да хпйве Свеснг Соара жзЭгШ: Г. ОЭйзеЪаћ, Оорада хпйве Свеснг 

Соара, МШзеЬдШ бњаЫШ, БЭеЫзШЬ, 2004. 
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љШ иЭгШдйаоба гЭЬајкг ЯШ еийЪШзаЪШњЭ геЫкћЭЫ иЪЭйШ 
(ДевЭЮЭв 2008: 32-33), ЬШјкћа жзагШй едегЭ пйе Де-
вЭЮЭв дШЯаЪШ йткстпмил пеакелала. Лайибе гапљЭњЭ 
аЯдеЪШ ийзкбйказШ аийезајибе ЪзЭгЭ а кзЭђкјЭ ЫШ, Ш йе 
оада кжзШЪе жегећк бквйкздам зЭШвЭгШ, бејагШ иЭ 
еЩјШпњШЪШ кЯзеоде-жеивЭЬаода ивЭЬ ЬеЫШђШјШ. ИЯЫк-
ЩљЭда ийШйки жзаоЭ дШ бзШјк зегШдШ зШибзаљкјЭ а ОЭ-
йзеЪаћЭЪ жзажеЪЭЬда жеийкжШб, јЭз гай јЭ кЪЭб јЭЬдШ 
ЪзийШ еЬЫеЪезШ дШ ийЪШздеий (зШй к жеивЭЬњеј ЬЭнЭда-
ја гадквеЫ ЪЭбШ дШ жзеийезагШ ЩаЪпЭ ѝкЫеивШЪајЭ), и 
йаг пйе „игаиШе гайевеЫаЯгШ ФФ ЪЭбШ дајЭ иШге а да-
јЭ йевабе к ЯШбзЮљШвеийа а аЯежШоЭдеийа иШЪзЭгЭдеЫ 
иЪЭйШ“ (ЛЭвЭйадиба 1983: 302). Т йег бедйЭбийк, к йза-
јШЬа жзаоШ / жзЭЬШњЭ / аийезајШ, жзаоШ гайег дШийеја 
ЬШ аЯЫзШЬа иЪеј ЪвШийайа габзебеигеи аЯ гШбзебеиге-
иШ, Ьеб жзЭЪвШђаЪШњЭг аийезаодеийа, еЬдеиде беднЭд-
йзаиШњЭг дШ ийЪШздеий бејШ ОЭйзеЪаћЭЪ зегШд еийШЪ-
љШ ейЪезЭдаг, ЩаЪШ ЯШжеоЭй жзенЭи ЬЭгайевеЫаЯШнајЭ, 
аЯкЯЭйде ЪШЮШд ЯШ зегШд ГезШдШ ОЭйзеЪаћШ.  

Сза жШзШвЭвдШ дШзШйаЪдШ йебШ – аЯЫзШЬњШ, ежиШ-
ЬШ а жШљЭњЭ ЖаоЭ (1219; 1291-1292), ежиШЬШ а жШЬ ХШ-
заЫзШЬШ (1204) а жзШћЭњЭ БеЫЬШдеЪеЫ ЮаЪейШ а икЬЩа-
дЭ Ье жеЬ бзШј гадквеЫ ЪЭбШ, егеЫкћЭда ик идег нШза-
нЭ УаважЭ а еЩзШЯкјк ЪзЭгЭдиба ебЪаз зегШдШ. ОзЭ-
жвайШњШ еЪШ йза дШзШйаЪШ йебШ даик ЬШйШ к кЯзеоде-
жеивЭЬаодег ивЭЬк, ЪЭћ к веЫаодег даЯк а гЭђкие-
Щдег кбзпйШњк, к оајЭг нЭдйзк јЭ иайказШд лис н рсва-
пањт, еЬдеиде ивабШ жзЪеЩайдеЫ ЬеЫШђШјШ дШбед бејЭЫ јЭ 
оеЪЭб жеийШе еде пйе ЬШдШи јЭийЭ (ЕвајШЬЭ 2004: 12). 
РйеЫШ, габзебеигеи ОЭйзеЪаћЭЪеЫ зегШдЭибдеЫ иЪЭйШ 
аижкњЭд јЭ дШзеЬдег бквйкзег оаја безЭда жзЭбе Ва-
ЯШдйајЭ иЭЮк Ье ШдйабЭ. ПШЯЪејда вкб, дШ оајЭг жеоЭйбк 
ийеја РЪЭйа РШЪШ а беја иЭ бзЭћЭ иЪЭ Ье жеЬ бзШј ФФ 
ЪЭбШ, егеЫкћЭд јЭ жеизЭЬийЪег ЖаоЭ, ЯЬШњШ бејЭ иаг-
ЩеваЯкјЭ йШобк дкЮдеийа а ежийШдбШ, жеоЭйбШ а бзШјШ, 
едк гайибк ЬагЭдЯајк бејк ик к њк кдЭва дЭагШза, Шва 
а бквйкздЭ зЭШвЭгЭ бејЭ иЭ ЯШ њк к ОЭйзеЪаћЭЪег 
зегШдк жеизЭЬде а дЭжеизЭЬде ЪЭЯкјк – РЪЭйа РШЪШ, 
ђШЪе, ЪеЬЭданШ, ШдђЭеибе жЭзе, ЛШЫвао а Ьз.  
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Лай / вЭЫЭдЬШ / жзЭЬШњЭ к Ооради хпйве Свеснг 
Соара лвкбйказШјк а  дШвШЯЭ иЭ дШ ЫзШдана зЭШвдеЫ а 
лШдйШийаодеЫ,2 ЯЩеЫ оЭЫШ иЭ гШдалЭийеЪШњЭ дШзеЬдЭ 
бквйкзЭ еийЪШзкјЭ дШ дЭбевабе дШоадШ: (1) РСПТЙСТПМН 

(жзеийезде-ЪзЭгЭдиба ебЪаз зегШдШ), (2) ЙАПАЙСЕПИ-
ЗАХИѝРЙИ (јкдШна иЭ жеизЭЬийЪег дШзеЬдЭ бквйкзЭ аЬЭд-
йалабкјк), (3) РИЛБНКИЦЙИ (жеийкжбег жШийапШ к бе-
јЭг еЩвана дШзеЬдЭ бквйкзЭ йзШдилезгапк жзаок к 
њЭдег ЯдШоЭњибег геЬкик, а жШзШвЭваЯШгШ беја ик к 
лкдбнаја еижезШЪШњШ игаивШ дЭ иШге аийезајЭ, ЪЭћ а 
жзаоЭ / зЭоа), (4) ТРОНРСАВЉАЊЕ ЙЊИЖЕВМНГ ДЕКА ЙАН  

КАВИПИМСА жеийаЫдкйе јЭ ЭвЭгЭдйагШ аЯ дШзеЬдЭ бкв-
йкзЭ беја ик егеЫкћава  жзЭгепћШЪШњЭ иЭЬгеЪЭбеЪдеЫ 
јШЯШ. МШЪЭЬЭдШ оЭйаза ЭвЭгЭдйШ кбШЯкјк дШ бзШјњк гШ-
далЭийШнајк – ДЕРАЙПАКИЗАХИѝТ И ДЕЛИСНКНГИЗАХИѝТ к 
жебкпШјк деЪЭ гайевеЫаЯШнајЭ жеЬ бзШј гадквеЫ ЪЭбШ.  

ОзЭжвайШњЭ аийезајЭ, дШзеЬдЭ йзШЬанајЭ а бкв-
йкзЭ иайказШде јЭ ЪЭћ к дШивеЪ зегШдШ беја јЭ иШг же 
иЭЩа а иагЩеваоба ЭвЭгЭдй бејаг иЭ кбШЯкјЭ дШ жза-
зеЬк жзаоЭ. ЛейаЪ ежиШЬЭ агШ ЪЭваба иагЩеваоба же-
йЭднајШв а к ОЭйзеЪаћЭЪ зегШд найШйде кбљкокјЭ гай-
ибе-аийезајибЭ ежиШЬЭ – ежиШЬШ а жШЬ СзејЭ, ежиШЬШ а 
жШЬ ХШзаЫзШЬШ, ЙзийШпба жемеЬа дШ ѝЭзкиШваг. А аЯ 
изжибЭ аийезајЭ ед жзаЯаЪШ дШјжеЯдШйајк а дШјЯдШоШј-
дајк ежиШЬк – ежиШЬк а жШЬ МеЪеЫ БзЬШ. ТЫзШђкјкћа 
гейаЪ ежиШЬЭ к дШивеЪ иЪеЫ зегШдШ, ГезШд ОЭйзеЪаћ јЭ 
егеЫкћае ЬШ ивабШ ежиШЬЭ к зегШдк Оорада хпйве Све-
снг Соара кбШЮЭ дШ ЯдШйде пазЭ ЯдШоЭњЭ а жеийкжШб 
бејаг иЭ гайиба иШЬзЮШја  иШеЩзШЮШЪШјк аийезајибеј / 
иШЪзЭгЭдеј / ЬкмеЪдеј ежиШЬа дШзеЬШ, оаја јЭ жзЭЬийШ-
Ъдаб БеЫЬШд, јкдШб-гЭЬајкг жзЭбе бејЭЫ иЭ йза дШзШйа-
ЪдШ йебШ иваЪШјк к јЭЬШд, а йШбе дШг жебШЯкјк ЬШ јЭ 
гейаЪ ежиШЬЭ аибезапћЭд бШе дШзШйаЪдШ ебеиданШ. Р 
йаг к ЪЭЯа, ежиШЬШ ХШзаЫзШЬШ жеийШвШ јЭ изЭЬийЪе ЯШ 
гайевеЫаЯШнајк аийезајиба ЪЭзеЬеийејдЭ ежиШЬЭ ЖаоЭ 
бејШ јЭ иЪејк зЭШбйкЭваЯШнајк ЬеЩавШ к жеивЭЬњеј ЬЭнЭ-
                                                 

2 Т гдеЫеЩзејдаг ивкоШјЭЪагШ дШзеЬдШ бквйкзШ јЭ жеивк-
ЮавШ бШе ЫзШданШ бејег иЭ к зегШд кЪеЬа лШдйШийабШ. 
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даја ФФ ЪЭбШ, бШЬШ еЪШј гейаЪ, дШ бзШјк зегШдШ беја јЭ 
зЭШваЯеЪШд бШе „ейЪезЭде ЬЭве“, дШЫеЪЭпйШЪШ ЬкмеЪдк 
ежиШЬк дШзеЬШ оагЭ иЭ, дШ аЯЪЭийШд дШоад, а иШгШ жза-
оШ ЪзШћШ дШ жеоЭйШб, еЬдеиде едШ дШг иЭ кбШЯкјЭ бШе 
жебкпШј кижеийШЪљШњШ деЪЭ ЬкмеЪдеийа, жебкпШј же-
изЭЬеЪШд гейаЪег бзпйЭњШ бејЭ  йзЭЩШ ЬШ ШдйанажазШ 
кижеийШЪљШњЭ деЪам жзаоШ.  

ЙегжеЯанаеде, зегШд јЭ аижзажеЪЭЬШд к ЬЭЪЭй 
бњаЫШ а оЭйзЬЭиЭй ЬШдШ. РЪШбШ еЬ ЬЭЪЭй бњаЫШ дШивеЪ-
љЭдШ јЭ агЭдег јЭЬдеЫ ЬкмеЪдеЫ ЩаћШ к ЩеЮШдибеј ма-
јЭзШзмаја ОиЭкЬе-ДаедаиајШ АЭзежШЫайШ, а йе жеоЭЪпа 
еЬ дШјЪапЭЫ (репауили), Ш ЯШЪзпШЪШјкћа иЭ дШјдаЮаг 
(амђеки), оагЭ јЭ, ЩШзЭг к аЯЪЭидег игаивк, кижеийШЪ-
љЭд а иаЮЭјда йеб зегШдШ, беја дајЭ ШдШвеЫШд АЭзежШ-
ЫайеЪеј жеЬЭва бејШ аийеЪзЭгЭде иагЩеваЯкјЭ зЭЬ к 
зЭЬк, иШЪзпЭдийЪе к иШЪзпЭдийЪк, бејаг иЭ дШјШЪљкјЭ 
жеоЭйШб а бзШј, јЭз јЭ к њЭгк иШЬзЮШдШ аЬЭјШ деЪеЫ зе-
ђЭњШ а бвајШњШ, Шва а бзШј набвкиШ (ГЭзЩзШд, ЧЭЪШвајЭ 
2004: 154, 156-157). ПегШд иЭ бзЭћЭ к икжзейдег игЭ-
зк а йагЭ иЭ, аийеЪзЭгЭде, кбШЯкјЭ дШ, ЯШ зШЯвабк еЬ 
ЬеЮаЪљШјШ оеЪЭбШ изЭЬњЭЫ ЪЭбШ, кЬШљЭдеий иШЪзЭгЭдеЫ 
оеЪЭбШ еЬ едйевеЫајЭ. РагЩевабШ ЩзејШ ЬЭЪЭй, бејШ јЭ к 
дШзеЬдеј йзШЬанаја пазебе зШижзеийзШњЭдШ,3 агШ ЯШ-
ЬШйШб ЬШ ебШзШбйЭзапЭ дЭЫШйаЪдЭ јкдШбЭ. ДЭЪЭй бњаЫШ 
игЭпйЭдЭ ик к оЭйзЬЭиЭй ЬШдШ зШижезЭђЭдам к йза ЪзЭ-
гЭдибШ йебШ зегШдШ (еЬ ВШибзиШ Ье РжШиеЪЬШдШ) беја-
гШ иЭ, имеЬде ЪЭзеЪШњк, жевШЮЭ дШЬШ к еЩдШЪљШњЭ Ьк-
меЪдеийа бзеЯ зЭо. Оежкй ЩзејШ ЬЭЪЭй, а Щзеј оЭйзЬЭ-
иЭй,4 агШ пазебк иагЩевабк а еЯдШоШЪШ Щзеј ивкйњЭ, 

                                                 
3 ИгШ ЬЭЪЭй дЭЩЭиШ (же ЬзкЫеј ЪЭзЯаја: иЭЬШг); БеЫ јЭ дШ ЬЭ-

ЪЭйег дЭЩк; БеЫезеЬанШ иЭ кижЭвШ дШ ЬЭЪЭйе дЭЩе; Щаве јЭ ЬЭЪЭй 
ЩзШћЭ ѝкЫеЪаћШ; ЬЭЪЭй ЫеЬадШ ЩавШ јЭ ЬЭЪејбШ беЬ ЯгШјШ, ЯгШј и ЬЭ-
ЪЭй ЫвШЪШ а ЬЭЪЭйеЫвШЪШ ШЮЬШјШ айЬ. (Ъ. РЛП 1970: 54-55) 

4 НЪаг ЩзејЭг ЩаЩвајиба жаина еЯдШоШЪШјк ЫвШЪдШ ЯЩаЪШњШ 
к аийезаја ижШиЭњШ – к ЪзЭгЭ ОейежШ бапШ јЭ жШЬШвШ 40 ЬШдШ; Леј-
иајЭ јЭ ЩезШЪае дШ РадШјк ЬЪШ жкйШ же оЭйзЬЭиЭй ЬШдШ жзагШјкћа 
ЩеЮјЭ ЯШжеЪЭийа; Иики Фзаийеи жеийае јЭ 40 ЬШдШ; оЭйзЬЭиЭйа ЬШд 
же ЪШибзиЭњк Фзаийеи иЭ ЪШЯдЭе дШ дЭЩЭиШ. Т дШзеЬдеј бквйкза иаг-
ЩевабШ ЩзејШ оЭйзЬЭиЭй јЭ жзЭбе нзбЪЭ кпвШ к дШзеЬ, а дШјЪапЭ јЭ 
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жзажзЭгЭ, аибкпЭњШ а бШЯдЭ, еЬдеиде еЯдШоШЪШ ЯШЪз-
пЭйШб јЭЬдеЫ набвкиШ (ГЭзЩзШд, ЧЭЪШвајЭ 2004: 125). 
Се аийеЪзЭгЭде ЯдШоа ЬШ иЭ ЯдШоЭњиба ивеј зегШдШ 
бзЭћЭ еЬеЯЫе дШ ЬевЭ, ижкпйШњЭг а кваЪШњЭг к аийе-
зајк, оагЭ иЭ ЯШЪзпШЪШ јЭЬШд набвки, а ейЪШзШ жайШњЭ 
деЪеЫ жеоЭйбШ а жзЭжезеЬШ дШ бзШјк ФФ ЪЭбШ. Т йег 
игаивк ийзкбйкзда ивеј Оораде хпйве Свеснг Соара оа-
да жзЭиЭб ЪзЭгЭдибеЫ а жзеийездеЫ жвШдШ, вепсийакме 
а фнпизнмсакме кимије, оајк бљкодк йШобк еЩвабкјЭ дШ-
жЭйеий аЯгЭђк еЪШ ЬЪШ жвШдШ, жШ, ЯШмЪШљкјкћа йегЭ, 
жзеийезда жвШд, мезаЯедйШвдШ вадајШ, жеийШјЭ Ьега-
дШдйдШ йШобШ ЬЭиШбзШваЯШнајЭ а ЬЭгайевеЫаЯШнајЭ ЪзЭ-
гЭдибЭ еиЭ, кжваЪег дШ иШЪзЭгЭдк аийезајибк инЭдк. 
ЗШйе јЭ еЬ аЯкЯЭйдЭ ЪШЮдеийа ижкпйШњЭ, еиажШњЭ, йева-
бе ЬегадШдйде к зегШдк.  

ДШ Ща к изЭЬапйЭ жзажеЪЭЬШњШ ЩавШ жеийШЪљЭдШ 
ЖаоШ, жзаоШ јЭ гезШвШ ЬШ ЯШжеодЭ еЬ жеоЭйбШ, еЬдеиде 
еЬ ЬеЩајШњШ ШкйебЭлШвдеийа изжибЭ нзбЪЭ а аЯЫзШЬњЭ 
гШдШийазШ. НЪШ жзаоШ дШ гШбзежвШдк к изЮ дШзШйаЪ-
деЫ йебШ иайказШ ваб РЪЭйеЫ РШЪЭ бШе енШ дШнајЭ а де-
иаенШ дШнаедШвдеЫ аЬЭдйайЭйШ беја ЩаЪШ кижеийШЪљЭд 
жкйеЪШњЭг к МабЭјк а аЯЫзШЬњег ЖаоЭ. ИийеЪзЭгЭде, 
њагЭ ЩаЪШ кижеийШЪљЭдШ мезаЯедйШвдШ вадајШ дЭЩШ а 
ЯЭгљЭ к еЬдеик репауили: Свеси Сава / Жица, ЯЩеЫ оЭЫШ 
Оорада хпйве Свеснг Соара ЯШжеоањЭ гайибег жзаоег 
е жеийШњк.5 ИШбе јЭ ваб РЪЭйеЫ РШЪЭ аЯдШЬ иЪЭЫШ еиве-
                                                                                                     
ЪЭЯШдШ ЯШ ЪЭзеЪШњШ ебе зеђЭњШ (оЭйзЬЭиЭйа ЬШд еЬ жезеђШјШ дЭЪЭ-
ийШ деиа ЬЭйЭ к нзбЪк) а игзйа (оЭйзЬЭиЭй ЬШдШ вкйШ ЬкпШ гзйЪШнШ 
ебе иЪеЫ ЩаЪпЭЫ ийШдапйШ, жШ йЭб едЬШ еЬвШЯа; оЭйзЬЭиЭйа ЬШд Ьк-
пШ аЯвШЯа жзЭЬ ГеижеЬШ ЬШ јеј иЭ икЬа) (Ъ. РЛП 1970: 56).  ЛейаЪ 
идШ (к йег бедйЭбийк дШјЪШЮдаја јЭ РЪЭйа РШЪШ – РЪЭйа РагЭед, 
иебевШз ЉкЩЭд – нШзанШ УаважШ) ОЭйзеЪаћк јЭ жеивкЮае бШе гЭЬа-
јкг ЩкЬкћа ЬШ йебег оЭйзЬЭиЭй ЬШдШ (еЬ ВШибзиШ Ье РШжиеЪЬШдШ), 
жзЭгШ дШзеЬдег ЪЭзеЪШњк, ЬкпЭ кгзвам геЫк жеиЭћаЪШйа иЪејЭ 
ЩваЮњЭ, бШЬШ иЭ еЪШ ЬЪШ иЪЭйШ жзеЮагШјк а жеЪЭЯкјк, пйе јЭ ЬеЪЭ-
ве к ЪЭЯк јкдШбЭ аЯ зШЯваоайам ЪзЭгЭдШ. 

5 ДеЩајШњЭ ШкйебЭлШвдеийа а аЯЫзШЬњк ЖаоЭ аЯјЭЬдШоШ-
ЪШге иШ ОеийШњЭг / РйЪШзШњЭг, жзЭ иЪЭЫШ агШјкћа к ЪаЬк ЯШЬеЩајШ-
њЭ аЬЭдйайЭйШ. ИЯЫзШЬњег жзажзШйЭ, жзЭЬЪезјШ габзебеигеиШ, 
РЪЭйег РШЪа јЭ, ЯШјЭЬде иШ ЩзШйег РйЭлШдег ОзЪеЪЭдоШдаг, ЬеЬЭ-
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њЭд дШ изЭЬњеЪЭбеЪдк мШЫаеЫзШлајк, аЯеийШЪљЭда ик 
жејЭЬада ЭвЭгЭдйа дШзеЬдам ЪЭзеЪШњШ беја иЭ ЪЭЯкјк 
ЯШ њЭЫеЪ ваб, бШе пйе јЭ аЯЫзШЬњШ жзеЯезШ,6 Шва беја 
даик жзЭдЭЩзЭЫдкйа, ЪЭћ ик йзШдижедеЪШда дШ ЬзкЫЭ 
ЬеЫШђШјЭ а јкдШбЭ, а йе жзЭ иЪЭЫШ дШ ваб РЪЭйеЫ Ра-
гЭедШ – жзЭЬибШЯШњШ, идеЪа, оШпШ кЫШзибеЫ бзШљШ, Ьеб 
ик, и ЬзкЫЭ ийзШдЭ, к њЭЫеЪ ваб кЫзШђЭда а гейаЪа аЯ 
дШзеЬдам жзаоШ, жзЭЬШњШ а жеЭЯајЭ. РвЭЬийЪЭде йегЭ, 
ЯШЬзЮШд јЭ гейаЪ ЩеЮјЭЫ жкйдабШ беја дШ зШибзидана 
жеЩЭђкјЭ „ЯШЫзљШј йШпйадЭ“, пйе јЭ к аЯЪЭидеј гЭза дЭ-
жеизЭЬШд кЪеЬ ЯШ ЬегадШдйдЭ еЩвабЭ дШзеЬдЭ бквйкзЭ 
еваоЭдЭ к жејгеЪагШ ђШЪевШ, ЪШгжазШ, ЪеЬЭданЭ, ЪеЬЭ, 
зШибзпћШ, жкйШ а жкйеЪШњШ. ИШбе јЭ ваб енШ дШнајЭ жзЭ 
иЪЭЫШ еЩвабеЪШд к ЬкмеЪдеј илЭза (мШЫаеЫзШлајШ), еЬ 
ЪЭвабЭ ЪШЮдеийа јЭийЭ оЭйЪзйШ ЫвШЪШ жзЪеЫ ЬШдШ жзЪЭ 
бњаЫЭ (РЪЭйа РШЪШ дШ йзЫк) к бејеј ик жзЭжеЯдШйљаЪа 
гдеЫеЩзејда еЩвана дШзеЬдам ЪЭзеЪШњШ (ЫШйШњЭ, оШзШ-
њЭ, жзеЬШЪШњЭ иШбзШвдам ЭвЭгЭдШйШ, оайШоа икЬЩадЭ а 
идеЪШ, йкгШоа ЯШЫедЭйбЭ а жеивеЪанШ). НЪШ ЭлЭбйдШ 
ЭжаЯеЬШ ензйШЪШ дЭ иШге ЩкЬкћЭ ЬеЫШђШјЭ, дЭЫе а иЪЭ 
едЭ ЭвЭгЭдйЭ беја ћЭ иЭ жејШЪайа бШе ийзкбйкзде ЪШ-
Юда к жеийкжбк жзажеЪЭЬШњШ. ЛейаЪег „жемейдЭ оШ-
пЭ“ к жзажеЪЭЬШњЭ иЭ кЪеЬа ШзмЭйажиба гейаЪ ЩезЩЭ 
ЬеЩзШ а ЯвШ беја иЭ јШЪљШ к ЪЭвабег Щзејк ЭжаЯеЬШ, оајШ 
иЭ лкдбнајШ дЭ еЫвЭЬШ иШге дШ бШзШбйЭзаЯШнајибег, 
ЪЭћ а дШ бегжеЯанајибег / ийзкбйкздег жвШдк, оагЭ 
иЭ аийеЪзЭгЭде ежедШпШ аЯЫзШЬњШ иЪЭйШ аижзажеЪЭ-
ЬШдШ бШе дШЬгЭйШњЭ ЬеЩзШ а ЯвШ, Ш жзЭЬийШЪљЭдШ бзеЯ 
гайибк ЩезЩк иШ дЭжзајШйЭљЭг дШ гШбзежвШдк (ЩезЩШ 

                                                                                                     
љЭдШ квеЫШ ЬЭгајкзЫШ. РйЪШзШњЭг нзбЪЭ ед ежедШпШ ГеижеЬњЭ 
ийЪШзШњЭ иЪЭйШ јЭз нзбЪШ иЪејаг кийзејийЪег жзЭЬийШЪљШ габзе-
беигеи. ОЭйзеЪаћ јЭ ијШјде к иЪеј зегШд кйбШе жзаикйде йзШЬа-
најибе ЪЭзеЪШњЭ же бегЭ јЭ РШЪШ а ЪапЭ еЬ иЪЭйайЭљШ, ЯШјЭЬде иШ 
РйЭлШдег МЭгШњег, жейењаг РагЭедег, ЬкмеЪда ейШн а ЯШпйа-
йдаб дШнајЭ, пйе јЭ дШзеоайе дШЫвШпШЪШде к изЭЬњеЪЭбеЪдеј мШ-
ЫаеЫзШлаја. НжедШпШјкћа беигеЫедајк, ед ийЪШзШ ЪШиЭљЭдк изж-
ибЭ ЬкмеЪдеийа „жзеЪШвег иЪЭйеЫ к иЪЭй“ (Elijade 2004Ш: 36). 

6 ВаЬа: Педерес кегемди н Свеснл Сави, аЯЩез ВвШЬагаз 
ЋезеЪаћ, КЭЫЭдЬШ ЦШоШб, 2011, ийз. 68. 
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БеЫШ а ђШЪевШ) а гдеЫеЩзејдаг габзе ийзкбйкзШгШ 
(ЩезЩШ ЫкЫкйбЭ а ЫШЪзШдШ, кЫеЪеза иШ ђШЪевег, ежиШЬШ 
ХШзаЫзШЬШ, ежиШЬШ ЖаоЭ, зШй ЬЭЪЭЬЭиЭйам ЫеЬадШ) бе-
јагШ јЭ ШзмЭйажиба гейаЪ ЬеЩзШ а ЯвШ аЯкЯЭйде еидШ-
ЮЭд. ДШ Ща еЪЭ габзе ийзкбйкзЭ жеийШвЭ ЪаЬљаЪЭ, ОЭ-
йзеЪаћ јЭ аибезаийае бквйкзде дШивЭђЭ а к жзажеЪЭЬ-
да жвШд кЫзШЬае гейаЪЭ: ЪеЬЭданЭ, ЪШгжазШ,7 ђШЪевШ, 
зШибзпћШ, геийШ, ЫкЪдШ, жЭйвеЪШ, ЪШйзЭ, иЪЭћЭ, гейаЪЭ 
ЬШдШ а дећа, жегећк бејам габзежвШдеЪа жеийШјк Ье-
гадШдйда дЭжеизЭЬде кЫзШђкјкћа ЯдШоЭњЭ, еЬдеиде опи-
цнл а пецјт жкдЭ ЯдШоЭњЭ габзежвШдеЪШ оајЭ жеивЭЬа-
нЭ ЩаЪШјк ЪаЬљаЪЭ дШ гШбзежвШдк. 

АзмЭйажиба гейаЪ ЩезЩЭ ЬеЩзШ а ЯвШ еваоЭд јЭ, 
жзЭ иЪЭЫШ, к икбеЩк иЪЭйвеийа / ЬШдШ а йШгЭ / дећа к оа-
јЭг нЭдйзк јЭ ђШЪе. НжиШЬШ гШдШийазШ ЖаоЭ, бзийШпбШ 
ежиШЬШ ХШзаЫзШЬШ 1204. ЫеЬадЭ, ЪеЬЭданШ бејШ дећк 
гЭљЭ ЯвЭ, Ш ЬШњк ЬеЩзЭ ЫвШиЭ, ЩезЩШ ЫкЫкйбЭ а ЫШЪзШдШ а 
гдепйЪе ЬзкЫам габзе ийзкбйкзШ жзЭЬийШЪљШ „дШЬЪвШ-
оЭњЭ дЭЩШ а ЯЭгљЭ“, икжзейдеий ЮаЪейШ а игзйа. Т 
йзШЬанаја изЭЬњЭЫ ЪЭбШ иЪЭ йЭ ежеЯанајЭ агШјк „Эйаобк 
а иШбзШвдк еЩејЭдеий“ (ГкзЭЪао 1994: 125). Деб ЬШд иаг-
ЩеваЯкјЭ „зШђШњЭ, зШий, ЯзЭвеий, ЫШпЭњЭ [...] јЭЬдк ЭйШ-
жк ЬкмеЪдеЫ кижедШ“ (ЧЭЪШвајЭ, ГЭзЩзШд 2004: 139-140), 
ЬейвЭ дећ иагЩеваЯкјЭ „ЪзЭгЭ ЬеЯзЭЪШњШ, бвајШњШ а 
ЯШЪЭзШ бејЭ ћЭ дШ иЪЭйвк ЬШдШ жеийШйа аижељШЪШњЭ Юа-
ЪейШ“ (ЧЭЪШвајЭ, ГЭзЩзШд 2004: 610). НЪШ иагЩева-
одеий жейЪзђкјЭ иЭ а к дШзеЬдеј бквйкза, ЩкЬкћа ЬШ ик 
ЯШ дећ ЪЭЯШда даЯеЪа ЯШЩзШдШ, еЬдеиде йе јЭ ЪзЭгЭ бШЬШ 
иЭ еЩШЪљШјк гШЫајибЭ зШЬњЭ а ШбйаЪазШ дЭоаийШ иавШ 
(РЛ 2001: 389-390). Т зегШдк Оорада хпйве Свеснг Соа-
ра ЩезЩШ ЬеЩзШ а ЯвШ ШбйаЪазШдШ јЭ жебзЭйШњЭг Ъе-
ЬЭданЭ йебег  дећа: 

                                                 
7 ЛейаЪ ЪШгжазШ, кЯ бејЭ иЭ јШЪљШјк гейаЪа ЫвеЫеЪеЫ бенШ 

а ЩЭвеЫ вкбШ (87) жеивкЮае јЭ бШе гЭмШдаЯШг едам ЬеЫШђШјШ беја 
ћЭ ЬеЪЭийа к жайШњЭ дШнаедШвда аЬЭдйайЭй, јЭз иЭ њагЭ ШбйкЭ-
ваЯкјЭ ЩШјбеЪайеий а лШдйШЯајШ, еЬдеиде ЪЭћа кжваЪ жзЭеЩвабеЪШ-
дам еЩвабШ дШзеЬдЭ бквйкзЭ, пйе јЭ ЯШжзШЪе гЭмШдаЯШг бејаг иЭ 
гайибе ЪзЭгЭ жеийЭжЭде йзШдилезгапЭ к аийезајибе. 
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„ЧйШ јЭ кдкйзШ? Т йеј йабЪана? ЧШоанШ иЭгЭ-
њШ? ЗШз ЯЩеЫ йеЫШ ЪеЬЭданк ЬШ жебзЭћЭг?! Ниаг йеЫШ, 
бзШљЭЪШ јЭ дШзЭЬЩШ, дећк дЭ зШЬаг! ОзЭбе ЬШдШ ЪеЬЭ-
данШ бзкда ЯвЭ ЫвШиЭ, дећк еЩздкйе гЭљЭ. […] МЭг, 
иШЪвШЬШдЭ ЪељЭ, ЪеЬЭдаоШз иШиЪаг ейЪеза ЪзШйШ а жзе-
жкийа йкђаднЭ к гвад. СШге ед кЯЭ икпЭдк йабЪк а же-
ЬаЮЭ кийШЪк. […] ИЯ дШћЪа, иШ вЭЫШвШ, ЯШжзЭжШпћЭд, 
аибеоа зШпокжШд ЩШкб. ЗШЬеЩеЪШ оЭбЭйШве. ОвШгаоШб 
аЯ бШдЬавШ, даЮЭ абеданЭ, кйЭоЭ бзеЯ ЩШќк. РШ иеЩег 
еЬдЭиЭ иЪЭйа ваб жзЭоаийЭ ГеижеЬеЪЭ ЛШйЭзЭ…“ (87-
88). 

 

ДШ Ща ЪеЬЭданк жебзЭдке ђШЪе, гезШвЭ ик Щайа 
аЯЪзпЭдЭ жзажзЭгдЭ зШЬњЭ (ЯШЫзљШј йШпйадЭ дШ зШибз-
идана, бзЭйШњЭ беведЭ ЪаЬадибеЫ бдЭЯШ ЧапгШдШ бШ 
Жаоа, ЬШзаЪШњЭ РжШиеЪеЫ ЬегШ иШ жЭй / йзаЬЭиЭй изЭ-
ЩзњШбШ), Ьеб ик њЭдаг ШбйаЪазШњЭг дШЫеЪЭпйЭда Ье-
ЫШђШја жеийШва ЬЭладайаЪда, пйе јЭ аийеЪзЭгЭде же-
ийаЫдкйе жеЯанаедазШњЭг ЬеЫШђШјШ к зШЯваоайЭ „бња-
ЫЭ“, жШ бзЭйШњЭ еЬ иЭзШлагШ Ье ШдђЭвШ кбШЯкјЭ дЭ иШге 
дШ  кЬШљЭдеий еЬ жеийШњШ ЪЭћ а дШ кЬШљЭдеий оеЪЭбШ а 
ЩеЫШ, ЯЩеЫ оЭЫШ к изЭЬапйЭ жзаоЭ е ежиШЬа ЬевШЯа жза-
оШ е ђШЪевк.  

ТбљкоаЪШњЭг жзаоЭ е ЪШгжазк к ЪеЬЭдана ЯШ-
жеоањЭ ШбйкЭваЯШнајШ жзаоЭ е ђШЪевк беја јЭ к зегШдк 
ЯШЬеЩае жеиЭЩШд ийШйки, оагЭ кижеийШЪљЭда дШнаедШв-
да аЬЭдйайЭй ЩаЪШ ЬеЪЭЬЭд к жайШњЭ, а йе жебзЭйШњЭг 
ЪеЬЭданЭ,8 бејШ, же дШзеЬдег ЪЭзеЪШњк, к йег жЭзаеЬк 
„бзкда вепЭ ЫвШиЭ“, ед кЯагШ икпЭдк йабЪк бејШ пйайа 
еЬ ЯвШ а жеийШјЭ њЭЫеЪ жзЭжеЯдШйљаЪ ЯдШб, кЪеЬа гейаЪ 
йзЫеЪадЭ ЪзЭгЭдег, а йе вепаг, ЯШзШЬ њЭЫеЪЭ ЪЭоде-
ийа. ЗШ зШЯвабк еЬ дШзеЬдам ЪЭзеЪШњШ а жзЭЬШњШ к бе-
јагШ јЭ ђШЪе еЩаоде вкбШЪа бкпШо, жзеЪебШйез беја 
еЬийкжШ жзЭЬ ЬеЪайљаЪепћк оеЪЭбШ, беја јЭ дШваб ое-
ЪЭбк, Шва аЯкЯЭйде нзд а зкЮШд, к зегШдк Оорада хпйве 

                                                 
8 МабШбе дЭ йзЭЩШ жзЭдЭЩзЭЫдкйа ЪЭзеЪШњЭ ЬШ ЪеЬЭданШ 

жзЭЬийШЪљШ бедШоапйЭ ђШЪевШ, еЬдеиде ЬШ јк јЭ кжзШЪе ђШЪе ийЪе-
зае, Ьеб јк јЭ же дЭбаг жзЭЬШњагШ ийЪезае РЪЭйа РШЪШ. 
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Свеснг Соара ед јЭ к ЯдШйдеј гЭза геЬЭздаЯеЪШд, жза 
оЭгк ик иШге дЭба ЭвЭгЭдйа дШзеЬдЭ йзШЬанајЭ иШок-
ЪШда. ОЭйзеЪаћ к ивабк изЭЬњЭЪЭбеЪдЭ РзЩајЭ кЪеЬа 
геЬЭздеЫ ђШЪевШ јЭз гк јЭ ед бШе јкдШб дЭежмеЬШд бШбе 
Ща иЭ жеЪЭЯШва дШзШйаЪда йебеЪа, Ш ШзмЭйажибШ ЩезЩШ 
ЬеЩзШ а ЯвШ иЭ иШ гШбзежвШдШ иЪЭвШ дШ даЯ габзежвШ-
деЪШ, а аийеЪзЭгЭде иЭ кбШЯШве дШ кЬЭе њЭЫеЪЭ (дЭ-
жзЭ)жеЯдШйљаЪеийа, ЯЩеЫ оЭЫШ жзШйЭћа ШйзаЩкйа аЯ изЭ-
ЬњЭЪЭбеЪдЭ жзЭЬийШЪЭ (зеЫеЪа, бШдќЭ, бежайШ, јШзЭћШ 
ЩзШЬШ, нзд аЯзШЯ, нзЪЭдЭ еоа) аЯеийШјк аЯ њЭЫеЪеЫ жез-
йзЭйШ. ОЭйзеЪаћ јЭ иЪеЫ јкдШбШ коадае иЪЭжзаикйдаг, Ш 
ЬШ Ща к йегЭ кижЭе, ивЭЬЭћа йзШЬанајк ЭЪзежибам жа-
иШнШ (ГЭйЭШ, ДеийејЭЪибеЫ, ЛШдШ, БквЫШбеЪШ), Шва а изж-
ибам (ХзњШдибеЫ, АдЬзаћШ, БквШйеЪаћШ), еийШЪае гк јЭ 
еЬзЭђЭдЭ жзЭжеЯдШйљаЪЭ йзШЬанајибЭ ШйзаЩкйЭ. Т йег 
бедйЭбийк АдЬзајк / АдЬзајк РбШЬзШдадШ / АдЬзЭШиШ лед 
МШмйШ жзШйа жзЭжеЯдШйљаЪ гейаЪ мзегеийа, беја к изж-
ибеј йзШЬанаја геЮЭ Ъкћа жезЭбве а еЬ жШЫШдибам Ще-
ЮШдийШЪШ, ЯШйаг гейаЪ мвШЬдећЭ, аЯЬШјЭ, ед јЭ жева-
ЫвейШ („гЭњШе јЭ ЪЭзк а ЫеЪез – ЪЭћ жзЭгШ еЩаоШјагШ“ 
(56)). ЗШйе јЭ ЯШдагљаЪ ежаи АдЬзЭШиШ лед МШмйШ же-
оЭйбег вЭйШ 1913. ЫеЬадЭ к БЭеЫзШЬк,  ЯдШйде гейаЪиба 
кивеЮњЭд к еЬдеик дШ њЭЫеЪ ежаи бШЬШ иШ иЪејаг ЫзЩШ-
Ъаг ивкЫег жеиЭћкјЭ Жаок. Т  РзЩаја XIII ЪЭбШ, АдЬза-
јШ РбШЬзШдад јЭ ежаиШд дШ ивЭЬЭћа дШоад: 

 

„ГаЯЬШе иЭ окЬде, ЪШи еЬЭЪЭд к йЭпбк оемк, агШе 
јЭ ЩШй йзажкй ЪапЭ зкбШЪШ еЬ зкбк, е жзЭбегЭздаг жк-
нШЬагШ ЬШ иЭ а дЭ жзаоШ. ОШ ежЭй – ебе ЪзШйШ јЭ деиае 
гШвЭдк икпЭдк йабЪк, жежкй дЭбеЫ кЩеЫеЫ оеЪЭбШ. Фе-
ЬШе јЭ йЭпбе, жеЪвШоЭћа едк деЫк еЩкЪЭдк к оаЯгк иШ 
ЯШЬЭдкйаг жЭзег ЫШЪзШдШ, дЭ зШийШјкћа иЭ еЬ јЭЬдеЫ Ьк-
ЫШобеЫ пйШжШ бејаг иЭ жегШЫШе, жШ ажШб, ЯШокЬе, да к 
зШибЪШпЭдеј ЯЭгља дЭ еийШЪљШјкћа йзШЫеЪЭ ийежШвШ. 
ЗЩезае јЭ кЫвШЪдег зШЯгЭйљаЪе, ЫкзШјкћа деи к иЪЭ а 
иЪШпйШ, Шва јЭ к мзШг ийкжШе зЭйбе, дЭбШбе Ща иЭ кЪЭб 
кижШЪШе к ЪзЭгЭ ЩеЫеивкЮЭњШ.“ (56). 
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ОезйзЭй АдЬзЭШиШ лед МШмйШ к ЬзкЫеј ЬЭнЭдаја 
ФФ ЪЭбШ:  

 

„а бШе ийзШдШн аЯШЯаЪШе ЪЭвабк кеољаЪеий, а бШ-
ЬШ иЭ йегЭ ЬеЬШ езШмеЪ пйШж аинзйШд дЭзШЯкгљаЪаг 
зЭЯШгШ а жаигЭдагШ, гедебв еЬ гкйдеЫ ийШбвШ, јЭЬдШ 
жЭЫШЪШ, икпЭдШ йабЪШ гЭђк беЮдаг белЭзагШ, дЭкеЩа-
оШјЭде ЬкЫа жЭпЭЪа жзЭйежвеЫ зЭЬЭдЫейШ а ЫШЪзШдеЪе 
жЭзе, кгЭийе иШйШ ЯШЬЭдкйе к ќЭжоаћ жзивкбШ, бШЬШ иЭ 
иЪЭ йе жзаЬеЬШ – дајЭ Щаве иЪЭЬебШ њЭЫеЪЭ жејШЪЭ беја 
дЭ Ща еЩевЭе еЬ кжШвЭ жеЫвЭЬШ.“ (199).  

 

НЪШ ЬЪШ ежаиШ кбШЯкјк ЬШ иЭ, ЯШ зШЯвабк еЬ Ад-
ЬзајЭ РбШЬзШдадШ, оаја жзежзШйда ЭвЭгЭдйа даик бед-
бзЭйаЯеЪШда, јЭз иЭ ЯШ њЭЫШ, жезЭЬ дШЫвШпЭдеЫ йзЫеЪШ-
њШ ЪзЭгЭдег ЪЭЯкјЭ гейаЪ аЯЬШјЭ ЬШзаЪШњЭг ЖаоЭ, Ад-
ЬзЭШиШ лед МШмйШ, йШбеђЭ йзЫеЪнШ ЪзЭгЭдег, жзШйЭ 
аийа ШйзаЩкйа, беја ик бедбзЭйаЯеЪШда, еЬдеиде, йзШ-
Ьанаја еЩвабеЪШњШ њЭЫеЪеЫ вабШ жзаЬеЬШйа ик ивејЭЪа 
дШзеЬдЭ бквйкзЭ дШ пйШ кбШЯкјЭ гейаЪ езШмШ, беја иЭ к 
йзШЬанаја игШйзШ дЭоаийаг гЭийег (Ъ. РЛ 2001: 383), 
пйе еЪеЫ јкдШбШ оада жзЭжеЯдШйљаЪаг дШ ледк дШзе-
ЬдЭ йзШЬанајЭ, Ьеб јЭ гейаЪ ЫШЪзШдеЪеЫ жЭзШ еЬ аЯкЯЭй-
дЭ ЪШЮдеийа, ЩкЬкћа ЬШ јЭ к дШзеЬдеј йзШЬанаја ЯШийкж-
љЭде ЪЭзеЪШњЭ ЬШ јЭ ЫШЪзШдШ ийЪезае ђШЪе (РЛ 2001: 
109), пйе јЭ иагЩеваоба жзабШЯШде а дШ гШбзежвШдк 
(ЩезЩШ ЫкЫкйбЭ а ЫШЪзШдШ), Ш к ежаик еЪеЫ јкдШбШ жза-
икйде еЬ изЭЬњЭЫ ЪЭбШ, а иШиЪаг јЭ аЯЪЭиде ЬШ јЭ еЪШј 
гейаЪ ЯШгЭдае њЭЫеЪк мзегеий. НЪе, аийеЪзЭгЭде, 
ЯдШоа ЬШ јЭ к РзЩаја XX ЪЭбШ ваб ђШЪевШ, а жезЭЬ аЯгЭ-
њЭдам ШйзаЩкйШ, а ЬШљЭ жзЭжеЯдШйљаЪ. МЭаЯеийШЪда 
гейаЪ мвШЬдећЭ беја жзШйа еЪеЫ јкдШбШ (ед јЭ к изЭЬ 
вЭйШ к жзЭйежвег зЭЬЭдЫейк) йзШдижедеЪШд јЭ дШ жей-
жаидабЭ кЫеЪезШ иШ њаг – „РШиЪаг ЩвЭЬ, оШб а жзЭЬ 
еЫвЭЬШвег бШе ЩЭЯ ЬаиШјШ, а к ЮШзбЭ ЬШдЭ же беиа а 
еЩзЪШгШ еикй аЫванШгШ ањШ, Едзабе ДШдЬеве јЭ ебе иЭ-
ЩЭ пазае ийкЬЭд бШбЪк јЭ гШве бе геЫШе ЬШ ейзжа“ 
(186). ИжШб, њЭЫеЪа бљкода ШйзаЩкйа ик йзЫеЪадШ ЪзЭ-
гЭдег (ДаЪдадег енк жзеЬШјЭ ЬШд ЯШ ЬШдег 1914-1918. 
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ЫеЬадЭ), кЫеЪез беја ЫШ оада иЪЭжзаикйдаг (Едзабе 
ДШдЬеве), бШе а гейаЪ аЯЬШјЭ, (жзаикйШд јеп беЬ ДШд-
йЭШ а ЛавйедШ) ШвЭЫезајиба жзабШЯШд ЬШзаЪШњЭг гШдШ-
ийазШ иШ жЭй / йзаЬЭиЭй изЭЩзњШбШ, оагЭ иЭ дЭЬЪеига-
ивЭде кжкћкјЭ дШ ийзШЬШњЭ а ЮзйЪк. ИШбе јЭ к дШјЪЭћЭг 
ЬЭвк зегШдШ геЬЭздаЯеЪШд, к икизЭйк иШ бзШљЭг Лавк-
йадег, ед иЭ еЩјШЪљкјЭ бШе „ЪвШЬШз“ иЪЭйШ, Ш њЭЫеЪаг 
дЭийШјШњЭг дШ ЂШЪељаг ийзШдШгШ, жежкй едам к дШзе-
Ьдаг ЪЭзеЪШњагШ, ЩаЪШјк жзагЭйда еийШна њЭЫеЪеЫ жШ-
ЫШдибеЫ еЩвабШ („КЭЪе а ЬЭиде ЩЭмк ЂШЪељЭ ийзШдЭ, жзЭ-
жкдЭ жкийепа а иайдам оЭбањШ ежШвам иШ вЭђШ дЭоШ-
ийаЪеЫ.“) (192).  

РШиЪаг иагЩеваоде, ОЭйзеЪаћ дајЭ жзежкийае 
ЬШ бШзШбйЭзаийабЭ ђШЪевШ кЫзШЬа а к габзежвШдеЪЭ 
жзажеЪЭЬШњШ, ЯЩеЫ оЭЫШ иЭ гейаЪ: ЪШйзЭ, ЪеЬЭ, еЫвЭЬШвШ, 
ЫШйШњШ, ЫШЪзШдШ, бШе а ЫезЭ ЪЭћ жегЭдкйа гейаЪ мвШ-
ЬдећЭ жејШЪљкјк бШе икпйадиба ЯШ њЭЫеЪк иЪЭжзаик-
йдеий. МећдШ ЪШйзШ9 аижеЬ ЪШЯдЭиЭдЭ ЖаоЭ деиа аЯкЯЭ-
йде дЭЫШйаЪШд бШзШбйЭз, ЩкЬкћа ЬШ еивабШЪШ а њЭдеЫ 
дШвеЫеЬШЪнШ, бдЭЯШ ЧапгШдШ, ЯЩеЫ оЭЫШ ЪШйзШ агШ бШ-
зШбйЭзаЯШнајибе еЩЭвЭЮјЭ ЫдЭЪШ (Ъ. СзејШдеЪаћ 2008: 
193), йЭ иШ иеЩег деиа еиЪЭйдаоба жвШгЭд, жзЭйа игз-
ћк а кдапйЭњЭг. Т Щваибеј ЪЭЯа иШ гейаЪег ЪШйзЭ јЭийЭ 
а гейаЪ ЪеЬЭ. ЙШЬШ јЭ к жайШњк њЭд дЭЫШйаЪда жзад-
наж, еЪШј гейаЪ јЭ йШбеђЭ ЪЭЯШд ЯШ бдЭЯШ ЧапгШдШ а 
њЭЫеЪк Ъејибк, ЩкЬкћа ЬШ едШ жзЭЬибШЯкјЭ, оагЭ иЭ ЫзШ-
данШ еЪеийзШдеЫ а едеийзШдеЫ зЭвШйаЪаЯкјЭ. ЙШЬ еЪе 
агШге дШ кгк, дајЭ иШге иШд нШзанЭ УаважЭ а ЪзЭгЭ 
еЬ ВШибзиШ Ье РжШиеЪЬШдШ жеивкЮаве ОЭйзеЪаћк ЬШ же-
ЪЭЮЭ ЬЪШ иЪЭйШ, ЪЭћ а гдеЫеЩзејдЭ габзе ийзкбйкзЭ к 
бејагШ ЫзШданЭ ЩаЪШјк аЯЩзаиШдЭ ава к дШјгШњк зкбк 
жезЭгЭћЭдЭ. ЛейаЪ еЫвЭЬШвШ йШбеђЭ деиа дЭЫШйаЪда 

                                                 
9 ОзЭгШ дЭбаг гайеЪагШ: „ОзегЭйЭј јЭ кбзШе ЪШйзк, РЪ. 

РШЪШ аийе йШбе: ОзегЭйЭј јк јЭ идЭе дШ ЯЭгљк к жШвана, РЪ. РШЪШ 
йШбеђЭ к жШвана еЬдЭе. Чйе јк јЭ РЪ. РШЪШ кбзШе еЬ ђШЪевШ, Ш Озе-
гЭйЭј јЭ еЬ БеЫШ дапйШ дЭ игЭйШ, жеЬкЬШздеий ажШб јЭ йк, јЭз ђШ-
Ъева даик Щава иЪШЫЬШ дШ зђШЪег ЫвШик бШе ЬШдШи, а йе дЭ иШге беЬ 
дШи дЭЫе а к еийШвег иЪЭйк“ (СзејШдеЪаћ 2008: 54). 
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жзаднаж а Щваибе јЭ жеЪЭЯШд иШ гейаЪег ЪеЬЭ а ЫШйШ-
њШ, Ьеб јЭ, и ЬзкЫЭ ийзШдЭ, ед кибе ЪЭЯШд а иШ ђШЪевег, а 
йе бШе жзЭЬгЭй бејаг иЭ ђШЪе еижељШпњкјЭ, еЬдеиде, 
жкйЭг бејЭЫ к еЪег ивкоШјк жзЭйа БеЫЬШдк а ДаЪда. 
ИийеЪзЭгЭде, дШ жвШдк бегжеЯанајЭ, еЫвЭЬШве жзЭЬ-
ийШЪљШ а гейаЪ кЬЪШјШњШ ийЪШздеийа, ЫзШданк аЯгЭђк 
ЬЪШ иЪЭйШ, йЭ јЭ иШиЪаг аЯЪЭиде жаинк жеивкЮае а к 
жЭзижЭбйаЪа ежиШЬЭ а ийзШЬШњШ ХШзаЫзШЬШ а ЖаоЭ. 
ЙШЬ иЪЭ еЪе кЯгЭге к еЩЯаз, бШзШбйЭзаийабЭ дШзеЬдЭ 
жзЭЬийШЪЭ а ЪЭзеЪШњШ к ђШЪевШ даик иЭ иШиЪаг аЯЫк-
ЩавЭ, Шва ик дШ њЭЫеЪег вабк ЬЭвагаоде еийШва жзЭ-
жеЯдШйљаЪа ивејЭЪа жзепвам ЪзЭгЭдШ, ЩкЬкћа ЬШ ик иЭ 
к њЭЫеЪег дЭзШЯЬЪејдег жзШйаенк, ЫзЩШЪег ивкЫа, ийЭ-
бвЭ иЪЭ еЪЭ жзЭжеЯдШйљаЪЭ ђШЪељЭ бШзШбйЭзаийабЭ. 

ИийеЪзЭгЭде, к жзЭЬийШЪдабЭ дЭоШийаЪам иавШ 
иЪзийШЪШге а ЬајШЩеваобЭ јкдШбЭ, ежиШЬдабЭ гШдШийа-
зШ ЖаоЭ, БкЫШзЭ а ЙкгШдЭ, жзЭЬЪеђЭдЭ „гдеЫеийзШп-
даг бдЭЯег“ ЧапгШдег а ЪејибеЪеђег АвйШдег, ивк-
Ыег РгавЭнег а гЭмШдабег Азалег, Шва а, ЫезЭ ЪЭћ 
жегЭдкйеЫ ЕдзабШ ДШдЬевШ, бШе а ЩкЫШзибеЫ нШзШ ЙШ-
вејШдШ, ОзаЩавШ, Шва а гШјийезШ ИдћазајШдШ ЙЪадйШ-
ЪШвШ, еЬдеиде јкдШбЭ еЬ бејам ЪЭћадШ ЬЭвкјЭ же дШЫе-
Ъезк ђШЪевШ ава дШ еидеЪк кЫеЪезШ иШ њаг, бејагШ ик к 
зегШдк жзаЬеЬШйЭ иЪЭ едЭ бШзШбйЭзаийабЭ бејЭ ик аЯе-
ийШвЭ беЬ вабШ АдЬзајЭ РбШЬзШдадШ / АдЬзЭШиШ лед МШ-
мйШ – еда ик иШ иеЩег, жзЭ иЪЭЫШ, жедЭва ШйзаЩкйЭ Ъе-
ЬЭдЭ ШвЭ а ЬкЫШобЭ дЭЯШиайЭ ЯгајЭ, ЯЩеЫ оЭЫШ ик к же-
ийкжбк њамеЪеЫ еЩвабеЪШњШ жзЭжеЯдШйљаЪа гейаЪа жзе-
ЮЬзљаЪеийа а ЫвШЬа. ДШ ик к жайШњк аЯзШЯайе ЬајШЩе-
ваоба јкдШна ЪаЬљаЪе јЭ же њамеЪаг бШзШбйЭздаг иЪеј-
ийЪагШ, бејШ јЭ ОЭйзеЪаћ, жеийкжбег йзШдижедеЪШњШ, 
жзЭдЭе иШ ђШЪевШ, йЭ ик иЭ ђШЪевеЪЭ бШзШбйЭзаийабЭ 
кжзШЪе ийЭбвЭ дШ њагШ. НЬ иЪам јкдШбШ, ЪаЬадиба бдЭЯ 
ЧапгШд жедЭе јЭ дШјЪапЭ еЬвабШ дШзеЬдам бШзШбйЭ-
заийабШ ђШЪевШ:  

 

„МШ ЫвШЪа гк ЩЭпЭ бШжШ еЬ ЮаЪеЫ заиШ. ОЭЫШЪШ 
ЯЪЭз јЭ гкбве зЭЮШвШ […] МШ жзиагШ ЧапгШдеЪаг, ебе-
ЪзШйдаб јЭ оадае жШз йкийам ЯвШйанШ, окЪШзШ бдЭЮЭЪеЫ 
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ЪзШйШ. МШ жејШик еЬ геЬзЭ бШЬалЭ ЯШжед ЩЭпЭ ибвк-
жоШдШ ЫкјШ, иШге јЭ ЧапгШд ЯдШе ЬШ зШЯЬЪеја њЭдЭ ЯкЩЭ 
еЬ зЭжШ. МШ аижзкЮЭдеј вЭЪеј зкна, едеј пйе јЭ ЯШйЭ-
ЯШвШ кЯЬЭ, бШдќШгШ е беЮдеј зкбШЪана дШгШпћЭдеј еЪ-
дкјибаг вејЭг, дШЫвШЪнЭ газеЪШпЭ ЬзЭгљаЪа набШЪШн. 
МЭбШЬ бШе жйанШ, дЭбШЬ бШе кйЪШзШ, ийЪез аЯЫвЭЬШ дЭ-
ийШвдеЫ а ЯШйе йЭпбе ежаиаЪеЫ, Шва йШбЪеЫ ЬШ йа иЭ 
бзШјаоШб ебШ бзгЭљШ, Ш бзЪ игзйде ЯЩкњкјЭ к ЮавШгШ“ 
(32).  

 

ДШ јЭ жаиШн к ЫзШЬња еЪеЫ ежаиШ безаийае дШ-
зеЬдк йзШЬанајк кбШЯкјЭ а йе пйе еЪЬЭ изЭћЭге ЭвЭ-
гЭдйЭ ЯШ бејЭ жзейейаж жзЭжеЯдШјЭге к лаЫкза ЪејЪеЬЭ 
БШвоШбШ аЯ жЭигЭ „ЖЭдаЬЩШ ДкпШдеЪШ“, Ьеб дШЪЭЬЭда 
ЩЭийајШзајкг беја еЪеЫ јкдШбШ дЭаЯеийШЪде жзШйа, же-
зЭЬ йеЫШ пйе дЭжеизЭЬде кбШЯкјЭ дШ йе ЬШ јЭ еЪШј јкдШб к 
ЬазЭбйдеј ЪЭЯа иШ дЭоШийаЪаг, аийеЪзЭгЭде жзеЬкЩљк-
јЭ ЯдШоЭњиба ивеј зегШдШ жеЩзејШдаг мйедибаг жегШ-
ЫШоагШ (заи, ЯгајШ, набШЪШн беја иЭ „жеЬ жШЯкмег жа-
вае оЭйзЬЭиЭй ЬШдШ“, геЮЭ ЬШ „зШЯгШбдЭ иЪам ЬЭЪЭй дЭ-
ЩЭиШ“ (278) а беја жзЭгШ дШзеЬдег ЪЭзеЪШњк ЪвШидабк 
аижкњШЪШ иЪЭ ЮЭљЭ) еЬ бејам јЭ к ЯдШоЭњибег игаивк 
дШјЯШдагљаЪајШ ЯгајШ кзеЩезеи „ибвкжоШдШ ЫкјШ, иШге 
јЭ ЧапгШд ЯдШе ЬШ зШЯЬЪеја њЭдЭ ЯкЩЭ еЬ зЭжШ“, бејШ 
иагЩеваЯкјЭ ЪЭоде жедШЪљШњЭ а дШ габзежвШдк кбШ-
ЯкјЭ дШ ежиШЬк а жШљЭњЭ ЖаоЭ к еЫвЭЬШвибеј жЭзижЭб-
йаЪа ежиШЬЭ а жШЬШ ХШзаЫзШЬШ. ИийеЪзЭгЭде, Ьега-
дШдйдШ иШЩвШЯШд дШЬ беведег бејк жзЭЬЪеЬа гдеЫе-
ийзШпда бдЭЯ еЫвЭЬШве јЭ зкЮдећЭ, иЪејийЪЭдЭ ђШЪевк, 
еваоЭдЭ а к њЭЫеЪаг жегШЫШоагШ, АвйШдк оајШ јЭ ЫвШЪ-
дШ бШзШбйЭзаийабШ зкЮдећШ дШижзШг вЭжейЭ, РгавЭ-
нк, ивкЫа иайдеЫ а дЭкЫвЭЬдеЫ ийШиШ беја јЭ „ЬзкЫеЪШе 
иШ окгШгШ, иШгеЪавШгШ, еиЭњШгШ а йеЬезнагШ беја ик 
ЫШ а дШкоава иЪаг йШјдШгШ кзеодабШ“ (32-33), Ш беЫШ јЭ 
жзШйавШ „бзаЪедеЫШ“ иЭдбШ „дЭжзајШйдеЫ газаиШ“. Иийе 
йШбе, дЭ йзЭЩШ жзЭдЭЩзЭЫдкйа да йе ЬШ јЭ ЧапгШд ебзк-
ЮЭд жзЭЬибШЯаЪШоагШ а йкгШоагШ идеЪШ беја ик иШ-
иЪаг аЯЪЭиде ЯШгЭдава ЪЭпйанЭ. ИгШјкћа иЪЭ еЪе к 
ЪаЬк, геЮЭге ЯШбљкоайа ЬШ јЭ ОЭйзеЪаћ еЬвабЭ ђШЪевШ 
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иЪкбШе иШ АдЬзајЭ РбШЬзШдадШ йагЭ ЫШ геЬЭздаЯкјкћа, 
Ш ЬШ јЭ мйедибЭ ШйзаЩкйЭ жзаиШјЭЬадае дШжШЬШоагШ гШ-
дШийазШ ЬајШЩеваЯкјкћа ам йагЭ.  

ОезЭЬ еЪам ЬегадШдйдам гейаЪШ беја иЭ ЪЭЯкјк 
ЯШ ваб ђШЪевШ к дШзеЬдеј бквйкза, да гейаЪ бкпШњШ, 
жзаикйШд бзеЯ нЭе зегШд, дајЭ аЯеийШе (ЪЭздана иЭ бк-
пШјк ЮЭђк), Шва беја јЭ дШјкеољаЪаја беЬ жзеЪеЬШќајЭ 
ПЭжкЩвабЭ РЪ. ЛШзбШ, ИдћазајШдШ ЙЪадйШЪШвШ, к бејЭг 
ик иЭ ийЭбва ЬајШЩеваоба ШйзаЩкйа иЪеЬдабШ, жеЮкЬЭ а 
жзеЪеЬШќајЭ. Р йаг к ЪЭЯа еЬ жемейдЭ оШпШ ЕдзабШ ДШ-
дЬевШ / АдЭ ДШдЬеве гвШЬеЫ РйЭлШдШ ОзЪеЪЭдоШдеЫ, 
беЬ беЫШ јЭ едШ аЯШЯЪШвШ дЭкЫШиаЪк ЮЭђ, еивеЩШђШ кжзШ-
Ъе РЪЭйа РШЪШ а иШг бкпШјкћа аЯ њЭ.  

ОезЭЬ еЪам ЪаЬљаЪам ивејЭЪШ к безапћЭњк дШ-
зеЬдЭ бквйкзЭ, жзаикйда ик а еда ЭвЭгЭдйа беја агШјк 
ЪШЮдк квеЫк к еЩвабеЪШњк а жежзШЪљШњк дШзкпЭдам 
ЪзЭгЭдибе-жзеийездам ебЪазШ жзаоЭ. ЙШбе јЭ ЪЭзйа-
бШвдШ ЬкмеЪдШ вадајШ дШзкпЭдШ гейаЪег ђШЪевШ, ОЭ-
йзеЪаћк ик ЩавЭ дЭежмеЬдЭ еЬзЭђЭдЭ жзЭЬийШЪЭ дШ га-
бзежвШдеЪагШ бејагШ иЭ жебкпШЪШ кижеийШЪайа дШзк-
пЭд жезЭЬШб (бШйШвеЫ жйанШ), Ш беја к ЯдШоЭњибег ига-
ивк, к ЬЪШЬЭиЭйег ЪЭбк, ШжийзШмкјк ШзмЭйажиба гейаЪ 
ЩезЩЭ ЬеЩзШ а ЯвШ иагЩеваоде ЫШ игЭпйШјкћа к оеЪЭбШ.  

ТЪеђЭњЭ дШЪЭЬЭдам гейаЪШ дЭежмеЬде јЭ ЬШ иЭ 
кижеийШЪЭ ЬЭийзкбйаЪда аийезајиба жзенЭиа (ежиШЬШ 
ЖаоЭ, жљШобШњЭ ХШзаЫзШЬШ, зШй йебег жеивЭЬњЭ ЬЭнЭ-
дајЭ ФФ ЪЭбШ) бејЭ дШйбзаљкјЭ гейаЪ ШдђЭеибеЫ жЭзШ. Т 
еЪег ивејк жзаикйда ик а еда ЭвЭгЭдйа бејагШ ик 
аЯзШЮЭда еЩаоШја а ЪЭзеЪШњШ (ЗЭвЭда оЭйЪзйШб, Ве-
ЬЭдШ икЩейШ, ЂкзђЭЪибШ икЩейШ). НЪа жзШЯдана даик иЭ 
иШиЪаг ивкоШјде дШпва к зегШдк, Ш бШбе ДкпШд БШд-
Ьаћ жебШЯкјЭ к Напндмнј пекигији Спба т 100 онјлнва, 
ЪЭзкјЭ иЭ ЬШ јЭ к ЪзЭгЭ еЪам жзШЯдабШ жејШоШде ЬЭве-
ЪШњЭ Явам иавШ, а ЩШп йШЬШ иЭ ЪШЯдЭиЭдШ ЖаоШ дШвШЯа 
жеЬ ежиШЬег. ИШбе јЭ беЬ ОЭйзеЪаћШ еЪШј ивеј жзЭе-
ЩвабеЪШд, жаиШн дајЭ жзЭдЭЩзЭЫШе дШзеЬдШ ЪЭзеЪШњШ, 
жзЭ иЪЭЫШ к кЯзеоде-жеивЭЬаодег ивЭЬк, ЩкЬкћа ЬШ јЭ 
ЪЭзеЪШйде дШјЬегадШдйдаја ЬШд икЩейШ, ЬШд жеиЪЭћЭд 
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гзйЪагШ а аийеЪзЭгЭде ЬШд бШЬШ ЯШЩзШдШ РЪЭйеЫ РШЪЭ 
е йШоде кижеийШЪљЭдег зЭЬеивЭЬк ейЪШзШњШ жзеЯезШ 
ЩаЪШ жзЭбзпЭдШ дШ ВеЬЭдк икЩейк ЬЪШЬЭиЭй еигеЫ ЬШдШ, 
пЭийЭ бњаЫЭ (ЯШЩзШдк кжзШЪе бзпа ђШЪе, оагЭ јЭ аийеЪ-
зЭгЭде а њЭЫеЪШ иагЩеваобШ лкдбнајШ аижкњЭдШ), йЭ 
кгЭийе иШЬШпњЭЫ дШ ЬШљадк ЩаЪШ ейЪезЭд жзеЯез ЩкЬк-
ћЭЫ ЪзЭгЭдШ (262-263), ЯЩеЫ оЭЫШ јЭ „ЪЭйШз зШЯЬкЪШе дШј-
гШњЭ ЬЪШ ЪаЬабШ“ (20), Ш „кбзШЬЭда оШиеЪа, гЭиЭна, оа-
йШЪШ ЬеЩШ а ЫеЬадЭ, ЪзЭгЭ бејЭ јЭ ивЭЬеЪШве мзШгк РЪ. 
ВШЯдЭиЭњШ, ЪзЭгЭ ЩЭЯ бејЭЫ јЭ Щаве јШиде ЬШ ћЭ бзкда-
ЬЩЭдШ нзбЪШ иЪЭ изжибЭ а жегезибЭ ЯЭгљЭ, к ЪапЭ 
дШЪзШйШ ЯШЬкЫе Щайа жкийШ“ (264). 

Т зегШдк ЪШЮдк квеЫк агШ а едШј ивеј дШзеЬдЭ 
бквйкзЭ беја гШзбазШге бШе гайеЪЭ а жзЭЬШњШ. ОЭйзе-
Ъаћ еЪШј ивеј кЫзШђкјЭ дШ йза дШоадШ: (1) едШ иЭ к же-
ийејЭћЭг еЩвабк кдеиЭ к жзажеЪЭЬда йеб; (2) едШ иЭ 
йзШдилезгапк; (3) ава јЭ дШ ЬЭвк гайевеЫаЯШнајШ. 
Тбевабе гай жеигШйзШге бШе жзЭЬШњЭ бејЭ јЭ дЭе-
жмеЬде ЯШ еЩјШпњЭњЭ жзазеЬдам а аийезајибам жзенЭ-
иШ, едЬШ жзЭЬШњЭ е кЯЬаЯШњк ВШйежЭЬШ жеийШјЭ еЩзШЯШн 
ЯШ кЯЬаЯШњЭ ЖаоЭ а иЪЭ Ье едеЫ йзЭдкйбШ Ье бШЬШ же-
ийеја еЪШ ЬкмеЪдШ ЪЭзйабШвШ, к њЭЫШ иЭ ЪЭзкјЭ а еде иЭ 
жеЬзШЮШЪШ. МШ ЬзкЫег даЪек, гдеЫШ жзЭЬШњШ е РЪЭйег 
РШЪа ик аЯгЭњЭдШ, йЭ иЭ вЭЫЭдЬШ е ивШњк оадајЭ иШ 
вЭЬег кЫШзибег бзШљк йзШдижедкјЭ к лШдйШийаодк ЪЭ-
дЭнајШдибк оШпк аибкпЭњШ бејк аижајШ а еЪШј јкдШб. 
ЛайевеЫаЯШнајШ ЬеЫШђШјШ агШ ЯШ ЯШЬШйШб ЬШ кЪЭЬЭ лШд-
йШийабк а жеЪЭЮЭ ЬЪШ дШзШйаЪдШ йебШ еЬ бејам дШЪе-
Ьаге иШге дЭбЭ (вЭЫЭдЬШ е оЭйаза дабЭјибШ жзеЯезШ; 
ШдђЭеибе жЭзе; ЫзШЬњШ ЖаоЭ; аибзаЪљЭда жзеЯеза а 
БеЫЬШдеЪе йзШЫШњЭ ЯШ аийадег; жкйеЪШњЭ бзеЯ иШд). 
Абе еЪШбе жеигШйзШге ОЭйзеЪаћЭЪ зегШдЭибда иЪЭй, 
едЬШ јЭ јШиде ЬШ ик гай / вЭЫЭдЬШ / жзЭЬШњЭ жзажеЪЭЬШок 
жейзЭЩда дЭ иШге бШбе Ща иЭ ЬеЫШђШја жеЪЭЯШва к оЪз-
ийк дШзШйаЪдк ийзкбйкзк, ЪЭћ а бШбе Ща иЭ к жзЪег 
жвШдк дШпвШ ЬЭгайевеЫаЯеЪШдШ аийезајШ, еЬдеиде икЬ-
Щадиба ивеј жзЭЬеЬзЭђЭд ЬЭгедаЯеЪШдег ивабег иЪЭ-
йШ. ОзШпоШдана РЪЭйеЫ ОЭйзШ кбШЯкјк дШ едШј ивеј дШ-
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зеЬдеЫ ЪЭзеЪШњШ бејЭг јЭ икЬЩадиба жзЭЬеЬзЭђЭде кЯ-
ЬаЯШњЭ/ жзежШЬШњЭ бејЭ јЭ Шкйез аибезаийае дЭ иШге ЯШ 
жзаок е Лавкйадк а ДзШЫкйадк, ЪЭћ, иШиЪаг дШикжзей 
йегЭ, бШе икЬЩадиба жезЭЬШб иЪЭйШ, ийЪШза а ЬеЫШђШјШ 
(еЪег вЭЫЭдЬег еЩјШпњЭд јЭ жШЬ ХШзаЫзШЬШ 1204, ежиШ-
ЬШ ЖаоЭ, 1291/1292, ОзЪа иЪЭйиба зШй, зШй к жзЪеј же-
веЪада жеивЭЬњЭ ЬЭнЭдајЭ ФФ ЪЭбШ). ОЭйзеЪаћ еЪШј 
ивеј дШзеЬдЭ бквйкзЭ кжейзЭЩљШЪШ к едеј гЭза бејШ гк 
јЭ жейзЭЩдШ ЬШ еЬ йеЫ ивејШ дШийШдЭ жзаоШ јЭз „еЬ аийе-
зајЭ иЭ дајЭ геЫве ЮаЪЭйа“ (294) дШ пйШ јШиде кбШЯкјк а 
еда ивејЭЪа ЯШийкжљЭда к дШоадк жаиШњШ а жзажеЪЭ-
ЬШњШ (МабайШ, еоЭЪаЬШн жљШобШњШ ХШзаЫзШЬШ, МабайШ 
ФедајШй, ДШдаве ДзкЫа) еЬ бејам јЭ дШјЯдШоШјдаја аибШЯ: 
„ОШгйаг иЪШбе аЮЭ, јЭза а иЪШбе јШй“ (230), оагЭ иЭ 
жзажеЪЭЬШњЭ гШзбазШ бШе жШгћЭњЭ, еЬдеиде бљкодШ 
йШобШ аЬЭдйайЭйШ. 

ВШЮдк ЬагЭдЯајк Оораде хпйве Свеснг Соара оа-
дЭ еда ивејЭЪа к бејагШ ик жзаикйда дШзеЬда ЫеЪезда 
аибШЯа. Се ик аибШЯа лезгазШда бШе еЬјЭна бквйкзЭ 
жзЭбе бејам иЭ јкдШна бШзШбйЭзапк, Ш дШзШйаЪдШ изЮ 
зегШдШ иЭ аЬЭдйалабкјЭ жзЭ иЪЭЫШ бШе икЬЩадибШ. ѝЭ-
Яаоба гаљЭ ОЭйзеЪаћЭЪеЫ зегШдШ оадЭ ШзмШаода Ые-
Ъезда еЩвана беја ик бШзШбйЭзаийаода ЯШ гай, вЭЫЭдЬк 
а ЩШјбк, Ьеб, и ЬзкЫЭ ийзШдЭ, еда жзЭЬийШЪљШјк едЭ иве-
јЭЪЭ дШзеЬдЭ бквйкзЭ бејагШ иЭ јкдШна јЭЯаоба Шзйабк-
вапк а йШбе кжейжкњШЪШјк аЬЭјда ивеј зегШдШ. НйкЬШ 
иЭ еЪЭ јЭЯаобЭ гШдалЭийШнајЭ жеигШйзШјк бШе ивеј беја 
жзЭЬийШЪљШ бедийШдйк к лезгазШњк ЬегадШдйдеЫ изж-
ибеЫ аЬЭдйайЭйШ. Т йег бедйЭбийк адйЭзЭиШдйдЭ ик 
ИЗПЕЙЕ: (Зкн мийада ме роава, Живил нд пазгнвнпа ра 
Бнгнл, Мнкисви је рвтда лерсн, Жема је йан гакија, Жем-
рйа је опикийа расйама нд меопедвидљивнрси; гпеф твей 
йа цнвейт лики, днй впкима рспољивн рснји); ЗАГНМЕСЙЕ: 
(ЬегадШдйдЭ дШ йзЫк к МабЭја, бејЭ иЭ јШЪљШјк а бШида-
јЭ: Мтчйн мирлн, ак' и жемрйн меднрсаје, тлиптћи пађа-
лн ре леђтрнбмн? Пнље бекн, внкнви хпми, гнведап спрйа, 
бкагнч нмнл йн онгнди?), ЙКЕСВЕ, ЛНКИСВЕ: (Йпрси, Бнгн, 
лнје лерсн / Да ја роил, да зароил, / Да мийайвн зкн ме 
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рмил. / Йпрс ле цтва дн онмнћи, / А амђеки нд онмнћи. / 
Свеси Песап дн рвеса. / А рал Бнгн днвейа; к еЪег бед-
йЭбийк јЭ адйЭзЭиШдйШд жШзШвЭваЯШг бвЭйЪЭ а гевайЪЭ 
к бзЭйШњк ЖаоЭ бШ ЯЭгља ава бШ дЭЩк); Шва а ОН-
РСТОХИ бејагШ иЭ аижељШЪШ дШзеЬдШ зЭваЫајШ бШзШбйЭ-
заийаодШ ЯШ ваб бзШљШ ДзШЫкйадШ – ийШјШњЭ беЬ иЪШбеЫ 
ЯШжаиШ, ЬзЪЭйШ (жШЫШдиба ивеј зЭваЫајЭ), бШе а жебкпШј 
ижШиШЪШњШ зЭоа / жзаоЭ иагЩевег жоЭвШ, а дШ бзШјк 
ОПИОНВЕДАЦЙИ ЙНЛЕМСАПИ: (лада рт Спби пнд онзмас он 
снле чсн ре опейнлепмн тздаје т рвайайве опице). РЪа 
еЪа аибШЯа ик к лкдбнаја еиЪЭйљШЪШњШ дШнаедШвдеЫ 
гЭдйШвайЭйШ.  

Т зегШдк Оорада хпйве Свеснг Соара гай а га-
йибе гапљЭњЭ ЬеЩајШјк жзЭЬдеий дШЬ аийезајег јЭз иЭ 
бквйкзШ жзЭжеЯдШјЭ бШе ЭвЭгЭдй беја йзЭЩШ ЬШ ЪШиже-
ийШЪа ЬЭйзедаЯеЪШда аЬЭдйайЭй к бљкодаг аийезај-
ибаг жзенЭиагШ. ЗШйе дајЭ ивкоШјде пйе јЭ ОЭйзеЪаћ к 
иЪеј зегШд кбљкоае ваб РЪЭйеЫ РШЪЭ бШе йЪезнШ дШ-
наедШвдеЫ аЬЭдйайЭйШ, Ш бљкодаг аийезајибаг жејЭ-
ЬадеийагШ (жШЬ ХШзаЫзШЬШ, ежиШЬШ ЖаоЭ, ОзЪа иЪЭйиба 
зШй а зШй к жзЪеј жевеЪада жеивЭЬњЭ ЬЭнЭдајЭ ФФ ЪЭ-
бШ) жебШЯШе ЬШ јЭ дШзеЬдШ бквйкзШ жейжегеЫвШ к жзенЭ-
иагШ ЬЭиШбзШваЯШнајЭ а ЬЭдШнаедШваЯШнајЭ. МЭийШд-
бег жзаоЭ а жзажеЪЭЬШњШ, еЬдеиде бШбе иЭ дШ јЭЬдег 
гЭийк бШЮЭ: „НЬ иЪЭЫШ дајЭ ЪапЭ дапйШ еийШве, да ЬШ 
иЭ жзажеЪЭЬШ“, аЬЭдйалабеЪШд јЭ дЭ иШге бзШј аийеза-
јЭ, ЪЭћ а бзШј иЪШбЭ гайевеЫаЯШнајЭ, јЭз кбевабе дЭгШ 
жзажеЪЭЬШњШ / жзаоЭ едЬШ дЭгШ ЪапЭ да јЭЯабШ, бШе 
лкдЬШгЭдйШвдеЫ еЩЭвЭЮјШ дШнаедШвдеЫ аЬЭдйайЭйШ. Р 
ЬзкЫЭ ийзШдЭ, жзаоШ јЭ, аийеЪзЭгЭде, ЪађЭдШ а бШе јЭ-
ЬадШ геЫкћдеий жедеЪдеЫ кижеийШЪљШњШ аЬЭдйайЭйШ, 
Ьеб иЭ јЭЯаб а еде пйе јЭ иШокЪШде к њЭгк (жзЭЬШњЭ, 
ЪЭзеЪШњЭ, гай, вЭЫЭдЬШ) жзЭжеЯдШјк бШе еда еЩвана к 
бејагШ Ъзмкда  ЪзЭЬдеий ижШиЭњШ. Тбевабе иЪЭ еЪе агШ-
ге к ЪаЬк, геЮЭге ЬШ бШЮЭге ЬШ јЭ дШзеЬдШ бквйкзШ к 
зегШдк Оорада хпйве Свеснг Соара жеийШЪљЭдШ бШе жШ-
ийап к еЬдеик дШ едйевепбк зШЪШд зегШдШ, Ш едеЫ 
йзЭдкйбШ бШЬШ јЭ ЬЭиШбзШваЯШнајШ / ЬЭдШнаедШваЯШнајШ 
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жеийШвШ жейжкдШ, дШзеЬдШ бквйкзШ жеийШјЭ еидеЪШ ЯШ 
њЭде жедеЪде кижеийШЪљШњЭ. А йе кижеийШЪљШњЭ иЭ к 
ОЭйзеЪаћЭЪег зегШдк иШге дШЯазЭ. 
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ФОТОГРАФИЈЕ 34. ЙЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА 
„САВРЕМЕНА СРПСЙА ПРОЗА“  

 
 
 

 
 

Књижевмий и айаделий, Мипн Втйрамнвић 
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„Књижевми онпспес Мипа Втйрамнвића“  

 
 
 
 

 

 
 

Птбкийа ма „Књижевмнл онпспест“  
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„Ойптгки рсн“: „Напндма йткстпа и равпелема рпорйа опнза“ 

 
 
 
 

 

 
 
 

Мипн Втйрамнвић ра йнкейсивнл Напндме бибкинсейе „Јеуилија“ 
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„РАВПЕЛЕМА РПОРЙА ОПНЗА“ 
СПРСЕМИЙ 1984-2017. 

 
 
1984 / ЙЊИЖЕВМН ВЕЦЕ ЛКАЂА 
СРПСКА ПРОЗА 
ЛаваиШЪ РШЪаћ, ПШЬеивШЪ БзШйаћ, 
ѝШдбе ВкјадеЪаћ, ЛавеиШЪ ЂШваћ, 
БзШдбе КЭйаћ, РШпШ ФШќа СШдоаћ, 
РвШЪЭд ПШЬеЪШдеЪаћ, ЉаљШдШ Чеж, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ 
 
1985 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ЛИНДПАГА БТКАСНВИЋА 
Лазбе ЂезђЭЪаћ, ЛавШд ЙегдЭдаћ, 
ЛаеЬзШЫ БквШйеЪаћ 
 
ТМИВЕПЗАКМН И ПЕГИНМАКМН 
Т РАВПЕЛЕМНЈ РПОРЙНЈ ОПНЗИ 
Лазбе ЂезђЭЪаћ, ЛаеЬзШЫ ПШнбеЪаћ, 
ЂезђЭ ѝШдаћ, ЏЭЪШЬ РШЩљШбеЪаћ 
 
ЙЊИЖЕВМН ВЕЦЕ  
РАВПЕЛЕМА РПОРЙА ОПНЗА 
ЛаеЬзШЫ ПШнбеЪаћ, ЛегШ Дагаћ, 
ЛавеиШЪ ЂШваћ, ѝШдбе ВкјадеЪаћ, 
ЏЭЪШЬ РШЩљШбеЪаћ, ДзШЫегаз КШЯаћ, 
РШпШ ФШќа СШдоаћ, БеиаљбШ Окпаћ, 
РвШЪбе КЭЩЭЬадиба 
 
1986 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ДПАГНРКАВА ЛИФАИКНВИЋА 
ДзШЫеивШЪ ЛамШавеЪаћ, 
ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, 
Лавкйад РзЭћбеЪаћ 
 
ОПИБКИЖАВАЊЕ ЖАМПНВА 
Т РАВПЕЛЕМНЈ РПОРЙНЈ ОПНЗИ 
ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, РЪЭйШ Ккбаћ, 
Вкб ЙзњЭЪаћ, ЛавеиШЪ ЛазбеЪаћ, 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, ЛШзбе МЭЬаћ, 
Лавкйад РзЭћбеЪаћ, 
АвЭбиШдЬШз ѝеЪШдеЪаћ 
 
ЙЊИЖЕВМН ВЕЦЕ 
РАВПЕЛЕМА РПОРЙА ОПНЗА 
ПШйбе АЬШгеЪаћ, ЖабШ КШЯаћ,  
РЪЭйШ Ккбаћ, ЛавШЬад ЛаоЭйШ, 
РЪЭйаивШЪ БШиШзШ, 
РШпШ ФШќа СШдоаћ, 
АдйедајЭ ЛШзадбеЪаћ 
 
1987 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ВИДНРАВА РСЕВАМНВИЋА 
ВаЬеиШЪ РйЭЪШдеЪаћ, ОЭйШз ЏШќаћ, 
ЛавеиШЪ ЛазбеЪаћ 

МНВИ СНЙНВИ 
Т РАВПЕЛЕМНЈ РПОРЙНЈ ОПНЗИ 
ОЭйШз ЏШќаћ, ЛавеиШЪ ЛазбеЪаћ, 
ЖаЪШд ЖаЪбеЪаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
РвШЪбе КЭЩЭЬадиба, 
МабевШ ХЪЭйбеЪаћ 
 
ЙЊИЖЕВМН ВЕЦЕ 
РАВПЕЛЕМА РПОРЙА ОПНЗА 
ОЭйШз РШзаћ, ЛавЭдбе ѝЭлйеЪаћ, 
ПШЬеивШЪ РйејШдеЪаћ, 
ЛавеиШЪ ЂШваћ, БеЫЬШд ЧЭбвЭз, 
ЛавезШЬ Гзкјаћ, ИигЭй ПЭЩзењШ 
ДШдаве ЛШзаћ, 
ДзШЫегаз ОеждеЪШбеЪ 
 
1988 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
РКНБНДАМА РЕКЕМИЋА 
РвеЩеЬШд РЭвЭдаћ, ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, 
ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ  
 
ЙПЕСАЊЕ ИДЕЈА 
Т РАВПЕЛЕМНЈ РПОРЙНЈ ОПНЗИ 
ОзЭЬзШЫ ОШвШЪЭийзШ, РвШЪбе ГезЬаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, 
ПШЬегаз БШйкзШд, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ДШданШ АдЬзЭјЭЪаћ, 
МабевШ ХЪЭйбеЪаћ, 
ПШЬеивШЪ ЗвШйШдеЪаћ 
 
1989 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
АМСНМИЈА ИРАЙНВИЋА 
АдйедајЭ ИиШбеЪаћ, ОЭйШз ЏШќаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, 
ОзЭЬзШЫ ОШвШЪЭийзШ 
 
БЕЙРСВН ИЗ СЕРЙНБЕ 
Т РАВПЕЛЕМНЈ РПОРЙНЈ ОПНЗИ 
ОзЭЬзШЫ ОШвШЪЭийзШ, ОЭйШз ЏШќаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛШзбе МЭЬаћ, 
ѝеЪШд РйзабеЪаћ, ВвШЬЭйШ ВкбеЪаћ 
 
1990 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ЈНВАМА ПАДТКНВИЋА 
ѝеЪШд ПШЬквеЪаћ, ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, РйШдбе ЙезШћ, 
ДкпШд ИЪШдаћ 
 
ЙЊИЖЕВМНРС РПБА 
Т ФПВАСРЙНЈ 
РйШдбе ЙезШћ, ДкпШд ИЪШдаћ, 
РвШЪанШ ГШзењШ, АдђЭвбе Адкпаћ, 
МЭЩејпШ ДЭЪЭйШб, ДзШЫе ЙЭбШдеЪаћ, 
РвШЪбе КЭЩЭЬадиба, ѝеЪШд ПШЬквеЪаћ, 
ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ 
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1991 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ЛИКИРАВА РАВИЋА 
ЛаваиШЪ РШЪаћ, ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, 
Вкб ЙзњЭЪаћ, Лавкйад РзЭћбеЪаћ 
 
РАВПЕЛЕМА РПОРЙА 
ОПИОНВЕСЙА: 
МНВЕ СЕМДЕМХИЈЕ 
РзЩШ ИЫњШйеЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
Лавкйад РзЭћбеЪаћ, Вкб ЙзњЭЪаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, ВШиШ ОШЪбеЪаћ, 
ЛаваиШЪ РШЪаћ, ѝШдбе ВкјадеЪаћ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ПШйбе АЬШгеЪаћ, 
ЛавеиШЪ ЛазбеЪаћ, 
РвШЪбе КЭЩЭЬадиба 
 
1992 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ЛИКНПАДА ОАВИЋА 
ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ, ЗезШд ГвкпоЭЪаћ, 
ЛавезШЬ ОШЪаћ, ѝШигадШ ЛамШјвеЪаћ 
 
ОАВИЋ И ОНРСЛНДЕПМА 
МабевШ ЛавепЭЪаћ, ДкпанШ Оейаћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, ѝШигадШ Ккбаћ, 
РШЪШ ДШгјШдеЪ, ЗезШд ГвкпоЭЪаћ, 
ЛавЭдйајЭ ЂезђЭЪаћ 
 
1993 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ЛИПНРКАВА ЈНРИЋА 
ВИЧЊИЋА 
ЛазеивШЪ ѝеиаћ Вапњаћ, 
ЛШзбе МЭЬаћ, ПШЬаЪејЭ Лабаћ, 
ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, 
БзШдагаз ЖаЪејадеЪаћ 
 
ОТСНОИРМА ОПНЗА 
ЛИКНЧА ХПЊАМРЙНГ 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, 
ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, ЗезШд АЪзШгеЪаћ, 
ЂезђајЭ ВкбеЪаћ, ПШЬаЪејЭ Лабаћ, 
БзШдагаз ЖаЪејадеЪаћ, 
ЛазеивШЪ ѝеиаћ Вапњаћ, 
ЛШзбе МЭЬаћ 
 
1994 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
БНЧЙА ОЕСПНВИЋА 
Бепбе ОЭйзеЪаћ, РвШЪбе ГезЬаћ, 
ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ 
 
ЙЊИЖЕВМИ ЙПИСИЦАПИ 
ЙАН ОПИОНВЕДАЦИ 
ЛамШјве ОШдйаћ, ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, 
ЛШзбе МЭЬаћ, ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЂезђЭ ОаиШзЭЪ, 
ДШданШ АдЬзЭјЭЪаћ 
 
1995 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ПАДНРКАВА БПАСИЋА 
ПШЬеивШЪ БзШйаћ, ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, Гејбе БеЮеЪаћ, 
ѝеЪШд ДЭваћ 

ЗМАЙНВЉЕ ИВЕ АМДПИЋА 
ПШЬеЪШд ВкобеЪаћ, ѝеЪШд ДЭваћ, 
МабевШ ЛавепЭЪаћ, ПШЬеивШЪ БзШйаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, 
Гејбе БеЮеЪаћ, ВвШЬЭйШ ВкбеЪаћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, ЛавеиШЪ ЂШваћ 
 
1996 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
АКЕЙРАМДПА СИЧЛЕ 
АвЭбиШдЬШз СапгШ, ЛавеиШЪ ЂШваћ, 
ВШиШ ОШЪбеЪаћ 
 
РАВПЕЛЕМА РПОРЙА ОПНЗА 
И ИРСНПИЈА 
ЛШзбе МЭЬаћ, ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ, 
ЛаваиШЪ РШЪаћ, ДШданШ АдЬзЭјЭЪаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ОзЭЬзШЫ ЛШзбеЪаћ, ЂезђЭ ОаиШзЭЪ, 
ГезШд ОЭйзеЪаћ 
 
1997 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ЖИВНЈИМА ОАВКНВИЋА 
ЖаЪејад ОШЪвеЪаћ, Гејбе БеЮеЪаћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, ИЪШд ПШийЭЫезШн 
 
ЙЊИЖЕВМНРС И ЛЕДИЈИ 
ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ, Гејбе БеЮеЪаћ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
РвеЩеЬШд РйејШдеЪаћ, ЛавШд Нзваћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, ИЪШд ПШийЭЫезШн, 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ, 
РвШЪЭд ПШЬеЪШдеЪаћ  
 
1998 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
РВЕСКАМЕ ВЕКЛАП-ЈАМЙНВИЋ 
РЪЭйвШдШ ВЭвгШз-ѝШдбеЪаћ, 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
АвЭбиШдЬШз ѝеЪШдеЪаћ 
 
ЕРЕЈИРСИЦЙН 
Т РАВПЕЛЕМНЈ ОПНЗИ 
ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ,  
ЖШзбе Пепкљ, ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ, 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, ЉаљШдШ Чеж, 
ЛаваиШЪ РШЪаћ, ПШйбе АЬШгеЪаћ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛавеиШЪ ЂШваћ 
ГезШд РйШдбеЪаћ, 
УзШњШ ОЭйзадеЪаћ, 
АвЭбиШдЬШз ѝеЪШдеЪаћ  
 
1999 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ДАМИКА МИЙНКИЋА 
ДШдаве Мабеваћ, ЛШзбе МЭЬаћ, 
ПШЬеЪШд БЭва ЛШзбеЪаћ, 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ 
 
СЕЛА ПАСА 
Т РАВПЕЛЕМНЈ РПОРЙНЈ ОПНЗИ 
ЛШзбе МЭЬаћ, ѝеЪШд ДЭваћ, 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ 
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2000 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ОАВКА ТГПИМНВА 
ОШЪвЭ ТЫзадеЪ, ПШЬаЪејЭ Лабаћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, ВШиШ ОШЪбеЪаћ 
 
ЙПИСИЦЙА ДИЛЕМЗИЈА 
Т ДЕКТ БНПИРКАВА ОЕЙИЋА 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
ЛавШд Нзваћ, ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, ѝеЪШд ДЭваћ, 
ЛавЭдШ РйејШдеЪаћ, БејШд ЂезђЭЪаћ, 
КаЬајШ БепбеЪаћ 
 
2001 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ДНБПИКА МЕМАДИЋА 
ДеЩзаве МЭдШЬаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ 
 
ОПИОНВЕДАЦЙИ СНЙНВИ 
Т РПОРЙНЈ ОПНЗИ XX ВЕЙА 
ЛамШјве ОШдйаћ, ПШЬаЪејЭ Лабаћ, 
ДШданШ АдЬзЭјЭЪаћ, ѝеЪШд ДЭваћ, 
АвЭбиШдЬШз ѝЭзбеЪ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, ЉаљШдШ Чеж,  
ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ, ВШиШ ОШЪбеЪаћ, 
Гејбе СЭпаћ, ЛаваЪејЭ П. ѝеЪШдеЪаћ 
 
2002 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ПАДНВАМА БЕКНГ ЛАПЙНВИЋА 
ПШЬеЪШд БЭва ЛШзбеЪаћ, 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, ДШдаве Мабеваћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, НийејШ ОзеЬШдеЪаћ 
 
ЈЕЗИЙ ЙАН СЕЛА 
РАВПЕЛЕМЕ РПОРЙЕ ОПНЗЕ 
ЛШзбе МЭЬаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
РдЭЮШдШ БШкб, ГезШд ОЭйзеЪаћ, 
АвЭбиШдЬШз ЛавШдеЪаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ДзШЫШд ФШгеЪаћ, РвШђШдШ Иваћ 
 
2003 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ЛКАДЕМА ЛАПЙНВА 
ЛавеиШЪ ЂШваћ, ОЭйШз ОајШдеЪаћ, 
ВШиШ ОШЪбеЪаћ, ЛвШЬЭд ЛШзбеЪ 
 
РЕКН Т РАВПЕЛЕМНЈ 
РПОРЙНЈ ОПНЗИ 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛвШЬЭд ЛШзбеЪ, 
Лаће ХЪајЭйаћ, ДШданШ АдЬзЭјЭЪаћ, 
РвШЪЭд ПШЬеЪШдеЪаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ,  
ПШЬеЪШд БЭва ЛШзбеЪаћ 
 
2004 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ГНПАМА ОЕСПНВИЋА 
ЛамШјве ОШдйаћ, ВШиШ ОШЪбеЪаћ, 
АвЭбиШдЬШз ѝЭзбеЪ, ГезШд ОЭйзеЪаћ 

РПОРЙИ ОЕРМИХИ 
ЙАН ОПИОНВЕДАЦИ 
ЛШзбе МЭЬаћ, ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, АвЭбиШдЬШз ѝЭзбеЪ, 
ОЭйШз ОШјаћ, ЛавЭдйајЭ ЂезђЭЪаћ, 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
Гејбе БеЮеЪаћ, ЛавеиШЪ ЂШваћ, 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ 
 
2005 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ВНЈЕ ЦНКАМНВИЋА 
ЛШзбе МЭЬаћ, ВШиШ ОШЪбеЪаћ, 
ВејШ ЦевШдеЪаћ 
 
МНВА ЦИСАЊА ДАМИКА ЙИЧА 
ѝеЪШд ДЭваћ, ѝШигадШ АмгЭйШЫаћ, 
Лазбе ДЭгаћ, АвЭбиШдЬШз ѝЭзбеЪ, 
ДзШЫШд БепбеЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
ИЪШд МЭЫзапезШн, ЛШзбе МЭЬаћ,  
Лавеп ОЭйзеЪаћ, СШйјШдШ Пеиаћ, 
ВејШ ЦевШдеЪаћ, ЛвШЬЭд ЧкбШве, 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ, 
ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ 
 
2006 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ВИДЕ НГЊЕМOВИЋ 
Гејбе БеЮеЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ,  
РвеЩеЬШд ВвШЬкпаћ, 
ВаЬШ НЫњЭдеЪаћ 
 
ДПАЛАСИЗАХИЈА 
ОПНЗМИФ ДЕКА 
Гејбе БеЮеЪаћ, ЛавЭдбе ОШјаћ, 
ЛШпШ Рйебаћ, МЭЩејпШ БзШЬаћ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, БзШдаивШЪ МЭЬаћ, 
БзШдбе БзђШдад БШјеЪаћ, 
ЛавеиШЪ-БкнШ ЛазбеЪаћ, 
ВаЬШ НЫњЭдеЪаћ 
 
2007 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ЛИКНВАМА ДАМНЈКИЋА 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, ЛШзбе МЭЬаћ,  
ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ, ЛавеЪШд ДШдејваћ 
 
РПОРЙА ОНЕСРЙА ОПНЗА 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
БејШд ѝеЪаћ, ДШданШ АдЬзЭјЭЪаћ, 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, РвШђШдШ Иваћ, 
ЛШзбе МЭЬаћ, ЛавеЪШд ДШдејваћ, 
ЛаваЪејЭ П. ѝеЪШдеЪаћ  
 
2008 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ДНБПИХЕ ЋНРИЋА 
ДкпШд БЭзаћ, ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, 
Гејбе СЭпаћ, ЛавШд ПШЬквеЪаћ, 
РЪЭйеЯШз ЙељЭЪаћ, ЛШзбе Йзийаћ, 
Паийе СкЩаћ, ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ, 
ПШЬеЪШд БЭва ЛШзбеЪаћ, 
ЛавШд ПШЬаћ, БеЫкивШЪ ЖјЭвањиба, 
ДеЩзанШ Ћеиаћ, ОзЭЬзШЫ ОШвШЪЭийзШ 
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ОИРАХ И ЗАВИЦАЈ 
ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ, АдШ Вкбаћ-Ћеиаћ, 
ГезЬШдШ ВвШмеЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
ЙШйанШ ДШзгШдеЪаћ, Лаће ХЪајЭйаћ, 
РкдоанШ ДЭдаћ, ЖШзбе ЙегШдад, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, Гејбе БеЮеЪаћ 
Бепбе ПкђадоШдад, 
Лаљкзбе ВкбШЬадеЪаћ, 
БзШйаивШЪ ЛавШдеЪаћ  
 
ЙЊИЖЕВМН ДЕКН 
ЛИКНРАВА ЂАКИЋА 
ДШданШ АдЬзЭјЭЪаћ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛавеиШЪ ЂШваћ, 
ЛаваЪејЭ П. ѝеЪШдеЪаћ 
 
2009 / Т ЙЊИЖЕВМНЛ ЙНМАЙТ 
ДАМЙА ОНОНВИЋА 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ, 
ЛапШ ЂкзбеЪаћ, ЛавеиШЪ ЂШваћ 
 
ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ДАВИДА АКБАФАПИЈА 
Гејбе БеЮеЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
СШйјШдШ Пеиаћ, ДШЪаЬ АвЩШмШза 
 
УПАГЛЕМС Т РПОРЙНЈ ОПНЗИ 
ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ, Гејбе БеЮеЪаћ, 
Лаће ХЪајЭйаћ, СШйјШдШ Пеиаћ, 
Лазбе ДЭгаћ, ѝеЪШд ОЭјоаћ, 
ПШдбе ОШЪвеЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
ЛаваиШЪ РШЪаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ 
 
2010 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ПАДНРКАВА ОЕСЙНВИЋА 
Гејбе БеЮеЪаћ, ѝШигадШ ВзЩШЪШн, 
ЛШзбе МЭЬаћ, ПШЬеивШЪ ОЭйбеЪаћ 
 
РСПАМНРС И КИЙ РСПАМХА 
Т РАВПЕЛЕМНЈ РПОРЙНЈ ОПНЗИ 
ДзШЫШд ОзевЭ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ЛвШЬЭд ЧкбШве, АвЭбиШдЬШз ѝЭзбеЪ, 
ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ, ГезШд ОЭйзеЪаћ, 
Гејбе БеЮеЪаћ, ПШЬеивШЪ ОЭйбеЪаћ, 
ВвШЬаивШЪШ ГезЬаћ-ОЭйбеЪаћ 
 
2011 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ГНПДАМЕ ЋИПЈАМИЋ 
ВШиШ ОШЪбеЪаћ, ГезЬШдШ ЋазјШдаћ, 
АвЭбиШдЬзШ Ђкзаоаћ, ЉаљШдШ Чеж, 
РвШЪанШ ГШзењШ-ПШЬеЪШдШн 
 
РАВПЕЛЕМА РПОРЙА 
ЛЕЛНАПИРСИЙА 
ЛаваиШЪ РШЪаћ, ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ, 
Лазбе ДЭгаћ, ДШданШ АдЬзЭјЭЪаћ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
АвЭбиШдЬШз ѝЭзбеЪ, ѝеЪШд ДЭваћ, 
Бепбе ПкђадоШдад 

2012 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
РВЕСИРКАВА БАРАПЕ 
РЪЭйаивШЪ БШиШзШ, ЛШјШ ПеЫШо, 
ЛамШјве ОШдйаћ, ОЭйШз АзЩкйадШ 
 
Н ЙПИСИХИ ДАМАР 
Ооводом књиге Скерлићев 
критички дух ЛирослШвШ ЕгерићШ 
ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ѝеЪШд ОЭјоаћ, Лаће ХЪајЭйаћ, 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ, 
Гејбе БеЮеЪаћ, ВЭидШ Сзајаћ, 
АвЭбиШдЬШз КШбеЪаћ 
 
2013 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ВКАДИЛИПА ОИЧСАКА 
ВвШЬагаз ОапйШве, МЭдШЬ ЧШжењШ, 
ВЭидШ ЙШжез, Лавеп ОЭйзеЪаћ 
 
ПНЛАМРИПАМА БИНГПАУИЈА 
Т РАВПЕЛЕМНЈ РПОРЙНЈ ОПНЗИ 
ВЭзШ ѝШдаћајЭЪаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ЛаваиШЪ РШЪаћ, ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ, 
Гејбе СЭпаћ, ЂезђЭ ОаиШзЭЪ, 
ПШјбе КкбШо 
 
2013 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ОЕСПА РАПИЋА 
ОЭйШз РШзаћ, ДШданШ АдЬзЭјЭЪаћ, 
ЛШзбе МЭЬаћ, ГезЬШдШ ВвШмеЪаћ, 
АвЭбиШдЬШз ѝЭзбеЪ 
 
РАВПЕЛЕМА РПОРЙА ОПНЗА 
Т СПРСЕМИЙТ 
осврт, перспективе 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
ДШданШ АдЬзЭјЭЪаћ, ЛШзбе МЭЬаћ, 
ЛавШд ЛавЭйаћ, ЛавеиШЪ ЂШваћ, 
АвЭбиШдЬШз ѝЭзбеЪ, 
ВЭзељкЩ ВкбШпадеЪаћ, 
ВвШЬагаз ВкбегШдеЪаћ 
 
2014 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ЛИФАЈКА ОАМСИЋА 
ЛамШјве ОШдйаћ, ЛаваиШЪ РШЪаћ, 
Гејбе БеЮеЪаћ, ЛШјШ ПеЫШо 
 
ЙПАСЙА ОПНЗА – МНВИ ВЕЙ 
ЛаваиШЪ РШЪаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
Гејбе БеЮеЪаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ВвШЬШд БШјоЭйШ, Лаће ХЪајЭйаћ, 
ЙШйШзадШ ѝШЩвШдеЪаћ, 
ѝШдШ ПШийЭЫезШн, 
ДзШЫШдШ В. СеЬезЭибеЪ  
ВвШЬагаз ВкбегШдеЪаћ 
 
2015 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ДПАГА ЙЕЙАМНВИЋА 
ДзШЫе ЙЭбШдеЪаћ, ЛШзбе МЭЬаћ, 
АвЭбиШдЬШз ѝеЪШдеЪаћ, 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ 
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РПОРЙИ ОПНЗАИРСИ 
ВАМ ЛАСИХЕ 
ЛШзбе МЭЬаћ, ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ, 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ, 
РвШЪанШ ГШзењШ-ПШЬеЪШдШн, 
ДзШЫе ЙЭбШдеЪаћ, Лазбе ВкбеЪаћ, 
ЛаеЬзШЫ ЛШйанба, 
ЖЭваЬзШЫ МабоЭЪаћ, 
ДШЪаЬ ЙЭнгШд ДШбе 
 
ОНПСПЕС ЙЊИЖЕВМНГ 
ЙПИСИЦАПА 
ЛИКНЧА ОЕСПНВИЋА 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛШзбе МЭЬаћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, 
АвЭбиШдЬШз КШбеЪаћ 
 
ЙНЛОАПАСИВМИ ЙНМХЕПС 
ЗА ЙНЛОАПАСИВМИ ЙВАПСЕС 
ЛШзадШ Лаваћ-АжеийевеЪаћ, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛаеЬзШЫ ПШЬеЪаћ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 / ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ДПАГНРКАВА ЛИФАИКНВИЋА 
ДзШЫеивШЪ ЛамШавеЪаћ, ЛШзбе МЭЬаћ, 
ЛамШјве ОШдйаћ, ПеЩЭзй ФеЬЭв, 
Лавеп ОЭйзеЪаћ, ЛаваиШЪ РШЪаћ, 
ѝеЪШд ДЭваћ, ВвШЬЭйШ ѝШдбеЪаћ, 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, ѝЭвЭдШ Љ. ѝеЪШдеЪаћ, 
ЛавШд Р. ОейзЭЩаћ, 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ 
 
2017 / Сви путеви воде ка стварном 
ОПИКНЗИ ЗА 
ЙЊИЖЕВМИ ОНПСПЕС 
ДПАГOРКАВА ЛИФАИКНВИЋА 
ДзШЫеивШЪ ЛамШавеЪаћ, ѝеЪШд ДЭваћ, 
ЉкЩапШ ѝЭзЭгаћ, ЛаваиШЪ РШЪаћ, 
ВвШЬЭйШ ѝШдбеЪаћ, ПеЩЭзй ФеЬЭв, 
ЛавЭйШ АћагеЪаћ ИЪбеЪ, ЛШзбе МЭЬаћ, 
ПШЬаЪејЭ Лабаћ, ЛамШјве ОШдйаћ, 
ЛавШд Р. ОейзЭЩаћ, Лавеп ОЭйзеЪаћ, 
ѝЭвЭдШ Љ. ѝеЪШдеЪаћ 
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