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Дпагича Баснћамим

РЕЧ, УМЕСТО УВОДНИКА
Кад фседнф, да заоичел йан тпедмий пеци, да заспеоепе и
зазвтце йан твндмий т фпнмийт „Јеуилијимиф дама“, малаф ли ре т
лиркила онјави сейрс рада онйнјмнг опну. дп Мипнркава Егепића йнга
т хекнрси т Ппикнзила опемнрилн.
Тейрс н Јеуилији, оермийињи ртбкилме рлепмнрси. А ма йпајт
сейрса је дастл: 20. јтм 1999. гндимe.
Нейа једам ден снг сейрса, бтде са РЕЧ, тлерсн твндмийа:
Мнкећи, 1402. гндиме ймеза Лазапа, да опейкнми йнкема опед Гнронднл и лнки за роарење рвнг мапнда, йан да је лнкика и за мар дамачње.
И дамар, из њемнг зкасмнг йнмха цтјелн дпфсав, тзбтдљив гкар: „рабепи“,
„изверси“, „онйпеми“, „тбеди“, „ме нрсави“, „днђи“.
Мнжда бирлн, ли дамачњи, лнгки ркицмт лнкбт, лнкисвт, тотсиси опафт рвеске рпорйе оермийиње; рабепи рпорйе лтцемийе, нд Кнрнва
дн дамачњег Кнрнва, изверси церсиснга ймеза и ймегињт Микихт, лнмафињт Јеуилијт, онйпеми Ссеуама и Втйа, тбеди рве рпорйе внјвнде ра Кнрнва, да ропеце Бпамйнвиће т кнчил малепала њифнвил; ме нрсави ђайнма Авайтла, ме забнпави вкадийт Нийнкаја, оаспијапфа Днжића, рве
змаме и мезмаме лтцемийе из јала т Хпвасрйнј – НДХ; онлнзи мал, опе
рвега, да видилн где рлн и чса мал је цимиси. Сйпнлмн „опимнчење“ нмнг
йнји опнциса нвн ркнвн лнмафињи Јеуилији, лнжда меднрснјам се онцарси, р нбзипнл ма сн да ре бавин, опесежмн, химицмил XX вейнл, лнгкн
би ре рверси ма пецемихт: онлнзи мал, Вкадицихе, да онлнгмелн реби.
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Гндиме 2016, нд тснпйа, 21. јтма, дн ртбнсе, 25. јтма, он двадерес
девеси отс т мачел гпадт ндпжама је йткстпмн-дтфнвма ламиуерсахија
„Јеуилијими дами“. Мамиуерсахијт је т опнрснпт Лийнвмнг ракнма
рвецамн нсвнпин опедрсавмий СО Тпрсемий, Ссевам Ђайнвић. У марсавйт
је дипейснп Ктће кегаса из Бенгпада, Фикио Бптрић Рематд ндпжан
опигндмт пец н мачнј векийнј ркийапйи Љтбихи Цтхи Снйић и засил и
нсвнпин изкнжбт њемиф ркийа из збипйе Ктће кегаса. У опасећел дект
опнгпала тцечће рт тзеки тцемихи Мтзицйе чйнке „Кнпмекије Ссамйнвић“ из Тпрсемийа.
У рпедт, 22. јтма, иропед ронлемийа ймегињи Микихи т хемспт
Тпрсемийа, ндпжамн је веце онд мазивнл „Од пнда рвеска и ркавма“,
ймегињи т царс. Бередт је гнвнпика дп Вакемсима Писткић, а марстоики рт и оермихи Кнрнва и Меснфије, Виднрава Апремијевић, Расйн Пнонвић, Минлип Јнвамнвић и Микам Мифајкнвић. На ралнл онцесйт
цкамнви КУД-а „Вемах“ из Гпацамихе рт рилбнкицйи днмеки „окалем
вепе“ тоаљем т рвеснј Гпацамихи и опимеки га нвнј ламиуерсахији, а
онснл т венла йнкнписмнј мнчњи, рвнјил игпала ра Кнрнва и Меснфије
ндтчевики лмнгнбпнјмт спрсемицйт отбкийт. Тнл опикийнл мадафмтсил пецила нбпасика ре и опну. дп Радлика Микемсијевић из Чийага,
имихијаснп и днмаснп ронлемийа ймегињи Микихи т Тпрсемийт. Чесвпсай, 23. јтм, бин је пезепвирам за опедрсављање опвнг бпнја мнвнонйпемтснг гндичњайа „Јеуилијимиф дама“, „Љтбнрсињрйа опимнчења“.
У опедрсављањт гндичњайа, онпед цкамнва педайхије, тцечће рт тзеки
и гнвнпики и Бабйем Силнњам, оермий из Јеплемије, йан и Мапија
Ппгнлеља, йњижевми йписицап, йнји рт илаки заоажеме опикнге т
гндичњайт. Пнједиме опикнге и оерле из гндичњайа гнвнпин је Лтйа
Мипйнрйи.
Уцемихи Мтзицйе чйнке „Кнпмекије Ссамйнвић“ из Тпрсемийа
твекицаки рт и нвн веце опигндмил йнлонзихијала, а опијасмн је измемадин рвнјил марстонл ма гисапи лкади Апремије Тпнчић.
У оесай, 24. јтма, т Лийнвмнл ракнмт Днла йткстпе ндпжамн је
опекеон оермицйн веце ра бтгапрйнл оермийињнл Екйнл Њагнкнвнл
йнја је бика гнрс 29. „Јеуилијимиф дама“. Чисака је рвнје рсифнве ма бтгапрйнл, бередика ма бтгапрйнл, онлакн и ма рпорйнл језийт и тживака
т оерлала йнје је ма снј вецепи извндин фнп „Бнчйн Јтгнвић“, излеђт
9

нрсакнг и т оерли Царица Милица – љтбнрсињрйнг маоева, а мапнцисн т
њемнј нлиљемнј бтгапрйнј оерли Хубава си моја горо, йнјт је фнп роехијакмн за њт извен. Пнпед ње, ма нвнј вецепи тцерсвнван је и њем
дтгнгндичњи опијасељ, опевндиках њемиф оерала, оермий и айаделий,
Рирсн Варикеврйи, т ткнзи йписицапа и опевндинха. Днлаћим вецепи
бин је Вепнљтб Втйачимнвић, опедредмий Одбнпа нве ламиуерсахије.
У ртбнст, 25. јтма, ндпжамн је завпчмн веце, он спадихији, т
онпси ламарсипа Љтбнрсиња. „Пнфвакт ймезт Лазапт“ гнвнпика је Јекема Мика Ивамичевић, а ма оермицйил опимнчењила тцерсвнваки рт
Рирсн Варикеврйи, Мамнјке Гавпикнвић, Јнвамйа Сснјцимнвић-Нийнкић, Екйа Њагнкнва, Раднлип Уљапевић и Лапа Днпим. Тнл опикийнл,
опе марстоа, Екйа Њагнкнва, гнчћа из Бтгапрйе, пећи ће: „Хнћт, нвде
да ре вала зафвакил, чсн ви, бпаћа Спби, цтвасе нвт мачт опавнркавмт
спадихијт и опавнркавмн бпасрсвн, сн је векийа лирија и фнћт и да вал
йажел, да ре дамар т леми пндика једма оерла, аки ја ме змал, ила ки
нма опавн живеси ики ме. Мнпал опнвеписи једам уайс, једам десаљ.
Кайн је везка Јеуилија, йайн? Да ки је сн бин йпрсарси бнд, йнји је
спадихинмакми бнд за вез ма Бакйамт, ики ме. Свеједмн. Есн, сн мейа
бтде лнје ркнвн, лнје опимнчење Јеуилији.“
Нагпадт „Јеуилијим вез“ за мајбнљт оермицйт збипйт т опесфндмнј гндими, днбин је оермий Песап Цвесйнвић. Нагпадт је тптцин
онсопедредмий ночсиме Тпрсемий, Љтбича Мапйнвић, а ндктйт жипија
нбпазкнжин је опедредмий жипија, Акейрамдап Лайнвић. У марсавйт
опнгпала магпађеми оермий је спадихинмакмн ндпжан бередт, а његнвт
оерлт Писмо Филагрију, гнвнпин је лкади гктлах Кптчевацйнг онзнпичса, Мнлцикн Раднрављевић.
У лтзицйнл дект завпчме вецепи опелијепмн је изведема йнлонзихија „Јеуилија“ (ма рсифнве Микама Райића) мачег мајзмацајмијег
равпелемнг йнлонзиснпа, Свесиркава Бнжића, йнји је кицмн опиртрсвнван опвнл извнђењт нве йнлонзихије. Кнкнпис завпчме вецепи и
бнжамрйи снм, дан је фнп „Свеси Ссеуам Децамрйи“ из Ннвнг Сада, ма
цект ра дипигемснл Талапнл Aдалнв Песијевић, оевајтћи опекеое дтфнвме оерле: Тебе бога хвалим, Кто тебе не ублажит, Царице моја
преблагаја, Ниње сили, Свјат Господ Бог.
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награда „јефимијин вез“

ДШдШ 19. гШјШ 2016. ЫеЬадЭ дШ иШийШдбк к СзийЭдабк Юаза дШЫзШЬЭ „ЈЭлагајад ЪЭЯ“ к иШийШЪк: Лавеп ОЭйзеЪаћ, бњаЮЭЪдаб аЯ ЙзкпЭЪнШ, ЖаЪезШЬ МЭЬЭљбеЪаћ, жЭидаб аЯ ЦШобШ, а АвЭбиШдЬШз Б. КШбеЪаћ, бњаЮЭЪдаб аЯ ЙзШЫкјЭЪнШ (жзЭЬиЭЬдаб ЮазајШ), ЬедЭва ик ивЭЬЭћк
еЬвкбк:
КШкзЭШй „ЈЭлагајадеЫ ЪЭЯШ“ ЯШ дШјЩељк жЭидаобк бњаЫк еЩјШЪљЭдк 2015. ЫеЬадЭ јЭ:
ОЕСАП ХВЕСЙНВИЋ, жЭидаб аЯ БЭеЫзШЬШ
ЗШ бњаЫк
Пнгкед р спела, аЯЬШЪШо „СШдЭиа“, БЭеЫзШЬ.
СзийЭдаб,
19. гШј 2016. ЫеЬадЭ

Жаза к иШийШЪк:
Микнш Песпнвић,
Живнпад Недељйнвић,
Акейрамдап Б. Лайнвић
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Акейрамдап Лайнвић

ОЕСАП ЦВЕСЙНВИЋ –
ОЕРМИЙ ИРЙТРСВА И ЛЕДИСАЦИЈЕ
ОЭидаб ОЭйШз ХЪЭйбеЪаћ, а к дШјдеЪајеј бњаЯа Пнгкед р спела
еЬ кбкжде йзаЬЭиЭйШб жЭиШгШ, бШе а к иЪег ЬеиШЬШпњЭг жЭидапйЪк,
кижЭЪШ ЬШ жзегапљШ а жЭЪШ ЯШйЭоЭда игаиШе а ЮаЪей, беја ик бљко
иЪЭЫШ а иЪЭйШ. ЦайШЪаг иЪејаг жЭидапйЪег, жЭидаб иЪЭЬеоа а жеЬиЭћШ
ЬШ дШг јЭ ЬШйШ адйЭвЭбйкШвдШ гећ ежШЮШњШ (ЙШдй) а геЫкћдеий кжеЯдШЪШњШ ийЪШза едШбЪаг бШбЪЭ икпйадиба а каийадк јЭик, Ш дЭ едШбЪагШ бШбЪЭ дШг аЯЫвЭЬШјк ава бШбЪЭ дШг иЭ жзаиавде дШгЭћк к жкбеј
жзЭЬийШЪа дШпам оквШ, жеЬвеЮдам ЪазйкЭвдег а жзаЪаЬдег, оЭгк дШи
коЭ а ийШзеЯШЪЭйдЭ вЭЫЭдЬЭ јеп.
ОЭидаб ХЪЭйбеЪаћ а еЪег жзаЫеЬег, ЬебШЯкјЭ ЬШ дЭ жеийеја жЭигШ, жЭидаб, жзазеЬШ, ЮаЪей кежпйЭ, беја даик а йЭ бШбе жзеЮЭйа аибкийЪег, иЭћШњагШ, йзШЬанајег а ЭгенајШгШ, бШе а ЯдШоЭњагШ а ЭзкЬанајег, беја ежзШЪЬШЪШјк жЭидабеЪШ ЯШЪаЬдШ ШиенајШйаЪдШ кгзЭЮШЪШњШ а
ЬеигапљШЪШњШ.
ПШЯвеЫ ХЪЭйбеЪаћЭЪам жЭиШгШ, „дШ жзЪа жеЫвЭЬ“, жзЭжеЯдШјЭге
к њЭЫеЪег ебзкЮЭњк, еЩаоде. МШагЭ, к ЯШоЭйдаг ийамеЪагШ њЭЫеЪам
жЭиШгШ геЮЭге кеоайа иЪЭ еде пйе аижкњШЪШ жЭидабеЪ а дШп жеЫвЭЬ
(ЬегадазШ зШЯдевабеий, жШ а дЭеоЭбаЪШдеий), бШе а иЪЭ еде е оЭгк жЭидаб ЯШЩзадкйе жзегапљШ, ћкйа а ЩевкјЭ (ЬШбвЭ – еде ваоде аибкийЪе). ДШ Ща к дШийШЪбк жЭигЭ Ьепве Ье дЭдШјШЪљЭдеЫ ШиенајШйаЪдеЫ
кбзпйШњШ йебШ жЭигЭ к бејеј иЭ едШ жзЭеЩзШЮШЪШ к дЭеоЭбаЪШдЭ илЭзЭ,
иЭЫгЭдйЭ а ивејЭЪЭ, ЯШјЭЬдаобЭ иЪагШ дШгШ, йШбе ЬШ иЭ оайШена а йкгШоа а ЬШљЭ жзежайкјк пйШ јЭ жеоЭйШб жЭигЭ. ЊЭд жеоЭйШб ава њЭд
иЭгШдйаоба ЬеЪзмкњЭд бзШј жЭигЭ.
ТжзШЪе жегЭдкйШ жзЭеЩзШЮШЪШњШ а йзШдилЭза јЭЬдеЫ ЯдШоЭњибеЫ даЪеШ к ЬзкЫа ава к ЪапЭ њам, кдкйШз иШге јЭЬдЭ жЭигЭ, даик
жеиЭЩде жзЭдШЫвШпЭда, дайа йевабе ЬзШийаода ава жШб ЬзШгШйаода,
дайа йевабе гкњЭЪайа, ЯЩеЫ оЭЫШ јЭ ЭгжШйајШ „жеЫвЭЬШ и йзЭгШ“ еде дШ
пйШ жЭигШ зШокдШ беЬ иЪејам оайШвШнШ, Ш пйе а јЭийЭ ЬеийаЫдкйе (а иШЬШ
а жзЭ). И пйе, и жзШЪег геЫк зЭћа, јЭийЭ јЭЬШд еЬ жеиЭЩдам а ЪзЭЬдеидам ШйзаЩкйШ ХЪЭйбеЪаћЭЪам жЭиШгШ.
ОезЭЬ иЪШбеЬдЭЪљШ а ебзкЮЭњШ (дЭ)ийЪШздеийа, бШе иШЬзЮШјШ
жЭидабеЪам жеЫвЭЬШ, к ХЪЭйбеЪаћЭЪаг ийамеЪагШ икизЭћк иЭ а жзЭвШЯЭ
јЭЬШд к ЬзкЫа а дЭеоЭбаЪШда дШоада ЫеЪезШ а кгзЭЮЭда игаиШеда
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ивејЭЪа бејЭ йШј ЫеЪез ШбйаЪазШ а ЬеигапљШЪШ (Р. ПШЬејоаћ), жзЭжваћк
иЭ ЭжемЭ, дШдеиа бквйкзЭ, ЭлЭгЭзде иЭ игЭњкјЭ иШ ЪЭодаг а кдаЪЭзЯШвдаг, ЬЭибзажнајШ иШ ЬајШвеЫег, оаийе вазиба жШиШЮа иЭ ШгШвЫШгапк иШ дШзШйаЪдаг а гЭЬайШйаЪдаг ЬЭеданШгШ, пйе јЭ иЪејЭЪзиде дЭжзЭийШде бзЭйШњЭ ЫеЪезШ а игаивШ, ЬежкњЭде дЭдШгЭйљаЪег, Шва ЯШЪаЬдег ЭзкЬанајег, бШе а Шзйаийаобег иШгеЬаинажвадег к ийЪШзШњк жЭигЭ, иЪШбЭ жедШеиеЩ а дШ иЪеј дШоад, жежкй ЈеЪШдШ ФзаийаћШ, БезаивШЪШ
ПШЬеЪаћШ а ЛаеЬзШЫШ ОШЪвеЪаћШ.
ЛЭђкйаг, а жезЭЬ жзаикийЪШ иадбзЭйаЯгШ кжШгћЭдам коЭњШ дШ
жзеийезагШ БШвбШдШ, гезШ иЭ дШЫвШиайа ЬШ јЭ жЭидабеЪе еивШњШњЭ дШ
йШбШЪ иШЬзЮШјда ЩЭинЭд, бШе а жЭидабеЪШ ЯШЬШдеий а ЯШЬШйеий иЪагЭ ебе
њЭЫШ а дШи, кивеЪавШ ЬеЮаЪљШј жеЭЯајЭ ОЭйзШ ХЪЭйбеЪаћШ, жзЪЭдийЪЭде
бШе жеЭЯајЭ ЮаЪейШ, жеЭЯајЭ бејШ дШг иЪЭй, ЮаЪей а игаиШе, аШбе, ЬШдШи
а еЪЬЭ, егЭђЭдЭ, дЭЬеийкждЭ а дЭжзЭЫвЭЬдЭ, дЭжзЭбаЬде жзаЩваЮШЪШ
(А. БЭпаћ). Ава, дЭ вапШЪШјкћа иЭ ЯШјЭЬдаобеЫ дШг кЩЭђЭњШ дЭ иШге ЬШ
ик дШпа еиведна а йЭгЭља а к жзепвег жзеийезк а ЪзЭгЭдк, ава
еЩзШйде, ЪЭћ ик а јЭЬдШ јЭЬадШ „јЭЬдадШ“, бејШ жзеЫеЪШзШ Ыдегибаг а
кйапШдаг Ьаибкзиег.
ХЪЭйбеЪаћЭЪЭ „БеЮаћдЭ жЭигЭ“ иШЬзЮЭ к иЭЩа ивеЮЭда жеЬйЭбий бедйЭбийкШвдЭ а/ава гЭйШйЭбийкШвдЭ жзазеЬЭ, беја јЭ ежЭигейЪезае жезеЬаода еЩзЭЬ – йе иЭћШњЭ аЯ ЬЭйањийЪШ, жеЪЭЯкјкћа ЬкмеЪдезЭваЫајибк жеваиЭгајк ФзаийеЪеЫ зеђЭњШ иШ еЩаоШјЭг а зайкШвег аЯ
ЩваЮЭ ава ЬШљЭ жзепвеийа (Ј. АвЭбиаћ), бШбе дШ ваодег, йШбе а дШ
пазЭг бквйкзевепбег жвШдк, пйе жегањШде кбезЭњаЪШњЭ иШЪзЭгЭдеЫ
оеЪЭбШ к гайевепбе а еЩзЭЬде, к езЫШдибе а ШзмШаоде, јЭийЭ јЭЬдШ еЬ
ЫвШЪдам жЭидаобам а адйЭвЭбйкШвдам жзЭебкжШнајШ жЭидабШ ХЪЭйбеЪаћШ (М. ЛавепЭЪаћ).
Ниаг, жеЪеЬег „БеЮаћдам жЭиШгШ“ бејЭ ик бзеЯ квШдоШдеий
еЩзЭЬШ а зЭваЫајибеЫ йкгШоЭњЭ игаивШ а ивабеЪайеЫ иЪЭйШ ЬЭйањийЪШ,
дШЫвШиавЭ љкЬибк жейзЭЩк ЬШ иЭ ЬеийаЫдк игаиШе а икпйадШ, аийеЪзЭгЭде оайШге а жЭигЭ ЪзЭгЭдиба а жзеийезде игЭпйЭдЭ к изЭЬња
ЪЭб, дШ жзагЭз, а дШ жзеийезк РЪЭйЭ ГезЭ а ФавШдЬШзШ, ЬкмеЪдЭ ЯЭданЭ
дШпЭЫ ЩаћШ а аЬЭдйайЭйШ (жЭигЭ – Хикамдапрйи рсапци, Фпаглемс из
Тиоийапмице, На отст за Свест Гнпт), а дЭ иШге дШ жзеийезк БШвбШдШ.
СШбЪег жзЭлањЭдег ЭЪебШнајег жзеийезШ а ЪзЭгЭдШ, жЭидаб еЮаЪљШЪШ а ЬзШгШйаЯкјЭ жеийејЭћк иайкШнајк, аЯ жеЯанајЭ јЭЬдЭ ЮаЪкћЭ а
ЬЭвШйдЭ иЪЭийа (В. ДегШЯЭй), жеЬиЭћШјкћа дШи дШ кгзЭЮЭдеий иЪЭЫШ а
иЪЭйШ, ЮаЪейШ а жеЭЯајЭ, бејЭ к жЭидапйЪк ОЭйзШ ХЪЭйбеЪаћШ дЭ ЬШ даик
зШЯЬЪејЭдЭ а аибљкоаЪЭ. ЧйШЪапЭ, кјЭЬањЭдЭ ик.
ЙШе а жЭидаб, беја дШг иЭ аийеЪзЭгЭде жзЭЬийШЪљШ а бШе жекЯЬШд йкгШо-ЭзкЬайШ, Шва а бШе ШбйаЪда коЭидаб ийамеЪШ а ЮаЪейШ.
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БЕРЕДА МА ДНДЕКИ МАГПАДЕ „ЈЕУИЛИЈИМ ВЕЗ“
Пншснвама игтламијн Хпирсима, оншснваме рерспе,
оншснвами залемиче опедредмийа ношсиме
гнрондиме Мапйнвићт, бпаћн и рерспе,
ЗШмЪШљкјЭг дШ дШЫзШЬа бејШ деиа агЭ жзЪЭ изжибЭ жЭидабањЭ,
вазибЭ а зЭлвЭбиаЪдЭ жЭидабањЭ, гвШЬЭ ЮЭдЭ жвЭгЭдайеЫ зеЬШ, оаја јЭ
жЭидаоба зШЬ дабШе аЯ жШйњЭ а ЩевШ, a зШийШе дШ жЭжЭвк изжибеЫ
нШзийЪШ. ЈЭлагајШ јЭ иагЩев гдеЫам РзжбањШ едеЫШ ЪзЭгЭдШ, бејагШ јЭ
кдапйЭд ЯЭгШљиба ЮаЪей, Шва а гдеЫам РзжбањШ жеивЭ йеЫШ, бејагШ иЭ
к аЯдЭдШЬдаг жепШийагШ зкпае еЪеЯЭгШљиба ЮаЪей. Т РЭзк ик йебег
ЬЪЭ а же ЬЭнЭдајЭ изжибЭ ЪвШЬШЪадЭ, ЬШ найазШг жзелЭиезШ ЂезђШ
СзалкдеЪаћШ, жеоЭва ЬШ иЭ „ийЪШзШјк жеЪељда кивеЪа ЯШ ЪаЯШдйајибеизжибк ЬкмеЪдк, кгЭйдаобк а бњаЮЭЪдк иШзШЬњк“. ДЭе йеЫ ЬкмеЪдеЫ
кЯЬаЫдкћШ геЫвШ јЭ ЬШ еиЭйа а ЈЭвЭдШ. ОШЬег РЭзШ к йкзибЭ зкбЭ жзЭбадкй јЭ жзенЭи „ийЪШзШвШобеЫ дЭЫеЪШњШ ЪаЯШдйајибеЫ дШивЭђШ дШ изжибеивеЪЭдибаг еидеЪШгШ“. БеЫШйШ ЬЭижейанШ РЭзШ, жкдШ еоЭбаЪШњШ а
дШЬШњШ жеийШвШ јЭ иазейанШ. ЙзкдШ дЭизЭћШ а ийзШЬШњШ јЭ, жеивЭ иадШ,
гкЮШ а енШ, жеЫаЩајШ њЭдеЫ ЯШпйайдабШ: бдЭЯШ КШЯШзШ.
Ава дШпШ гедШмањШ дајЭ ийШвШ. ТЬШмдкЪпа идШЫк иЪејаг жЭидаобаг ЯШжаиагШ, жзабведавШ иЭ ЯШдШйк беја јЭ а ЬейвЭ ежвЭгЭњаЪШе
ЬЪезеЪЭ изжибам ЪвШЬШзШ, еЪвШЬШвШ йШјдШгШ ЩеЬШ а ЪЭЯШ, жевеЪадег а
нЭвег аЫвег, жзЭйЪШзШјкћа ЯЭгШљибе к ЬкмеЪде, жзеЬЭдквШ ийам жеЯвШћЭдег изЭЩздег Юанег а жзЭдЭвШ ЫШ дШ ЯШЪЭик ЯШ мавШдЬШзибЭ нШзибЭ
ЬЪЭза а ЯШ ћаЪей иШ гепйагШ иЪЭйеЫ бдЭЯШ бШе гевайЪк ЯШ ижШи бдЭЯк
дШжШћЭдеЫ изжибеЫ дШзеЬШ.
МШийШва аЯ дШјЬкЩљЭЫ љкЬибеЫ еиЭћШњШ: аЯ ЩевШ, жШйњЭ а гевайЪЭ, њЭда ЯШжаиа ик жеийШва кЯЪапЭда ЬШз дШпЭ ийШзЭ бњаЮЭЪдеийа.
ЗдШге ЬШ њЭд ЪЭЯ дајЭ еЩаоШд; дайа јЭ ЮанШ кЬЭдкйШ к аЫвк едШ бејег иЭ
ЪЭЯк жЭпбаза, ЯШЪЭиЭ а ийевњШна. ВЭЯ беја јЭ жзеЬЭЪШвШ њЭдШ зкбШ аинЭљкјЭ а еоа а Ькпк. ЈЭз њЭдШ јЭ ЮанШ гдеЫеийзкбШ, кжвЭйЭдШ еЬ љкЩШЪа, гШјоадибам а зеЬЩадибам, жвЭгаћбам а зеЬељкЩаЪам дайа, Ш
ежвЭгЭњЭдШ жШйњег а ЯвШйег. ЗШйе јЭ њЭде еиЭћШњЭ ЫзЭпдеийа ЮаЪе, Ш
њЭдШ жзадепЭњШ ГеижеЬк Фзаийк кЯЪапЭдШ. И ЯШйе йзШјк Ье ЬШдШпњам
ЬШдШ.
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Абе дШи жедЭбШЬ а ЫвЭЬШ иШ иЪејам гевайЪЭдам ЯШжаиШ, ЯШЪЭиШ а
жебзеЪШ, еЯЩаљде а иаЫкзде, ЩкЬаге кЪЭзЭда ЬШ дШи жеЬиЭћШ ЬШ јЭ
жШйњШ йЭгЭљ љкЬибеЫ ижШиЭњШ. ЗШмЪШваге јеј ийеЫШ јеп јЭЬдег дШ
њЭдег аибзЭдег жеЬЪаЮдапйЪк а гаиајШгШ ЯШ бејЭ иЭ ЮзйЪеЪШвШ.
25. јтм 2016. гндиме
У онпси ламарсипа Љтбнрсиње
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ОИРЛН УИКАГПИЈТ
ОайШп ЯШ РквйШдШ. РквЭјгШд! РЪЭ пйе йа ЬШ
еЬгШм жебвежа. ЂШЪе јЭЬШд. ТивкЫШ ЯШ кивкЫк.
Ск ЬеЫеЪеза дЭ жегШЮк; дайа гавеизђЭ, геј УавШЫзајЭ!
Т йег оеЪЭбк агШ јеп дЭпйе еиаг СкзоадШ.
Ава пйШ? Се йзЭЩШ ЬШ еЬЫедЭйдЭг иШ ЙедийШдйадег.
ЦЭийе жзаоШге, а ЬШ ЪаЬап
ийЪШза бШе дШ йЭзШЯајШгШ жзЭйЭЮк,
оШи дШ јЭЬдк оШи дШ ЬзкЫк ийзШдк.
А ХШзаЫзШЬ дШг дЭ жегШЮЭ.
Ма веЪ га иЭ дЭ гава ЪапЭ.
ДкЩзеЪоШда ЬеђепЭ, еийШЪапЭ ЬШзеЪЭ а вЭбеЪЭ
а еЬепЭ жзЭйеЪШзЭдам бШгавШ.
Абе йШбе дШ жзагезјк гаивЭ,
Ье жзевЭћШ иЭ а га геЮЭге жеЯШЩШЪайа йзЫеЪадег,
жШ йбШдадк а Ъкдк аЯгЭдайа ЯШ ЩШзкй.
ДШ ва ик Скзна бШЯдШ ЯШ ЫзЭмЭ дШпЭ, УавШЫзајЭ;
а к пйШ ћЭ иЭ ЮаЪей жзЭйЪезайа,
йе иЭ, Эйе, ийШвде жайШг.
ЗШбеда ик дШг дабШбЪа, кЫеЪеза јеп Ыеза,
Ш к еЪег дЭЩк, аЯдШЬ дШпам ЫвШЪШ, ЯдШг,
агШ гШийавШ ЯШ деЪк ИвајШЬк.
Н ЯЬзШЪљк дЭ жапЭп?! ОзЭЪеЬап ЬШбвЭ.
Се јЭ ЬеЩзе. ОедЭбШЬ а јШ иШњШг е жеЮкЬа йШбЪеј,
ЬШ жаиШњЭг аижкдаг еЪе ЮаЪейШ пйе га еийШЪа изнЭ
Ш кЯЭ деЫШ. ОедЭбШЬ јЭЬдег деЫег
ЯШђЭг к аийезајк а ивкпШг пйШ ЫеЪезЭ енк,
пйШ ед гаива, бШбе иЭ жедШпШјк еда бзШј њЭЫШ.
А едЬШ иЭ геваг ЯШ дШзеЬ а ЯШ ВкбШ
беја иЪЭ еЬЩШнкјЭ, иЪЭ пйе гк жзаоШг:
а, кгЭийе ЩзШйибам зЭоа, дЭбЭ ЩзЩљШзајЭ ийаЮк ейкЬ.
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Йе ЬШ даиге КШЯШзЭЪаћа. Нд Ща ЬШ ЬЭва ЯЭгљк.
Рйе жкйШ жейкзШе иШг вЭђШ, Шва геј ЩзШй
дЭћЭ жзЭЫеЪезЭ. Ма гШйа ЛаванШ дајЭ геЫвШ
ЬШ ЫШ еЬЪзШйа ЬШ иЭ иШ СкзнагШ гЭпШ.
Ейе ЯШпйе ЩзШй зШйкјЭ иШ ЩзШйег.
А „Фзаий ижШЪШ“.
РЪЭ к иЪЭгк, еда беја зШЬЭ иШ ЫздоШзајег
а еда беја ийШЪљШјк ЩејЭ дШ ЯаЬ
дабШЬШ дЭ окјк вШјШњЭ жШиШ.
СШбе ЯШ йава оШиШб жегаиваг бШбе јЭ ЩШз дЭбе изЭћШд.
А геЮЬШ ажШб йзЭЩШ оЭбШйа?
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ОНГКЕД Р СПЕЛА
НпйШз, гШве жеЪајЭд бљкд
бејаг ЪзШдШ бе жајкбег кжезде
бежШ, йзШЮЭћа дЭпйе же нШзийЪк
езШданЭ, и ЬзкЫЭ ийзШдЭ РШЪЭ,
жедЭбШЬ геЮЭ ЬШ ЩкЬЭ а жЭзе,
Шбе иЭ гЭза жзЭгШ ЯЭгља
а бзЪа, ЯШ жЭЬШљ ЪапЭ ава гШњЭ,
бШе к зкбШгШ СЭЬШ ФјкЯШ,
бШЬ жзийагШ ибкжљШ идШЫк
ЬШ ЪЭйзк к ийамк ЬеЬШ кЩзЯШњЭ.
А ЪЭйШз бе ЪЭйШз: жзЪе кЯагШ ЪзШдк
иШ езШданЭ, ЯШЬаЮЭ јеј жебзавнШ,
бШе икбњанк, а ийШЪљШ јЭ дШ еигШйзШоданк,
ЬШ и ЪаиадЭ пйагкјЭ бљкд,
еЬШбвЭ иЭ еиездајЭ ЫзШбћЭ.
МајЭ да ШзмЭевеЫ да жЭидаб
едШј пйе же ЯЭгља бљкдег гвШйа
бШе ЬШ иЭ ЪЭћ кјкйзк дЭбег иЪЭйа
бШбе Ща ЬепШе Ье гЭийШ
дШ бејЭ ћЭ ийам ЩељЭ вЭћа,
дЭЫе едШј бегЭ иЭ аЯЫвЭЬШ Юкза
ЬШ к ЪзЭгЭдк бШе пйе јЭ еЪе
а кеоа ЯагЭ, пйеЫеЬ апоЭжзбШ
а к Ыкпк ийШЪа.
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НГАЊ
НЬдЭбкЬ йзеге ийаЮк зЭоа, бШе ЬШ ЬевШЯЭ аЯ ЬШвЭбШ, жзШйа ам
газаи мгЭљШ.
„ЛЭиа ЯЭгљк, бежШј, кЯга јЭ к зкбЭ, дЭ ЯШЩезШЪа ЬШ йЭ едШ мзШда, и
њег ЩкЬа“, окјЭ иЭ аЯ идежШ бапЭ, Ьеб жШЬШ, а жегШЮЭ ЬШ иЭ ЪзШйаге
гШјна ЯЭгља.
ЙШе ЬШ дЭбе еЬ йзЭдкйбШ Ье йзЭдкйбШ ийШЪљШ еЫШњ к ЪШпЭ жзийЭ.
ЛеЮЬШ иЭ зкбШ дЭ Ща жебзЭдквШ, дайа Ща апйШ зШЬавШ ЬШ дЭгШ йеЫ еЫњШ
а ЬШ њЭЫеЪШ йежвейШ дЭ квШЯа к иШгЭ јШЫеЬанЭ, дайа Ща ЯЭгљШ дШзШийШвШ
бШе йЭийе ЬШ иЭ ЪШйзШ дајЭ иШийШЪавШ и њег а и жзийагШ.
МЭ Ща ЯШЩезШЪае да еЫШњ беја йе зШЬа и зкбШгШ, јЭз зШЬа йе а и
ЫздоШзагШ а едагШ беја ик ийШвде к ЬеЬазк иШ ЯЭгљег, езк а бежШјк јЭ,
гЭиЭ, жзШЪЭ нзЭж а наЫвк, а кижкй еЩдШЪљШјк идШЫк.
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ДТД
Т иЪШбег ЬЪезапйк дЭоајЭ ЬзЪе ЮаЪа.
ЛејЭ јЭ езШм беја иЭ а иШЬШ ЫзШдШ
жШз безШбШ еЬ икиЭЬеЪеЫ, жзЭбе ЮанЭ,
пйе ик ЫШ к Ъаиада жејШиШ изкЩавЭ ЩкбеЪШоЭ.
СШбШЪ иге ЬкЬ агШва к иЭвк.
Т жеоЭйбк јЭЬадШн к дШиЭљк, Ьаоде јЭ ЬзЮШе бзепњк
дШ оајаг ЫзШдШгШ ик ийаЯШва ЩЭва а геЬза
зЭнбШЪа оЪШзоаћа. (Јеп ам еиЭћШг дШ дЭжнк)
РЭћШг иЭ а ЬШ јЭ оайШЪк пбевибк игЭдк ЬзЮШе дШ вЭђагШ,
Ьеб гк ЩквЬеЮЭз јЭЬдеЫ ЬШдШ жза жзепазЭњк жкйШ
ЩЭЯЬкпде дЭ кЯЭ безЭњЭ, пйе јЭ ейЪезаве жзеийез
ЯШ ЩкјанЭ. А едЬШ иЭ кЯ ийШЩве жзавЭжа а веЯанШ;
бејеј јЭ ежЭй дЭбе ЩШп гезШе ЬШйа жейЪзЬк аЯ бкћЭ
ЬШ ЫШ аЯ еЩЭийа дШ ЬЪШ-йза гЭийШ ЯШиЭоЭ иЭбазег.
МШ йШј ЫШ јЭ дШоад кЬзкЮЭдШ еикЬШ ийаЫвШ
а изЭЬавШ бШе ШжЭвШнаеда... ава йе ЩЭпЭ жзЭба икЬ.
СШбе дЭбШбе дЭийШјк а љкЬа а бкћЭ, и жзегЭдШгШ бејЭ жзаийаЮк
ЬШ ам еиЪЭйдаоба ЬеШбШјк, бШе ЬШ агШјк жзШЪе дШ иЪЭ.
РШЬШ ам агШ йЭб йкнЭ ийШзајам к иЭвк.
МЭ окјк иЭ гдеЫе. Ава ЯШйе иШ ебевдам гЭийШ бШе дШ Щејде жељЭ
ЬзкЫа и йЭийЭзШгШ ийаЮк, жзШЪЭ жкйЭЪЭ а иЭбк пкгк.
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БНЖИЋ
ОзЪа еЪЭ ЫеЬадЭ жШва идЭЫ дШ жзеЯезк
иЭйа гЭ јкйзеи бШбе ик јЭЬдег ЬШЪде
еиЪШдква ЯШјЭЬде, БеЮаћ а ежШдоШз,
дШжШЬШва идЭЫ, еЬ пШбЭ йШња,
йЭб бевабе ЬШ иЭ оайШ йзШЫ.
Окй ЫЬЭ ик жзЭ дЭпйе ЪапЭ еЬ оЭйЪзй ЪЭбШ
ЬЪШ ЬЭоШбШ, еЬ бејам јЭЬШд деиа аийе агЭ,
же идЭЫк ЯШбкнШЪШвШ, еЬ бкћЭ Ье пйШвЭ,
бенбШийЭ мШзйајанЭ и жезкбег „ЖаЪЭе бзШљ ОЭйШз!“
МШ йег жШжазк, иЪЭибЭ аЯ зШокдШ, „ЖаЪЭе бзШљ!“
дШ ЪзШйагШ ЫЬЭ ик јШивЭ иШ газаиег ивШгЭ а иЭдШ,
ЩШвЭЫЭ а жШзЭ еЬ бзкждЭ ийебЭ.
„Се даиШг жаиШе јШ!“ ЩзШдае иЭ дЭЪЭпйа ЫвШи.
ОегШве ЬзмйШЪ, жеЬиЭћШе јЭ дШ геј.
А ийзан јЭ кжезде, иабћкћа, пШжШйег беја иЭ Ыкпае
а жебкпШЪШе ЬШ ибзајЭ ЫвШи, жежкй бежнШ, иажШе иШвЪЭ-жайШњШ:
гаивайЭ ЬШ ик йе пШвЭ?! ЗШ йШбЪЭ ийЪШза,
вЭйЭ ЫвШЪЭ! ЛШве јЭ зЭћа: дЭ ЪШгШ, дЭЫе кбкћШдагШ!
ЛШЬШ, гаиваг, даиге ЯдШва пйШ ЬШ бШЮЭге, бШбЪк аЯкийайа еЬЩзШдк.
Тижкй, еЬ бкћЭ Ье пйШвЭ, ЫЬЭ ик нЭЬкљЭ ЩавЭ,
пШжЭ а деЫЭ, бШе нзйЭЮа ЪЭзеЬеийејда жезЭЬ њам,
ЪЭЪЭзанЭ а ЬЭйваћШ, и гзљШгШ бзЪа.
1981.
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ОЕСАП ЦВЕСЙНВИЋ
ПеђЭд јЭ 1939. ЫеЬадЭ к ЛШикзеЪнагШ беЬ БШЩкпданЭ. РйкЬазШе
јЭ а ЬажвегазШе дШ Ызкжа ЯШ јкЫеивеЪЭдибЭ а ежпйк бњаЮЭЪдеий УавевепбеЫ лШбквйЭйШ к БЭеЫзШЬк.
Бае јЭ иШзШЬдаб а овШд зЭЬШбнајЭ ийкЬЭдйибеЫ оШиежаиШ „ВаЬана“, бШе а ваийШ „ЙњаЮЭЪдШ зЭо“. ДкЮа даЯ ЫеЬадШ Щае јЭ ЯШгЭдаб
ЫвШЪдеЫ а еЬЫеЪездеЫ кзЭЬдабШ еЬдеиде ЫвШЪда а еЬЫеЪезда кзЭЬдаб
„ЙњаЮЭЪдам деЪадШ“, ЫвШиавШ ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ, Ш жейег
жзЪа еЬ еидаЪШоШ а ЫвШЪда кзЭЬдаб „ЙњаЮЭЪдеЫ ваийШ“, ЬШдШи „РзжибеЫ
бњаЮЭЪдеЫ ваийШ“.
ХЪЭйбеЪаћЭЪ жеЭйаоба аЬЭдйайЭй ЯШидаЪШ иЭ бШбе дШ йЭгШйаЯШнаја ЬеЮаЪљШјШ иЪШбеЬдЭЪдеЫ ЮаЪейШ, гейаЪШ аЯ жзазеЬЭ а ЮаЪейањибеЫ иЪЭйШ, йШбе а дШ еЮаЪљШЪШњк ежпйам а дШнаедШвдам бквйкздеаийезајибам йЭгШ к ийавибег жзеиЭЬЭк геЬЭздЭ вазибЭ дШзШнајЭ.
ДеЩае јЭ ЪапЭ бњаЮЭЪдам дШЫзШЬШ ЯШ жеЭЯајк: дШЫзШЬк БИГЗ-Ш,
дШЫзШЬЭ „ЂкзШ ЈШбпаћ“ (1992), ЯШ дШјЩељк бњаЫк жЭиШгШ дШ изжибег
јЭЯабк, „ЛавШд ПШбаћ“ ЯШ бњаЫк жеЭЯајЭ, бејк ЬеЬЭљкјЭ ТЬзкЮЭњЭ бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ, „БзШдбе ЛаљбеЪаћ“ (1997), ЯШ бњаЫк жеЭЯајЭ Перле из
атснбтра а „Жаобк мзаиеЪкљк“ (2013), ЯШ жЭидаобШ ЬЭвШ бејШ к иЭЩа
ижШјШјк йзШЬанаедШвдЭ а иШЪзЭгЭдЭ йебеЪЭ изжибеЫ жЭидапйЪШ.
ХЪЭйбеЪаћ јЭ ЯШийкжљЭд к иЪаг ЯдШоШјдајаг ШдйевеЫајШгШ иШЪзЭгЭдеЫ изжибеЫ жЭидапйЪШ, Ш њЭЫеЪЭ жЭигЭ жзЭЪеђЭдЭ ик а дШ ЪапЭ
иЪЭйибам јЭЯабШ.
ЦвШд јЭ ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ а РзжибеЫ бњаЮЭЪдеЫ
ЬзкпйЪШ.
ЙњаЫЭ жЭиШгШ: Пнзнпишсе (1965), Перле и бајйе (1971), Вага
(1978), Једмима (1981), Мака рвескнрс (1982), Гпчйа кнза (1989), Перле
(1992), Перле из атснбтра (1997), Бнжићме оерле (1998).
ЙњаЫЭ аЯШЩзШдам жЭиШгШ: Гпчйа кнза (аЯШЩзШде а ЬежкњЭде
аЯЬШњЭ, 1994), Перле из атснбтра I а II (аЯШЩзШде а ЬежкњЭде аЯЬШњЭ,
2005), Перле, аЯШЩзШдЭ а деЪЭ (2007), Каоија, аЯШЩзШдЭ а деЪЭ жЭигЭ
(2012).
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Дндасай бингпауији
ОезЭЬ ЩаљШбШ оеЪЭб иЭ еиЭћШ вЭже, ЩељЭ ЬапЭ, Ш жзајШ гк њамеЪ
газаи. РйеЫШ, ЩЭЯ еЩЯазШ дШ беја дШоад аг иЭ еЩзШћШ а пйШ ЫШ ЪеЬа ЬШ
иЭ икеоа, жзаЩваЮа ава аЯјЭЬдШоа и њагШ, едЭ жеийШјк ебЪаз к бејЭг иЭ
јЭЯаб ЩељЭ а аибзЭдајЭ еиЭћШ, ЩкЬкћа ЬШ ик едЭ њЭЫеЪШ дШјЩваЮШ ЮаЪШ
дЭжШйЪезЭдШ ебевадШ. МШ йШј дШоад ЩаљбЭ ик жеийШвЭ жейжезШ оеЪЭбеЪеЫ жеийејШњШ, њЭЫеЪЭ беднЭдйзШнајЭ, жШ а ЪељЭ. ДШ Ща иЪЭ йе еиЭйае,
оеЪЭб дЭ гезШ ЬШ ЩкЬЭ ЩейШдаоШз. Т иЪШбег ивкоШјк, едЭ ик ЪзийШ жзЭЬгЭйШ, йзШЬанаедШвдЭ йЭгЭ ЩЭЯ бејЭ жЭидана дЭ геЫк. ЙШе ЬШ иЭ дЭпйе
ЪШЮде бедЬЭдЯкјЭ к њЭдеј ийШЩљана, Щваибе иЪШбег еЬ дШи, жзЭбе бејЭ
оеЪЭб вШбпЭ жзагШ еде пйе иЭ ЬеЫШђШ ебе њЭЫШ, ЩељЭ жзШйа иЪЭй, жШ дШ
бзШјк, а иЭЩЭ иШгеЫ.
...оеЪЭб иЭ иЪШбШбе еиЭћШ ЩељЭ аижеЬ дЭоЭЫ бедбзЭйдеЫ а аийадайеЫ, бШе пйе јЭ ЬзЪе, пйШЫеЬ йк йзШЮае, њЭЫеЪЭ жвеЬеЪЭ, ава иШге
ЯШпйайк еЬ икдоЭЪЭ ЪзЭвадЭ.1

1

ИЯ адйЭзЪјкШ – ЗезШд ПШЬаиШЪљЭЪаћ, Укнга илеке т рстдемсрйнј
певнктцији, „ОевайабШ“, 13. 03. 2016.
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Ристн Васикевсйи

Н ФАПСИЈИ, АЗБТХИ, ЋИПИКТ
БЮрЮ еЮркж еЩгбв нЩикбјб
ркж йЮ лвЩаЩгж
СЫждЮ зЮил, ЋбибгЮ
Эжв йб ЭлЪбж АаЪлвл
вЩж йЫжј гбв л вЩдЮел
вжјб йЩЭЩ, еЩйлзижк еЮЪл
аЫЮаЭЩебд РгжЫбдЩ
жЪЩйјЩЫЩ злкЮЫЮ ЭлнЩ
А зжйкЩЭЮ аеЩв
вжјбд йЮ лгбйдж
л йЫЮк лдЮћЩ дбрљЮњЩ б ЬжЫжиЩ
ЭЩ ЫбЭб же вжгбвж еЮ джЯЮ ЪЮа еЩй
еЮ аЪжЬ еЩй
ЫЮћ аЪжЬ йЮЪЮ йЩджЬ –
ЭЩ Ъбйдж дл зжвЩаЩгб
ЭЩ лпбдж жЭ њЮЬЩ
ЭЩ Ъб же джЬЩж
ркжркЩ еЩлпбкб жЭ еЩй
З зжйкЩЭЮ аЭЩњЮ
л вжјЮд кбњЩ еЩр Элн,
л вжјЮд зибдбйдж БжЬжпжЫЮвЩ
ЭЩ Ъбйдж дл зибЪгбЯбгб
еЩрЮ АгЮкбеЮ, ВЮйеЮ б ВЮгЮйЮ
ЭЩ Ъбйдж дл зжвЩаЩгб
ЭЩ йдж ЊЮЬжЫб
вжгбвж јЮ Не еЩр –
лЫЮв йЫжјб еЩ йЫждЮ
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Буйи јжр ЪлЪњЩ
л еЩржј йЫЮйкб
ЭЩ Ъб еЩй йкЩгеж зжЭйЮћЩгж
ЭЩ еЮ йдЮдж Ъбкб ЬглЫб
еЩ жеж ркж йЮ ЭжЬЩЍЩ
й еЩдЩ ЪЮа еЩй
ЭЩ Ъб еЩй ЭиЯЩгж
л йЫЮйежд йкЩњл йеЩ
ж йЫЮдл жвж еЩй
Веди еЮ ЯЮгб ЭЩ йЩЬеЮ ЬгЩЫл
еб зиЮЭ КЩкбебдЩ
еб зиЮЭ бебдЩ
вжјб йкЩгеж нжћЮ бйзиЮЭ еЩй
дЩЭЩ йл пЮйкж йЮевЩ
жежЬЩ ркж јЮ жйкЩгж баЩ еЩй
еЮлвб аЩ жеж
ркж елЭбдж аЪжЬ њбн
СЩ нЩикбјЩ
кб аз, буйи, веди
– йЮдЮ вжјЮ йб зжйЮјЩж
л йЫЩ зжљá йгжЫЮейвбн јЮабвЩ –
еЩквибљлјл СЫжј йЫЮкб ЬижЪ, ЋбибгЮ
плЫЩјл еЩрл йЫЮйк ж СЫжд йЫЮкжд злкл
б йкЩаб СЫжЬ ЪиЩкЩ ЛЮкжЭбјЩ
б плЫЩјл еЩй
ЪжљЮ жЭ йЫЩвжЬ жилЯјЩ
вжјбд Ъбйдж йЮ, еЮЫбеб, ЪиЩебгб!
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ВЕЦИСИ ОПАРАЙ
ОиЩйЩв йЮ јжр кЩгжЯб.
МбркЩ ебјЮ ЭжЪбгж вжеЩпеб жЪгбв,
јЮи ЫЮкЩи ЫиЮдЮеЩ йЫЮ дЮњЩ
ЯЮгЮћб б йЩд ЭЩ еЩЍЮ лкжпбркЮ.
ЗЫЮаЭЮ йл јжр нгЩЭеЮ,
йЫЮ ркж йкбЯЮ НЭжаЬж бдЩ йдбйгЩ,
б вЩЭЩ ДжгЮ
дЩгж-дЩгж баЪбјЮ зжЯЩи
аЩ вжјб јЮ аЩйглЯеж еЮЪж.
ГжиЮ зжљЩ, рлдЮ, љлЭб.
ОжйЮЪеж љлЭб, пбјб йЮ Элн леЩзиЮЭ зиЮкЫжиб
л Ълвкбњл, вжјЩ зжЭйкЩвеЮ ЫЩкиЮ еЩ йЫЮ йкиЩеЮ,
Щ ебвЩЭЩ л њбдЩ еЮ йЩЬжиб.
МЮзжаеЩкж киЩЯб багЩа
ЭЩ ЪлЭЮ ЭжЫЮЭЮеж л ЫЮал й виЩјњбд,
Щ зжаеЩкж еЮ аеЩ ЬЭЮ ЭЩ ЬЩ лзлкб
јЮи еб йЩдж еЮ аеЩ ЬЭЮ йЮ еЩгЩаб.
РЫЮ ркж йЮ кЩвеЮ
ЭЩ йЮ йЩЬгЮЭЩ б жЪјЩйеб
жЭдЩн киеЮ, дЮњЩ жЪгбв,
зиЮкЫЩиЩ йЮ л зиЩзжпЮкел виЮЭл.
И, плЭеж, ба кЮ виЮЭЮ,
ба еЩрЮЬ вЩйебјЮЬ зЮзЮгЩ, кЩгжЬЩ б зиЩнЩ,
жзЮк йЮ зжјЩЫб вЩз вжјЩ ЬжЫжиб,
вгбоЩ еЮвжЬ ЯбгЩЫжЬ вжиЮеЩ,
вжјЩ зжгЩЯЮ зиЩЫж еЩ ЪлЭлћежйк.
ЙЩвЫЩ йЩЬЩ жЪеЩЫљЩњЩ,
вЩвЫЩ йеЩЬЩ зжеЩЫљЩњЩ,
вЩвЩЫ йдбйЩж,
вжјб ебвж Эж виЩјЩ еЮ Эжвлпб!

Јнвамйа Стнјчимнвић-Нийнкић

ИЗ ВИЈЕЙА Т ВИЈЕЙ
НЭгЩаб ЭЩе...
ѝЩ еЩйзиЩд њЮЬЩ жЪгбвлјЮд йЮвлеЭЮ
И ЪЭбјЮд еЩЭ жебд ркж јЮ жйкЩгж
ДЩдЩиЩд л йЫбобдЩ зжзлк ЪжгежЬ иЮмиЮеЩ
И ЭбЯЮд дЩгЮ киЮзЮиЩЫЮ йЫјЮкгжйкб
Т ЫбйбеЮ РЫЮЫбрњЮд вЩж зжЭ йЫжјл йјЮевл
РлеоЮ ЭЩ ЫлпЮд ЭЩ еб еЩ киЮе еЮ аЩЪжиЩЫб
СиЩЬ еЩрЮ виЫб л вжјЮд йЮ ЭЩежежћеж жвлзљЩдж
Иа ЫбјЮвЩ л ЫбјЮв Мжйбдж зжЭ вжЯжд
РЫжјл ГиЩпЩебол ОЮћвл зЩкибјЩирбјл
ВбйжвЮ ДЮпЩеЮ ПЩЫЩебол б ЛбгЮрЮЫл
РЫжјл ЉлЪжйкбњл л вжјжј ѝЮмбдбјЩ лиЩдљлјЮ Ъжг
ИадЮЍл йЫЩвжЬ лЪжЭЩ бЬгЮ
Пнхваку ймезу Лазару Эжв ЫЮаЮ
Бнк душе и тијека лкбрЩЫЩ
Йж ћЮ йЫЮ жЫж Рлеол ЭЩ жЪјЩйеб
НЭ еЩЭЮ Эж јЩЭЩ објЮгб ЫбјЮв еЩйкиЩЭЩ
НЭ јЩЭЩ Эж еЩЭЮ ЛЮЍлзижйкжи јЮ
НЭ Ьживбн йгжЫЩ вжјЩ објЮгб йЫбјЮк йЩЬиЩЭЮ
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ЛЈЕПА ПИЈЕЦИ
НквЩаЩгЩ йЩд жЭгЩаЩв л ЪбЪгбжкЮвл
ОбјЩпеб јЮ ЭЩе
ДЩеЩй ћл гбјЮзж ЭЩ киЬлјЮд б влзлјЮд
МЮ йзжибд йгЩйк зжЬжЭЪЮ
НЫЭјЮ йЮ еЮЪижјЮеж злкЩ джЯЮ баЬжЫжибкб ПбјЮп
ЛјЮиЩ ибјЮпб јЮ кЮв еЩ виЩјл
РЫЩвж бдЩ йЫжјл кЮаЬл жЭ йежЫЩ
СиЬлјЮ йЮ ЙлзлјЮ йЮ...
ДлЬдЮ йЩ йкЩибн зЩекЩгжеЩ
ѝЩйклв бйзжЭ ЬгЩЫЮ аЩ ЫЮгбвЮ б зЩиЮ дЩгЮ
Здбјйвб йЫгЩв ѝЮгЮежЫ ижЬ
ЌЮзеб йЩк б илзЩ еЩ ќЮзл
СЮгЮмжейвб Ъижј ОиЩрбеЩ бйзжЭ дЮкгЮ
РвлзЮ б јЮмкбеЮ обЬЩиЮкЮ
РкЩиб вбржЪиЩеб МжЯЮЫб ба ЬилЭежЬ вжрЩ
Силе л жвл РјЮевЩ бйзиЮЭ ежЬл
ЙлзлјЮ йЮ йЫјЮкгжйк бйзжЭ йЫјЮкбжебвЩ
БиЭж л оЩиЮЫбеб Йжњб б вжњЩебоб
Олк бйзжЭ вжиЩвЩ
РкиЩЯЩиб еЩ йкиЩЯб
ЛЩЬгЮ ба нбљЩЭл ЭЮЫЮкйкж ЭЮЫЮЭЮйЮк ЭилЬЮ б киЮћЮ
ЙлзлјЮ йЮ йЫЮ б йЫЩркЩ
РЩдж ЯбЫжк еЮдЩ објЮел

Раднлир Уљаревић

РВЕ ЋТ ВАР KАЗАСИ KНД БНГА
СижЬжЭбрњб ЭЮпЩв ба РбибјЮ
ЧбјЮ бдЮ
ПЮзжикЮиб ебйл аЩзбйЩгб
(ЛжЯЭЩ йЮ аЫЩж Ийлй)
ИаиЩњЩЫЩе б баеЮджЬЩж
ИаЬжЫжибж јЮ зжйгЮЭњЮ иЮпб
Т гбоЮ йЫжјбд лЪбоЩдЩ
Све ћу вас йазати йнд Бнга
Авж јЮ кижЬжЭбрњб РЫЮЭжв
ВЮћ баЩрЩж зиЮЭ гбоЮ ОиЩЫЭЮ
РЫирЮеж јЮ йЩ жЫбд йЫЮкжд
KЩаеЩ еЮ джЯЮ дбджбћб
Мб еЮЫбеЮ вжјбн еЮдЩ
Мб вибЫоЮ дЮЍл вжјбдЩ йл
И еЮЫбеб
А вЩЭ дгЩЭб Ийлй ЫжйвиЮйеЮ
ЗЩ жйЫЮкл б жзижркЩј
МЮћЮ бдЩкб вж
Мб йлаЮ ЭЩ дл жЪибрЮ
ѝЮи йЫЮ еЩй јЮ вЩаЩж
KжЭ БжЬЩ
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НДАЙКЕ ДНКАЗИЧ РСПАМЦЕ
НЭЩвгЮ ЭжгЩабр йкиЩепЮ
МЮ йЮћЩд йЮ ЫбрЮ
ЙлћЩ вжјл йЩд бдЩж
ПЮвгб йл ебјЮ ЫбрЮ влћЩ
БЩркЩ вжјл йЩд бдЩж
ПЮвгб йл ЫбрЮ ебјЮ ЪЩркЩ
ЦивЫЩ вжјл йЩд бдЩж
ПЮвгб йл ЫбрЮ ебјЮ джјЩ
ВинжЫЮ вжјбдЩ йЩд йкиЮдбж
РвиЩкбгб йл аЩ ЬгЩЫл
ОЮйдЮ вжјЮ йдж аеЩгб еЩзЩдЮк
ОиЮЫЮгб йл еЩ клЍб јЮабв
Т аЩЫбпЩјл йл збкЩгб
НЭЩвгЮ ЭжгЩабр йкиЩепЮ

Лара Днрим

РОАРИ ЛНЈ РВЕС
ГжйзжЭЮ, йзЩйб джј йЫЮк,
Щвж йЮ илрб жЫЩј кЫжј
ЫЮгбвб л јЮЭбейкЫЮе,
зж кЫжјбд еЩпЮгбдЩ йкЫжиЮе,
йЩ јЩйебд ЬиЩебоЩдЩ ЭжЪиЩ,
б иЩйкЮЬљбЫжд ЬиЩебожд агЩ,
л йЫЮкжйкб ЭлрЮ б иЩалдЩ пжЫЮвa.
РзЩйб жЫЩј л дЮеб
кЩвж жЪбпЩе б дЩгб,
аЩ вжјб дб йЮЭЩд ЭЩеЩ
аЩ зжйкЩњЮ ЪЮрЮ дЩгж,
ЫЮћ дб јЮ ЯбЫжк киЮЪЩж
ЭЩ ЬЩ л йЮЪб, еЩйзиЩд
кЫжЬЩ йкЫжибд.
ГжйзжЭЮ, йзЩйб джј йЫЮк!
НЫл диЫл еЮдбиЩ л дЮеб,
вжјЩ дЮ ниЩеб б зжјб
дЮйкж кЫжЬЩ йЫЮдбиЩ,
вЩЭЩ дЮ ЫЮгбпЩейкЫЩ кЫжјЩ
зиЮЭ ЪЮйзлћЩ йкЩЫЮ,
ЯЮЭел йЫжјбн ЯЮљЩ
ЬгЩЭебн бйзлњЮњa.
ГжйзжЭЮ, йзЩйб джј йЫЮк!
ЙЩж ЭЮкЮ еЮлв, вЩж ЭЮкЮ еЮјЩв
Джв йЮ илрб влгЩ
йкЮзЮебвЩ агЩкебн,
вжјбдЩ Ъб пжЫЮв
киЮЪЩж вЩ кЮЪб.
ГжйзжЭЮ, йзЩйб джј йЫЮк!
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РВЕСН РКНВН
Авж йл иЮпб йЫЩ джјЩ йеЩЬЩ
Хжћл ЭЩ ЪлЭЮд жЭ йЮЪЮ јЩпЩ
ЙЩж вЩЭ Элрл БжЬ дб зжЫЮибж
ДЩ кЮгж джјЮ ЪлЭЮ јжј Эжд
РЫЩвж јЮ йгжЫж влћЩ њЮеЩ
И кибзлк влоЩд зиЮ еЮЬж лЍЮд
ДЩ киЩЯбд йЫЮкгж л Эждл кжд
Авж йл иЮпб йЫЩ ЫЮиЩ джјЩ
А ЫЮиЩ джјЩ ЧЩйежЬ јЮ ЙийкЩ
НеЭЩ йл йгжЫЩ бЬиЩ њЮеЩ
МЮдбиеж йкЩЭж джЬЩ ЯбЫжкЩ
ОжЭ йиоЮд ниЩњЮеж л йгЩЫл еЮЪЩ
ДЩ йкиЩйкб йЫжјЮ зжЭ еЮЪжд аЪбјЩд
НЭ оЮгбн ЭЮйЮк л киб зийкЩ
Авж йл иЮпб йЫЮ джјЮ агЩкж
А агЩкж джјЮ л джгбкЫб йјЩ
ЛжЬл гб йвлзбкб джгбкЫЮ агЩкеЮ
Т ЯбЫжк жЫЩј ркж еЩ ЭгЩел јЮйкЮ
ДЩ ЪлЭЮ йлеоЮ еЩдЮйкж зЮйдЮ
ЙЩЭ джгбд јЩпЮ еж ркж ЪжгЮкб аеЩ
Авж йл иЮпб йЫЩ джјЩ йбгЩ
Йжгбвж йбгеЩ джЬл Ъбкб јЩ?
Т бдЮ ЭлнЩ аЫЮаЭЩ иЩаЩзЮкбн
Шкж зжзлк вбрЮ еЩ аЮдљл зЩЭЩјл
КЩЬЩеб зжгЮе илвл еЮЪЮйвбн
Ож ЪЮгжд јлкил кЮв ижЍЮеб зиЩн
РгжЫж јЮ джјЮ злзжљЩв аЩпЮкб
И ЬгЩй б ЫЩкиЩ, б вгбе б зЮиж,
б йзЩй б вЩаеЩ. OЭ жоЩ, жЭ БжЬЩ
л бйкб дЩн!

Мамнјке Гаврикнвић

ЉТБНРСИЊА
ЙЩЭ веЮа КЩаЩи ЉлЪжйкбњл ЭбЯЮ
л жЪгЩвЮ ЭЩ дл ЪлЭЮ ЪгбЯЮ,
б вжрлкл аЩпЩиЩ л ЭЮкЮ
дЩгЮ аЫЮаЭЮ жвж оивЫЮ гЮкЮ.
А веЮЬбњЩ вЩЭ ажиЮ аЩажиЮ
вибгж ЭлЬЮ ежйб баеЩЭ ЬжиЮ,
ЯлЪжи иЮвЩ еба зижгЮћЮ кЮпЮ
л зйЩ оиежЬ зиЮкЫжиб йЮ ЫЮпЮ.
ѝЮмбдбјЩ еЩ вЩзбдЩ вбрЮ
йизйвжд веЮал ЪбйЮи зЮйдл збрЮ,
иЩаЪжј ЫЮвЩ л ЪЮгЩ йЫЩелћЩ
аиЩвЮ йлеоЩ зижйл жвж влћЩ.
ѝЩ йЩд ЪлвЮк йеЩ б згЩЫжЬ оЫЮкЩ
ЭЩж Ьжйзб, ркж зиЮЭ оивЫжд рЮкЩ,
Щ њжј йЫбкЩо аЩйЫЮкгЮ еЩ гбол
б жЭгЮкЮ зиЮкЫжиЮе л зкбол.
ПЩњЮебвЮ ба ЙжйжЫйвЮ ЪбквЮ
гЮпбгЮ йл джеЩнбњЮ ЫбквЮ,
КЩаЩи йЮЭб еЩ Рбкебоб иЮоб
жвж њЮЬЩ вжгж ЫжЭЮ зиЮоб.
РкЮмЩе й Влвжд еба ЬжиЮ аЮгЮеЮ
гжЫЮ йиеЮ, гЮкж б јЮгЮеЮ,
Щ веЮЬбњЩ жЭ ЫЮкиЩ б аЫлвЩ
ЪЮиЮ аЫЮаЭЮ Эежд еЮЪЮйвжЬ глвЩ.
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ЈЕУИЛИЈИМ ЗКАСМИ ВЕЗ
ѝЮмбдбјЩ ежћл вибгж ЭлЬЮ ЫЮаЮ,
зЮЫЩ оиеб жЪгЩв зле дЩЬгЮ б јЮаЮ.
Т ЫЮкЩи лзгЮкЮе йјЩј аЫЮаЭЩеЮ иЩЯб,
гЮкб аЮгЮе јЮгЮе б ЪбйЮијЮ киЩЯб.
РкжгЮћЮ јЮ йкбЬгж еЩ вЩзбдЩ ижйЮ,
ежйб йиЮЪиж гЮкЩ, йЮйкиЮ длњЮ вжйЮ.
ИаеЩЭ ЉлЪжйкбњЮ вижа жЬЩњ б вбрЮ,
ѝЮмбдбјЩ веЮал агЩкел зЮйдл збрЮ.
НЭ йЫбкЩњЩ згЮкЮ БжрвжЫ ЪЩијЩв йЫЮкб,
вибгЩкЩ йЫбиЩгЩ л йел зпЮгЮ гЮкб.
Т ЬгЩйл зижгЮћЩ, ЯлЪжи агЩкеЮ гЩйкЮ,
ажижд еЩЭ РиЪбјжд ЪЮгб ЪЩЬиЮд иЩйкЮ.
ПЩњЮе йжвж зижйл йјЩј еЮЪЮйвжЬ ЯбкЩ,
зЮЫЩјл йкжгЮћЩ еЩ ЪиЮЬл зжЫбкЩ.
ѝЮмбдбјЩ ижйжд ЪЮгб жЪгЩв ЫЮаЮ,
бЬиЩ оиеб дЮйЮо еЩ вибгбдЩ ЪиЮаЮ.

љубостињско гостољубље

Екйа Њагнкнва

ИЗ СПЕЗНПА ДТШЕ1
„Ппијасељи, ви рсе бкагнркнвеми!
Чтва вар йпрсарси Јеуилијим вез!“
Одайке онсице Екйа, из йнг йпаја Бтгапрйе, цега ре рећа из мајпамијег десињрсва, н пндисељила, онпндихи, йтћи где је живека, лерст
пнђења и чса је сн онмека из десињрсва ра рнбнл т „рвес“?
ЖаЪЭвШ иШг к зеЬдег ЫзШЬк ДеЩзаок, кЬШљЭдег жЭЬЭиЭйШб бавегЭйШзШ еЬ ВШздЭ, к јЭЬдеј жШйзајШзмШвдеј гШмШва и гдеЫе гегШбШ,
ЫейеЪе ЩЭЯ ЬЭЪејШбШ. И еЬ йШЬШ жейаоЭ геј еЬдеи жзЭгШ гегШобаг, Ш
бШидајЭ гкпбаг жзајШйЭљийЪагШ... ЛкпбШзна јеп зеђЭњЭг ийаок еиЭћШј ЯШ оШий а ЬеийејШдийЪе. А јШ йе гдеЫе нЭдаг. Нда ик ЪЭзда иЪејаг
жзајШйЭљийЪагШ. А йе јЭ ЬШдШи дЭжзенЭњаЪе! Т ЬЭйањийЪк гејЭ ЫЭдЭзШнајЭ Щаве јЭ аЫШзШ Ье аЯдЭгеЫвеийа, жзЭбзШидам а ЬкЫам зШижкийШ,
ижебејдеЫ ЮаЪейШ ЫЬЭ ЫеЬ иЭ ебзЭдЭп... ИЯЪШд пбевЭ ЩШЪавШ иШг иЭ иЪаг
а иЪШоаг – а иЪЭ га јЭ Щаве адйЭзЭиШдйде: зЭнайеЪШвШ иШг а жЭЪШвШ,
коавШ иевлЭђе а иЪазШвШ дШ бвШЪазк, ЩШЪавШ иЭ ижезйег – ЫагдШийабег, бепШзбег, ШбзеЩШйабег, аЫзШвШ бвШиаода ЩШвЭй, ЫвкгавШ к ШгШйЭзибег жеЯезапйк... мйЭвШ иШг ЬШ иЭ к иЪЭгк ежзеЩШг! Ава, дШјЪШЮдајЭ
јЭ Щаве пйе иШг дШкоавШ иШгШ ЬШ оайШг к иЪејеј 5 ЫеЬада. РзанШвШ иШг
дШивеЪЭ а агЭдШ ШкйезШ дШ забдШгШ бњаЫШ к еоЭЪеј ЩаЩваейЭна. И дШјЬзШЫенЭдајЭ пйе га јЭ ейШн ЯШЪЭпйШе, јЭийЭ њЭЫеЪШ ЩаЩваейЭбШ. СШбе јЭ
бњаЫШ ЯШкЪЭб кпвШ к геј ЮаЪей. РШЬШ к иЪејеј бкћа агШг йевабе бњаЫШ,
бевабе дЭгШ дЭбШ ЬзЮШЪдШ ЫзШЬибШ ЩаЩваейЭбШ… МЭгШг ам иШге к
бкжШйавк!
У опедгнвнпила Вачиф йњига, т йписийала оа и ма имсепмест
лнжелн опнцисаси гнснвн рве ваче бингпаурйе ондасйе, аки чса Ви,
лнжесе пећи н реби, а чсн би кицикн онлакн ма бингпауијт, а онлакн ма
иронверс?
НЩаоде – пйе а иШга ЯдШйЭ – еде „дШјЩељЭ иЭ дЭ геЮЭ ЪаЬЭйа
еоагШ“. И еде дШјадйЭзЭиШдйдајЭ, ЬШЩегЭ. МШ жзагЭз, к жзЭЬЫеЪезагШ
дЭћЭйЭ жзеоайШйа ЬШ иШг ЪЭегШ изЭћШд оеЪЭб. ИгШвШ иШг изЭћк ЬШ гЭ
1

ПШЯЫеЪез и ЩкЫШзибег жЭидабањег Евбег ЊШЫевеЪег ЪеЬава ДзШЫапШ БШйећШдад а ВЭзељкЩ ВкбШпадеЪаћ. ОзЭЪеЬ зШЯЫеЪезШ а жЭиШгШ ШбШЬЭгаб Паийе ВШиавЭЪиба.
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ейбзајк а жеЬзЮЭ ЬЪЭ дШјЪЭћЭ ЬШгЭ ЩкЫШзибЭ жеЭЯајЭ – оШзеЩњШбањЭ
дШпЭЫ жЭидапйЪШ: ДезШ ГШЩЭ а ЕваиШЪЭйШ БШЫзјШдШ. БавШ иШг јеп ЬЭйЭ,
бШЬ јЭ ДезШ ГШЩЭ оайШвШ гејЭ зШдЭ а дЭЪЭпйЭ жЭигЭ… ЙШидајЭ, бШЬ иШг
ЪЭћ ЩавШ ийкЬЭдйбањШ, оЭийе иШг иЭ ЪађШвШ и њег.. И ЩавЭ иге ЩваибЭ.
РЪШба дШп икизЭй јЭ жзЭЬийШЪљШе жзШЪк вЭбнајк! Т жеивЭЬњам жЭйдШЭийШб ЫеЬадШ БШЫзјШдадеЫ ЮаЪейШ аийе јЭ Щаве а и њег. НдШ га јЭ ЩавШ
ЫШзШдй, бШЬ ик гЭ жзагШва к РШЪЭЯ ЩкЫШзибам жаиШнШ… ТежпйЭ, жзкЮавШ га иЭ пШдиШ ЬШ жзајШйЭљкјЭг иШге и йШвЭдйеЪШдаг жЭиданагШ.
Нда – йа геја жзајШйЭља, гејЭ ик дШјЪЭћЭ ЩеЫШйийЪе! ИгШвШ иШг еиШгдШЭий ЫеЬадШ, бШЬ ик жеоЭва ЬШ гЭ жзЭЪеЬЭ а еЩјШЪљкјк к Пкиаја. ЗШ йе
ЬкЫкјЭг АдЬзЭјк ДЭгЭдйајЭЪк, йШЬШ ЫвШЪдег кзЭЬдабк оШиежаиШ „ЛвШЬеий“ („Юдеийь“). А „Юдеийь“ јЭ аЯвШЯае к йза гаваедШ а йзаийШ маљШЬШ жзагЭзШбШ – ЪзШйевегдЭ ЩзејбЭ ЯШ дШпЭ ЩШвбШдибЭ жзЭЬийШЪЭ…
ЙШидајЭ йег ибкженЭдег жзајШйЭљийЪк жзаЬзкЮаве иЭ јеп јЭЬде – иШ
ЕЪЫЭдајЭг ѝЭЪйкпЭдбег. Р њаг гЭ јЭ ЪЭЯаЪШве йзаЬЭиЭйЬЪеЫеЬапњЭ
жзајШйЭљийЪе! МЭЬШЪде иЭ жзЭиЭвае аЯШ кикЬдеЫ ЩзЭЫШ – нШзийЪе гк дЭЩЭибе!... И гдеЫе га јЭ йЭпбе…
ОЭидана еЩаоде ЮаЪЭ к жШзШвЭвдаг жзеийзШдийЪагШ, Ьзкбоајаг еЬ едам еийШвам љкЬа. Т йаг жзеийзШдийЪагШ – зЭШвдаг ава аЯгапљЭдаг, жеийејЭ ЩзШйийЪШ ЯШ нЭе ЮаЪей. Ейе, йШбШЪ геј иШЩзШй јЭ гШбЭЬедиба а изжиба жЭидаб, ШбШЬЭгаб Паийе ВШиавЭЪиба. СШбе иЭ а еЩзШћШге јЭЬде ЬзкЫег: „ЩзШйЭ“ а „иЭийзанЭ“…
ЙњаЮЭЪдШ жзајШйЭљийЪШ жвеЪЭ зЭбШгШ зЭоа а гаива. НдШ ик бШе
иЭЬгШ ЮанШ дШ ЫайШза – агШјк ЯЪкб ЪапЭ...
Йнје сн пеци мајцечће свнпе Ваче оерле и мабпнјсе дересай пеци
йнје т Вала изазивајт елнхије, мнрсакгијт и нрећај мейе бнжамрйе тзвичемнрси ...?
РШге ЬЭиЭй? ОебкпШћк: дЭЩе, ЯЭгљШ, бзаве, ЩЭве, жевЭй, ЬеЩзе,
иЪЭйвеий, ЬЭйЭ, жЭигШ, љкЩШЪ…
Йайн би једам оермий ноиран рвнјт зелљт, Бтгапрйт, њеме кеонсе,
оасње, маде и йнје је сн лерсн йнје мајвиче внкисе т Бтгапрйнј и где лнжда ребе заличљасе йайн гнвнписе рвнје мајкеоче рсифнве?
ДШ, иЪШбе агШ дЭбе йШбЪе гЭийе… ЙШЬШ ЬеЩзе жеЫвЭЬШг, нЭвШ БкЫШзибШ јЭ йШбЪе гЭийе – ЯЭвЭде, иЪЭйве, ШзегШйаоде. ЛејШ БкЫШзибШ га
газапЭ дШ гЭЬ, дШ йЭб аЯЪШђЭд иЪЭЮ гЭЬ. НЬапЭ дШ мвЭЩ, ЬегШћа мвЭЩ.
БкЫШзибШ жЭигШ гдеЫе ЫеЪеза е ЬкпШгШ дШпам љкЬа – йШ жЭигШ јЭ
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пазебШ, дШјоЭпћЭ – йкЮдШ а ЬкЩебШ, Ьеб јЭ ивкпШп жзеЬазЭ Ье беийајк... ѝШ агШг а јЭЬде гЭийШпнЭ, ЫЬЭ Ъеваг ЬШ иЭ еиШгаг – дШзеоайе
йебег вЭйШ, бШЬ к ВШздк жемзва ЫегавШ иЪЭйШ. СШге, к йег гЭийк, к
нЭдйзк иЭвШ, агШге вЭйњк бкћк. Т йег иЭвк ЮаЪа ЬЭиЭйШб ийШзШнШ. МШебеве јЭ йШбЪШ жзазеЬШ, ЬШ ЬкпШ жеодЭ бШе вЭжйаз ЬШ йзЭжЭза к ЫзкЬагШ.
Тјкйзк дШи ЩкЬЭ зЭйбЭ жйанЭ, Ш кЪЭоЭ дШи кижШЪљкјк нЪзона… МЭ жеийеја
вЭжпа бкйШб дШ бкЫва ЯЭгШљибеј!
Мнжесе ки ре опиресиси вачег гнрснвања т Тпрсемийт и тцечћа
ма „Јеуилијимил дамила“, н ртрпест ра мачил лакил гпаднл, н тсирхила, н љтдила, н опедекила, мейил рисмихала и оермихила йнји днказе и ндказе и чса рсе сн нрсавики мала нрил оерала?
ОШгйаг иЪЭ, аЯ гадкйШ к гадкй. Се јЭ кдабШйда лЭийаЪШв, ЯШ
беја иШг ЯШмЪШвдШ иЪаг ЬегШћадагШ а езЫШдаЯШйезагШ, иЪаг СзийЭдаоШдагШ, беја ик ЫШ еидеЪШва а еЬзЮШЪШва йебег ЪзЭгЭдШ. ВЭзељкЩ ВкбШпадеЪаћ јЭ Щае дЭкгезШд а дШЬШмдкйа гейез а геЬЭзШйез. ОеЯЬзШЪљШг ЫШ! СШј ЬкмеЪда лЭийаЪШв, жеиЪЭћЭд вЭЫЭдЬШздеј изжибеј жЭидабања – гедШмања ѝЭлагаја, дЭ геЮЭ иЭ кжезЭЬайа да иШ јЭЬдаг ЬзкЫаг
ивеЪЭдибаг жзШЪеивШЪдаг лЭийаЪШвег. НЬкпЭЪљЭдШ иШг њаг... ТЯЩкђЭдШ. ѝеп жзЭ ЯШЪзпдЭ ЪЭоЭза зеЬавШ иЭ а гејШ деЪШ жЭигШ жеиЪЭћЭдШ
ѝЭлагаја... ѝЭ в’ ЪеЬавШ зШокдШ, Ьеб јЭ ЪЭЯвШ иЪејЭ ийамеЪЭ йзШЬанаедШвдаг ЩШвбШдибаг бзийШийаг ЪЭЯег, пйе јЭ, к ийЪШза, жзШЪШ гевайЪШ
ЯШ жзШЪеивШЪљЭ ЫеЬадШгШ кдШжзЭЬ, ЬШ ћЭ бШЬШ њЭ дЭ ЩкЬЭ, йе жзШЪеивШЪљЭ Щайа кЫзеЮЭде?...
Мнжесе ки мал опедрсависи ирснпијт бтгапрйнг оермичсва и
радачњи спемтсай, йн рт рада мајзмацајмији бтгапрйи оермихи и йнје рт
мнве оермицйе маде и тночсе н целт „рмтјт“ бтгапрйи оермихи, йайн рт
нйтољеми и йайн ре ламиуерстје йњижевми живнс?
МЭ Ща Щаве еЯЩаљде, Шбе Щам к дЭбевабе зЭЬШбШ жзЭЬийШЪавШ
гдеЫевабк а йЭгШгШ а ийавеЪагШ ЩеЫШйк ЩкЫШзибк бњаЮЭЪдеий. ЊЭд
жеоЭйШб ЬШйазШ аЯ ЬШвЭбеЫ ІФ ЪЭбШ. РЪејк идШЫк дајЭ ЫкЩавШ да к гзШодаг ЫеЬадШгШ йкзибеЫ зежийЪШ, бШЬШ јЭ бевЭбйаЪда йЪезШн – дШзеЬ,
игапљШе а аижЭЪШе иЪејЭ жЭигЭ... ДШдШи ик бњаЮЭЪда жзенЭиа зШЯкђЭда а ЪапЭеЩзШЯда, а йзжЭ кйанШјЭ ЬзкЫам иЪЭйибам јЭЯабШ. И ЯШ йе
ЬеЩајШјк ШжвШкЯЭ! ЗЩеЫ йеЫШ јШ жзаЯаЪШг јЭЬадийЪе а пйе йЭпњк иШзШЬњк
гЭђк дШпаг ЩзШйибаг јЭЯанагШ а бњаЮЭЪдеийагШ – ЬШ Ща иШ пйе ЪапЭ
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гЭђкиеЩдам жзЭЪеЬШ ЩеЫШйава жзенЭиЭ к иЪаг дШпаг ЯЭгљШгШ... А дШ
ВШпЭ иЪЭеЩкмЪШйде жайШњЭ, геЫвШ Щам ЪШљШде ЬШ еЬЫеЪезаг йЭб Шбе
дЭбШЬШ жебШЮЭйЭ бедбзЭйде адйЭзЭиеЪШњЭ ЯШ йе.
Где хпоисе имроипахијт за Ваче оерле и чса за вар јерсе љтбав
йан рарсавми ден живнса и вециси опасиках рвиф оермийа нвнга рвеса?
ИдижазШнајШ иЪШбег жЭидабк јЭийЭ иâг ЮаЪей – иШ иЪаг еигЭиагШ а икЯШгШ, и жеиздкћагШ а кЯЬаЯШњагШ, иШ агжЭзШйаЪагШ – йШбе
еЯЩаљдаг к дШпЭг ЪзЭгЭдк – и зШЬеийагШ а кЯЪапЭдаг ЪзЭЬдеийагШ...
Се даик зЭоа – йе јЭ едШ РЪЭљкЩШЪ – бШбе јк јЭ дШЯаЪШе ДеийејЭЪиба.
ЉкЩШЪ јЭ ЪЭоайа жебзЭйШо – perpetuum mobile! ИгШг дЭбевабе ийамеЪШ
беја аЯзШЮШЪШјк геј вјептјт к љкЩШЪ. Нда ик бзШј јЭЬдЭ жеЭгЭ:
Тжзбеи иЪЭгк – љкЩШЪ!
ОеивЭ йевабе ивЭжам гзЮња!
ЗШаийШ јЭ а БеЫ ижзЭгШд
ЬШ дШи йШбЪЭ жзагЭйа!
Пнрснје ки мейе йњиге йнјила ре рсакмн впаћасе и йнје цисасе
гндимала измнва и чса је сн чсн вар т њила опивкаци?
Н, агШ ам гдеЫе! ЗШз ЪШг даиШг зЭбвШ ЬШ ик бњаЫЭ гејШ заЯданШ
аЯ ЬЭйањийЪШ! Баве јЭ гдеЫе ШкйезШ беја ик гЭ йебег зШЯдам ЮаЪейдам
жЭзаеЬШ жзаЪвШоава а йЭзШва ЬШ аг иЭ жедеЪе ЪзШћШг а ейбзаЪШг иЪЭ
деЪајЭ а деЪајЭ ийЪШза... Т жзаднажк, јШ Ъеваг ЬШ ЪапЭ жкйШ жзеоайШг
дЭпйе пйе га иЭ јЭЬдег иЪаЬЭве...
Йайн бирсе ноираки једам нбицам дам т Вачел живнст, пнбтјесе
ки мейил мавийала и онрснји ки мечсн т целт бач тживасе?
ПШде ЩкђЭњЭ а кийШјШњЭ; жевШ иШйШ ЫкийазШњШ бШлЭ к бкмања,
аижзЭЬ жзеЯезШ бзеЯ беја ЪаЬаг гезЭ а – зШЬ, зШЬ, зШЬ... И йШбе – 15 Ье
16 иШйа иЪШбеЫШ ЬШдШ. ОедЭбШЬ еЬ кгезШ а ЯШижаг аижзЭЬ бегжјкйЭзШ.
ЛдеЫе ЪзЭгЭдШ жеиЪЭйаг РвеЪЭдибеј ШбШЬЭгаја, јЭз дајЭ вШбе езЫШдаЯеЪШйа зШЬ йШбе ЪЭвабЭ йЪезШобЭ гЭђкдШзеЬдЭ јЭЬаданЭ – иШ йевабе
лезкгШ, бејЭ езЫШдаЯкјЭге, иШ йевабе жзЭЪеЬШ а бњаЫШ, бејЭ аЯЬШјЭге...
РЪЭ йе йзШЮа йза ийЪШза: љкЩШЪ, ЪзЭгЭ а зШЬ. Оеийеја а дЭпйе оЭйЪзйе,
пйе јЭ ийШвде к ЬЭланайк – йе ик ладШдиајибШ изЭЬийЪШ, Шва е њагШ
дЭћк иШЬШ ЬШ ЫеЪезаг...
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Айн вндисе дмевмий ики мейт впрст забекечйи, ондекисе мечсн
нд снга и ра мала?
ВеЬаг ЬдЭЪдаб еЬ 1972. ЫеЬадЭ. Нд јЭ жкд ваодеийа, икизЭйШ,
ЬеЫШђШјШ, зШЯгапљШњШ, жайШњШ ЩЭЯ еЬЫеЪезШ... ѝЭЬШд геј ЯШжаи к њЭгк
ЫвШиа „РШ жйаојаг жЭзег“:
РШдйЭ дЭ жапк жеЭЯајк.
МЭЬеийШјк аг ийЭжЭда „йЭвЭидЭ“ йЭгжЭзШйкзЭ.
И изнШ ик аг иЭ игзЯвШ...
Да ки Вал је мецега жан, а чсн нрећасе да мећесе рсићи да тпадисе, днживисе, видисе, нресисе?
Се јЭ дезгШвде љкЬибе мйЭњЭ – ЬШ ЬкпШ ЯШЪаза а к жзЭЬЭвЭ аЯШ
ЯЭгШљибеЫ ЮаЪейШ... ВевЭвШ Щам ЬШ ЪаЬаг ЬШ јЭ оеЪЭоШдийЪе иШЯзЭве – ЬШ
иЭ ижШиЭ! А йе дЭ геЮЭ ЬШ кзШЬа вЭжейег, дЭЫе љкЩШЪљк!
Орил онезије, чса је „сн“ чсн јнч цими Вач живнс и даје рлиран онрснјања?
Леј икжзкЫ а иад ик вабеЪда кгЭйдана. Ава ивабШзийЪе дЭ Ъеваг аЯ йеЫ зШЯвеЫШ. ОапЭг е ивабШзагШ а жзЭЬийШЪљШг њамеЪе ийЪШзШвШпйЪе, еЬкпЭЪљЭдШ њамеЪаг кдаЪЭзЯШвдаг дШоадег аЯзШЮШЪШњШ. Веваг а гкЯабк, жеЯезапйЭ...
Йнкийн је оаспинсизал важам за рвайнг цнвейа, оа и за једмнг
оермийа и ма йнји мацим ре сн ламиуерстје т Бтгапрйнј. Йнји је сн опедлес ласепијакме йткстпе, а йнји Вар мајвиче арнхипа и ондрећа ма
Бтгапрйт?
ПеЬељкЩљЭ јЭ ЪШЮШд еиведШн к ЬШдШпњЭг ЩЭижвеЬдег ЫвеЩШваийаобег ЪзЭгЭдк. Взм дајЭЬдеЫ ийШЩвШ дајЭ ЮаЪ, Шбе гк дајЭ ЮаЪ безЭд.
Ава га, жЭидана, агШге ЬкЮдеий ЬШ дШЫвШпШЪШге йШј агжЭзШйаЪ, ЬШ ЫШ
жзаЯаЪШге, ЬШ ЩкЬаге кидквЭ, ЪзШћШге ЪЭзк љкЬагШ... ДШ аг ЪзШћШге
еиЭћШј ЯШ иЪЭйвеий! ЙШе пйе јЭ к јЭЬдеј иЪејеј зШдајеј жЭига зЭбШе дШп
ЪЭваба жЭидаб а жзајШйЭљ ЉкЩегаз КЭЪоЭЪ: „ЉкЬагШ йзЭЩШ иЪЭйвеий,
гзШбШ јЭ иЪагШ жзЭЪапЭ.“
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За йпај, маоичисе мечсн и за мар т Тпрсемийт, йан мейт впрст
онздпава и рећања и нмн чсн рад жекисе да заоичелн, а н целт Вар мирлн оисаки?
ЙевЭЫШгШ а жзајШйЭљагШ аЯ СзийЭдабШ пШљЭг еЪЭ зЭоа: „ОзајШйЭља, Ъа ийЭ ЩвШЫеивеЪЭда! ЦкЪШ ЪШи бзийШийа ѝЭлагајад ЪЭЯ!“

48

Рирсн Варикеврйи

РНМДЕ ЙНЈЕ МИШСА МЕ ЗАНБИКАЗЕ2
ЦШий јЭ ЫеЪезайа е ШбШЬЭгабк Евба ЊШЫевеЪеј. Н њеј иЭ геЮЭ
ЫеЪезайа бШе е аийШбдкйеј ЩкЫШзибеј а ивеЪЭдибеј жЭидабања, ЬШбвЭ бШе
е јЭЬдег еЬ дajЪШЮдаjам ийкЩеЪШ иШЪзЭгЭдеЫ ЩкЫШзибеЫ а ивеЪЭдибеЫ
жЭидапйЪШ, оајЭ иЭ ЬЭве аЯваЪШ аЯЪШд ЫзШданШ ЩкЫШзибеЫ а ивеЪЭдибеЫ
жЭидапйЪШ а ибвШЬде иЭ кваЪШ к иЪЭйибе – Шлазгапкћа йШбе а јЭЬде а
ЬзкЫе; бШе е зЭйбег бњаЮЭЪдег жеивЭдабк – зЭбве Ща иЭ оШб а лШдШйабк дШ жвШдк жеЪЭЯаЪШњШ ивеЪЭдибам жЭидапйШЪШ а жЭидабШ гШ ЫЬЭ
еда ийЪШзШва дШ гШ бег ивеЪЭдибег јЭЯабк; бШе е аийШбдкйег жзЭЪеЬаенк иШ ЪапЭ ивеЪЭдибам јЭЯабШ (зкибеЫ, кбзШјадибеЫ, изжибеЫ, гШбЭЬедибеЫ, ЩЭвезкибеЫ, ивеЪЭдШобеЫ а Ьз.) дШ ЩкЫШзиба јЭЯаб; жзЭ иЪЭЫШ бШе
оеЪЭбк а Щаћк беја еийШЪљШ ЬкЩеб йзШЫ к иЪШбег бе ЫШ кжеЯдШ...
ЕвбШ ЊШЫевеЪШ јЭ иШЪзЭгЭдШ ЩкЫШзибШ жЭидабањШ бејШ јЭ жезЭЬ
ЪЭвабеЫ, геЮЬШ дШјЪЭћЭЫ ЩкЫШзибеЫ жЭидабШ иЪам ЪзЭгЭдШ, ЉкЩегазШ
КЭЪоЭЪШ, дШјЪапЭ ЬежзадЭвШ ЬШ иЭ е иШЪзЭгЭдег ЩкЫШзибег жЭидапйЪк
к РзЩаја жедеЪе ейбзајЭ а ШлазгапЭ ивабШ жЭидапйЪШ и дШјЪапаг
ЭийЭйибаг ЬегЭйагШ. ЗШмЪШљкјкћа, дШзШЪде, њамеЪаг бњаЫШгШ еЩјШЪљЭдаг к аЯЬШЪШобеј бкћа „АзбШ“ аЯ РгЭЬЭзЭЪШ – аЯЩезагШ жеЭЯајЭ Ссн за
спнје ЕвбЭ ЊШЫевеЪЭ а Селамсицйн релење ЉкЩегазШ КЭЪоЭЪШ, йЭ деЪеЫ
аЯЩезШ жеЭЯајЭ Ооес мткса гптоа ЕвбЭ ЊШЫевеЪЭ к аЯЬШњк ЛУО „РгЭЬЭзЭЪибШ жЭидаобШ јЭиЭд“ а бњаЫЭ Измад рсвапи КЭЪоЭЪШ, ежЭй к аЯЬШњк
„АзбЭ“. СЭ њамеЪЭ бњаЫЭ а ЪЭегШ жеЯайаЪда еЬјЭна к изжибеј бњаЮЭЪдеј јШЪдеийа ЬежзадЭва ик ЬШ иЭ ЪЭћ ЬкЫе ЯШгзвШ изжибе-ЩкЫШзибШ
аЯЬШЪШобШ иШзШЬњШ еЩдеЪа а кЪЭвабе кдШжзЭЬа а ЬШ иЭ дШ еЩШ јЭЯабШ
еЩјШЪЭ а гдеЫЭ ЬзкЫЭ бњаЫЭ изжибам а ЩкЫШзибам жЭидабШ а жаиШнШ.
НдЭ ик ЩавЭ жеЪеЬ а ЯШ кижеийШЪљШњЭ ЪЭегШ жвеЬдЭ иШзШЬњЭ
аЯгЭђк жЭидаобам гШдалЭийШнајШ к РзЩаја, ПЭжкЩвана Рзжибеј, Хздеј
Геза а БкЫШзибеј – БЭеЫзШЬибам гЭђкдШзеЬдам бњаЮЭЪдам икизЭйШ,
ЛЭђкдШзеЬдеЫ лЭийаЪШвШ жеЭЯајЭ Следепеврйа оермицйа јерем, МеЪеиШЬибеЫ гЭђкдШзеЬдеЫ бњаЮЭЪдеЫ лЭийаЪШвШ, ЊЭЫепЭЪам ЪЭоЭза жеЭЯајЭ,
ЙеоаћЭЪеЫ ЯЩезШ а ЬзкЫам и јЭЬдЭ, а ЛЭђкдШзеЬдам иелајибам бњаЮЭЪдам икизЭйШ, ЛЭђкдШзеЬдеЫ лЭийаЪШвШ жеЭЯајЭ „РвеЪЭдиба ЯШЫзљШј“
а ЬзкЫам, и ЬзкЫЭ ийзШдЭ.
2

ПЭо дШ жзЭЬийШЪљШњк ЕвбЭ ЊШЫевеЪЭ дШ „ѝЭлагајадаг ЬШдагШ“
2016. ЫеЬадЭ.
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ГеЪезайа е Евба бШе жЭидабања ЯдШоа ЫеЪезайа е жЭидабања
оајЭ иедЬЭ ЫейеЪе дапйШ дЭ ЯШеЩавШЯЭ. НдЭ ик аийеЪзЭгЭде кигЭзЭдЭ к
иЪаг жзШЪнагШ, а бШе оквШ бејагШ дапйШ дЭ жзегаоЭ иЪЭ зЭЫаийзкјк а
ежЭигейЪезЭ к гЭза бејк ЯдШоШјЭг ава њЭдаг еиЭћШњЭг ЯШивкЮкјк.
НйкЬ к њЭдег ежкик, беја, ЯШ иШЬШ, оада ЬЪШЬЭиЭй бњаЫШ (жЭидаобЭ:
Нирал оеоељтга, Нткса гптоа, Ппавноир маде, Декуими ртче, Песн днба,
Зелаљрйа игпа, Тпебмий ики Бекнмнгима оирла, Беки внз, Ми – дШ ЩкЫШзибег а гШбЭЬедибег јЭЯабк, Пирла ра нбаке/нбаки, Стмцами извнп,
Цпсежи из једмнг гпада, Беки оејзажи, Бека йтћа, Амђен т оећими а ЬзкЫЭ,
а зегШд Нела звнма) дШвШЯаге пазеб а зШЯдеЪзийШд зЭЫаийШз йЭгШ, беја жевШЯа еЬ ваодеЫ а адйагдеЫ, ЩаЪШ к ийШвдег ЬеЬазк и ежпйаг,
дабШЬШ иЭ дЭ бведЭћа гайибам, аийезајибам, едйевепбам а ЬзкЫам
аибкийШЪШ а жеЬийанШјШ, ЬШ Ща ЬШвШ иЪеј жЭоШй едегЭ пйе ЪаЬа а еиЭћШ,
дШзеоайе иШЪзЭгЭдаг ЬзкпйЪЭдаг а жевайаобаг йебеЪагШ бејЭ жейзЭиШјк њЭде ЩаћЭ. ЙШе ЬШ јЭ њЭд жЭидаоба жкй еЬзЭЬае дШивеЪ њЭдЭ жзЪЭ
бњаЫЭ Нирал оеоељтга, едШ мзШЩзе а аийзШјде, ЬШјкћа жзЭагкћийЪе
кзЭђЭдеийа ЪвШийайеЫ ЬегШ, љкЩШЪа, зШЬеийа а вЭжейа, иЪЭЬеоа е ЭЫЯаийЭднајШвдеј йЭибеЩа к иЪег ЪзЭгЭдк, гШдажквШнајШгШ жејЭЬадШнШ к
њЭгк, кЫзеЮЭдеийа љкЬибеЫ ЩаћШ а бШе жејЭЬаднШ а бШе бевЭбйаЪШ. Н
йегЭ геЮЬШ дШјЩељЭ иЪЭЬеоа њЭдШ бњаЫШ Пирла ра нбаке/нбаки, к бејеј
иЭ, жезЭЬ жЭигЭ „ДШд кеоа жейежШ“, дШвШЯЭ а жЭигЭ еЪШбЪам дШивеЪШ
„ОЭиШб к еоагШ“, „ПкЮаоШийШ бапШ“, „ЗдШна“, „ОзЭЬибШЯШњШ“, „ЙеЯвеЬкј“
а, дШ бзШјк, „ОШзйайкзШ е бзШјк“, ЬШбвЭ, оайШЪ зЭЫаийШз дЭвЭжам ЫзеЯегездам ивабШ. И к йег иЪег еиЭћШњк едШ дајЭ иШгШ.
Н йегЭ иЪЭЬеоЭ, кЯ њЭдЭ жЭигЭ еЪЬЭ еЩјШЪљЭдШ жаигШ бејШ ик
жЭидабања „жеЪеЬег“ жеивШва њЭда ваода жзајШйЭља, ЪЭегШ ЯдШоШјдЭ
ЩкЫШзибЭ а зкибЭ ваодеийа а жЭидана: МабевШ ПШЬЭЪ, ЉкЩегаз КЭЪоЭЪ,
МабевШј ОЭйЭЪ, Фзаийе ЙШзШивШЪеЪ, ИЪШд ЕиЭдиба, МШЬјШ ОежеЪШ, ГзапШ СзаледеЪ... ЕвЭдШ АйШдШиеЪШ, ѝЭЪЫЭдај ѝЭЪйкпЭдбе а АдЬзЭј ДЭгЭдйајЭЪ. Оепйе иШг агШе жзавабк ЬШ ЫейеЪе иЪЭ еЪЭ ваодеийа а ваоде
кжеЯдШг, а ЬШ иШ ЫейеЪе иЪаг еЪЬЭ жегЭдкйаг жЭиданагШ кижеийШЪаг а
дЭЫкјЭг ЩваибШ жзајШйЭљийЪШ, геЫк ваоде ЬШ жеиЪЭЬеоаг ЬШ ик иЪШ еЪШ
жаигШ аибзЭдШ, а ЬШ јЭ к њагШ аибШЯШд зЭижЭбй жзЭгШ Евба ЊШЫевеЪеј а
њЭдег ийЪШзШвШпйЪк.
Оапкћа е њЭдег аЯЩезк жеЭЯајЭ „Рйе ЯШ йзејЭ“ (ЯШ иШЬШ Ща иЭ йШј
„ийе“ геЫШе жзепазайа а дШЯЪШйа „Рйе ЯШ пЭийезе“!), дШ јЭЬдег гЭийк
иШг дШжаиШе: „ЊЭде кгде жзегапљШњЭ е рвелт, њЭд ваода жЭоШй ЬШй
рвелт, еЬШјк ийЪШзШвШобк жкдећк и бејег иЭ иЪШбе еЬ дШи геЮЭ аЬЭдйалабеЪШйа, ава, Шбе йе дЭ геЮЭ ЬШ коада, дЭ геЮЭ јЭ дабШбе евШбе
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еЬЩШнайа. РвабЭ а йзШдижедеЪШдЭ жзЭЬийШЪЭ, кЫвеЪа бејагШ иЭ жзавШЯа
ЫейеЪе иЪаг жеЪеЬагШ ЯШ жЭигк, ик йевабе идШЮда, Шкйезиба иШгеиЪејда а кжЭоШйљаЪа, ЬШ ам оайШвШн жзамЪШйШ а бШе ваода ЬеЮаЪљШј а
бШе жЭидабањад иШкоЭидаб.“ И ЬШ иЭ „еЬ жеЭЯајЭ, ЫейеЪе, дЭ геЮЭ дапйШ ЪапЭ йзШЮайа.“ ЦайШјкћа њЭдЭ жейењЭ бњаЫЭ, геЫк иШге ЬШ жейЪзЬаг ЬШ јЭ йШј кйаиШб иШге јеп јЭЬдег жейЪзђЭд а јеп ЪапЭ кЪЭћШд.
СШбЪШ, жеЭЯајШ ЕвбЭ ЊШЫевеЪЭ дајЭ геЫвШ еийШйа иШге к ЫзШданШгШ
ЩкЫШзибеЫ жЭидапйЪШ. ЗЩеЫ йеЫШ јЭ жзЭЪеђЭдШ дШ гдеЫЭ ийзШдЭ јЭЯабЭ, Ш
њЭдЭ бњаЫЭ ик еЩјШЪљаЪШдЭ к: РзЩаја (пйе иге ЪЭћ жегЭдква), к Пкиаја,
ТбзШјада, УзШднкибеј, Оељибеј, ЛШбЭЬедаја, ФзЪШйибеј...
ЛШЬШ ЯдШвШн ЪапЭ ийзШдам јЭЯабШ, жШ а ЭдЫвЭибеЫ а лзШднкибеЫ,
ЕвбШ ЊШЫевеЪШ иЭ кизЭЬизЭЬавШ дШ жзЭЪеђЭњЭ ЬЭвШ а ШдйевеЫајШ ивеЪЭдибам жЭидабШ а жаиШнШ. Т зЭжзЭЯЭдйШйаЪдеј БаЩваейЭна „РвеЪЭдиба
ЯШЫзљШј“, бејк кзЭђкјЭ к ебЪазк РвеЪЭдибЭ ШбШЬЭгајЭ бњаЮЭЪдеийа а
кгЭйдеийа, Ье иШЬШ јЭ жзЭЪЭвШ, кзЭЬавШ а еЩјШЪавШ ЪапЭ еЬ 60 дШивеЪШ,
дШјЪапЭ иШ зкибеЫ, ЩЭвезкибеЫ, кбзШјадибеЫ, изжибеЫ а гШбЭЬедибеЫ јЭЯабШ. ЛЭђк њагШ ик а аЯЩез жеЭЯајЭ „ЦеЪЭб јЭ ФзШг“ а аЯЩез лавеиелЭгШ, ШдейШнајШ а нзйанШ „РдеЪађЭњШ ЩайбШ“ жейжаидабШ еЪам зЭЬеЪШ; аЯЩез „РкдоШдШ жШЬадШ“ ЛаћЭ ХЪајЭйаћШ, „РвЭжа жкйдаб“ РзЩЭ
ИЫњШйеЪаћШ а ЪЭегШ зЭйбШ а ЬзШЫенЭдШ ШдйевеЫајШ „13 ЯЪЭЯЬШ ивеЪЭдибеЫ дЭЩШ“, к бејеј јЭ жзЭЬийШЪавШ 13 дШјЪЭћам ивеЪЭдибам жЭидабањШ,
гЭђк бејагШ ик а дШпШ ДЭиШдбШ ЛШбиагеЪаћ, ВЭидШ ОШзкд, ГезЬШдШ
ЛамШвеЪШ БепдШбеибШ... Бзеј ШкйезШ бејЭ јЭ жзЭЪЭвШ а еЩјШЪавШ к оШиежаик „ЗдШна“, беја еЬ иШгеЫ жеоЭйбШ кзЭђкјЭ, ЯШаийШ јЭ агжеЯШдйШд –
ЪапЭ еЬ 400!
ЕвбШ ЊШЫевеЪШ јЭ еидаЪШо жзЪеЫ УЭийаЪШвШ жеЭЯајЭ ивеЪЭдибам
ЯЭгШљШ иШ иагЩеваодаг дШивеЪег „РвеЪЭдиба ЯШЫзљШј“. Нд јЭ ЬШе жеЬийанШј ЬШ иЭ а к ЬзкЫаг ивеЪЭдибаг ЯЭгљШгШ (ПкиајШ, ОељибШ, РзЩајШ,
ФзЪШйибШ, ПЭжкЩвабШ РзжибШ, ХздШ ГезШ...), жеЪеЬег еЩЭвЭЮШЪШњШ ДШдШ
иЪЭйам ЋазавШ а ЛЭйеЬајШ а ивеЪЭдибЭ жаигЭдеийа жебзЭдк иваода
лЭийаЪШва а гШдалЭийШнајЭ. Т йег ркнвемрйнл загпљајт Ье иШЬШ ик иЭ
дШпва гдеЫа ЯдШоШјда ивеЪЭдиба жЭидана, Ш еЬ изжибам, жезЭЬ жейжаидабШ еЪам зЭЬеЪШ а: ОЭйШз ОШјаћ, РзЩШ ИЫњШйеЪаћ, Лаће ХЪајЭйаћ,
ДкпШд РйејбеЪаћ, ПШдбе ПаиејЭЪаћ, ПШЬегаз ТљШзЭЪаћ, БЭћаз ВкбеЪаћ, Лаљкзбе ВкбШЬадеЪаћ, ЗезШд Ф. ПШЬаиШЪљЭЪаћ, ЛавШд Нзваћ,
ОзЭЬзШЫ БјЭвепЭЪаћ, ЉаљШдШ РйЭјаћ, ГезШд ЂезђЭЪаћ, ЛаванШ ѝЭлйагајЭЪаћ-Каваћ, Вабйез Б. ЧЭћЭзеЪиба, ѝеЪШдбШ РйејоадеЪаћ-Мабеваћ, МабевШ Вкбеваћ, РвШЪегаз ГЪеЯЬЭдеЪаћ, ЉкЩанШ ПШјбаћ, ѝЭвЭдШ
ЂкзбеЪаћ а дЭба ЬзкЫа. МШ УЭийаЪШвк иЭ ЬеЬЭљкјЭ ЪапЭ дШЫзШЬШ а жза51

ЯдШњШ, Ш дШјЯдШоШјдајШ ик ВЭвабШ дШЫзШЬШ „КЭйЭћЭ жЭзе“, „АйвШдй ивеЪЭдийЪШ“ а „РзЭЩзде вЭйЭћЭ жЭзе“. МЭ ЩЭЯ жедеиШ, геЫк ЬШ аийШбдЭг ЬШ
ик жЭидана изжибеЫ јЭЯабШ, жзЭгШ Щзејк ЬеЩајЭдам дШЫзШЬШ а жзаЯдШњШ,
дЭ ЩЭЯ ЯШивкЫЭ ЕвбЭ ЊШЫевеЪЭ, Щава дШјжзаЪавЭЫеЪШдаја!
ИжШб, ЯШ ивеЪЭдибк бњаЮЭЪдеий, кгЭйдеий а бквйкзк, еЬ дШјдЭжзенЭњаЪајЭ ЪШЮдеийа јЭ Евбад дШјЪЭћа жеЬкмЪШй – еидаЪШњЭ РвеЪЭдибЭ ШбШЬЭгајЭ бњаЮЭЪдеийа а кгЭйдеийа оајЭ јЭ иЭЬапйЭ йШбеђЭ к
ВШзда. Йеваба иЭ ЯдШоШј жзаЬШјЭ еЪеј АбШЬЭгаја, дЭ иШге к ивеЪЭдибег
иЪЭйк дЭЫе а пазЭ, жебШЯкјЭ а йе пйе ик иЭ жзЭЬиЭЬдана АбШЬЭгајЭ,
дШзШЪде ШбШЬЭгабк Евба ЊШЫевеЪеј, жеЪеЬег еЪеЫеЬапњЭЫ, ЬЭиЭйеЫеЬапњЭЫ јкЩавЭјШ АбШЬЭгајЭ а ЛЭђкдШзеЬдеЫ лЭийаЪШвШ жеЭЯајЭ „РвеЪЭдиба ЯШЫзљШј” жеЯЬзШЪдаг жаигагШ а жезкбШгШ еЩзШйава: ИзадШ
БебеЪШ, ЫЭдЭзШвда ЬазЭбйез ТдЭибШ, РЭзЫЭј КШЪзеЪ, гадаийШз ижељдам
жеивеЪШ ПкибЭ УЭЬЭзШнајЭ, ДШдЭ ЛШвЭпЭЪаћ, гадаийШз еЩзШЯеЪШњШ а
бквйкзЭ ПЭжкЩвабЭ РзжибЭ, ЛавШд БШдЬаћ а РвеЩеЬШд ГШЪзШдеЪаћ,
ЫзШЬедШоЭвдана ЗШЫзЭЩШ а БШњШ КкбЭ, гайзежевай нздеЫезибе-жзагезиба, АглавемајЭ ПШЬеЪаћ, а гдеЫЭ ЬзкЫЭ ЯдШоШјдЭ ЩкЫШзибЭ а иЪЭйибЭ ваодеийа. ЗдШоШј еЪЭ АбШЬЭгајЭ дајЭ иШге к йегЭ пйе јЭ кижЭвШ ЬШ
жебзЭдЭ иЪЭ ЪЭћ жегЭдкйЭ ШбйаЪдеийа – ЛЭђкдШзеЬда лЭийаЪШв жеЭЯајЭ
„РвеЪЭдиба ЯШЫзљШј“ а к ебЪазк њЭЫШ гдеЫЭ ЬзкЫЭ гШдалЭийШнајЭ а
ШбйаЪдеийа йебег нЭвЭ ЫеЬадЭ; ЩеЫШйк аЯЬШЪШобк ЬЭвШйдеий, оШиежаи ЯШ
бњаЮЭЪдеий а кгЭйдеий „ЗдШна“ – дЭЫе а к йегЭ пйе јЭ ЯШ ЪЭегШ бзШйбе
ЪзЭгЭ кижЭвШ ЬШ к иЪејЭ овШдийЪе ебкжа дШјаийШбдкйајЭ ивеЪЭдибЭ жЭидабЭ, жаинЭ а кгЭйдабЭ, гЭђк бејагШ ик а: ѝЭЪЫЭдај ѝЭЪйкпЭдбе, АдЬзЭј ДЭгЭдйајЭЪ, ЉкЩегаз КЭЪоЭЪ, ЛаеЬзШЫ ОШЪвеЪаћ, Йпапйел ЗШдкиа, Егаз ЙкийкзанШ, ВвШЬШ ТзепЭЪаћ, АглавемајЭ ПШЬеЪаћ, Мав ГавЭЪао, ВШвЭдйад Резебад, ВвШЬагаз БејШзадеЪ, ЬШ дШЩзејаге иШге
дЭбЭ, а пйе јЭ кижеийШЪавШ 19 лавајШвШ дЭ иШге к ивеЪЭдибаг, дЭЫе а к
иЪаг ЬзкЫаг ЯЭгљШгШ к бејагШ иЭ ийЪШзШ дШ ивеЪЭдибаг јЭЯанагШ.
ДШбвЭ, кижеийШЪавШ јЭ гзЭЮк бејШ ћЭ гећа дЭ иШге ЬШ Ьежзадеиа ЬШљЭг
ЯЩваЮШЪШњк жзейШЫедаийШ ивеЪЭдибам бњаЮЭЪдеийа а кгЭйдеийа дЭЫе а
њамеЪеј ЬШљеј ШлазгШнаја к иЪЭйк. И йе к жевайаобаг а ЬзкпйЪЭдаг
ебевдеийагШ бејЭ јеј даик дагШве дШбвењЭдЭ!
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ЕКЙА ЊАГНКНВА
ЕвбШ ЊШЫевеЪШ зеђЭдШ јЭ 6. јквШ 1952. ЫеЬадЭ к ДеЩзаок, БкЫШзибШ. ЗШЪзпавШ јЭ и еЬваодаг кижЭмег ОзЪк ЫагдШЯајк „РЪЭйа Ћазаве а ЛЭйеЬајЭ“ к иЪег зеЬдег ЫзШЬк, Ш едЬШ, йШбеђЭ и еЬваодаг
кижЭмег, лавевеЫајк дШ Релајибег кдаЪЭзЯайЭйк „РЪ. ЙвагЭдй НмзаЬиба“. ПШЬавШ јЭ ЪапЭ ЫеЬадШ бШе деЪадШз а кзЭЬдаб к нЭдйзШвдаг ваийеЪагШ к Релаја. ОеЭЯајк а жзеЯк жапЭ еЬ пбевибам ЬШдШ, Ш к бњаЮЭЪдеј жЭзаеЬана жеоЭвШ јЭ ЬШ еЩјШЪљкјЭ еЬ иЪејЭ 18 ЫеЬадЭ.
ГеЬадЭ 1990. еидеЪШвШ јЭ аЯЬШЪШобк бкћк „ЊШЫевеЪШ – ЙШЪШвЭй“.
ГвШЪда јЭ кзЭЬдаб оШиежаиШ „ЗдШна“. ОзЭЬиЭЬдаб јЭ АбШЬЭгајЭ ивеЪЭдибам бњаЮЭЪдеийа а кгЭйдеийа, овШд ТН РШЪЭЯШ ЩкЫШзибам жаиШнШ,
зкбеЪеЬавШн кЫвЭЬдеЫ гЭђкдШзеЬдеЫ лЭийаЪШвШ жеЭЯајЭ „РвеЪЭдиба ЯШЫзљШј“ а ЬазЭбйез ЛЭђкдШзеЬдЭ ШиенајШнајЭ жаиШнШ а жкЩванаийШ ЯШ
БШвбШд. СШбеђЭ, овШд јЭ НЬЩезШ ЕЪзежибЭ ШбШЬЭгајЭ ЯШ бњаЮЭЪдеий а
кгЭйдеий, зЭЬеЪда овШд БкЫШзибЭ ШбШЬЭгајЭ дШкбШ а кгЭйдеийа а зЭЬеЪда овШд АбШЬЭгајЭ зкибЭ ивеЪЭидеийа, оаја јЭ еидаЪШо ЕбШйЭзадШ
ВЭвабШ, а зЭЬеЪда овШд АбШЬЭгајЭ жеЭЯајЭ ПкиајЭ.
НЩјШЪавШ јЭ жЭидаобЭ бњаЫЭ: Ппнзнпи (дШ кбзШјадибег), Нирал
Пеоељтга, Нткса гптоа, Ппавноир маде, Декуим ртче, Песа резнма, Цпсежи из једмнг гпада (дШ лзШднкибег), Зелаљрйа игпа, Тпебмий ики Бекнмнгима оирла, Беки внз, Ми (дШ ЩкЫШзибег а гШбЭЬедибег), Йерсем ма
дкамт (дШ зкибег), Беки оејража (дШ жељибег), Ооес мткса гптоа (дШ
ЩкЫШзибег а изжибег), Стмцами ирснцмий а зегШд Нели звнмихи. ЙШбе
иШгШ бШЮЭ, ЯШјЭЬде иШ ивабШзег ВШвЭзајЭг ОепйШзеЪаг Шкйез јЭ а
јЭЬдеЫ иадШ (ЩкЫШзибеЫ аЯЬШњШ).
Т аЯЬШњк ИЙ „АзбШ“ РгЭЬЭзЭЪе еЩјШЪљЭд јеј јЭ аЯЩез жеЭЯајЭ
Ссн за спнје, Ш к аЯЬШњк ЛЭђкдШзеЬдеЫ лЭийаЪШвШ жеЭЯајЭ Следепеврйа
оермицйа јерем ЬЪејЭЯаода аЯЩез И оай мткса гптоа (дШ ЩкЫШзибег) а
Ооес мткса гптоа (дШ изжибег).
РйамеЪа ик јеј жзЭЪеђЭда дШ: зкиба, кбзШјадиба, ЭдЫвЭиба, дЭгШоба, гШбЭЬедиба, лзШднкиба, изжиба, жељиба, зкгкдиба а Ызоба.
ДеЩайданШ јЭ 11 жзЭийаЮдам ЩкЫШзибам дШнаедШвдам дШЫзШЬШ ЯШ
бњаЮЭЪдеий: „ЗвШйда жЭЫШЯ“, МШЫзШЬШ ЯШ жеЭЯајк ИЙ „Фзаийе БейЭЪ“,
„БЭведеЫад аЯЪез“, „ДезШ ГШЩЭ“... МеиавШн јЭ жељибЭ дШЫзШЬЭ „БЭва ШдђЭе жеЭЯајЭ“, зкибам езЬЭдШ „КегедеиеЪ“, „ДЭзЮШЪад“ а „ГзаЩеЭЬеЪ“, Ш
еЬ еЪЭ ЫеЬадЭ а ОеоШидеЫ иагЩевШ и вЭдйег ЫзШЬедШоЭвдабШ ВШздЭ.
ЖаЪа к ВШзда.
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Екйа Нягнкнва

ОНПЪЧАМ БИКЕС В ЕДМА ОНРНЙА
ЕЬад ЬЭд а ШЯ иъи иЪея вюЩаг щЭ аЯЩяЫШг –
ЬШвЭоЭ еййкб, дШ ЮаЪейШ бъг ЩЭвая иажЭй.
МШЪязде ЪъЪ ЛЭвдаб дЭ еийШЪяй жъйдаб дШ жзШЫШ.
И Ъ йъгдШ жШданШ ей дШй-йъгдейе Ъаде гк иажЪШй.
ЙеЫШйе жзаийаЫдЭг, щЭ йзеждЭг дШ жъзЪШйШ жезйШ.
(Дъмъй да щЭ ижзЭ, бШйе жзЭЬ ЪзШйайЭ дШ зШя.)
СШг ЕГМ дягШ. И дабей дЭ аибШ жШижезй.
А гЭиЭнъй бвюо щЭ да ижкидЭ, ЯШщейе щЭ да жеЯдШЭ.
ЕЬад ЬЭд, беЫШйе ийзШпде, ШгШ ийзШпде га жаидЭ ей ЪШи,
иъи иЪея вюЩаг ЬШвЭоЭ ей Ъиаобе йеЪШ щЭ аЯЩяЫШг.
ВъЪ ийзШддШйШ нъзбЪШ, иъи агЭ „РЪЭйШ ВШзЪШзШ”,
щЭ ивкпШгЭ ЬъвЫе бШб ЫзЭмШ иа щкзЭн аЯжеЪяЬЪШ.
А икйзад жЭйЭв (ЯШЩзШЪав беЫШ иЭ зеЬав) щЭ да ЩкЬа.
И ЬъвЫе ивЭЬ йкй щЭ иЭ вюЩаг ЩЭЯ жШгЭй а гаиъв...
А ийШзЭн, ей ЛЭвдаб же-Щяв, еййШйъб щЭ бШпвя йзкЬде
а оЭмва щЭ ЪвШоа жзейяЮде, беЫШйе бъг аЯЩШйШ иваЯШ.
ЕЬад ЬЭд иъи иЪея вюЩаг щЭ аЯЩяЫШг, Ьеикщ бШйе ибайданШ.
ЩЭ ЩъЬЭ жеивЭЬдейе геЭ дШй-ийзШпде а пЭгЭйде ЪвюЩЪШдЭ!
Ме бШб дЭ иЭ иЭйам ЬеиЭЫШ да ЪЭЬдъЮ ЬШ Ые жежайШг:
щЭ йзъЫдЭ ва, ивЭЬ бШйе няв ЮаЪей ЪъзЪяв Э ивЭЬ вкЬШ...
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Екйа Њагнкнва

ЙТОИЋТ ЙАПСТ Т ЈЕДМНЛ ОПАВЦТ
ѝЭЬдеЫШ ЬШдШ жеЩЭћа ћк а јШ и ЪељЭдаг –
ЬШвЭбе еЬШЪЬЭ, б ЩЭваг еЬзедагШ ЮаЪейШ.
ВЭзеЪШйде к ЛЭвдабк дЭ еийШЪљШјк дШгЭздабЭ жзЭЬ ЪзШйагШ.
И дкЬЭ ЫеийЭ дШјнзњаг Ъадег к йШгдеј бШвЭдана.
Цаг ийаЫдЭг, жебкнШћк дШ жзЪЭ ЬЪЭза.
(ДШм ћЭ дШг ийШйа, бШе жзЭЬ ЬЪЭзагШ зШјШ).
СШге дЭгШ ЕГМ-Ш. И дабе дЭ йзШЮа жШиеп.
А гЭиЭн ћЭ дШг ЩШнайа бљко жепйе ћЭ дШи жзЭжеЯдШйа.
ѝЭЬдеЫШ ЬШдШ, бШЬ га иЪЭ ЬеђЭ жзЭбе ЫвШЪЭ,
жеЩЭћа ћк иШ иЪејаг љкЩљЭдаг еЬ иЪЭЫШ йеЫШ.
Т йкђеј нзбЪа, ЯЪШдеј „РЪЭйШ ВШзЪШзШ“,
ЬкЫе ћЭге ивкпШйа нЪзобеЪк аижеЪЭий е ЫзЭмк.
А ЩкЬаћЭ дШи јкйШзња жЭйШе (бе ЯдШ бШЬШ зеђЭд).
Оейег ћЭге иЭ ЩЭЯ кгШ а зШЯкгШ ЬкЫе љкЩайа...
А ийШзШн дШикжзей (ЩЭља еЬ ЛЭвдабШ) бШпљШћЭ йЭпбе,
јЭЬЪШ Ъкбкћа жШжкоЭ жкй жеЬзкгШ.
ѝЭЬдеЫШ ЬШдШ жеЩЭћа ћк иШ иЪејаг ЪељЭдаг, ЫейеЪе бШе ибайданШ.
И йе ћЭ Щайа гејЭ жеивЭЬњЭ ийзШпде ЪзйеЫвШЪе ЯШљкЩљаЪШњЭ.
Ава, бШбе иЭ Ье иШЬШ даиШг иЭйавШ ЬШ ЫШ ЩШз јЭЬдег кжайШг:
мећЭ ва ед жећа иШ гдег, жепйе јЭ нЭе ЮаЪей жзеЪЭе и вкЬег...
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РПЕЩА Р ЕДИМ МЕОНЗМАС
СеЯа гъЮ Ые жеЯдШЪШг ейдябъЬЭ:
ЭЬад ъЫъв, дябШбЪШ жзаЪЭоЭз,
ЩЭпЭ иШге же заЯШ а ябЭ,
Эй йШбШ, же гегоЭпба еЩвЭоЭд.
Оегдя ещЭ: ЭЬад ЫзШжШЪ ЩЭвЭЫ
/бШйе оЭ дЭ ЩЭ жзЭЯ ванЭйе/,
ивЭжееоая - ийзШпде ЩЭва
а еоа дШ ЩЭЯкгЭд жеЭй...
БЭ еЩвЭЫдШй гъЮъй дШ ЬъзЪейе,
жеЫвЭЬ ЪжЭзав дШЫезЭ, жзЭЯ гзШбШ,
иябШп Ъ бдаЫШйШ дШ ЮаЪейШ
изЭЬ гъЫвШйШ жзЭЯ зЭЬ жзеЩяЫЪШпЭ.
РябШп ЩямШ аЯжШЬШва ЪиаобайЭ
иЪЭйавШ ей дЭЩЭйе ЩЭЯебе.
РябШп ЩЭ еивЭжяв бШйе жйанШ,
жевЭйявШ йЪъзЬЭ Ъаиебе.
БЭпЭ иШг а бзавЭйЭ иа бзаЭпЭ.
А гъЫвШйШ жъвЯЭпЭ ЩЭЯбеийдШ.
Цкм гШй, ижегдяг иа, бкоЭ ЬШ ЪаЭ,
бШйе Ъ ийеж-бШЬъз дШ СШзбеЪиба.
БЭ зШЯвюЩЭд гъЮъй. БЭ жегЭйЭд
ей ЬъЮЬШ. Ива йъй га иЭ ийеза.
Нийъз ъЫъв дШизЭЬ жвШдЭйШйШ.
Ме ЯШще жеЬ гея жзеЯезЭн?!
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РЕЋАЊЕ МА МЕОНЗМАСНГ
ОеЯдШјЭг еЬдЭбкЬ йеЫ оеЪЭбШ –
јЭЬШд кЫШе, дЭба икйед,
ед к бепкља а ЪадЬјШбда,
кжзШЪе йШбе – гвШЬШвШоба еЩкоЭд.
ОШгйаг јеп: мзШжШЪа еЮаљШб
(Щае гк јЭ дШ ванк),
ивЭжееоданЭ – ЪЭегШ ЩЭвЭ
а еоа ЩЭЯкгдеЫ жЭидабШ...
Бае јЭ еивењЭд е ЬзЪе,
жеЫвЭЬШ кжзйеЫ кЪаи; к гзШбк јЭ,
бШе бзеЯ бњаЫк ЮаЪейШ,
бШе бзеЯ гШЫвк, жзЭбе зЭЬШ, жзЭйзоШЪШе.
ЙШе ЬШ јЭ дЭбе жеЫШиае
иЪШ иЪЭйвШ дШ дЭЩк ивЭжег.
ЙШе ЬШ јЭ еивЭжЭвШ жйанШ
жевЭйЭвШ ЪЭегШ Ъаиебе.
Бае јЭ иШг а бзае иЪејШ бзавШ.
А ЩЭибЭвЭйдШ гШЫвШ јЭ жкЯавШ.
ТгШм окм, иЭћШг иЭ, ЯШЪајШњЭ жиШ,
бШе к ийеж-бШЬзк СШзбеЪибеЫ.
Бае јЭ зШЯљкЩљЭд оеЪЭб. Бае јЭ
ЯШдЭй баийег. Ива га иЭ йШбе коадаве.
НпйзШ бзаЪадШ кизЭЬ жвШдЭйЭ.
Ава, ЯШпйе аижеЬ геЫ жзеЯезШ?

57

ОПИЧАРСИЕ
В нъзбеЪдая ЬЪез, бъЬЭйе ЪъЪ пЭжа
Ье бъиЭд ивЭЬЯШвЭЯ йъзбШвямгЭ ЬЭйийЪейе,
бъЬЭйе оЭзданайЭ дЭще да пЭждЭмШ
а ЯдШЭмгЭ ибзапдайЭ ЯдШна бъЬЭ иШ;
бъЬЭйе жзаЪЭоЭз жзаияЬШмгЭ ибкжоЭда
а ийзШпда аийезаа иажЭмгЭ Ъ гзШбШ,
а жеоЪШмШ ЯЪЭЯЬдайЭ ийъжба ЬШ коШй
йебк жзЭЬ иъдя зШЯйзЭЪеЮЭда гзШЪба...
В нъзбеЪдая ЬЪез, дШ жзябШ ей ЬЭйийЪейе,
ЬдЭи ещЭ гЭ оШбШй ЪЭийайЭва дябШбЪа.
В ЬкпайЭ аг – Щяве, Ье дЭкгЭийдеий.
(А йеоде ЭЬад ЮаЪей жзЭиябемШ!...)
И окЪШг Ыа: пЭжейег ийзШпдШ аийезая
ейдеЪе иъи Ьъм ЯШйШЭд иа зШЯбШЯЪШй...
ЛадШЪШг же йШЯа жъйЭбШ жеЪйезде –
ЯШ йям иъг дЭЪаЬагШ (ава дШбШЯШдШ?)...
А йЭ иШ ЪъЪ ЬзЭпбайЭ иа ебъиЭва,
иъи иада ЭЯана – жЭоШй ей оЭзданайЭ.
И жШб иШ йзЭЪайЭ и щкзна жзЭдШиЭвЭда.
И жШб жеЬ ийзЭмШйШ гъвоа ЭЬдШ жйанШ!
ОЭздШй аиамШий. ОзЭбзъийЪШ и гъвоШдаЭ
ийзЭмайЭ, йзЭЪайЭ, оЭзданайЭ ивШЬба...
а ЬЭйийЪейе, ЬЭйе иЭ ЪзъщШ ейоШяде
еЩзШйде дШЯШЬ и ЬкпШ жзШЪеивШЪдШ...
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ОПИЧЕРС
Т нзбЪЭдеј жезйа, ЫЬЭ Ье икйедШ
ЪШљШиге ЬвШдеЪагШ ЬЭйањийЪе,
ЫЬЭ дШг ЬкЬеЪа дЭпйе пШжкйШмк
а ЯдШва иге ЫЬЭ ик йШјда ЯдШна;
ЫЬЭ кЪЭоЭ иЭЬЭиге ебкжљЭда
а ийзШпдЭ жзаоЭ пШжкйШиге к гзШбк,
ЫЬЭ кЯдЭгазЭда гзШЪа ЯЪЭЯЬШдЭ ийежЭ
жеоањШмк ЬШ коЭ жзЭ идШ...
Т нзбЪЭдеј жезйа, жеивЭ ЬЭйањийЪШ,
јеп гЭ оЭбШјк дЭбШбЪа ЫвШидана.
Т Ькпа аг – жзШЯдадШ, Ье дЭжзабвШЬдеийа.
(А кжзШЪе јЭЬШд ЮаЪей жзЭиЭбепЭ!...)
И окјЭг ам: пШжШйег ийзШпдк ийезајк
жедеЪе жзайШјЭдаг ЬШмег жзаоШјк...
ОзевШЯаг йег ийШЯег жедеЪе –
ЯШ њам иШг дЭЪаЬљаЪШ (ава бШЮњЭдШ?)...
А еда, к жемШЩШдеј еЬЭћа,
и жвШЪаг јЭЯанагШ – еЬ ЬкЬањШ.
И ежЭй јЭ йзШЪШ нЪзонагШ жзЭдШиЭљЭдШ.
И ежЭй жеЬ ийзЭмег ћкйа јЭЬдШ жйанШ!
ОЭздШйа аиамШий. Йзийа ћкйбЭ
ийзЭмЭ, йзШЪк, ивШйбЭ ЬкЬањЭ...
а ЬЭйањийЪе, пйе иЭ кйкоЭде ЪзШћШ
дШЯШЬ и Ькпег жзШЪеивШЪдег...
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ОНДЗЕЛМИСЕ ВНДИ
ОеЬЯЭгдайЭ ЪеЬа дШЪязде иШ иШгейда.
ОеЬЯЭгдайЭ ЪеЬа дШ дябеЫе иЭ гевяй.
КюЩеЪдана, беайе дШ йъгде ЪиЭ иЭ изЭщШй.
СЭ ивЭжа ей вюЩеЪ иШ. И ЪиЭ жзежкибШй дЭще.
ОеЬЯЭгдайЭ ЪеЬа ибШвайЭ зШЯзкпШЪШй.
Нй пЭжейШ аг изаЪШ иЭ жеЬЯЭгдШйШ ЬъзЮШЪШ.
МШ кийдайЭ иа ЬъвЫе ЬъзЮШй ЫезЭще ивеЪе.
ЛъвоШй ЩЭЯ ЪъЯЬкм, дягШй да ивъднЭ, дайе жеЪЭй.
ОеЬЯЭгдайЭ ЪеЬа жедябеЫШ жзЭЫзъщШй иЭ.
ВиЭ гъвбег. БЭЯ ЬШ ижазШй. Ме ЯдШг, оЭ дЭ Э иъщейе!
СЭ дягШй иа дЭЬЭвя, жедЭ дШ оШй ЬШ иЭЬдШй
а жзеийе бШйе мезШ, дШ оШй ЬШ жеЩЭиЭЬЪШй.
МЭ геЫШй ЬвШд ЬШ ЪЬаЫдШй, дШ ЬвШд ЬШ я жевеЮШй.
ВиЭ ЩъзЯШй. ВЭоде йаоШй бъг дябШбЪе жеЬдеЮаЭ.
МЭ ЯдШяй, оЭ Ье бзШя беЫШйе Ъиъщдеий ийаЫдШй,
йШг оШбШ Ыа зШЯЬявШйШ. ЗШЪадШЫа. ЗШЪадШЫа!
Н, ийзШм гЭ Э, вюЩага, Ъ дЭЬЭвяйШ, йъй йамШ,
ей ЬкгайЭ а оШя, жзезеоЭибайЭ ийамеЪЭ,
зЭбайЭ жеЬ ЯЭгяйШ, беайе окЪШг – ЬапШй...
ДШва йкб Ъиъщдеий ийШЪШ зЭо аЯеЩще ЯШ ЪеЬайЭ?!
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ОНДЗЕЛМЕ ВНДЕ
ОеЬЯЭгдЭ ЪеЬЭ ик ЯШаийШ киШгљЭдЭ.
ОеЬЯЭгдЭ ЪеЬЭ кЪЭб иЭ дЭбег гевЭ.
ЉкЩШЪданЭ ик бејЭ иЭ изЭћк к йгада.
ЗШ љкЩШЪ ивЭжЭ, ЪШЯЬШ дЭпйе жзежкпйШјк.
ОеЬЯЭгдЭ ЪеЬЭ ийЭжЭданЭ зкпЭ.
ЧШжШйег жеЬзаЪШјк жеЬЯЭгдк ЬзЮШЪк.
МШ кидШгШ ЬкЫе ЬзЮЭ ЫезљаЪе ивеЪе.
ЋкйЭ ЩЭЯ ЪШЯЬкмШ; дЭгШјк икднШ, ЪЭйзШ.
ОеЬЯЭгдЭ ЪеЬЭ бШйбШЬШ иЭ ЫзвЭ.
ЋкйбЭ. МЭжзЭбаЬде. Ав' йе дајЭ иЪЭ!
НдЭ дЭгШјк дЭЬЭљк, ЬШ оШј жежајк
а ЬШ бШе љкЬа кЯ оШј жежзаоШјк.
МЭ геЫк ЬвШд ЬШ ЬаЫдк, ЬШ ЫШ дШ ЬвШд жевеЮЭ.
ТЪЭб ЮкзЭ. ВЭоайе јкзЭ бШ дЭбег жеЬдеЮјк.
МЭ ЯдШјк ЬШ ам, к ийЪШза, бШЬ ийаЫдк Ье бзШјШ,
кжзШЪе йШЬШ оЭбШ зШийШдШб. ЗШкЪЭб. ЗШкЪЭб!
Н, ийзШм гЭ јЭ, љкЩШЪа, дЭЬЭљег, јЭз йамЭ,
еЬ зЭоа а оШјШ, еЬ жзезеобам ийамеЪШ,
зЭбЭ бејЭ окЪШг жеЬ ЯЭгљег – Ьапк...
ДШ ва јЭ еЪЬЭ, к ийЪШза, кежпйЭ зЭо е ЪеЬШгШ?!
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ДЕМ ОПЕДИ ОНСНОА
РзЭЬ йЭЯа ЫзеЩдана,
дШ йеЯа ЙШгЭд ЩзяЫ,
Щам аибШвШ ЬШ иа аЯЬаЫдШ ЩявШ бъщШ.
ЕЬде жзаийШдащЭ, Ъ беЭйе
и зШЯЩайайЭ лвейаваа щЭ ЩяЫШг,
а иъд ЭЬад, ЪъЪ беййе ЬШ иЭ ЪзъщШг.
ЗШщейе Ъиаоба бШжайШда,
ЬШ, Ъиаоба бШжайШда,
щЭ иШ дШжзШЪава ей иЪеайЭ жвШйдШ
иевЭда заЯа.
А йа Ье гЭд
ЭЬад-ЭЬадийЪЭд щЭ еийШдЭп, ЯШ ЬШ геЮЭп
жеЬеЩде ЬзЭЪЭд ейбзаЪШйЭв
дШ еЩЭйеЪШда ЯЭга
ЪъЪ бъщШйШ ЬШ ЪваЯШп.
Йъжада дЭжебезда –
щШийваЪа гвШЬа наЫШдба,
щЭ ЯзЭяй жзЭЯ иЭжйЭгЪза бзШй жзШЫШ га.
И щЭ иЭ вюЩяй –
дШжкб дШ йШЯа игъзй дШебеве щкзнайЭ!
ЩЭ жвШоШй ей вюЩеЪ, ЬеЬЭйе иЭ жзЭЪъздЭ
Ъ геЫавШ еЩщШ оШб ейизЭщШ мъвгъй.
ЕЬде бзаве –
дШ ЫвШзки ва ава дШ жзЭзеЬЭд йзШбаЭн,
щЭ вайдЭ ей ейЪезЭдШйШ жШий
дШ ЩваЯбШ ЫзеЩданШ.
ЛезЭйе щЭ иЭ ЪжапЭ дШ ЭбзШдШ
дШ дягейе игъвоШде баде.
Ме даЭ и йЭЩЭ ЩямгЭ иШге
дШ едЭЯа идагба – жзеЩдайЭ.
ЩЭ иЪЭйдЭ Ъ гаЫ.
Р зънЭ еоайЭ щЭ жзабзаЭг,
ЯШщейе гдеЫе ЩъзЯе,
дШ ЫШвеж щЭ иЭ ЯШЬЪаЮа вЭдйШйШ:
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ДАМ ТНЧИ ОНСНОА
ТизЭЬ ЫзеЩданШ,
дШ йег ЙШгЭдег ЩзЭЫк,
ЪевЭвШ Щам ЬШ иЭ кЯЬаЮЭ ЩЭвШ бкћШ.
ОзаийШдапйЭ, к бејЭ ћк
и зШЯЩајЭдаг лвейавШгШ ЩЭЮШйа,
а иШд, к беја ћк иЭ ЪзШћШйа.
ѝЭз ик иЪа бШжЭйШда,
ЬШ, иЪа бШжЭйШда,
еЬ иЪејам жвШйдШ дШжзШЪава
ивШдЭ бепкљЭ.
А йа жезЭЬ гЭдЭ,
јЭЬада ћЭп еийШйа, ЬШ Ща геЫШе
иваоШд ЬзЭЪдег жзедШвШЯШок
дШ еЩЭћШдеј ЯЭгља
к бкћк ЬШ квШЯап.
ЙкжадЭ дЭжебездЭ –
оЭийайЭ гвШЬЭ ХаЫШдбЭ,
иШЯзЭЪШћЭ йебег иЭжйЭгЩзШ кЯ геј жзШЫ.
И љкЩаћЭ иЭ дШебеве –
к адШй игзйа нЪзона!
ОвШбШћЭ еЬ љкЩШЪа, Ьеб иЭ дЭ ебзЭдЭ
к ежпйеј мкгна едеийзШде ЩзЬе.
МЭбе бзаве –
ЫШвЭЩеЪе ава жзЭжезеђЭдеЫ СзШбајнШ,
жевЭйЭћЭ аЯ ейЪезЭдe јШгЭ
ЩваибЭ ЫзеЩданЭ.
ЛезЭ ћЭ иЭ кжаиШйа дШ ЭбзШд
дЭгеЫ кћкйШвеЫ ЩаеибежШ.
Ава јШ а йа ЩЭјШиге иШге
дШ едаг идагнагШ – ЫзеЩдаг.
РадкћЭ ЯШ йзЭд.
Оебзаћк еоа зкбШгШ,
јЭз ћЭ ЪЭегШ ЩзЯе,
йзШбШ бзЭдкйа к ЫШвеж:
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бедЭ, йзШбайна,
ЙШгЭд ЩзяЫ, вюЩеЪ, егзШЯа, даЭ,
а ГеижеЬ – ежЭзШйезъй
Ъ йеЪШ иЪЭйеЪде баде,
щЭ ЪЯЭгЭ иЪеййШ вЭжйШ.
И жеивЭ... МягШ „жеивЭ“.
И бъщШйШ дШ ЙШгЭд ЩзяЫ я дягШ.
Ме жзаваЪъй, де жзаваЪъй Э аийадиба
а да жзЭЬкжзЭЮЬШЪШ!
РЭЫШ гЭ дШнЭвкЪШй, бШжайШдЭ,
жеЬ йкй дЭЩЭ Ыевяге,
ЯШщейе гдеЫе гЭ Э ийзШм,
оЭ ЬяЬе Мей щЭ да ЯШЩзШЪа!
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бења, СзШбајна,
ЙШгЭда ЩзЭЫ, љкЩШЪ, гзЮњЭ, га,
а БеЫ – ежЭзШйЭз
к йег иЪЭйибег Щаеибежк,
кЯЭћЭ жзадЭйЭ ЬШзеЪЭ.
А жеивЭ... МЭгШ „жеивЭ”.
И бкћЭ дШ ЙШгЭдег ЩзЭЫк дЭћЭ Щайа.
Ава жзаваЪ, Шва жзаваЪ јЭ жзШЪа
а кжеЯезШЪШ дШи!
РШЬШ гЭ, бШжЭйШдЭ, жељкЩа,
жеЬ еЪаг еЫзегдаг дЭЩег,
јЭз гдеЫе иЭ Щејаг,
ЬШ ћЭ дШи ЬЭЬШ МејЭ ЯШЩезШЪайа!
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ХКЯБ
На айад. Рирсн Варикеврйи
ЗШщейе
дШЬ иЭЩЭ иа деиа,
жеЬеЩде безедШ – БеЮаЭ агЭ,
ЯШщейе иъЩазШ гъЫвайЭ Ъ ЬЮеЩШ иа,
Ш Ъ жШЯЪШйШ иа – оеЪЭпбШйШ гъодШ вюЩеЪ…
И иЪЭйяй жзЭЯ заЯШйШ, иябШп мавяЬШ иЪЭйквба;
ЗШщейе йзежеиЪШ иъи иЪеайЭ ийъжба йеЯа жзебъиШв иЭ иЪяй,
а ЪЬаЫШ мзШг жеЬаз мзШг ей бзЭмбайЭ йкмва дШ Ькга, дШиъд аЯзЭоЭда…
ЗШщейе Э Фзаийе, жегда иЪЭйШ ЬЪЭ мавяЬа а пЭийдШйиЭй вЭйШ;
ЫейеЪ Э, ЯШгзъЯдЭ ва БеЫ, ЬШ иа иЪШва иЪеййШ заЯШ
а жзЭЯ гъЫвайЭ зъбШ ЬШ жзейЭЫдЭ бъг дЭЫе –
Ш и дЭя ГеижеЬ ЩъзЯе щЭ ийежва иЪЭйШ
а ЪиаобайЭ АйвШдйаЬа оеЪЭпба,
а йеЯа вЭЬдаб Ъ ЬкпайЭ да
иъбзкпайЭвЭд…
ОеЭйъй
аЯваЯШ жедябеЫШ
ей иЪея бкжвЭй зШЯзШдЭд.
ОеЭгШ ЬъвЩебе ЯШЭЬде и ЪъЯЬкмШ
ЬеЩзШйШ дШЬЭЮЬШ, оЭ кйзЭ щЭ геЮЭ иЪЭйъй
ЬШ ЩвЭийа а ЯЪъда – бШйе бевЭЬдШ ЬЭйибШ аЫзШобШ;
оЭ а идЭЫъй щЭ ЯШжШЯа и ЫейеЪдеий дЭ жзеийе ивЭЬайЭ оеЪЭпба,
Ш Ъиаоба, гевайЪЭда ивЭжа кигаЪба, жзЭЯ иъЬ а жзЭЯ жзепбШ жзЭгадШва…
ВъзЪа гЭЮЬк йям а ОеЭйъй, жеЬеЩде ЬЭйЭ, беЭйе ЩкЬде иъдкЪШ,
беЭйе ебШоЪШ дШ иЪеяйШ ЩаЪпШ ЭвмШ жезЭЬдШ авюЯая,
ЩвЭийящШ а вЭбШ, де ЪадШЫа ийзШпде окжваЪШ,
жеЬеЩде дШ иъд, жеЬеЩде гЭойШ,
жеЬеЩде дШ жШзШ аЯЬапШдШ
Ъ ийкЬЭдШйШ ЪЭоЭз
а ЪЭодеий…
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ХКЕБ
Айаделийт Рирст Варикеврйнл
ЗШйе пйе
дШЬ иеЩег деиа,
бШе нШзибк бзкдк – БеЮајЭ агЭ,
ЯШйе пйе иШбкжљШ гШЫвк к ќЭж,
Ш к дЭЬзагШ – йЭпбк љкЬибк љкЩШЪ...
И бзеЯ бепкљк иЪЭйва ибезе маљШЬк иЪайШнШ;
ЗШйе пйе вкжШ иЪејаг безШнагШ же еЪег аибаЬШдег иЪЭйк,
а ЬаЮЭ мзШг ЯШ мзШгег еЬ дЭЮдам наЫва еЬ зЭоа, к идк аЯзЭоЭдам...
ЗШйе пйе јЭ Фзаий, жШгйа иЪЭй ЬЪЭ маљШЬЭ а пЭидШЭий вЭйШ;
ижзЭгШд јЭ, жкийа ва БеЫ Яагк дШ иЪЭй, ЬШ ибадЭ бепкљк
а ЬШ гк бзеЯ гШЫвк жзкЮа зкбк –
Ш њег ћЭ ГеижеЬ ЩзЯе ЬШ кЫзЭјЭ иЪЭй
а иЪЭ љкЬибЭ АйвШдйаЬЭ,
а едШј вЭЬЭда ЩзЭЫ к дШпаг ЬкпШгШ
зкпавШоба...
ОЭидаб
аЯвШЯа жедЭбШЬ
аЯ иЪејам ийамеЪШ зШњЭд.
ТЬШмдЭ ЬкЩебе и ЪШЯЬкмег
ЬеЩзк дШЬк ЬШ ћЭ икйзШ геЮЬШ иЪЭй
ЬШ иајШ а ЯЪеда – бШе кибзпњШ ЬЭоајШ аЫзШобШ;
ЬШ ћЭ а идЭЫ жШЮљаЪе иШокЪШйа дЭ иШге љкЬибЭ йзШЫеЪЭ.
ЪЭћ а иЪЭ гевайЪЭде ивЭжЭ еигЭмЭ, жзепвЭ бзеЯ икЬ а жзШпйШњЭ...
ЛЭђк њагШ иЭ бзЭћЭ а ОЭидаб, бШе ЬЭйЭ, бејЭ иШњШ,
бејЭ бШоа дШ ийШзк јЭвбк дЭбк ивЭЬЭћк авкЯајк,
ЩвЭпйШЪк а вШбк, Шва кЪЭб гдеЫе вегљаЪк,
бШе иШд, бШе гШпйШ,
бШе аЯЬШмдкй ЪШЯЬкм
к мвШЬдеј ЪЭоЭза
а ЪЭодеийа...
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И ШдЫЭв
гк изЭиЪШ бзавЭйЭ а жШЯа
оеЪЭбШ, жедЭиъв БеЮЭийЪЭде агЭ,
ЯШщейе и бзъЪйШ иа жзЭбзъийЭдШ жегда,
ей иЪеЭйе ЬЭйийЪе ЬШвЭоде ЭЬдШ иЪяйШ ЫвЭЬбШ:
ейаЪШй бъг мзШгШ ЩШщШ гк а гШйбШ гк, а деияй жеЫШоШ…
ДШва Э жеЫШоШ, ава жъб дЭЩЭ Э, жеЬжзяде и гевайЪШ, РЭЬге дЭЩЭ
дШЬ йеЯа иЪяй ЪиЭоеЪЭпба? ОеЭйъй ейдеЪе ийШЪШ ЬЭйЭ а ивЭЬ гевайЪШйШ жвШоЭ,
ЯШщейе зШЯЩазШ: жеЫШоШ Э йеЯа егЭиЭд и вюЩеЪ а иъи иъвЯа ЮаЪей;
иъи жЭиЭд, ей дягейе – ЬъвЫа ЫеЬада, ОзЭижШдибе ЭЯЭзе,
ей иЭдба бзъийеиЪШде а жзЭгъвоШЪШда жзайоа –
ЯШ йШЯа ЫзЭпдШ ЯЭгя, беяйе кмШЭ дШ ЪЭодеий,
кмШЭ дШ жзепбШ Ъ ЬШбйав ава ягЩ,
кмШЭ дШ мвяЩ…
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И ШдђЭе
гк ЫвШЬа бзавШ а окЪШ
оеЪЭбШ, беја деиа БеЮјЭ агЭ,
ЯШйе пйе к бзЪа жебзпйЭдеј жШгйа.
аЯ иЪеЫ ЬШвЭбеЫ ЬЭйањийЪШ јЭЬШд иЪЭйа жзаЯез:
еЬвШЯЭ к мзШг ейШн а гШјбШ а деиЭ жеЫШок...
ДШ ва јЭ жеЫШоШ, ава жШб дЭЩе, жеЬзЭжљЭде гевайЪег, РЭЬге дЭЩе
дШЬ иЪЭљкЬибаг иЪЭйег? ОЭидаб жедеЪе жеийШјЭ ЬЭйЭ а жеивЭ гевайЪЭ жвШоЭ,
јЭз зШЯкгЭ: жеЫШоШ јЭ ЮаЪей кгЭпЭд љкЩШЪљк а икЯШгШ,
жЭигег дЭгШпйадЭ – ЬкЫе ЫеЬадШ, ОзЭижШдибаг јЭЯЭзег.
РЭдбШгШ бзпйШЪШдам а жзЭћкйбаЪШдам жзаоШ –
е еЪеј ЫзЭпдеј ЯЭгља бејШ газапЭ дШ ЪЭодеий,
газапЭ дШ ийам,
газапЭ дШ мвЭЩ...

Ппевен ра бтгапрйнг Векилип Йнрснв
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Из живнса Екйе Њагнкнве
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од рода светла и славна

Вакемсима Писткић

БЕСЕДА
Лтдпа ймегиња Ликиха днчка је Йнрнвт т онфнде, давме 1397.
гндиме. Са 58 гндима, онресика је Децаме и заоирака т онвељи „тгкедавчи йпармн лерсн и опийкадмн лнмачйнл опебивањт, видеф тирсимт
стжам опизнп.“ Нва лтдпа жема, мелањићйнг пнда, дапнвака је ламарсипт две векийе рвеће, тз аламес да иф заоаке нркнбндинхи. И заоаљеме рт. Нмда йада је рпорйа внјрйа т бакйамрйил паснвила тчка ма
рвест йнрнврйт зелљт. Да нрвеске отс т лпайт йнји је оан ма Виднвдам
1389. гндиме.
Онгибе Стмхе, лереха јтма, 15. дам. Заоиран је мейн меонзмас,
онрке Йнрнврйнг бнја. Йайн ки је изгкедака Спбија онрке онгибије
Стмха ма Виднвдам, опе 627 гндима? Йайн ки је, онрке онлпацења
Стмха, изгкедака девнјйа, из кнзе Мелањића, цтйтмтмтйа Свеснг Саве,
опатмтйа Втйамнвнг рима Дилиспија? Йайн ки је изгкедака йћи ймеза
Впасйа, т мапндт онзмаснг йан Јтг Бнгдам? Йайн ки је изгкедака йада је
ра нралмаерс гндима онрсака меверса, а ра ралн 36 тднвиха. Йнкийи је
лпай завкадан зелљнл Мелањића? Йнкийи ре кекей цтн т зелљи
тднвиха, рерсапа без бпаће и лајйи без римнва. Йайн ки је бикн Казапт
ма мебт йада је, он кегемди, рвнје рерспе опесвнпин т йтйавихе јеп рт
дамила стжике за изгимткил висезнвила? Из стжбакихе йнја је
тпнмика т онље, мебн и спавт тзвирика ре нма, йнја је изпндика нрлнпн:
Лапт, Дпагамт, Јекемт, Тенднпт, Нкивепт, Ссеуама, Втйа и Днбпнвнја, а
нмда једмт, мајлкађт и мајкеочт, онркака ртксамт Бајазист т фапел. Да
би жпсва бика окнднсвнпма жпсвтје ре мајлкађе и мајбнље. Тайн йаже
спадихија. Йан т нмнј йнрнврйнј оерли йада је лајйа Ттпхила жпсвнвака
и опежакика мајлакнсн, мајлакнсн, лајйа, мајтбавнсн. Опедање йаже
да рт Спби онртки птжала отс дн Дпемнонља лакнкесмнј меверси
Нкивепи йнја је затзека важмн лерсн ма двнпт Бајазиса, и мије опнлемика вепт.
А њема лајйа „Он кеонси и днбпнси рвнјнј нма ме бече ралн
жема, мегн и лтдпи Ндиреј т лмнгил рсвапила. Нма заирса декила
рвнјил опевазиказиче заонверси и иђаче маопед ма рве веће декн“.
Оиран је Йнмрсамсим Фикнзну, o ймегињи Ликихи н йнјнј је мапндми
оевац оеван:
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Кайн шеса он цапрйнл дивамт
На њнјзи је дн девес ћелепа
Иронд гпка дн девес ђепдама
А ма гкави девес оепишама
Пнпед снга йптма онзкаћема.
Нд нве тзвичеме ймегиње, дтг је отс дн нме йнја је цейака верс ра
Йнрнва ра оисањел:
Нијерсе ки нд онља Йнрнва?
Виђерсе ки двије рикме внјрйе?
Јерт ки ре внјрйе тдапике?
Чија ки је внјрйа заднбика?
И онрке рлн ре рсакмн оисаки, вейнвила оисаки „ција ки је
внјрйа заднбика?“ Мапндми чаоас нд Опизпема и Йптчевха, Опичсиме
и Следепева, Спбихе и Тпрсемийа. Оисање йнје је онрсакн лнрс йнјил
ре тзвиртјелн ма мебн. Да ре йпнз трйа впаса йнја внде т живнс ндлесмелн из впелема кажмиф иднка, кайиф печења и кайнг ндпихања. Да
ме нделн ра бнјичса йада је мајсеже. Да ме далн да мар тбеде да онрснји
чипе онље нд йнрнврйнг, бирспија внда нд Бирспихе, кеоче јтспн нд
виднвдамрйнг.
Дпаги мачи днлаћими, ма рвайнј йнрнврйнј рвадби, ркави,
йпчсењт, ноект, задтчмихала, тз рвайт здпавихт, паднрс и ртзт, оисалн ре йн ће да мар онфнди ма ркедећи Виднвдам. Да редмелн за рнупт,
загкедалн ре т Оачспий, маоијелн внде ра Бирспихе, да йнмацилн т
Децамила, нбиђелн гпнбнве. И да маздпавилн. За рва впелема и рве
чсн је рсакн т рсиф „лпсвиф мађе девес Јтгнвића“ и нмт „И нвај йалем
зелље Спбије“, и нмт из впелема „рад би бики нцеви, рад иф виче мела“
и нмт из впелема радачњег:
Зкнмалепмици риси и ламиси
рве ли забпамирсе т пнђемнј йтћи
ак ме лнже ли мийн забпамиси
да оевал и да ре рлејел тлиптћи
а сн ре вала више ме днгађа
ми йад рвадбтјесе ми йад вал ре пађа.
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Онгибе Стмхе, лереха јтма, 15. дам. Ма дам Ссеуама Децамрйнг,
1405. гндиме, тонйнјика ре ймегиња Ликиха. Њеме рвеће т децамрйнј
споезапији цейајт да иф заоаке нркнбндинхи. Он дптги отс.
Тпрсемий, јтм 2016. гндиме
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ПЕСМА 83
ТЩзбјЮ жЫЭЮ зжЭбаебоЮ
зижвЩаеЮ йижђЮебоЮ
еЮзибвжйежЫЮебоЮ лЪбкЩпбоЮ.
ГижЪжЫб ЯбЫжЬжЫжиеЮ зибпЮ
жЭ зиЩбйвжеЩ плјл йЮ
вжгбвж кжЬЩ ж йЮЪб ЭЩ бйвЩЯл.
СЫЩвЩ йлаЩ
йижпЮеЩ джгбкЫЩ еЮЪл
кЮрвж јЮ.
СЫЮ ркж жЭбрЮ зжнжЭжд
баЫЩе йкЫЩиежйкб ЪЭбјЮ
жзждбњЮ аЩЫЮкбдЩ.
ОжЫбоб кжзжкб вибоб лаЫбоб
збйоб иЩкебоб йЫЮоб
л ЯЮйкжвжј ЪжиЪб ебйл йЮ зиЮЭЩгб.
ТЩвж джиЩ вж л аЩпЩиЩежд вилЬл ЫиЫб
ГжйзжЭб зждбглј.
ВЩзб жзЩеЩв рЩјвЩпЩ
йЩЪљЩ милгЩ вжзљЮ
зжЫжјебоЩ влЭЮљЩ зЮијЩ жвжЫЩеЩ
вжгЩйкЩ ЩаЭбјЩ ЪлидЩ дгЩЭЮеЩпвЩ
вжеЭби килЪЩ йЫбгЮе вЩгзЩв
жЭ агЩкЩ јЩЪлвЩ вийкЩр ЪЩијЩв.
АдЩеЮк Эж ЩдЩеЮкЩ
аЩвгЮкЫЩ ЪгЩЬжйгжЫебоЩ
йж гЮЪ илјеж Ыбеж
ђЮЭжЫЩ аЭиЩЫбоЩ ЩЫЩј бйкЩ
еЩЭ кЩјеЩдЩ кЩјеЩ.
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Гжеб ЫжЭб ежйб
дЩјвл ЭЮкЮ йЮйкил
љлЪл жйкЩЫб
зЩвгл йлзижкйкЩЫб
еЮзжЫиЩкл јлиб
йдбйЩж жйкЫЩиб
ЙжйжЫл жЭлЯб
лаЩглЭ еЮ Ъб.
УвибЫљЮеЮ гб йвЩаЩљЮ
дЩјвж баЪЩЫб.
А еЩ ЙжйжЫл
зжкжоб ЯлЪжиб јлкиЩ
вж ебвЩЭ б бЬЭЮ.
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НАРИЦАЉЙА II
Саши Арсенијевићу
ОбкЩјкЮ дЮ ркж ЫЩд вЩаЩк еЮћл
ИйвЩјкЮ дб ркж еЮ лдЮд ЭЩкб,
ИаеЮЭибкЮ ркж аеЩк йЮ еЮ лдЮ
МЮджјкЮ дЮ л ебЬЭбел йгЩкб.
МбркЩ еЮдЩд ркж јЮ ЫЩрЮ,
НйкЩЫљЮеж вгЮкЫЩ гб йб
ЗеЩ збкЩњЮ б жЭЬжЫжи,
ОлйкЩ аЮдљж, пбјЩ гб йб?!
ТлђЮ йкЩаЮ йзжвжј вибјл,
МЮдби дбиЩ йкжзЩ джјЩ
СЫЮ ладбкЮ, йЫЮ ежйбкЮ,
МЮв ЫЩй Ьжеб еЮдЩе йЫжјЩ.
И вЩЭЩ дб йЫЮ жкдЮкЮ
кЩЭ аеЩћл ебјЮ ЬиЮрвЩ,
СЫб йбежЫб б ђЮЭжЫб,
ОлйкЩ аЮдљж, б еЮЪл йб кЮрвЩ.
ТЩдж Ыбежд НЪбгбћ оЮгбЫЩ
Ллрвжд йлажд аЮдљжд вилЯб,
ЗжЫЮ ЪЩијЩв клђЮЬ йЫЮоЩ
ГЭЮ јЩ йкЩЭжн кб зижЭлЯб.
ВЩјеЩ злйкжр, аЮдљЩ джјЩ,
ГиЮрежд йЫЮкл еЩ дЩп Ыбйб,
ОиЩЫЭл йгЩЫб ЫЩа Ыбйбеб
Еј, ЙжйжЫж, иЩЫеж гб йб!
ДиЮЫеЩ ЭлрЩ йЩЭ вжглкЩ
ВЩаеЮйЮеЩ зибржд нбиЩ,
МЮ ЭЩј, зЮйдж, ЭЩ кЮ зЮЫЩ
Хжи ЩЯЭЩјЩ йЫЮкйвбн йбгЩ.
И аЩ жЫж ркж йдж ЯбЫб
ЗЩнЫЩгбдж ЭЩижЭЩЫол
БглЭеЮ аЫЮиб б ЩЯЭЩјЮ
ТжгЮ ЯЮђ л зиЩЫжйгЩЫол.
Вибркб аЮдљж, влвЩј длвж,
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ЗЩи ЭЩ дб кЮ вждЩЭЩјл,
Авж Ъжгб, еЮв йЮ плјЮ,
СЫб ЪЮа ЭлрЮ ЪЩи еЮв аеЩјл.
ЗЮдљж оиеЩ, вгЮкЫж джјЩ
НЭ КЩаЩиЩ еЩ жЫЩдж,
НзЮЫЩј еЩй зиЩн зЮзЮгжд
ЙЩЭ еЩй еЮдЩ ЭЩ ЪЩи аеЩдж.
ЙЩвж джЯЮ еЮвж клђб
ДЩ дб ЭЩјЮ ркж јЮ джјЮ
ГЭЮ јЮ љлЭйвжйк, ЬЭЮ јЮ зижЬиЮй
Шкж јЮ джјЮ кж јЮ кЫжјЮ?!
Обркб аЮдљж, йгЩЫб длвж
МЮв йЮ ЬглЫж плЭж плјЮ
ЗжиЩ л джд виЩјл йЫбћЮ,
МЮћл клђЮ йлеоЮ ЭЩ дЮ килјЮ.
СЫб ЬижЪжЫб ркж йЩЭ ажЫл
ТиЩЬ йл джјЮ зжйкжјЪбеЮ,
ТЫжјЮ йЮдЮ зиЩЫжйгЩЫеж
ТЩдjЩе вгбјЩ, Юј СиЪбеЮ!
МЩдЮиЮеЮ йбгЮ йЫЮкЩ
МЩ джд зиЩЬл аЩдвЮ вижјЮ,
Мбк дЮ плјл, ебк дЮ зжјдЮ,
НйкЩЫ’кЮ йЮ аЮдљЮ джјЮ!
ОлйкбкЮ дЮ ЭЩ ЫжћњЩв жЪЮиЮд
ТлЯежј ЫиЪб еЩ вибгж бадбгбд,
ДЩ жиЩнЮ еЮжЪиЩеЮ йвлзљЩд
ЙиЩј кжзжгЮ аЩ йжЪжд аЩоЫбгбд.
ѝЩЪлвЩ дб еЮжЪиЩеЩ килеЮ,
МЮвжрЮеЩ киЩЫЩ еЩ дЮ пЮвЩ,
ШљбЫл ЪиЩеЮ б йжјвЮ б ЫиЩеЮ,
А аеЩгЩ јЮ зжкЮћб вж иЮвЩ.
ТлђЩ йгЩЫЩ, клђЮ ЬжйкЮ зибдЩ,
ТлђЩ ажиЩ, клђл ажил ижЭб,
Мбк зжгЩабд, ебк аеЩд влЭ Ъбн йкбЬ’ж,
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СЫЩвЩ йкжзЩ клђбеб дЮ ЫжЭб.
ОгЮдЮ джјЮ ЩгЩ й ЪЮибћЮкжд,
ЊбЫЮ джјЮ еЮжиЩеЮ зжйкЮ
йЩдж дикЫб йвлзљЩјл еЩ зждЮе,
ГЩаЭЩ клђб йгЩЫб клђЮ ЬжйкЮ.
ИвжеЩ дЮ ЭжабЫЩ вж ЭЮкЮ
ДЩ јЮ ЫиЩкбд еЩ дЮйкж зиЮЭЩвЩ
ОгЩпЮ йгЩЫЩ Щ вЩвж б еЮ Ъб
Тлђ зжйкЩЭжн б јЩ йЩджд йЮЪб.
МбркЩ джјЮ еб плЭжд ЭЩ йЫЩеЮ
СЫЮ клђбеЩ, ЭЩљбеЩ, ЭбЫљбеЩ
ЙЩЭ Ъб еЮЪж аЩоЫбгЮкб аеЩгж
ЙлвЩгж Ъб б еЮ Ъб зиЮйкЩгж.
ЧлјЮкЮ гб б зиЩЬ дЮ ЭжабЫЩ,
ЗЫжеж оивЫЮ жЫЩдж йЮ плјЮ,
Джв джгбкЫжд йЫЮркЮебв дЮ плЫЩ
ДЩљбежд йЮ б вЩЭбд б килјЮд.
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Ратко Поповић

СИМОНИДА
ЧлЫЩд кЮ жЭ алЪЩкбн
НЭ ЬгЩЭебн ибЪЩ йкиЩрежЬ йлЭЩ
НЭ бажзЩпЮежЬ иЮЭЩ
НЭ лјЮЭЩ
НЭ йЫЩвжјЩвбн ЪжгЮркбеЩ
ЧлЫЩд кЮ жЭ ЭЫжЬгЩЫбн ЩЯЭЩјЩ
НЭ оиебн зкбплибеЩ
ркж йЩ ЭЩгЮвбн зжљЩ вжйк зиЩжкЩоЩ зижежйЮ
б вЩеќЮ еЩд л жпб аЩибЫЩјл
У еЮЪжЪжгл йЮевЮ зибЫбјЩд кЮ
ДЩљбеЮ йЮ вжљл дЮђл йжЪжд
ЫЮвжЫб лджиеб еЮйЩебожд
баЪбјЩјл ба жЬњЮежЬ жЬгЮЭЩгЩ
ВЮпежйк кЫжЬЩ гбоЩ зибпЩд ЫжјебобдЩ
ЙЩвж ЭЩ вЩЯЮд аЫЮибдЩ
зждЩдебд ЩгЩдЩ
ЭЩ кЮ зжЯлЭжд еЮ килјл
ОйЮћЩ бд пЮљлйк аЩлЭЩиЩ виЩј кЫжјбн ежЬл
КбЯл кб илвЮ
ЙиЩйежзбй пЮгЩ Ъибрл
Иа жвЩ йЫЮкгжйк ЪЮгЮЯЮ кЩджд
ЧлЫЩд кЮ аЩ ЫЮпежйк ЭЩеЩ
ДЩ киЩјЮдж йЩ абЭжд б ЫбЭжд
Нпб йл жЭ ЫжЭЮ
Джежйбд кб л ЭгЩе вЩз бљЩпежЬ ЪбљЩ
ЭЩ аЩјЮЭеж зижЬгЮЭЩдж
аЩ ЫЮпежйк
ДЩљбеЩ јЮ йЫЮ ЪгбЯЩ
МЮ оЮевЩд йЮ
ТЫжјЮ жпб еЮ ЭЩд еЩ иЩйзижЭЩјл
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ОЧЕВ ЙАПУТ
Иа жпЮЫжЬ вЩзлкЩ багЩабдж
еЮйглћЮеж баЫЩе еЩй жпЮвлјЮ жзЩйежйк
СЮевЩ йЮ йЫЩ еЩвжйкиЮрбгЩ л йклЭЮе
МжйЮћб ЫЮгбвл иЩел ЫлпјЮЬ лјЮЭЩ
У ЭилЬжд жвл ЫиЮЪЩ еЩй ЬЩЫиЩе
Йижа джЯЭЩел вжил аЫбЯЭб ЯЮЭеЩ ЩгЩ
ЙЩвж зиЮкЮћб ЫиЮдЮел йкиЩрбгж
л пбјЮд ЯЮЭежд дбоЩњл
зжЬЩеб ежвЩк аЩибЫЩ йЫжјЮ кЮйкж л кЩпвл
НЬиждеЩ ЯбЫжкбњЩ жЪгбалјЮ йЫжјл дивл пЮљлйк
Эжв дб ЭЩе ЪлЭеж йзЩЫЩ
еЮ йглкЮћб жзЩйежйк вжјЩ йЮ зиЮкЩпЮ л длњл
Иа ЫбеЩ аЩзждЩЯЮ аЮдљЩ
дежЬж йдж нкЮгб жЭ йеЩ
Авж жквжзЩдж иЩел ба ЯбгЩ бйзиЩаебћЮ йЮ жвж
дгЩЭЮ ЫжЭЮ
вжјЩ киЮЪЩ ЭЩ йкЩеЮ бадЮђл ЭЫЩ вЩдЮеЩ
б йЫжЬ лйкЩгЩйЩгжЬ жЬгЮЭЩгЩ
У кжд йвЮгЮкл йбгЩаЮ ЭЩљбеЮ
Лб зиЮкиЩЯлјЮдж йЫжјл ЫЮпежйк
жЪбпебд виЮйбЫжд зЩгбдж йЫЮкгжйк
Джв кб ЭбрЮдж баЬжЫжиЮел иЮп
ЫЮилјЮдж л гбоЮ рЩвЩдЩ йЩвибЫЮеж
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Миомир Мики Јовановић

ТИШИНА
Авж вибржд
ДжђЮд еЩ кЫжјЩ ЫиЩкЩ
У еЮЫиЮдЮ б еЮЭжЪЩ,
НЬиелк ЪиЮдЮежд
кЫжЬ йкиЩнЩ,
И йкиЩнжд кЫжЬ ЭжпЮвЩ.
ЙЩЭ дб йЮ ЬгЩй
ИаЬлЪб л йЮЪб
ЧЮвЩјлћб
ДЩ йЮ лзЩгб йЫЮкгж
А рЩивЮ аЩрвибзЮ.
И йиоЮ иЩаЪбјЮ ежћ
ЙЩж длњЩ
ЙЩЭ аЩзЩиЩ аЫЮаЭЩеж еЮЪж
Авж дб
МЮ жкЫжиб ебвж
ХжћЮр гб
Ујлкил аеЩкб,
ДЩ йЩд кб еЩ зиЩЬл
НйкЩЫбж кбрбел.
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СТАЗА
СкЩажд кЩЪЩежд
БгЩкжд б агЩкжд,
ТЩЪЩеЮ рбЪЩд,
МЩ злйкЮ ЭиЩпЮ,
СЩвлзљЩд йлаЮ
ЖлкжЬ зЩзбиЩ
ВЮкЩи дб вжљЮ
Длрл йЫЮ јЩпЮ.
ЛжјЮ йл илвЮ
ОлвгЮ жЭ виЫб,
Мжвкб йЮ ЭижЪЮ
МЩ вЩдЮе гЮЭЩе
СЩдж йЮ дбйЩж
ОжЭЩ дежд диЫб
ЙлЭЩ йЩд виЮелж,
СЩд б јЮЭЩе.
Мба йкЩал жЫл
Шкж дб йЮ йдЮјЮ,
Шкж киЩЯб ЯикЫл
И ежЫЮ иЩеЮ,
ОЩ вжйкб ЪбрЮ
НЭ аЫЮиб вибјЮ,
НЭ ебпЮЬ ебркЩ
ДЩ еЮ жйкЩеЮ.
И вжЬЩ киЩЯбд
МЩ жЫжд злкл,
ЛжЯЭЩ јЮ кЩдж
МЮЬЭЮ влћЩ
ЛжЯЭЩ дЮ еЩђл
ЙЩж йглкл
Шкж глкЩ Эилджд
Дж йдЩвелћЩ.
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Игб йЩд йЩдж
ЛЮйЮожд ЫжђЮе,
ОжрЩж ЪЮаЬгЩЫж
У пЮвЩњЮ
У бйкжд ЭЩел
ЙЩЭ йЩд ижђЮе,
ДЩ йзжаеЩд,
Йжг'вж дЮ бдЩ дЩњЮ.
МЮ, ебјЮ жЫж
Мб злк еб йкЩаЩ,
Мб ЪиЩаЭЩ агЩкеЩ
У ЬгбЪл ЪгЩкЩ,
НЫж јЮ ЫЩзЩј
Шкж йЮ зибвЩаЩ,
ЙЩЭ ЫбЭЮн ЭЩ еЮдЩ
НЭ ЪиЩкЩ БиЩкЩ.
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Милан Михајловић

ЈУТРО НАД ГРАЧАНИЦОМ
ѝЮйЮе јЮ. МЮЪж кЮв йвиЩдл йвбЭЩ
ЗЫжеж жЭаЫЩњЩ УгзбјЩежд
БлЭб, ажЫЮ бг ибЭЩ?
ѝлкиж јЮ. Нпб кЮв йЫЩелгЮ ЪЮа ЪибЬЩ
Иркл оивЫл зж аЫжевжд ЭЩдЩил
ЙлЪЮ вижа вижрњЮ дбЬЩ.
СбЬЩ јЮ. МЮбдЩи еЮЪЮйеб кЮв илдЮе ажиЮ ЭжЫгЩпб
А жЭйјЩј йЫЮ јЩпб, јЩпб.
ЗгЩкжд йЮ еЮЫЮйкЩ жЪгЩпб.
ЛгЩЭЩ јЮ. ВЮепЩњЮ кЮв ркж ебјЮ
НиЮжгжд жвбћЮе йЫЩвб йЫЩк.
У зжикб йЫЮк йЮ ЫбјЮ.
БЮгЩ јЮ. Мба гбоЮ йјЩјеж кЮв зж йлаЩ
СвгбаеЮ б жЪиЩаЮ дбјЮ
ДЩ г’ ЯЮЭебн баЫжи жеЩ јЮ бгб длаЩ?
ВЮпеЩ јЮ. МЮЫЮйкЩ, Щ длЯ кЮв ркж ебјЮ
МЩ ЫЮвжЫеЩ ЫЮепЩњЩ йклзбж ежЬжд.
ГиЩпЩебоЩ - аЩилпебоЩ йЩ еЩижЭжд б БжЬжд!!!
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АЙО ОДЕШ...
Авж жЭЮр,
Ббћл гЮр,
ЖбЫб гЮр,
Йжјб нжЭЩ,
Йжјб јжр
СЩдж нжЭЩ...
Авж жЭЮр,
Ббћл йкиЩрбгж,
Ббћл ЫЮр,
НеЩј зжЭЮиЩеб,
Йжјб јжр
СдЮкЩ ЫиЩеб...
Авж жЭЮр,
Ббћл гбйк,
Кбйк жзЩгб,
НеЩј зжЬлЯЫЩеб,
ЙжЬЩ јжр
ВЮкЩи ЭгЩеб...
Авж жЭЮр,
Ббћл йгЩдвЩ,
ЙжижЫ Ъбћл,
НеЩј зжеЩјдЩњб,
Йжјб јжр
ЙЩдЮе кЩњб...
Авж жЭЮр,
Ббћл вЩдЮе,
ЙЩдЮе Ьжгб,
БжјЮ ЬжглЪбјЮ,
Йжјб јжр
ЙиЮдЮе вибјЮ...
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Авж жЭЮр,
Ббћл йлаЩ,
Ожкжв Ъбћл,
НеЩј ждЮђЮеб,
Йжјб јжр
ГгбйкЮ згЮеб...
Авж жЭЮр,
Ббћл жЪгЩв,
Циеб жЪгЩв,
НеЩј баЭлЫЩеб,
ЙжЬЩ јжр
МЮЪж ниЩеб...
Авж жЭЮр,
Ббћл диЩв,
Циеб диЩв,
НеЩј лЬЩиЩеб,
ЙжЬЩ јжр
ОЩдкЮ ЭЩеб...
Авж жЭЮр,
Ббћл ижЪ,
СгЮзб ижЪ,
НеЩј еЮжвжЫЩеб,
ЧЩйб йдикб
Йжд йл ижђЮеЭЩеб...
Авж жЭЮр,
Ббћл ЬижЪ,
КЮЭеб ЬижЪ,
НеЩј еЮжзЮЫЩеб,
ЧбјЮ вжйкб
УаежйЮ ЬЩЫиЩеб...
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Авж жЭЮр,
Ббћл зЮйдЩ,
ЦиеЩ зЮйдЩ,
ОЮйдЩ лоињЮеЩ,
Йжјжј ЫбрЮ
СкбнЩ еЮдЩ.
Авж жЭЮр...
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ликовна приношења

Уикио Бптрић Пематд

ПУТ КА АПСТРАКЦИЈИ
ДЩдЮ б ЬжйзжЭж, ЭиЩЬб СийкЮебпЩеб б Ьжйкб ЬиЩЭЩ СийкЮебвЩ,
ЧЩйк јЮ б аЩЭжЫжљйкЫж лпЮйкЫжЫЩкб еЩ дЩебмЮйкЩобјб „ЈЮмбдбјбеб ЭЩеб“ вжјЩ јЮ зжйЫЮћЮеЩ ЯЮейвжд йкЫЩиЩгЩркЫл б ЭлнжЫежйкб
вЩж ЫЮпбкжј бейзбиЩобјб. НЫЩ дЩебмЮйкЩобјЩ бдЩ аЩЫбЭел киЩЭбобјл
јЮи йЮ жЭиЯЩЫЩ ЫЮћ 29. злк, Щ жйежЫЩеЩ јЮ зиЮ 45 ЬжЭбеЩ.
ДжаЫжгбкЮ дб ЭЩ еЮркж вЩЯЮд ж Йлћб гЮЬЩкЩ. ТйкЩежЫл влгклиЮ
жЭ аеЩпЩјЩ аЩ ЬиЩЭ БЮжЬиЩЭ, Йлћл гЮЬЩкЩ, РвлзркбеЩ ЬиЩЭЩ БЮжЬиЩЭЩ
жйежЫЩгЩ јЮ 2004. ЬжЭбеЮ йЩ бЭЮјжд ЭЩ ЪибеЮ ж аЩркбкб, плЫЩњл б зиЮаЮекжЫЩњл зжвиЮкебн б еЮзжвиЮкебн гЮЬЩкЩ вжјЮ йл ЬиЩЭл БЮжЬиЩЭл
жйкЩЫбгб њЮЬжЫб бйкЩвелкб ЯбкЮљб б лдЮкебоб. ЙлћЩ гЮЬЩкЩ йЮ киЮелкеж йкЩиЩ ж жйЩд гЮЬЩкЩ аеЩпЩјебн лдЮкебвЩ, вжјб йл йЫжјбд иЩЭжд
жйкЫЩибгб йеЩЯЩе лкбоЩј еЩ иЩаЫжј йизйвЮ еЩобжеЩгеЮ влгклиЮ. Сж йл:
КЮЬЩк ОЮкиЩ КлЪЩиЭЮ, КЮЬЩк ВЮљвЩ ОЮкижЫбћЩ, КЮЬЩк ПбйкЮ РкбјжЫбћЩ,
КЮЬЩк НгЬЮ ЈЮЫибћ, КЮЬЩк ЛбгЮевЩ ШЮиЪЩеЩ, КЮЬЩк МЮЭЮљвЩ ГЫжаЭЮежЫбћЩ, КЮЬЩк ЛбгЮеЮ ЈЮмкбћ МбпЮЫЮ Йжйкбћ б, еЩиЩЫеж, КЮЬЩк ЉлЪбоЮ
ЦлоЮ Ржвбћ.
ЉлЪбоЩ Ржвбћ јЮ ижђЮеЩ 1914. ЬжЭбеЮ л Ббкжљл. Т БЮжЬиЩЭл јЮ
йкЮвгЩ жйежЫеж б йиЮЭњЮ жЪиЩажЫЩњЮ, Щ 1930. ЬжЭбеЮ лзбйлјЮ ТдЮкебпвл
рвжгл, ЬЭЮ йклЭбиЩ еЩ жЭйЮвл йгбвЩийкЫЩ вжЭ ВЩйЮ ОжджиброЩ, ЉлЪЮ
ИЫЩежЫбћЩ б БЮкЮ ВлвЩежЫбћ. ГжЭбеЮ 1936. аЩЫирЩЫЩ АвЩЭЮдйвб кЮпЩј
вжЭ зижмЮйжиЩ ИЫЩеЩ ПЩЭжЫбћЩ. Т зЮибжЭл жЭ 1936. Эж 1939. ЬжЭбеЮ ЪжиЩЫб л ОЩибал ЬЭЮ аЩзжпбњЮ йЫжј йгбвЩийвб иЩЭ. НЫЩј зЮибжЭ јЮ вљлпЩе
аЩ лдЮкебпвж мжидбиЩњЮ ЦлоЮ Ржвбћ. Ож зжЫиЩквл л БЮжЬиЩЭ 1939.
ЬжЭбеЮ зибиЮђлјЮ зиЫл йЩджйкЩгел багжЯЪл л зЩЫбљжел „ЦЫбјЮкЩ Злажибћ“, Щ вЩвж јЮ йгбвЩийкЫж лпбгЩ б жЭ ЈжЫЩеЩ БбјЮгбћЩ, лпЮйкЫлјЮ л мжидбиЩњл лдЮкебпвЮ ЬилзЮ „ДЮйЮкжиж“.
РЫжј зЮЭЩЬжрвб иЩЭ ЦлоЩ Ржвбћ аЩзжпбњЮ 1948. ЬжЭбеЮ вЩж зижмЮйжи еЩ АвЩЭЮдбјб аЩ гбвжЫеЮ лдЮкежйкб л БЮжЬиЩЭл, ЬЭЮ јЮ иЩЭбгЩ йЫЮ
Эж йЫжЬ зЮеабжебйЩњЩ 1972. ЬжЭбеЮ. ПЮЭжЫеб пгЩе РАМТ-Щ зжйкЩјЮ
1978. ЬжЭбеЮ.
Сжвжд зжйгЮиЩкежЬ зЮибжЭЩ иЩЭбгЩ јЮ л йвлпЮебд лйгжЫбдЩ јЮи
јЮ 1947. ЬжЭбеЮ йЩ дЩјвжд джиЩгЩ ЭЩ еЩзлйкб влћл еЩ СжзпбЭЮийвжд
ЪиЭл. СЮв 1960. ЬжЭбеЮ, аЩнЫЩљлјлћб зжЭироб плЫЮеЮ ЗжиЮ ОЮкижЫбћ,
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ЭжЪбгЩ јЮ ЩкЮљЮ л аЬиЩЭб ЙжгЩипЮЫжЬ еЩижЭежЬ лебЫЮиабкЮкЩ. Т жЫжд
ЩкЮљЮл јЮ йкЫЩиЩгЩ йЫЮ Эж йЫжјЮ йдикб 2009. ЬжЭбеЮ. ЉлЪбоЩ ЦлоЩ Ржвбћ
јЮ ЭжЪбкебв Ъижјебн еЩЬиЩЭЩ б зибаеЩњЩ.
РгбвЩийкЫж ЦлоЮ Ржвбћ л зиЫжд иЮЭл йЮ жзбйлјЮ вЩж бекбдбйкбпвж. ЛжкбЫб вжјб зиЮжЫгЩђлјл йл дикЫЮ зибижЭЮ, зжикиЮкб б зЮјаЩЯб, Эжв л зЮибжЭл жЭ виЩјЩ зЮЭЮйЮкбн мжидЮ ЪбЫЩјл йЫЮ лзижрћЮебјЮ
јЮи јЮ кЮЯбгЩ ЩзйкиЩнжЫЩњл. РЮЭЩдЭЮйЮкбн ЬжЭбеЩ зжежЫж йЮ ЫиЩћЩ
дикЫжј зибижЭб, мбЬлиб б зиЮЭЮгл вЩж зжгЩабркл йгбвЮ.
ЦлоЩ Ржвбћ јЮ, аЩјЮЭеж йЩ МЮЭЮљвжд ГЫжаЭЮежЫбћЮд б ИЫЩежд
СЩЪЩвжЫбћЮд, јЮЭЩе жЭ ижЭжеЩпЮгебвЩ бЭЮјЮ жйебЫЩњЩ ЙлћЮ гЮЬЩкЩ.
МЩржј лйкЩежЫб јЮ кЮйкЩдЮекжд аЩЫЮркЩгЩ 27 йЫжјбн йгбвЩ вжјЮ јЮ зЩЯљбЫж ЪбиЩгЩ б жеЮ зибвЩалјл Цлобе жзлй жЭ 1965. Эж 1985. ЬжЭбеЮ. МЩ
жЫжј багжЯЪб зибвЩаЩеж јЮ 13 ЭЮгЩ – 6 ЯЮейвбн зжикиЮкЩ б 7 дикЫбн
зибижЭЩ.
РЩЭЩ ЫЩй зжабЫЩд ЭЩ аЩјЮЭеж лЯбЫЩдж л еЮзижгЩаежд йкЫЩиЩгЩркЫл ЉлЪбоЮ ЦлоЮ Ржвбћ.
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ЉУБИЦА ЦУЦА СОКИЋ – СЕЋАЊА
ОжйгЮЭњл багжЯЪл жЭиЯЩгЩ јЮ л ЬЩгЮибјб ЙлгклиежЬ оЮекиЩ л
Вирол, вжјЩ јЮ жкЫжиЮеЩ 9. ЭЮоЮдЪиЩ, еЩ њЮе 94. ижђЮеЭЩе. Т джежЬиЩмбјб Опице н живнст, Бенгпадт и мерсајањт, вжјл йл зибиЮЭбгб ЮкежгжЬ
ВЮйеЩ БбЯбћ-Ндпбвлй б мжкжЬиЩм АгЮвйЩеЭЩи ЙЮгбћ, Щ жЪјЩЫбж
ТКТОТДР, жйкЩгЩ јЮ аЩЪЮгЮЯЮеЩ бйзжЫЮйк ЦлоЮ Ржвбћ. НЫж йл ЭЮгжЫб кЮ
бйзжЫЮйкб:
…илака рал опикийе да, йан и лмнги, нрсамел „маонљт“, аки
мирал лнгка. Твей ре рећал рсапнг внза йад ткази т Бенгпад, а леми рпхе
ктоа, ктоа. Бика рал т Упамхтрйнј спи гндиме и рвачса салн матцика,
аки мирал лнгка да нрсамел. Илака рал дптгапихт, јнч је жива, йнја је
жекека салн да нрсаме, тдака ре за Упамхтза и нрсака, а ја мийад мирал
жекека да нрсамел, и мирал. Впасика рал ре. Мелал дипейсме онснлйе,
а лнј мајлкађи пнђай, нрил кеснвања т Гпцйнј, мийада мије бин ма Заоадт…
…внкил липир Бенгпада. Сај липир ре ме да ноираси. Рвайи гпад
ила рвнј роехиуицам липир, оа и Бенгпад. Т йтћи где рлн живеки, т Јнвамнвнј ткихи, илаки рлн ондптл и ма њелт лаки опнзнп йнји је твей бин
нсвнпем и дтвака је опнлаја. Нмда рал ја йан десе внкека да рсамел
иропед снг опнзнпа и да липичел и тдичел лелкт йнја ре нрећака йпнз
сај опнзнп.
Ја рал ре пндика т Биснљт. Рпорйа вкада је нсичка т Мич, да би
онбегки нд бнлбапднвања. И лнја лала, йнја је бика т дптгнл рсањт,
нсичка је т Мич ра рерспала, аки ре опицакн да мије згндмн да нрсамт
салн збнг Бтгапа, оа је опечка т Биснљ йнд рвнје дптге рерспе, ндмнрмн
зеса йнји је онрке 1912, йад је сн опионјемн Рпбији, бин нуихип т
йнламди т Биснљт. Да би рсигки дн Биснља, лнпаки рт да идт дн Рнктма,
и ја рал ре твей чакика ра лалнл и гнвнпика: „Шсн ле мири пндика т
Рнктмт, рад биф бика гпцйи дпжављамим“. Биснљ је сада бин гпад; илан је
йтће евпнорйнг сиоа, а лалима рерспа ра спнје дехе је живека т йтћи
Ћалик-бега, и ја рал ре ст пндика оа је лнј саса твей гнвнпин йайн рал
пнђема т бегнврйнј йтћи. Ст рлн бики днй мирал маотмика гндимт и он
дама. Рпбија је йаоисткипака. Цека внјрйа је нсичка т Рнктм, а ли ноес
т Мич. Рпбија је бика нйтоипама нд Атрспијамаха, и ли рлн ре впасики т
Бенгпад, т мачт йтћт, т Јнвамнвнј 81, ма тгкт Упамхтрйе и Днрисејеве…
Рпорйа внјрйа ре впаћака 1918. и ли рлн иф днцейиваки т Йнкапцевнј ткихи, и рећал ре да ли је лала йтоика лапалихт – рпорйт зарсавт
йнјнл рал лафака внјмихила, а нмда ре једам ма йнњт затрсавин и онљтбин
ле, а илан је векийе бпйнве. Лнј нсах мије днчан ра рпорйнл внјрйнл јеп је
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рвнј кирс йнји ре зван „Опавда“ издаван т Рнктмт. Впасин ре 1919. гндиме.
Бика је зила и нм је рсиган ма ранмала ра йнњила, а йад рал га видека
пейка рал лт: „Ја себе змал, ра ркийе“.
Излеђт два паса ре мајкеоче живекн т Бенгпадт. Сн је бикн впеле
липа, опнроеписеса, падње рт ре нсвапаке, лнган ри рве да йтоич – байакмихе; бика је декийасерма падња „Вељйнвић“, а йад је днчан Сисн, сн
је јнч мейн впеле спајакн и нмда рт днчки, извеки газде из падње, ндвеки
иф, тзеки падњт, и нми ре мийад виче мирт впасики.
Дедима йтћа т Йнкапцевнј 7, йнјт је гпадин апфисейса Йнрса Јнвамнвић, чездересиф гндима је рптчема и ма њемнл лерст је ондигмтса
мейа бамйа ра зекемил окнцала. Т Бенгпадт је рве мерсакн. Мерсаки рт
тгкавмнл љтди…
Лнј лнсн је бикн лнје ркийапрсвн. Илака рал спемтсай йад рал
фсека да нрмтјел онпндихт, аки ре завпчикн рлпћт снга р йил рал фсека
да нрмтјел онпндихт. И нмда рал ре онрвесика ркийапрсвт.
Лнј асеље је т згпади где рт ркийапрйи асељеи ра векийнл спадихијнл. Ст рт бики Беса Втйамнвић, Днбпнвић, Бнжа Опндамнвић, Знпа Оеспнвић. Маркедика рал асеље т йнл је бика Знпа Оеспнвић...
Рве чсн рал тпадика, ст рал тпадика. Йнкийн је ркийа марсакн т
сил асељеила и р опизнпила из оапйа йнје рт ркийапи видеки йпнз опнзнп. Згпада је зидама за асељее, ра опнзнпила йпнз йнје дивмн оада рвескнрс. Рад ре опесвапајт т тцинмихе за тцење рспамиф језийа. Рспами
језихи ре лнгт тциси т рвайнј тцинмихи, аки ркийапрйи асељеи ме лнгт
рвтда да бтдт. Йнкапах, рйнпн меоирлем, је илан пазтлевања, а гнронђа йнја дамар внди Йнкапах, мела. Ичка рал йнд ње ма пазгнвнп, аки ме впеди.
Ја ре ме бнпил за ребе. Ја идел ра нвнг рвеса. Бнпил ре за асељее и лкаде
љтде йнји ст спеба да днђт. Ја виче мелал рмаге.
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Љтбиха Цтха Рнйић, 19. јтм 1991. гндиме
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Рснцић ра бнхнл и бекнл йауесијепнл, 1968. (46н38)

Емсепијеп, 1965. (54н65)
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Девнјйа ра хпвемил опрктйнл, 1984. (55н38)

Лпсва опипнда ра чапемил јајила, 1977. (50н73)
101

Атснонпспес ра чечипнл, 1940. (десаљ)

Йасакнг збипйе „Кегас Љтбихе Цтхе Рнйић“, Йтћа кегаса Бенгпад
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музичка приношења
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На рсифнве оерле „Јеуилија“ Микама Райића, йнлонзиснп Свесиркав Бнжић йнлонмнван је рвецамт оерлт Јеуилијимиф дама. Изведема је, т отмнл лтзицйнл рјајт, ма 29. „Јеуилијимил дамила“, нд
рспаме фнпа „Ссеуам Децамрйи“ из Ннвнг Сада, онд дипигемсрйнл оакихнл Талапе Адалнв Песијевић. Извнђењт йнлонзихије опиртрсвнван
је и Свесиркав Бнжић йнји је, заједмн ра лмнгнбпнјмнл отбкийнл т онпси ламарсипа Љтбнрсиње, тживан т једимрсвемнл лтзицйнл опимнчет
лнмафињи Јеуилији. Бин је сн спемтсай рсвапакацйнг ртрпеса векийнг
оермийа и векийнг йнлонзиснпа онд нйпиљел Свесе Љтбнрсиње.
Кнлонзихија оерле „Јеуилија“ онйкнм је йнлонзиснпа Свесиркава Бнжића „Јеуилијимил дамила“.
Хвака лт.

Микам Райић

ЈЕФИМИЈА
Јеуилија, ћепйа гнрондапа Дпале
И жема деронса Угљече, т липт,
Дакейн нд рвеса, отма вепрйе сале,
Везе рвикем онйпнв за дап ламарсипт.
Пнйпај ње ре йпве мапнди и гтче,
Ппндајт хапрсва, рвес варйнкийи хвики.
Ома, вецмн рала, ма зкаст и рвики
Везе рспарме бнке нслеме јнј дтче.
Вейнви рт опнчки и забнпав оада,
А јнч нвај мапнд йан мейада гпха,
И леми ре цими да рт мача рпха
У гптдила свнјил йтхака јнч сада,
И т лтцме царе мапндмнга ркнла,
Кад рвескнрси мела ма видийт хекнл,
Ја ре рећал себе и свнјега днла,
Деронсихе рпорйа р йактђепрйил векнл!
И нрећал сада да, йн мейад, рала,
Над мерпећмнл йнби чсн рсеже рве јаце,
Над окалемнл йнје нбтфваса сала,
Ссапа Цпма Гнроа заоева и окаце…
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Акейрамдап П. Рирсић

ПУТЕВИ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ЖУПИ ЛЕВАЧ
АжийзШбй: У мапедмил педнвила гнвнпиће ре н отсевила и йнлтмийахијала йнје рт опнказике йпнз рпедњнвейнвмт жтот Левац, ра йпаћил
нрвпснл ма нме йнлтмийахије йнје рт лнгке марсаси т амсицйнл оепиндт. Орвпмтћелн ре и ма једам отс роехиуицмнг мапндмнг илема, йнји је рвнј
мазив лнган дтгнваси једмнл дамар меонрснјећел лерст, а йнје је нрсакн
забекежемн ма атрспијрйил йапсала из XVIII вейа.
ЙљкодЭ зЭоа: отсеви, рпедњи вей, жтоа, Левац, Мнпаврйа Спбија,
XVIII вей, тсвпђења.
ОкйЭЪа ик, бШбе ЬШдШи, йШбе а к жЭзаеЬагШ ЩваЮЭ, ЬШљЭ, жШ а едЭ
дШјЬШљЭ жзепвеийа, Щава дЭЯШеЩавШЯда ЪаЬ иЪШбеЬдЭЪдеЫ лкдбнаедаиШњШ љкЬа. Нда ик ЪзЭгЭдег гЭњШва иЪеј аЯЫвЭЬ, ийзкбйкзк, дШоад
аЯЫзШЬњЭ, гЭњШвШ ик иЭ жзЭЪеЯдШ изЭЬийЪШ бејагШ иЭ дШ њагШ иШеЩзШћШве, Шва јЭ аибедибШ лкдбнајШ еийШвШ аийШ – еда ик жеЪЭЯаЪШва љкЬЭ а
гЭийШ дШ габзейЭзайезајШвдег а гШбзейЭзайезајШвдег жвШдк. МШ јЭЬдеј йЭзайезаја јЭ геЫве ЬевШЯайа Ье игЭдЭ дШзеЬШ, ава ик йк геЫвЭ
жзевШЯайа зШЯваоайЭ ЪејибЭ, Шва ик жкйЭЪа еийШјШва йШге ЫЬЭ ик а Щава,
безаийЭћа иЪагШ бШе дЭЯШеЩавШЯде изЭЬийЪе бегкдабШнајЭ а жеЪЭЯаЪШњШ.
Т изЭЬњеЪЭбеЪдеј РзЩаја иЭ йзШдижезй еЬЪајШе беждЭдаг а ЪеЬЭдаг жкйЭг, еЬ бејам јЭ беждЭда иШеЩзШћШј геЫШе Щайа бШзШЪШдиба ава
бевиба.1 МШ еидеЪк изЭЬњеЪЭбеЪдам ЬебкгЭдШйШ кеоШЪШ иЭ ЬШ ик к РзЩаја жеийејШвЭ ЬЪЭ бШйЭЫезајЭ бегкдабШнајШ – нЭийЭ а жкйЭЪа. ХЭийег
иЭ дШЯаЪШвШ ЫвШЪдШ жкйдШ гзЭЮШ, Ш жкйЭг дШјоЭпћЭ вебШвдШ йзШиШ. Т
изжибаг изЭЬњеЪЭбеЪдаг жеЪЭљШгШ иЭ геЫвШ изЭийа а йзЭћШ бШйЭЫезајШ
– Ьзкг, оајЭ агЭ жейаоЭ еЬ ЫзобЭ зЭоа дпнлнр.2 ОкйЭЪа ик оЭийе ЬеЩајШва дШЯаЪЭ же агЭдагШ гЭийШ (Цапигпадрйи, Дтбпнвацйи, Ппичсимрйи,
Ппизпемрйи), же агЭдагШ еЩвШийа ава ЯЭгљЭ (Бнрамрйи, Зесрйи, Хтлрйи), же агЭдагШ зЭбШ (Via Drinum – Дпимрйи отс) ава же агЭдагШ
жвЭгЭдШ а дШзеЬШ (Via Sclavorum – Скнвемрйи отс).3
1
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ЧбзаЪШдаћ, 1974, 16.
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КЭЪШо к изЭЬњЭг ЪЭбк, жШ а к жеЯдајеј аийезаја, жзЭЬийШЪљШ
йЭзайезајк ЯдШйде ЪЭћк еЬ едЭ бејШ ЯШ њк ЬШдШи ЪШЮа. Деб иЭ к йЭзайезајк КЭЪоШ ЬШдШи кЩзШјШ, ебЪазде, иШге ежпйадШ ПЭбеЪШн, иЪЭ Ье жзЪЭ
жевеЪадЭ ФФ ЪЭбШ јЭ жеЬзкојЭг КЭЪоШ игШйзШдШ йЭзайезајШ еЬ ХздеЫ
ЪзмШ дШ иЭЪЭзк, жШ Ье ЗШжШЬдЭ ЛезШЪЭ дШ јкЫк.4 КЭЪШо јЭ к изЭЬњЭг ЪЭбк
Щае ЮкжШ, бејШ јЭ еЯдШоШЪШвШ еидеЪдк йЭзайезајШвде-кжзШЪдк јЭЬаданк
изЭЬњеЪЭбеЪдЭ изжибЭ ЬзЮШЪЭ, Шва њЭЫеЪЭ ЫзШданЭ к йег жЭзаеЬк даик
иШиЪаг аЯЪЭидЭ. ЛеЮЭ иЭ иШ иаЫкздепћк зЭћа ЬШ гк јЭ јкЮдк ЫзШданк
жзазеЬде оадавШ зЭбШ ЗШжШЬдШ ЛезШЪШ, еЬ иЭвШ ГзШЩеЪнШ дШ ЯШжШЬк, жШ
иЪЭ Ье иЭвШ ЧШднШ дШ аийебк, еЬдеиде, Ье ижејШ ЗШжШЬдЭ а ѝкЮдЭ ЛезШЪЭ дШ јкЫеаийебк. Иийеодк ЫзШданк јЭ жзЭЬийШЪљШвШ ВЭвабШ ЛезШЪШ,
Шва иЭ њЭде жзеийазШњЭ бШ иЭЪЭзк дЭ геЮЭ йШоде кийШдеЪайа, жШ иЭ дЭ
Ща игЭве жзЭйжеийШЪайа ЬШ јЭ апвШ иЭЪЭздајЭ еЬ ЬШдШпњЭЫ иЭвШ ПШпЭЪанЭ. ЗШжШЬдк ЫзШданк јЭ, же иЪЭгк икЬЭћа, оадае изЭЬапња ЬЭе
ГвЭЬаћбам жвШдадШ.5 МШјжзеЩвЭгШйаодајШ јЭ иЭЪЭздШ а иЭЪЭзеаийеодШ
ЫзШданШ жзЭгШ ЮкжШгШ КЭжЭдана, БЭвана а КкЫегазк,6 жШ ЯШ зШЯгапљШњШ е КЭЪок ЪШд вадајЭ бејШ иЭ жзейЭЮЭ жзЭбе иЭвШ ПШйбеЪаћШ,
ХабейШ, ТзиквШ а КећабЭ, ЯШ иШЬШ дЭгШ еидеЪШ.
ОзЪа јЭ жкйЭЪЭ дШ еЪеј йЭзайезаја ЬЭйШљдајЭ ежаиШе жкбеЪдаб
ѝеЪШд ЛапбеЪаћ бШЬШ јЭ жаиШе е жкйЭЪагШ а бегкдабШнајШгШ дШ йвк
КЭЪоШ аЯ йШЬШпњЭЫ жЭзаеЬШ, Шва иЭ йк геЫк жзЭжеЯдШйа а бегкдабШнајЭ
аЯ жзепвам ЪзЭгЭдШ.7 ОзЪа жкйежаиШн беја иЭ еиЪздке дШ йзШиЭ жкйЭЪШ
КЭЪоШ аЯ ЬШљЭ жзепвеийа јЭ Щае УЭваби ЙШдан. БезШЪЭћа к КЭЪок, ед јЭ
жебкпШе ЬШ кийШдеЪа йзШик пилрйнг отса нд Кпагтјевха йа Мнпави
еЬвШибег к ЖкжШњЭЪШн, беја јЭ игШйзШе загибаг кйЪзђЭњЭг.8 УЭваби
ЙШдан јЭ ЯШбљкоае ЬШ јЭ кйЪзђЭњЭ ГзШЬ аЯдШЬ ЖкжШњЭЪнШ агШве квеЫк к
бедйзева жкйШ, беја јЭ еЬ аийеодам жШЬадШ ЪзмШ СШйШздЭ жеЪЭЯаЪШе
јкЮдЭ зкЬдабЭ дШ ЙежШедабк иШ иЭЪЭздаг бежеЪагШ дШ ПкЬдабк, ЯШјЭЬде иШ кйЪзђЭњагШ к РкЫкЩада а ЦЭийадк. Нд јЭ кбШЯШе ЬШ ик иЭ ЬЭвеЪа
йеЫ жкйШ геЫва ЪаЬЭйа јШиде а йШЬШ беЬ иЭвШ ДквЭдШ.9 ДепШЪпа Ье
кйЪзђЭњШ ѝЭзадад ЫзШЬ беЬ СзийЭдабШ, УЭваби ЙШдан јЭ ЯШжаиШе ЬШ јЭ
еде пйайаве жзЭвШЯ рсапнг птдмицйнг отса жзЭбе ЛезШЪЭ, к Ьевадк
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ЉкЩеийањибЭ зЭбЭ.10 Иийа аийзШЮаЪШо јЭ игШйзШе ЬШ јЭ ЉкЩеийањШ жеЬаЫдкйШ дШ гЭийк ШдйаобеЫ бШийЭвШ, беја јЭ ЯШјЭЬде иШ ЫзШЩеЪШобаг а
ЬкЩаобаг кйЪзђЭњЭг пйайае жкй беја јЭ жзЭбе ЙШгаќезШ ЪеЬае дШ
иЭЪЭз, Ье ЖкжШњЭЪнШ.11 МЭпйе зШдајЭ, ЙедийШдйад ѝазЭоЭб јЭ к иЪег
зШЬк жегЭдке жкй, беја јЭ јЭЬдаг ЬЭвег жзЭвШЯае а жзЭбе еЪЭ йЭзайезајЭ. Т жайШњк јЭ йзШиШ бејШ јЭ еЬ МЭбкЬагШ (беЬ РгЭЬЭзЭЪибЭ ОШвШдбЭ) ЪеЬавШ к ЙзкпЭЪШн,12 Ш бејк ѝеЪШд ЕзЬЭљШдеЪаћ а ПаийШ С. Мабеваћ
дШЯаЪШјк Следепеврйил дптлнл.13
ѝЭЬШд еЬ дШјЪШЮдајам аийзШЮаЪШоШ ийШзајам вЭЪШобам бегкдабШнајШ к зШдајЭг жЭзаеЬк јЭ Щае СеЬез Л. БкпЭйаћ. ЊЭЫеЪШ аийзШЮаЪШњШ дЭпйе бШидајЭ зШЯзШђкјЭ а ЬежкњкјЭ жзел. ЂкзђЭ БепбеЪаћ, Ш к
деЪајЭ ЪзЭгЭ ик дШ еЪк йЭгк ЯШжШЮЭда зШЬеЪа ШзмЭевеЫШ ДкпШдШ ПШпбеЪаћШ.
БкпЭйаћ ЩЭвЭЮа жзЭЬШњЭ е жеийејШњк жкйШ аЯ ЪзЭгЭдШ „хапа“
Лазапа, беја јЭ ЪеЬае еЫзШдбег БвШЫейадШ к Оељда, еЬ ЙзкпЭЪнШ бШ
гШдШийазк ЙШвЭдаћ, а беја иЭ дШЯаЪШе Депвем – Внчимнвах. Т иЭвк
БеЫЬШњк ик иЭ дШвШЯава еийШна йакдплирамнг отса, йнрнл онпед Мнпаврйе днкиме, беЫШ дШзеЬде жзЭЬШњЭ ЪЭЯкјЭ ЯШ агЭ „хапа“ Лазапа. СЯЪ. Кптчевацйи дптл јЭ ЪеЬае еЬ ЙзкпЭЪнШ, жзЭгШ вЭЪШобаг иЭвагШ ВкбгШдеЪнк, ЙШЪШЬШзк а Тзиквк, ЬШ Ща жзЭбе иЭвШ КкбШзШ а БкдШзШ ЪеЬае
ЬШљЭ Ье гШдШийазШ ѝепШданЭ. Оегањк иЭ а зайноиме рсапнг отса к
БеЮкзЭЪнк йнји је вндин гпадт т Днњел Дтбицт, Ш жзЭгШ ЬзкЫег жзЭЬШњк
ик гнронда гпада днњн-дтбицйнг т Бнжтпевхт илака чесакичса и бачсе,
оа рт сил отсел ичка т чесње т се бачсе. ѝеп јЭЬШд жкй јЭ жзевШЯае
бзеЯ иЭве ОзЭЪЭпй иШ ЬЭидЭ ийзШдЭ зЭбЭ, аижеЬ кЯЪапЭњШ ГзШЬ дШ бегЭ
иЭ дШвШЯа кйЪзђЭњЭ. ЙзеЯ иЭве ЙШвкЬзк жзевШЯае јЭ жкй беја јЭ ЪеЬае Ье
гШдШийазШ ОзЭзШЬеЪнШ к НжШзаћк. ОзЭгШ жзЭЬШњк, жеийејШе јЭ јеп јЭЬШд жкй йнји је вндин нд Кптчевха опейн Левца, дн асапа река Сиљевихе,
оа йнрнл опейн асапа оцекицйнг ма Зкт Вндт, оа ма Орпедай, где је, йажт,
т впеле „хапа“ Лазапа бика лезткама. Одаске је вндин опейн Дткема,
Сабамсе, т Кпагтјевах.14 Иийа Шкйез жегањЭ а жкй беја иЭ дШвШЯае аЯгЭђк ДЭЪејШобЭ ийЭдЭ а ГзШЬапйШ к РЭбкзаок, бејаг иЭ ичкн из Левца ма
Вапвапимрйн онље т бнј.15 ОзЭгШ аийзШЮаЪШок СЭгдаћШ, РйШдејк ЛајШйеЪаћк, аижеЬ дШјЪапЭЫ ЪзмШ жвШдадЭ ѝкмез, ВЭвабеЫ ВЭйзЭдШ, к ШйШзк
10
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иЭвШ ОейеонШ, дШвШЯава ик иЭ нрсахи нд рсапнг дптла хапа Лазапа, йнји
је везиван Кптчевах р Кпагтјевхел. ОзЭгШ њЭЫеЪег гапљЭњк, еийШна йеЫ
жкйШ Щава ик еокЪШда а к иЭвк ЗШвеЫеЪнк.16 Т еЪег иЭвк јЭ, дЭпйе жзЭ
жаиШњШ ЛајШйеЪаћЭЪеЫ ЬЭвШ, бШбе иШг Шкйез дШЪеЬа, ЩавШ ейбежШдШ
бШвЬзгШ йеЫ рсапнг хапрйнг дптла.17
ОзелЭиез ЂкзђЭ БепбеЪаћ јЭ Ьежкдае аЯвШЫШњШ ЙедийШдйадШ
ѝазЭоЭбШ, ѝеЪШдШ ЕзЬЭљШдеЪаћШ а ПаийЭ С. МабеваћШ е пкгШЬајибег
жкйк еЬ РгЭЬЭзЭЪШ жзЭгШ ЙзкпЭЪнк. Нд јЭ игШйзШе ЬШ јЭ јЭЬШд бзШб еЪеЫ
жкйШ апШе жзЭбе Нейтдила (Кнонпима), Гпмцапихе, гптое лањиф ламарсипа йнд Рейнвха (ДЭдбеЪШн, РШзадШн а ПШвЭйадШн жзаг. Шкй.) а гпада
измад Ооапића йа Кптчевхт. Т жкйЭЪЭ еЬ иЭбкдЬШздеЫ ЯдШоШјШ ЂкзђЭ БепбеЪаћ кЩзШјШ а бегкдабШнајк Равамиха – Опачје – гпаднви виче Ооапића и Ппевечса – Какемић, ра лнгтћил йпайнл Опачје – Ссакаћ.18
АзмЭевеЫ РШЪе ВЭйдаћ јЭ кбШЯШе дШ јЭЬШд еЬ ийШзам жкйЭЪШ беја
јЭ жзевШЯае бзеЯ дШиЭљШ Хабей а Кегданк, Ш беја јЭ аЯвШЯае к ЬШдШпња
ПЭбеЪШн. ОзЭгШ жзЭЬШњк, йШј жкй јЭ жеЪЭЯаЪШе гШдШийазЭ ЙШвЭдаћ а ѝепШданк а к дШзеЬк јЭ жеЯдШй жеЬ дШЯаЪагШ пилрйи, јекимрйи а хапрйи
отс.19
ДкпШд ПШпбеЪаћ кбШЯкјЭ ЬШ јЭ јЭЬдШ еЬ бегкдабШнајШ жзЭбе
жвШдадЭ ѝкмез геЫвШ аћа бШ кйЪзђЭњк ѝЭзадад ЫзШЬ к иЭвк ДзШЫепЭЪнк
ава бШ кйЪзђЭњк ГзШЬШн к иЭвк РЭбкзаок, еЬШбвЭ јЭ геЫвШ ЬШљЭ дШийШЪљШйа жзЭгШ ВЭвабеј РкЫкЩада а кйЪзђЭњк ѝЭзадад ЫзШЬ, беја иЭ дШвШЯа к ЩваЯада йеЫ гЭийШ.20 Иийа Шкйез игШйзШ ЬШ јЭ жкй еЬ ЙзкпЭЪнШ
жзЭгШ ѝШЫеЬада апШе иШ вЭЪЭ ийзШдЭ ВЭвабЭ ЛезШЪЭ а ЬШ јЭ йШј жкй Щае
ШдйаобеЫ жезЭбвШ.21 СШ йзШиШ иЭ жзейЭЮЭ кЫвШЪдег жезЭЬ Шдйаобам дШвШЯапйШ, бШе пйе ик едШ к: НЩзЭЮк, ГезњЭг ЙШйкдк, БШоада а ВШзЪШзадк.22 ѝЭЬШд еЬ дШјЯдШоШјдајам бзШбеЪШ бегкдабШнајЭ јЭ Щае дШийШЪШб
жкйШ еЬ вебШвайЭйШ БЭЬЭг к иЭвк ЛШибШзк, беја јЭ кЯЪеЬде вЭЪег еЩШвег ЗШжШЬдЭ ЛезШЪЭ апШе жзЭгШ иЭвк БепњШдк.23 НЪк бегкдабШнајк
жегањЭ а ОШкв ЛайЭиЭз бзШјЭг XVIII ЪЭбШ бШе вадајк бејег иЭ аЯ
ЙзкпЭЪнШ геЮЭ ийаћа к Ћкжзајк.24 ОзЭгШ кйЪзђЭњк ГзШЬ к ОзЭЪЭпйк
16
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апвШ јЭ бегкдабШнајШ еЬ ЛезШЪибЭ ЬевадЭ, ПаљШобег зЭбег еЬ ВЭвабЭ
ДзЭдеЪЭ, еЬдеиде ЉкЩеийањибег зЭбег еЬ гШдШийазШ ЉкЩеийањЭ а СзийЭдабШ,25 пйе јЭ жзагЭйае а УЭваби ЙШдан. ДкпШд ПШпбеЪаћ ЯШбљкокјЭ ЬШ јЭ гдеЫе ЪШЮдаја жзШЪШн беја јЭ ЪеЬае бШ кйЪзђЭњк к иЭвк
ОзЭЪЭпй апШе еЬ геЫкћЭЫ жзЭвШЯШ беЬ ЦайвкбШ ПаљШобег зЭбег, жзЭбе
иЭвШ: ЙкбљадШ, РЭвапйШ, ВЭвабЭ ДзЭдеЪЭ, ЛавкйеЪнШ а ОељдЭ.26 НЬ
еЩШвЭ ЗШжШЬдЭ ЛезШЪЭ еЪШ јЭ бегкдабШнајШ ЪеЬавШ а Ье ГзШЬапйШ к
НжШзаћк, Ш ЬШљЭ иЭ дШийШЪљШвШ жзЭгШ кйЪзђЭњк ГзШЬ к ОзЭЪЭпйк а
жзЭгШ гШдШийазк ЙШвЭдаћ. Се јЭ кжзШЪе бегкдабШнајШ бејШ јЭ к дШзеЬк
жеЯдШйШ жеЬ дШЯаЪег Депвем – Внчимнвах, Ш бејШ иЭ аийе дШЯаЪШ а Кпагтјевацйи дптл. СШј жкй ЪеЬа ЬШљЭ, еЬ ЙШвЭдаћбЭ зЭбЭ Ье БЭвкпаћШ, Ш
ЯШйаг јЭЬШд бзШб аЬЭ жзЭбе СЭоаћШ а жезЭЬ ПЭбеЪШобеЫ кйЪзђЭњШ дШ
ГвШЪЭја, Ьеб ЬзкЫа ибзЭћЭ жзЭгШ РЭбкзаок, ВкбгШдеЪнк а БЭеоаћк,
жзЭгШ кйЪзђЭњк ѝЭзадад ЫзШЬ к ДзШЫепЭЪнк.27 НЪШј ШзмЭевеЫ кбШЯкјЭ ЬШ
јЭ јЭЬШд бзШб жкйШ апШе аЯ жзШЪнШ ЛезШЪЭ, жзЭбе йЭзайезајЭ аийеодеЫ
ЬЭвШ изЭЬњеЪЭбеЪдЭ ЮкжЭ. СШј жкй јЭ жзевШЯае Ьевадег ВзШйШзибЭ зЭбЭ
а жзЭбе иЭвШ: БепњШдШ, ВзШйШзШ, ОШЬЭЮШ, ЙегезШдШ ЪеЬае јЭ Ье кйЪзђЭњШ ГзШЬапйШ к НжШзаћк а кйЪзђЭњШ ГзШЬ к ОзЭЪЭпйк, Ш бедШоде а Ье
гШдШийазШ ЙШвЭдаћ.28 НЪШ бегкдабШнајШ иЭ аЯдШЬ иЭвШ ЙегезШдШ а
ЙШгЭдШзШ ижШјШвШ иШ ЬзкЫаг жкйЭг беја јЭ апШе еЬ ѝШиабЭ а РзњШ жезЭЬ
иЭвШ БзШјбеЪнШ, иЪЭ Ье ГзШЬапйШ к НжШзаћк. И ЬШдШи јЭ еЪШ йзШиШ жеЯдШйШ жеЬ дШЯаЪег Ссапи дптл.29
СЭзайезајШ КЭЪоШ дајЭ жзЭЬийШЪљШвШ жеЬзкојЭ бзеЯ бејЭ ик жзевШЯавЭ дЭбЭ еЬ дШјЯдШоШјдајам бегкдабШнајШ. МШјЩваЮа жкйда бзШб еЬ
ЪЭћЭЫ ЯдШоШјШ јЭ жзевШЯае жезЭЬ еЩваЮњЭ ѝШЫеЬадЭ а Щае јЭ еЬ ЪЭвабЭ
ЪШЮдеийа бШбе к Шдйана, йШбе а к изЭЬњЭг ЪЭбк, жШ а бШидајЭ. Т жайШњк
јЭ ЬеЩзе жеЯдШйа жкй Via Militaris, еЬдеиде, Цапигпадрйи дптл. Себег
бШидеЫ изЭЬњЭЫ ЪЭбШ а ЪвШЬШЪадЭ ЬадШийајЭ МЭгШњаћШ, жкйЭЪа жзЭгШ
иЭЪЭзк аЯ изЭЬапњам ЬЭвеЪШ йШЬШпњЭ ЬзЮШЪЭ ЪеЬава ик жзЭбе ЪЭћ
жегЭдкйеЫ жкйШ кЯ ВЭвабк ЛезШЪк ава жзЭбе ПкЬдабШ, пйе јЭ еийШЪљШве
йЭзайезајк КЭЪоШ а ЬзкЫам еЩвШийа к жзеийезк аЯгЭђк йЭ ЬЪЭ бегкдабШнајЭ. РайкШнајШ иЭ кдЭбевабе жзегЭдавШ еЬ жЭзаеЬШ ЪвШЬШЪадЭ бдЭЯШ
КШЯШзШ, Ш жеиЭЩде еЬ жЭзаеЬШ ЬЭижейШ РйЭлШдШ КШЯШзЭЪаћШ, бШЬШ БЭеЫзШЬ жеийШјЭ жзЭийеда ЫзШЬ изжибЭ ДЭижейеЪадЭ. ОезЭЬ жкйШ кЯ вЭЪк
25
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ийзШдк ВЭвабЭ ЛезШЪЭ беја јЭ гШњаг ЬЭвег жзевШЯае бзеЯ Юкжк КЭЪШо,
йШЬШ дШ ЪЭвабег ЯдШоШјк ЬеЩајШ а ЬзкЫШ бегкдабШнајШ бзеЯ ЧкгШЬајк,
бејШ јЭ ижШјШвШ ийШзк жзЭийеданк ЙзкпЭЪШн, иШ деЪег к БЭеЫзШЬк. ОеоЭйда жкй аЯ жзШЪнШ ЙзкпЭЪнШ жзевШЯае јЭ бзеЯ йЭзайезајк ЮкжЭ КЭЪШо,
к бејк иЭ еЬгШм квШЯаве жзЭвШибег аЯ ЙзкпЭЪнШ жзЭбе ЗШжШЬдЭ ЛезШЪЭ. ДевШибег Ье ЙзШЫкјЭЪнШ, йШј Кпагтјевацйи дптл јЭ ЯШйаг дШийШЪљШе
бзеЯ ЬШдШпњк Сежевк а ЛвШЬЭдеЪШн иЭЪЭзде жзЭгШ БЭеЫзШЬк а йШј жкй
јЭ а ЬШдШи жеЯдШй бШе рсапи чтладијрйи отс (ЬзЮШЪда жкй IБ зЭЬШ 25).
ТежпйЭде ЫвЭЬШјкћа, нЭе ЬШдШпња пкгШЬајиба жзеийез йШЬШ ЬеЩајШ дШ
ЪЭћЭг ЯдШоШјк, пйе иЭ ЬШ кеоайа а же жезШийк ЩзејШ дШиЭљШ, кйЪзђЭњШ,
бШе а нзбЪа а гШдШийазШ бејЭ жеЬаЮк дЭба еЬ дШјЯдШоШјдајам ЪЭвабШпШ
аЯ ЪзЭгЭдШ ЬЭижейШ РйЭлШдШ КШЯШзЭЪаћШ а ЂкзђШ БзШдбеЪаћШ.
СЭпбе јЭ кийШдеЪайа бШЬШ јЭ бејШ бегкдабШнајШ дШийШвШ. МШзеЬдШ жзЭЬШњШ вЭЪШобЭ жкйЭЪЭ кЫвШЪдег жеЪЭЯкјк иШ агЭдег бдЭЯШ КШЯШзШ, Шва а иШ бдЭЫањег Лаванег.30 ВЭћа ЬЭе њам ижШјШ дШвШЯапйШ а
кйЪзђЭњШ бејШ ЬШйазШјк аЯ ШдйаобеЫ а зШдеЪаЯШдйајибеЫ жЭзаеЬШ, Ш ЪЭваба ЬЭе њам агШ а жзШаийезајибк лШЯк. МЭбШ кйЪзђЭњШ ик а жеЬаЯШдШ
бШбе Ща еЩЭЯЩЭђаЪШвШ жејЭЬадЭ жкйЭЪЭ, дШјоЭпћЭ к зЭодаг ЬевадШгШ,
бваикзШгШ ава йЭидШнагШ. ТежпйЭде ЫеЪезЭћа, ЪЭћа ЬЭе жкйЭЪШ к изЭЬњеЪЭбеЪдеј РзЩаја иЭ ЩШЯазШе дШ Шдйаобаг жкйЭЪагШ.31 ГШЪзе ЧбзаЪШдаћ јЭ игШйзШе ЬШ ЯШ жкй беја јЭ апШе вЭЪег ийзШдег ВЭвабЭ ЛезШЪЭ
бШ БЭеЫзШЬк дЭгШге жеЬШйбЭ е њЭЫеЪег Шдйаобег жезЭбвк.32 Озел. РадапШ Лапаћ игШйзШ ЬШ јЭ еЪШ бегкдабШнајШ ЩавШ к кжейзЭЩа еЬ XII
ийевЭћШ,33 Ьеб јЭ жзЭгШ жзел. ЛШзбк Чкана34 а ШзмЭевеЫк ДкпШдк ПШпбеЪаћк,35 еЪШј жкй к кжейзЭЩа еЬ жЭзаеЬШ ШдйабЭ. ОезЭЬ РгЭЬЭзЭЪибеЫ жкйШ, дЭбЭ гШњЭ бегкдабШнајЭ к еЪеј Юкжа ЯШиаЫкзде ик к жеЯдег
изЭЬњЭг ЪЭбк ЪЭегШ оЭийе безапћЭдЭ. Се јЭ жкй беја јЭ ижШјШе гШдШийаз
ЉкЩеийањк дШ јкЫк иШ ЙШвЭдаћЭг а ЖкжШњЭЪнЭг дШ иЭЪЭзк, Ш ЯШйаг јЭ
ЪеЬае ЬШљЭ дШ иЭЪЭз жезЭЬ ЛШдШийазбШ к ЬЪЭ икиЭЬдЭ ЮкжЭ – КЭжЭданк
а БЭванк. СШј жкй ЯШ БЭванк, жзЭбе иЭвШ ХабейШ, дШЯаЪШ иЭ хапрйи отс.
МШ еидеЪк аийзШЮаЪШњШ ЙедийШдйадШ ѝазЭоЭбШ иЭ иШЯдШјЭ ЬШ ик хапрйил
жкйЭЪагШ дШЯаЪШдЭ едЭ йзШиЭ бејЭ жейаок аЯ жЭзаеЬШ ШдйабЭ.36
30
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Ск ик а едЭ габзебегкдабШнајЭ бејЭ ЬШдШи жзЭЬийШЪљШјк гШњЭ
иЭеибЭ ийШЯанЭ ава жвШдадибЭ жкйаћЭ, жедЭЫЬЭ ЫейеЪе а дЭжземеЬдЭ, Ш
бејЭ ик к жзепвеийа ижШјШвЭ ЪШЮдЭ йШобЭ. СШбЪа жкйаћа геЫк иЭ ЪаЬЭйа
к ЬШдШпњЭг иЭвк ЖкжШњЭЪШн ЫЬЭ ик ижШјШва изЭЬњеЪЭбеЪда гШдШийаз
иШ кйЪзђЭњЭг Ье беЫШ јЭ йзЭЩШве ебе иШй ЪзЭгЭдШ жЭпШоЭњШ, бШе а гШдШийаз иШ ЬЪЭгШ ебевдаг нзбЪШгШ (еЬ бејам ик ЬШдШи еийШва ЪаЬљаЪа
еийШна) а иШ нзбЪШгШ к икиЭЬдаг иЭвагШ (бШе пйе јЭ нзбЪШ к РаЩдана,
бејШ, же иЪЭгк икЬЭћа, жейаоЭ аЯ изЭЬњЭЫ ЪЭбШ).37 МШ ЪШЮдеий жкйШ беја
јЭ еЬ гШдШийазШ ЪеЬае жзЭгШ кйЪзђЭњк кбШЯкјк а еокЪШда йежедага
ЬЪШјк ЩзЬШ жзЭбе бејам иЭ аЬЭ ГзШЬк аЯдШЬ ЖкжШњЭЪнШ – ЛШвШ а ВЭвабШ
РйзШЮЭЪанШ.
Окй беја јЭ жзЭгШ жзЭЬШњк ЪеЬае еЬ ЙзкпЭЪнШ жзЭгШ гШдШийазк
ЙШвЭдаћ жзЭбе иЭвШ ОељдЭ, Ш беја иЭ к дШзеЬк дШЯаЪШе Депвем – Внчимнвах, дШјЪЭзеЪШйдајЭ јЭ ЬеЩае ЬзкЫа ЬЭе дШЯаЪШ же дШиЭљк бејЭ јЭ
бШидајЭ дЭийШве ава јЭ к еЬзЭђЭдег йзЭдкйбк жзегЭдаве дШЯаЪ. ТбШЯкјЭге дШ ЬЪЭ ШкийзајибЭ бШзйЭ аЯ 1784. а 1780-1784. ЫеЬадЭ, ЫЬЭ јЭ дШ
жзЪеј, дЭпйе иЭЪЭздајЭ еЬ иЭвШ ЛЭЬЪЭђЭ, кнзйШде дШиЭљЭ Wechanovatz38
(ив. 2), Ш дШ ЬзкЫеј аЯгЭђк иЭвШ ЛЭЬЪЭђЭ а БзШјбеЪнШ гЭийе Voshanovatz39 (ив. 3). Ое иЪег жевеЮШјк иШ ЬзкЫЭ бШзйЭ, еЪе дШиЭљЭ дШјЪапЭ
еЬЫеЪШзШ жеЯанаја ебевадЭ ЬШдШпњЭЫ иЭвШ ЙењкмШ, бејЭ иЭ жзЪа жкй
жегањЭ йЭб к ЪзЭгЭ ОзЪеЫ изжибеЫ кийШдбШ.40 Ск јЭ жзабШЯШд јЭЬШд бзШб
беја жевШЯа аЯгЭђк иЭвШ ЛЭЬЪЭђЭ а БеЫЬШњШ, а ЬевШЯа Ье Внчамнвха.
МШ жзЪеј бШзйа јЭ гЭийе жзабШЯШде дШ жкйк беја иЭ дШвШЯа аЯгЭђк иЭвШ
ЛЭЬЪЭђЭ а БеЫЬШњШ, ебЪазде дШ гЭийк ЬШдШпњЭЫ ПкјапдабШ, жезЭЬ иЭвШ
ЛајШјвеЪнШ. Р еЩЯазег дШ йе ЬШ иЭ жкйЭг Депвем – Внчимнвах дШЯаЪШ
едШ йзШиШ беја аЬЭ еЬ ВЭвабЭ ДзЭдеЪЭ жзЭбе ОељдЭ, игШйзШге ЬШ еЪе
дШиЭљЭ йзЭЩШ йзШЮайа дЭЫЬЭ к ебевада ВЭвабЭ ДзЭдеЪЭ ава ЙењкмШ, к
дЭжеизЭЬдеј ЩваЯада икиЭЬдеЫ Ссапнг отса. ГШЪзе ЧбзаЪШдаћ кбШЯкјЭ
ЬШ јЭ агЭ Депбемд ава Депвем еийШве иШокЪШде к йежедегШийана дШ
гЭийагШ ЫЬЭ ик к йкзибег жЭзаеЬк жеийејШвШ ЬЭзЩЭдйибШ иЭвШ, еЬдеиде
ЫЬЭ ик жзевШЯава ийШза жкйЭЪа.41
МШ бзШјк зШЬШ, кбШЯШћЭге дШ жејЭЬадЭ ЯШдагљаЪЭ жеЬШйбЭ. ЙдЭЫањШ ЛаванШ јЭ к гШдШийазк ЖкжШњЭЪШн 1398. ЫеЬадЭ аЯЬШвШ жеЪЭљк
гШдШийазк РЪ. АйШдШиајШ дШ РЪЭйеј Геза, бејег гк жейЪзђкјЭ жеиЭЬЭ к
37

ВЭйдаћ, 2010, 41.
РагедеЪаћ, 1983, 65.
39
Иийе, 1983, 66.
40
Иийе, 1983, 38.
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ЧбзаЪШдаћ, 1974, 9.
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ебевада ОШзШбадеЪеЫ БзеЬШ, йј. ОШзШћадШ. Т йеј жеЪЭља жегЭдкйа ик
дЭба жкйЭЪа к йеј еЩвШийа беја Ща к ЩкЬкћдеийа геЫва Щайа веназШда
габзейежедагајибаг аийзШЮаЪШњагШ. МШЯаЪа йам жкйЭЪШ ик Векийи
отс, Птс вкасйнврйи а Тпмнви отс.42
ДкпШд ПШпбеЪаћ жзЭйжеийШЪљШ ЬШ јЭ БЭзйзШдЬед ЬЭ вШ БзебајЭз
1433. ЫеЬадЭ, кжзШЪе к ѝШиаба, дШ бзШјњЭг јкЫк йШЬШпњЭЫ КЭЪоШ, жзЭпШе
жзЭбе ЗШжШЬдЭ ЛезШЪЭ дШ ибЭва, ЫЬЭ иЭ а ЬШдШи дШвШЯа жзЭвШЯ жзЭбе еЪЭ
зЭбЭ.43 НЬШйвЭ јЭ жзЭбе ВШзЪШзадШ а ѝШЫеЬадЭ жкй ЪеЬае ЬШљЭ ЯШ БЭеЫзШЬ, жШ јЭ еЪаг жкйЭг БЭзйзШдЬед ЬЭ вШ БзебајЭз геЫШе ейаћа ЬЭижейк ЂкзШђк БзШдбеЪаћк к МЭбкЬаг, бШбе јЭ жзЭйжеийШЪае ГШЪзе ЧбзаЪШдаћ.44
ОепШЪпа еЬ МапШ ебе 1150. ЫеЬадЭ к жемеЬ жзейаЪ ТЫШзШ,
ЪаЯШдйајиба нШз ЛШдејве Йегдад жзЭпШе јЭ жзЭбе ЯЭгљЭ дШЯЪШдЭ Лнмгнлип (Λογγομηρός), бејШ еоаЫвЭЬде жзЭЬийШЪљШ еЩвШий дЭбШЬШпњЭ ЮкжЭ
а ЬШдШпњЭ зЭбЭ КкЫегаз.45 ЂезђЭ РагедеЪаћ46 а жејЭЬада вебШвда
аийезаоШза ик жзЭйжеийШЪава ЬШ јЭ нШз жзЭпШе ВЭвабк ЛезШЪк, дШийШЪае кЯЪеЬде зЭбег КкЫегаз, а жзаижЭе ЬШљЭ дШ вебШвда жкй беја јЭ
ЪеЬае еЬ ЬШдШпњЭЫ иЭвШ КећабЭ вЭЪег ийзШдег зЭбЭ ДквЭдбЭ жзЭгШ
иЭвк ЙШЪШЬШзк. РйШдејЭ ЛајШйеЪаћ к иЪег ЬЭвк е БЭвана жегањЭ јЭЬШд
жеЬШйШб, беја јЭ а ЬШдШи оЭийе жзЭжзаоШЪШд к дШзеЬк, же бегЭ иЭ аЯгЭђк
еЪШ ЬЪШ иЭвШ дШвШЯавШ сайн векийа вапнч, ЬШ јЭ еЬ жеоЭйбШ Ье бзШјШ,
лнгка да иде лацйа опейн ркелема, а да ре мигде ме ротрси.47 ПЭбеЫдеиназШњЭг йеЫ жзеийезШ кеоШЪШ иЭ ЪЭвабШ ЫкийадШ вебШвайЭйШ а жебзЭйдам дШвШЯШ, беја к дШјЪЭћеј гЭза иЪЭЬеоЭ е ЯдШоШјк еЪеЫ жейЭЯШ к
жЭзаеЬк жзШаийезајЭ а ШдйабЭ. СШј жкй еЬ иЭвШ ЙШЪШЬШзШ ЬШљЭ аЬЭ опейн
Черсе к ПЭбеЪШн, а еЬШйвЭ дШийШЪљШ жзЭгШ ЙзШЫкјЭЪнк, Шва јЭЬШд бзШб
дШ гЭийк жеЬ агЭдег Гпцйн гпнбље, аижеЬ Ктке Фикиоа Маќапима,
еЬЪШјШ ЬЭиде жзЭгШ Юкжа БЭвана а ѝШЫеЬада. ТжзШЪе иЭ йШ бегкдабШнајШ к дШзеЬк дШЯаЪШ хапрйи ава јекимрйи жкй. Р еЩЯазег дШ йе ЬШ јЭ
дШзеЬдШ йзШЬанајШ жзаЬеЬШвШ еЪег жкйк еЪШбЪЭ ЭжайЭйЭ, бШе а йе ЬШ иЭ
зЭбШ ДквЭдбШ а бзШјЭг XVIII ЪЭбШ јеп кЪЭб дШЯаЪШвШ КкЫегазег, еЪШ
жзЭйжеийШЪбШ дајЭ иШиЪаг ЩЭЯ кйЭгЭљЭњШ.
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Атрспијрйе йапсе Левца из дптге онкнвиме XVIII вейа (1780-1784). На йапси рт
нбекежеми отсеви Кпагтјевах – ѝагндима и Кпагтјевах – Кптчевах ра мајзмацајмијил
лерснл ма нвнл отст Кавадапнл (опетзесн из Силнмнвић 1983, 65-66)

Десаљи атрспијрйиф йапаса Левца из дптге онкнвиме XVIII вейа

Спедњнвейнвми отсеви (Бнчйнвић
1956, 110)

Савпелема лпежа отсева йнја т мајвећнј лепи
пеукейстје ристахијт из рпедњнвейнвмнг оепинда
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Aleksandar P. Ristić MA
Archeologist, Tečić (Rekovac)
Summary
ROADS IN MEDIEVAL ŽUPA LEVAČ
А necessary aspect of everyday life of almost every human being
through history are roads. They connect people and territories in closer or
wider spaces. In medieval Serbia, roads are mainly inherited by the
Roman times, so the road network in the area of Levač is knitted by the
old Prehistorical or Roman times roads with the recent medieval routes
which are established among newly erected monasteries and castles in the
late medieval times. The „core“ road was the one that connected two
medieval Serbian capitals in the time of transition from XIVth to XVth
century. That communication was link between Kruševac and Belgrade,
starting from the Western Morava river and stepping into the territory of
the župa Levač. One part was leading on the left side of the Great Morava
river up to the court of Nekudim, Smederevo and Belgrade. Other side was
passing throughout almost whole territory of Levač, and through central
Šumadia region up to the Belgrade. There are few “micro” roads that
connected medieval monasteries with the nearby fortifications, like
Županjevac monastery and upper Županjevac fortification and Županjevac
monastery with few other medieval churches. Oral tradition connects
almost every ancient road in Levač with the Prince Lazar, but there is one
called Roman, Greek or Imperial road, which is considered by some people
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to be the route by which Byzantine emperor Manuel I Komnenos passed
across on his warpath. It's very likely that the medieval traveller
Bertrandon de la Broquière first stepped into the area of Serbian
Despotate by entering the medieval župa Levač.
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Живнјим Амдпејић

ЈОШ ЈЕДНОМ О МАНАСТИРУ ВЕЛУЋЕ
И СТАРО-НОВИМ НЕТАЧНИМ ПРЕТПОСТАВКАМА
О КТИТОРИМА, ВРЕМЕНУ ГРАДЊЕ И ЖИВОПИСАЊА
Аорспайс: У падт ре впчи йписицйа опнроейхијa мајмнвијиф сеза
из паднва Б. Цвесйнвића и Т. Ссапндтбхевa н ламарсипт Вектће, а онснл йнмрсамстјелн да ре нме, ра рсамнвичса ирснпијрйиф извнпа, а и
онгпечмнг цисања живноира, лнпајт ндбахиси. Орсајелн опи йнмрсасaхијала мачиф рсапијиф и мајмнвијиф паднва да је Бнгнпндицима хпйва
ламарсипа Вектће гпађема опе 1370. гндиме а да је ркийама 1370-1371.
гндиме. На нрмнвт изтцемнрси опнгпала живноира нрсајелн опи зайљтцйт
да нм опиоада Напасивмнл рсикт днба хапрсва йнји опесфнди Мнпаврйнл дейнпасивмнл рсикт. У снл рлиркт је и апфисейстпа Вектће бика
опесеца гпађевима днба ймеза Лазапа.
Йљтцме пеци: Вектће, Напасивмн ркийапрсвн хапрйнг оепинда,
Дпагачи, ймез Лазап, Втй Лазапевић, Живнјим Амдпејић, Бпамиркав Цвесйнвић, матцми дикесамсизал.
Нбилмије изтцавање живноира Бнгнпндициме хпйве т Вектћи
йнд Спрсемийа је нсонцекн пекасивмн йармн, нд 1950. гндиме, нд рспаме
мевекийнг бпнја ирспаживаца и спаје рве дн мајмнвијег днба: В. Оесйнвић (Оесйнвић, 1955, рсп. 45-59), Ђ. Рспицевић (Рспицевић, 1956,
рсп. 120-123), Р. Паднјцић (Паднјцић, 1966, рсп. 188), В. Ј. Ђтпић (Ђтпић, 1975, рсп. 95-96), Г. Бабић (Бабић, 1975, рсп. 68-78), Б. Сндић
(Сндић, 1989, рсп. 67-75) и имдипейсмн В. Пирсић (Пирсић, 1998, рсп.
221-232). Тркедика рт мнва ирспаживања йнјила је извпчемн тронрсављање мнве фпнмнкнгије и тсвпђивање опавиф йсиснпа (Амдпејић,
1993; Ирси, 1996; Ирси, 2002, рсп. 63-120, 53-62) чсн је вакнпизнвамн
йпнз твпчсавање т пекевамсмт кисепастпт н хпйви т Вектћи (Ронлемицйн маркеђе Рпбије, 2007, рсп. 143).
Рви онлемтси атснпи рт рвпрсаваки живноир и апфисейстпт
хпйве т Вектћи т Лнпаврйи рсик. Дндтче, йада је т оисањт живноир
ирйазиваки рт пезепвт свпдњнл да ре рсикрйи и ийнмнгпаурйи издваја
нд живноира хпйава Лнпаврйе чйнке. Рва мача ирспаживања рт ичка т
опавхт опндтбљивања и днйазивања свпдњи н издвајањт из нве гптое
йан и опевпедмнвања фпнмнкнгије изгпадње и марсамйа живноира.
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Т онцесмил опнличљањила н Вектћи опифвасики рлн ноир
живноира В. Оесйнвића и йнмрсасахије да је хпйва гпађема 1377-1378. а
да је нркийама нйн 1389. гндиме. Леђтсил, йада је т оисањт йсиснп и
његнв ризепем, ндбахиваки рлн рфвасање да је т оисањт ймез Казап и
његнв зес Втй Бпамйнвић и днйазиваки, опела опилапмил цисањила
илема йпај онпспеса цкамнва нве онпндихе, да рт т оисањт: хапрйи
деронс Ивамич ра ртоптгнл, деронс Дејама и Сенднпа – Евднйија.
Сайнђе, днйазивамн је да рт т опиопаси њифнви тмтхи, ндмнрмн римнви:
гнрондим Йнмрсамсим, Дилиспије и Јнвам Дпагач, йан и опатмтй, лкадн
опелимтки Нкивеп и његнва лајйа Салапа Арем. Ма сај мацим рлн
днчки дн размања да рт Парима и Снокиха опвнбисма бачсима деронса
Ивамича, а да рт онснл днбики ма топавт зелљт ма јтгнирснйт хапрсва
ра редичсел т Векбтждт (Амдпејић, 1993, рсп. 107-109).
Марсављајтћи опнличљања н онпндихи йсиснпа йпнз ирснпингпаурйа ирспаживања и „цисања“ њифнвиф живноирамиф онпспеса и
рсикрйиф нрнбима и десаља т опнгпалт уперйн амралбка Вектће днчки
рлн дн рфвасања да је хпйва гпађема опе, а ркийама мајйармије 1371. гндиме сайн да њеми ркийапи и ркийапрсвн ме опиоадајт сзв. Лнпаврйнл
рсикт. Ончсн је гпађема опе хпйве Рв. Рсеуама т Йптчевхт онрсакн је
јармн да Вектћа јерсе тзнп и лндек за гпађевиме Казапнве Лнпаврйе
Рпбије, а ме нбпасмн. Ма нвај мацим је излењема хекнйтома фпнмнкнгија Лнпаврйнг апфисейснмрйнг и ркийапрйнг рсика. (Амдпејић, 1996,
рсп. 257-262) Рагкедавањел и амакизнл апфисейснмрйиф екелемаса и
хекнйтомнг рйкноа Вектће извпчема је он опви отс опнонпхинмакма
амакиза и онмтђем опедкнг за онсотмт пейнмрсптйхијт (Амдпејић, 1996,
рсп. 228-229). Сайнђе је впчемн даље нрвесљавање онпейка и пндбимрйиф веза хекнйтоме онпндихе Дпагач-Дејамнвића, йан и онпейка лајйе
ймеза Казапа. Ћепйа деронса Ивамича бика је тдаса за йпаља Дтчама и
т снл бпайт је пнђем ймез Казап, нйн 1325. гндиме (Амдпејић, 2011, рсп.
99, 102). Дпагач-Дејамнвићи рт, опесонрсављемн је, опиоадмихи једме
гпаме Мелањима йнкема.1

1

Он рвелт, пнднмацекмий Дпагача је рпорйи векийи жтоам Дпагнч,
гнрондап Париме и Снокихе, йнји је тцерсвнван т паст йпаљева Дпагтсима и
Ликтсима опнсив Йтлама онд вкачћт Дплама и Йтдекима и видимрйнг деронса Лифајка Шичлама. Онрке онбеде, 1296. гндиме, Ликтсим је тдан ћепйт жтоама Дпагнча за Лифајка Шичлама и сайн га тцимин вазакнл. Мечсн йармије,
Ликтсим ће тдаси рвнјт йћеп Амт за Лифајкнвнг рима Лифајка III Шичлама,
йнји ће онрсаси хап Бтгапрйе, 1323. гндиме (Амдпејић, 2011, рсп. 102-104).
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Ма нрмнвт опесфндмнг рвенбтфвасмнг идемсиуийнвања хапрйнг
деронса Ивамича и бпнјмиф цкамнва његнве онпндихе и изтцавања
хекнйтомнг живноира онсвпђема рт размања да је Вектће рагпађемн опе
1370. гндиме а нркийамн 1370-1371. Ма нвај мацим је йнмацмн опнлењема и хекнйтома фпнмнкнгија лнпаврйе апфисейстпе и снйнва њемнг унплипања т впеле хапрйнг оепинда рпорйе рпедњнвейнвме дпжаве: Матоапа (нйн 1350), Дпемца (нйн 1355), Кеоемах, Лекемсија (нйн 1360),
Вектће (мейт гндимт опе 1370) (Амдпејић, 2002, рсп. 23). Он опви отс је
извпчемн и десаљмн рмилање ронљачње апфисейстпе – јтжме и заоадме
уараде хпйве (Пирсић, 1996, рсп. 76; Амдпејић, 2002, рсп. 34-35).
Днчкн ре дн размања да ми ркийапрсвн Вектће ме опиоада Лнпаврйнл рсикт и опи снле је тважема и опифваћема памија нхема н
днлаћел онпейкт ркийапа ркабнг йвакисеса ра опнрснпа Опилнпја, ики
закеђа, и да рт лнгтћи мејарми тсихаји ркийапрсва Гптзије и Јеплемије.
(Амдпејић, 2002, рсп. 193, 68) Ма ревепмнл дект заоадмнг зида манра
опийазами рт йсиснпи хпйве: деронс Дејам и његнва ртоптга Сенднпа, а
ма јтжмнл дект његнв нсах, хапрйи деронс Ивамич ра ртоптгнл, йан
њифнви ризепеми. Сайнђе рлн днйазаки да је Ивамич дн нвайн векийнг
хапрйнг звања и систке днчан йан онснлай Мелањима йнкема и бивчи
сарс хапа Дтчама. Днйазаки рлн, сайнђе, да рт ма ревепмнл зидт опиопасе маркийами Дејамнви и Сенднпими римнви, рмафа и памн опелимтки тмтй: бпаћа Јнвам Дпагач, Дилиспије и Йнрсадим ра рвнјнл опвнл
ртоптгнл, бтгапрйнл опимхезнл Салапнл и њифнв памн опелимтки рим
Нкивеп.
Опикийнл мачиф ирспаживања рацињеми рт гпауицйи йакйнви
йнлокесмнг живноира (Амдпејић, 2012 б, рсп. 91-114). Иайн је тважема
нхема н впкн рйпнлмнл йвакисест ркийапа и живноира Вектће днчки
рлн дн зайљтцйа да рт нми сенкнчйи бики впкн нбпазнвами и да рт
троеки да впкн нрличљемн ропнведт рвеснмазнпе йсиснпа т ндмнрт
опела Бнгт, вепи и оаспнмт фпала. Онребмн лерсн т снле затзила
Рспачми ртд т опиопаси. Т опиопаси опнрснп опиоада Рспачмнл ртдт
и загпнбмнл живнст лкадн опелимткнг Нкивепа йнји је рснга нвде опви
и рафпањем. Т нвт онпндицмт лелнпијт ће онснл биси рафпањеми и
нрсаки цкамнви онпндихе.
Йада рт т оисањт рсикрйе нрнбиме и йвакисес живноира ркийапрйе сајуе Вектће цими ре да нхеме В. Оесйнвића и В. Ј. Ђтпића норснјавајт дн дамар: „Т онгкедт сефмицйе нбпаде живноир онйазтје
векийе меднрсасйе. Хпсеж трса и мнра онједимиф уигтпа је венла
маивам, а њифнв впас ила нбкий заптбљемнг йнмтра ирсе чипиме йнје и
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гкава“ (Оесйнвић, 1955, рсп. 45) и „Рвескн, метздигмтсн ркийапрсвн,
йайн он маивмнл хпсежт сайн и он рипнвил фаплнмијала бнја – т
йнјила опенвкадавајт ндмнри чипнйиф онвпчима мецирснг окавика ма
онзадимала, жтснг и нйепа т имйапмасила, нпенкила и ма ндећала, а
хигкарсн-хпвемнг и зекемнг ма дпаоепијала – онйазтјт да је нвайав
тгкедми вкарсеким йайав је бин йсиснп Вектћа лнган т сн днба т Рпбији
да днђе ралн дн ркабиф лајрснпа. Нми рт бики мајмеонрпедмији и
ркийапрйи мајрвежији йада рт падики онпспесе онпндихе йсиснпа, мапнцисн вкарсекимнве ндпарке римнве Йнмрсамсима, Бпасама, Дејама и
Нкивепа ма ревепмнл зидт опиопасе. Нйптгкиф гкава без внктлема, р
нпенкила и – чсн је менбицмн – ндевеми т чапеме ндеће без окарсицмнрси отме тйпармиф онједимнрси, нми дектјт йан да рт ирецеми ра
мейнг нбнјемнг йапснма оа макеољеми ма зид. Он снј онвпчимрйнј нбпади ра секила без сежиме, он дейнпасивмнрси хпсежа и лмнжими нпмалемаса, йан и он сионвила, нми впкн лмнгн кице ма лимијастпе рпорйе
Акейрамдпиде р йпаја XIV вейа... а марсака је т јтжмил опилнпрйил
нбкарсила. Збнг снга, йан и збнг цињемихе да је ркийапрсвн Вектћа, он
рвнл изпазт, днрса дакейн нд визамсијрйнг мацима пада, мије ирйљтцемн
да рт и његнви ркийапи днчки ра Опилнпја где је рсикрйиф лечавима
бикн т сн днба јнч впкн лмнгн.“ (Ђтпић, 1968, рсп. 13-14). Т нвнл онгкедт амакнгије за ркийапрсвн ра нвайвил йапайсепирсийала ме онрснји
ма цисавнл опнрснпт визамсијрйе ирснцмнопавнркавме тлесмнрси, ми
опе а ми онрке XIV вейа. Иайн је већил декнл ркийапрсвн Вектће
опикицмн птрсицмн и да т лмнгнле занрсаје, леђтсил, ме лнже ре
опифвасиси нхема Р. Паднјцића: „Опилисивмн ркийапрсвн... маивми йнкнпис опвнбисме онкифпнлије“ онотс бнјемиф пељеуа бнрамрйиф рсећайа. (Паднјцић, 1966, рсп. 188) Нми рт, йан и рви нрсаки мачи ирснпицапи тлесмнрси, без изтзесйа нвн ркийапрсвн рвпрсаваки т Лнпаврйн, ра
циле ре ме лнжелн ркнжиси.
Ма нрмнвт онвпчимрйе нбпаде, дейнпасивмнрси хпсежа и нбиља
нпмалемаса Внјиркав Ђтпић је нвн ркийапрсвн тонпедин ра лимијастпала рпорйе Акейрамдпиде йнја је марсака т рпорйнл јтжмнл опилнпјт
нйн рпедиме XIV вейа. За лајрснпе йнји рт ркийаки Вектће рласпа ре да
рт везами за Йнрстп, дамар т Акбамији и Бекнврйи ламарсип йнд Зелема,
дамар т Бтгапрйнј (Ђтпић, 1975, рсп. 96). Амакнгије ркийапрсва Вектће
и Акейрамдпиде ила т видт и Јнвамйа Лайрилнвић онзивајтћи ре ма
Паднјцића опи целт ркицмнрси макази т лимијастпала рпорйнг Мимфемрйнг ораксипа, йнји ре дастје т дптгт онкнвимт XIV вейа, йан и да је
оирам т мейнл рйпиоснпијтлт т бкизими ламарсипа Ласејца. Измесн је
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и личљење да рт лмнге уперйе Лапйнвнг ламарсипа, Амдпеача, онпспеси т опиопаси Вектће, ийнме Деизира из Фикамдапа, лимијастпе
Рнламнвнг јевамђеља, Акейрамдпиде и Мимфемрйнг ораксипа впкн ркицме
и т йнмхеохији и т онрстойт изпаде (Лайрилнвић, 1983, рсп. 45-47, 49).
Аки, кийнвме нрнбемнрси онпспеса т Вектћи ре лнгт днверси т везт и ра
онједмнрсављемил и гнснвн безкицмил и окнфмил онпспесила жема из
онпндихе йсиснпа Беке хпйве йапамрйе йан и йпаљихе Јекеме, из 1339.
гндиме.
Илајтћи т видт рвески йнкнпис ра магкачемил зекемил снмнвила т вичил знмала манра Вектће, нвн ркийапрсвн Пирсић рласпа
кипрйил, а ркийап рпорйнг ики рспамнг онпейка онредтје самами ремзибикисес. Амакнгнгијт за нвн ркийапрсвн, йнје йапайсепиче ведпи йнкнпизал рвескиф снмнва окаве, зекеме, нйепа и хигкн-хпвеме, опнмакази т
Бнгнпндихи Ндигиспији – Ауемдийн, дптга дехемија XIV вейа, и хпйви
Рвесе Рнуије Ламнјка Йамсайтзима, черса ики редла дехемија XIV
вейа. Т нрсвапивањт кипрйиф радпжаја мајдаље је нсичан ркийап хпйве
Рв. Оеспа ра нрспва Векийи Гпад ма Опероамрйнл језепт, нйн 1360.
гндиме, а опедрсављем т кисепастпи йан „једам нд опесфндмийа тлесмнрси Mнпаврйе чйнке“ (Пирсић, 1998, рсп. 221-232).
Онпспеси и сека ра самйил птйала и без сежиме, кимеапмнрс и
ндртрсвн внктлема, сиоицмн је за живноир Вектће т ндмнрт ма тйтомн
рпорйн рпедњевейнвмн ркийапрсвн. Аки, изверме ркицмнрси т ркийањт
жемрйиф онпспеса онрснје и т Бекнј хпйви йапамрйнј. И онједмнрсављемн, окнфмн и гнснвн безкицмн ркийање гкава жема йсиснпрйе онпндихе, йан и йпаљихе Јекеме, т Йапамт тралљемн је т цесвпснј дехемији
XIV вейа. Заопавн, мајбкирйије амакнгије нвнл ркийапрсвт лнгт ре маћи
т живноирт Гптзије XIII вейа т йнле рт кимеапмнрс и гпауицйи изпаз
тцимики да ре изгтби окарсицма изпажајмнрс. Рвеси т ледаљнмила и т
ктмеси ра тмтспачње рспаме измад тказа т манр илајт йапайсепирсицмт
упизтпт, ндмнрмн мейт впрст йийиха йан Рв. Йипий ма ийнми нд онзкаћемнг рпебпа из Кагтпйе, XI вей (Акибегачвики, Внљрйаја, 1983, рсп.
91-92, 104). Онвезивање рсика ркийапа Вектће ра Гптзијнл ила векийн
нопавдање и рагкарје ра рсавнвила йнји виде јеплемрйн и гптзијрйн
онпейкн лнпаврйе окарсийе (Milett, 1919, рсп. 150, 191; Депнйн, 1953,
рсп. 188, 210, 221; Deroko, 1957, рсп. 253-259; Бнчйнвић, 1957, рсп.
299, 305), йан и јеплемрйн-гптзијрйн онпейкн апфисейстпе йнје је зарстоан О. Лијнвић (Mijović, 1987, рсп. 487-505), а йнје ре чипикн опейн
тйтомнг визамсијрйнг йткстпмнг опнрснпа, рве дн Рпбије йпаља Ликтсима.
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Леђтсил, ркийапрсвн опве знме јтжме йнмфе, йан и Рв. Мийнка т
опиопаси, лнпа ре изтзеси из нвиф нхема. Нвн је мечсн бнље ркийапрсвн и он рвелт опиоада опвнл лајрснпт нве сајуе. Онгнснвт ре
лнпа изтзеси нд нве двнјихе ркийапа ркийапрсвн йтонкмнг и онсйтонкмнг опнрснпа йнје он рвнјил нрнбимала и йнкнпист нзмацава лајрснпа йнји је бин ма вирими рвнга днба и йнје је мајлање ирспажемн. Нвн
ркийапрсвн је мајрсапије, марсакн је он рвелт нйн 1368. гндиме. Сайн ре
опед мала онјављтјт спи лајрснпа йнји рт живноираки Вектће, р сил
чсн нмај опви, йнји је ркийан йтонкт, ме опиоада сајуи дптге двнјихе
йнји рт ркийаки манр и опиопаст (Амдпејић, 2013, рсп. 472-473).
Маптцинхи живноира Вектће рт илаки рвнјт идејмт визијт йнја
је онвезема ра вкадапрйил опнгпалнл и тз векийт тотћемнрс т тцема
сенкнчйн-ерфаснкнчйа рфвасања рнорсвеме вепе и хпйве н Дптгнл
днкарйт Фпирснвнл и опаведмнл ртђењт хекнйтомнл цнвецамрсвт. Р
снга је Рспачми ртд, дн десаља пазпађем и ирсаймтс т опиопаси, онвезам нпгамрйи ра хекнйтомил радпжајила фпичћамрйе днгле т манрт
Вектће, нд имйапмахије и нваокнћења Фпирснвнг, опейн рспадања и
варйпрења, дн онмнвмнг днкарйа и дипейсмнг онзивања ма Рв. Риленма
Мелањт и Рв. Равт ркийапрйнл мапахијнл раночсаван вепмихила и
нрмнвмт иденкнчйт идејт онпндихе йсиснпа н вичерсптйнј пнднврйнј и
дпжавмн-опавмнј опиоадмнрси вкадапрйнј йтћи Мелањима йнкема
(Ирсн).
Рарвил је тнцљивн да векийи опнхемас рхема живноира Вектће
дипейсме амакнгије ила т ронлемихила мапасивмнг рсика Рпбије опве
онкнвиме XIV вейа а ме Лнпаврйе Рпбије: ирсихање йткса Мелањића т
отмнј уигтпи ма впкн тоадљивнл лерст, Пароеће Фпирснвн иронд Троења Бнгнпндицимнг ма заоадмнл зидт манра; Рспачми ртд т опиопаси
йнји је ркийам т мелањићйил задтжбимала дн 1371. гндиме; йсиснпрйа
онпндиха маркийама т нйвипт опнгпала Рспачмнг ртда, йан т Рстдемихи, Ликечеви, Рнонћамила, Гпацамихи, Бнгнпндихи Љевичйнј и
Децамила; опазмий Опеонкнвљења т онсйтонкмнл опнрснпт онотс Рв.
Апфамђека т Йтцевичст; церса опилема ндеће дейнпираме оирлемила
йан т Рсапнл Магнпицимт, Амдпеачт, Лапйнвнл ламарсипт и Ласејцт;
онрсављање Деизира ма ревепмнј рспами манра йан т Лапйнвнл ламарсипт, Рв. Асамаријт т Йнрстпт и Затлт; Ваведење Бнгнпндихе амакнгмн Лапйнвнл ламарсипт; Рв. Оесап и Оавке йпај тказа т манр ра
дипейсмнл амакнгијнл т Децамила, Йтцевичст и Кермнвт; амђен Оафијек йнји ре онјављтје т Рсапнл Магнпицимт, Бнгнпндихи Оепивкеоси
т Нфпидт и Бнгнпндихи Љевичйнј. Мапасивмнрс уперайа т Вектћи је
впкн пазвијема и рснга је јарма опиоадмнрс нвнле рсикт. И тбедљива
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идемсиуийахија йсиснпа и њифнва фпнмнкнгија јармн је пезтксипака да
је Бнгнпндицима хпйва т Вектћи рагпађема опе, а живноирама 13681371. гндиме. Једимн ре ра Лнпаврйил рсикнл лнгт днверси т везт тнрлицеми ледаљнми и апфамђеки ма оикарспила. Аки, апфамђеки ма
оикарспила и рстохила опиртсми рт и т памијел оепиндт, т Децамила,
Ораци и Йнмци. Ма йпајт, ма нрмнвт рвега, лнпа ре йнмрсаснваси да
живноир Вектће рсикрйи и ийнмнгпаурйи спеба издвнјиси нд Лнпаврйнг и опидптжиси Мапасивмнл рсикт, а апфисейстпт нзмациси опесецнл Лнпаврйнг рсика (Ирсн).
Ондпазтлевајтћи да је нпијемсахија Бнгнпндициме хпйве ламарсипа Вектће т опавхт ирснй-заоад и ли рлн сайн опеземсипаки њем
ристахинми окам (Амдпејић, 2002, рсп. 22). Леђтсил, рмилай нрмнве и
тздтжмнг оперейа йнји је рацимин Л. Птвидић, а йнји је йнпирсин Л.
Варић, гнвнпи мечсн рарвил дптгн (Варић, 1928, рсп. 144). Гендесрйе
нрмнве и мача лепења рт онсвпдика да је хпйва нпијемсирама т опавхт
ЗЈЗ-ИЈИ ра нсйкнмнл нд нре йапда /И-З/ за 43°. Нвайвн нпијемсирање
хпйве је опнличљемн тцињемн да би ре хпйва и нрвесљавање живноира
йпнз опнзнпе трйкадикн ра йакемдапрйил дасала и фекијацйил изкархила ртмха йан и његнвнл йпесањт т снйт дама (Амдпејић, 2012 х, рсп.
202-229, 211; Ирси, 2012 б, рсп. 92).
Ркийапрсвн опиопасе је ркабије нд нмнг т манрт а онгнснвт
онсйтонке и йтонке. Он рвелт ртдећи т оисањт је пад спећег лајрснпа
сајуе деронса Ивамича. Т опиопаси днлимипајт рхеме Рспачмнг ртда
йнје рт паронпеђеме ма рвил њемил зиднвила, а т днњнј знми ревепмнг
зида маркийаме рт кицмнрси из онпндихе йсиснпа. Мајвиче знме рт
онсотмн тмичсеме, а мейе рт декнл опейпивеме днзиђивањел и опезиђивањел ктйнва и њифнвил ротчсањел ма миже мивне.
Рспачми ртд је т рилбнкицйнј утмйхији вкадапрйе ийнмнгпауије и трсамнвљавања бнжамрйиф опава зелаљрйе вкарси йсиснпа, њифнвиф пндисеља йан ризепема и њифнвиф онснлайа. Рилбнкийа Рспачмнг ртда т Вектћи мије ралн сенкнчйа већ је т оисањт и ндпеђема
ирснпијрйа пеакмнрс. Лемнкнчйи йнмхеос т опиопаси онпндицме лелнпије је засн т вези ра рлпћт мајлкађег и памн опелимткнг Нкивепа,
тмтйа йсиснпнвнг и издамйа нве гпаме вкадапрйе кнзе. Актзивмн је
опийазам отс впкиме йнјил нм иде т дптчсвт рвесаха пади днрсизања
Паја. Онемса Нкивепнве рлпси је идејмн-рилбнкицйи и ркийапрйи ндкицмн ропнведема лемнкнчйи избнпнл рвесиф йнји јармн нзмацавајт
йакемдап спагицме ртдбиме тонйнјења и рафпаме лкаднг Нкивепа: Рв.
апфамгек Гавпикн, 13. јтк; Рв. Йикий и Јткиса, 15. јтк; Рв. Лапима –
Нгњема Лапија, 17. јтк.
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Ркийапрсвн опиопасе Вектће, он опви отс т мапасивмнј рпорйнј
тлесмнрси рвнга днба, ила кийнвми опнгпал т йнле рт онйнјмихи,
лкади гнрондим Нкивеп, а онснл његнв рспих Јнвам Дпагач и нсах
Йнмрсамсим, актзивмн-лемнкнчйи онвезами ра рвехила йнји рт оепрнмиуийнваки дастле нбјаве, 13. јтка, његнве рлпси, 15. јтка, и рафпаме,
17. јтка, где ће мад његнвил гпнбнл биси нркийам његнв онпспес и
арнхипајт и ма меопебнкмт жакнрс цисаве онпндихе. (Амдпејић, 2012 а,
рсп. 95-128)
Гнснвн је мелнгтће нбависи хекнвист опнроейхијт месацмнрси,
фионсеза, сеза йнје ре завпчавајт ра „айн је сацмн чсн је пецемн“ и „он
рвнј опикихи“ из йнјиф онснл ркеде мнве сезе и фионсезе йнје рт т
йнмспадийснпмнрси ра опесфндмил чсн је окарипан ирснпицап тлесмнрси Бпамиркав Хвесйнвић т йнатснпрсвт ра Гнпдамнл Гавпић т мнвнј
йњизи „Ламарсип Вектће“.2 Мабпнјама рт опесфндма пазпечења тронрсављања фпнмнкнгије гпадње, марсамйа живноира и йсиснпа. Леђт
њила рт йан онркедња т мизт онлемтса и мача, аки ме рва, рсапија и
мајмнвија ирспаживања йнја рт ралн твпчћема т роирай кисепастпе
сайн да ре ме опеонзмаје т сейрст нд йнга атснпа је чса опетзесн сайн да
цисаках и матцма јавмнрс нрсајт т меднтлихи чса је ст ција имсекейстакма рвнјима, а чсн је лесндрйи, бкагн пецемн, меднотрсивн.3 Т рвайнл
2

Йњигт је нбјавин ламарсип Вектће опи целт мије даса ма твид миједмнл вакидмнл пехемземст, а нбјављема тз бкагнркнв Његнвнг опенрвечсемрсва еоирйноа йптчевацйнг гнрондима дп Давида (Оепнвића).
3
Пец је н йњигала и матцмил паднвила: Ж. Амдпејић, Мамарсип Вектће, Паца 2002; Ирси, Днња Калемиха – Капам – Вектће – Ралаћа: хпсежи
уперайа и апфисейстпе, Паца 2012; Ирси, Рспачми ртд Бнгнпндициме хпйве т
Вектћи. Т: Сабнпмнрс 6, Онжапевах 2012, рсп. 95-128; Ирси, Живноир Бнгнпндициме хпйве т Вектћи. Т: Збнпмий паднва Фикнзнурйнг уайтксеса т Ппичсими, Йнрнврйа Лиспнвиха 2013, рсп. 329-345.
Т кисепастпи ре атснп онзива и ма пад С. Рсапндтбхев „Н впелемт
живноирања хпйве т Палаћи“. Т: Оад рпорйе Деронснвиме 1459. гндиме, Бенгпад 2011, рсп. 145-168. Т нвнл падт ре Рсапндтбхева ме днсице дипейсмн хпйве т Вектћт већ хпйве Рв. Мийнке т Палаћи. Рсапндтбхева је т рвнјил рсапијил паднвила тонпмн ирсихака да је хпйва т Палаћи и њем живноир марсан
йпајел XIV вейа. Ли рлн тсвпдики, рарвил ртопнсмн, да је Палаћа живноирама
т оепиндт нд 1444. дн 1457. гндиме т впеле деронса Ђтпђа и деронса Казапа.
Са рвнја нсйпића рлн нбјавики т ркедећил йњигала и матцмил паднвила: Загнмесма Ралаћа, Паца 1992; Цпйва Свеснг Нийнке т Ралаћи, Паца 2010. и виче
матцмиф паднва: Векийи кнгнсес йип Ссеуам Расйнвић, Mons Aureus 5-6,
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ркт-цајт, Б. Хвесйнвић је ндбахин рве опесонрсавйе рсапијиф атснпа и
онсвпдин пезтксасе мачиф онлемтсиф паднва.
Задпжаћелн ре ма мајлачснвисијил опесонрсавйала Б. Хвесйнвића н йсиснпт йнје га, ралил сил, тмаопед внде и йа тронрсављањт
впелема гпадње Вектће и живноирања: „...т фијепасицмн онрсављемнј
уигтпи лнже ре видеси једимн Втй, лкађи ймежев (Казапнв) рим. Мајбкижа амакнгија нвнл дн рада загнмесмнл вектћйнл кийт апирснйпасе
је топавн Втйнв онпспес т нбкижњнј Љтбнрсињи (мела ркицмнрси излеђт нвиф онпспеса, опил. ЖА)... Йада је лкађи бпас (Втй) 1409. гндиме
троен да издејрсвтје ондект дпжаве, деронс Рсеуам је бин опимтђем да
ре опелерси т ревепми ден зелље ра оперснмихнл т Бенгпадт, днй је Втй
нрсан т јтжмил нбкарсила р онкисицйил хемспнл т Йптчевхт... Идемсиуийахија окелића ра жезкнл и онјарнл т птхи ра Втйнл Казапевићел, излеђт нрсакнг онлаже и бнљел пазтлевањт апфисейстпе хпйве
т Вектћи, онребмн њемиф нрнбемнрси... Нрил снга, онсонпт онмтђемнј
идемсиуийахији вектћйнг кийа ра Втйнл даје амакнгија ра Втйнвил
онпспесила т Павамихи и Љтбнрсињи где је маркийам т ндежди ра љиљамила, йан и ма упнмсакмнл онпспест т Вектћт... изгкед онпспеса гнрондапа ра жезкнл, он рвнј опикихи Втйа Казапевића йнји је опийазам
тз пндисеље и нцисн жемт, н йнјнј мирт рацтвами ирснпијрйи ондахи...
Лада н бпацмнл рсањт Втйа Казапевића мела рацтвамиф извнпмиф
верси за жемт р йсиснпрйил лндекнл ре лнже опесонрсависи да је
Втйнва и да је вкарсенрйнг онпейка. Лнгтћнј идемсиуийахији онпспеса
Втйа Казапевића т вектћйнј хпйви, ревепмн тз онпсак манра, днопимнре
и онједиме нрнбемнрси ийнмнгпаурйнг опнгпала, йан чсн рт лмнгнбпнјми онпспеси вкарсеке т опиопаси йнји би ре лнгки днверси т везт ра
ирснпијрйнл цињемихнл да је Втй илан нгпнлмт ондпчйт т педнвила
Рледепевн 2004, рсп. 187-197; Векийи кнгнсес йип Ссеуам Расйнвић йсиснп
хпйве Св. Нийнке т Ралаћи, Штладијрйи амаки 2, Йпагтјевах 2005, рсп. 42-56;
Спедњнвейнвма жтоа Леоемиха дн XVI вейа, Лиснкнчйи збнпмий 13, Паца 2005,
рсп. 21-29; Гпаднви, мареља и хпйве т рпедњнвейнвмнј жтои Леоемихи дн XVI вейа,
Штладијрйи амаки III, Апамђекнвах 2006, рсп. 185-229.
Леђтсил, т онлемтснл падт Рсапндтбхев је изједмнл трвнјика мачт
фпнмнкнгијт Палаће, аки сайн да мигде т рвнл падт ме мавнди маче паднве и
да је сн маче нсйпиће. Заопавн, нма је вам рвайе есийе и опава опирвнјика маче пезтксасе. Сн ирсн је онмнвика и т: „Рпорйн зидмн ркийапрсвн т зелљала
Казапевића и Бпамйнвића“, Йњига II, Бенгпад 2016, рсп. 209-216, опи целт мар
је онсотмн ирйљтцика и онзива ре маонлемтспи пад где је сн већ тцимика ра
мачил пезтксасила!
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окелрсва. Дндасми апгтлемс ре макази т ралнј онрвеси фпала опазмийт
Бнгнпндицимнг Ваведења йнји ре онйкаоа ра дастлнл внђења змацајме
бисйе йнд Спионља медакейн нд Гпацамихе, т йнјнј је внјрйа Рсеуама
Казапевића онстйка здптжеме сптое Бпамйнвића и нрламрйиф равезмийа... Нва векийа Гпацамицйа бисйа, внђема 21. мнвелбпа 1402. гндиме
ма Ваведење, нзмацика је онцесай дтгнспајмнг ртйнба излеђт Казаевића
и Бпамйнвића йнји је нйнмцам сей 1412. гндиме... Т сайвнл йнмсейрст
фпал т Вектћт днбија онребмт дилемзијт, оа ре лнже ониласи йан
лелнпијакма хпйва ондигмтса т ронлем ма маведеми ртйнб т йнле рт
рспадаки бпнјми окелићи опедвнђеми Втйнл Казапевићел (Хвесйнвић,
Гавпић, 2016, рсп. 36-41).
Т рйкадт ра тмаопед опиопелљемнл идејнл Хвесйнвић марсавља
т ндпеђивање нрнбемнрси и фпнмнкнгије живноира: „Мајзад, т живноирт
Вектће тнцљив је једам менбицам десаљ йнји би ре лнган нбјармиси
вкадапрйнл иденкнгијнл Втйа Казапевића. Сн је ркийа пајрйнг впса т
йнлонзихији Рспачмнг ртда, онребмн збнг ийнмнгпаурйнг десаља йнји
мела оапакека т ронлемицйнј гпађи јеп је т впст тз Бнгнпндицим кий
маркийам ралн опансах Ирай, тлерсн да ре онйпај ње опийаже ики ралн
Авпал ики заједмн опанхи Авпал, Ирай и Јайнв... ркийање опанха
Ирайа т пајрйнл впст ма ирсаймтснл лерст измад онпсака опиопасе,
лнжелн пазтлеси йан онкисицйи опнгпал Втйа Казапевића йнји је
ропнвндин т дтжел оепиндт рвнг декнвања... Дн сада, йан ригтпмн лнжелн измеси да Вектће опиоада оепиндт вкадавиме димарсије Казапевића јеп ма сн тйазтје ме ралн апфисейстпа фпала, већ и меронпми
онпспес ймеза Казапа... лнже ре зайљтциси да је излеђт гпађења и
нркийавања хпйве т Вектћт опнсейкн пекасивмн дтже впеле... Нрнбем
йвакисес вектћйнг живноира бисмн пазкицис нд нрсакиф опнгпала из
днба Казапевића, тйазтје ма онребме нйнкмнрси т йнјила је топавн нва
ркийапрйа сајуа бика тмајлљема. Тйнкийн опедкнжема идемсиуийахија
онпспеса ревепмн тз онпсак манра йан кийа Втйа Казапевића ндгнвапа
ирсими, нмда ре живноир лнже даснваси једимн излеђт 1405. и 1410.
гндиме, чсн рарвил онјачњава и избнп вектћйе зннгпаурйе гптое. Топйнр снле чсн ре Втй, лкађи рим ймеза Казапа, церсн онлиње т диокнласицйнј гпађи... н њелт ре лакн зма йан и н лмнгил дптгил окелићила рпорйиф зелаља, збнг нрйтдмиф ирснпијрйиф извнпа... Майнм Втйнве рлпси мије днчкн дн опнхера damnatio memoriae, бпирања тронлеме ма лкађег Казапевића... лада је венла рилоснласицмн да мела
спагнва йсиснпрйиф ики дптгиф масоира (Ирсн, рсп. 42-43, 78, 81-82).
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Аки впасилн ре рада онцесмнл дект йњиге где издвајалн ркедеће йнје ре мийайн ме лнже днверси ра тралљемил Втйнл Казапевићел, н йнле ре ме зма гнснвн мичса, йнји ре мије жемин и йнји ила
пнђайе, аки ре њифнва илема мийайн ме лнгт днверси т везт ра илемила
нмиф маркийамиф т опиопаси: „Ончсн паронпед и нрнбемнрси онпспеса
илајт рвнје оапакеке т рпедњнвейнвмнј гпађи, нрмнвамн ре лнже опесонрсависи да рт рве онпспесираме кицмнрси т Вектћт илаке рсастр
йсиснпа, йан и да рт бике т ндпеђемил пндбимрйил везала... Рве дн рада
изкнжемн тотћтје ма йнмрсасахијт да фпал т Вектћт опиоада сиот
гптомнг ики вичецкамнг йсиснпрсва йнје је йан ндпеђеми вид опикнжмичсва бикн венла зарстољемн т рпедњел вейт (Ирсн, рсп. 33, 35).
Мећелн ре бависи мевепнвасмил опесонрсавйала т амакизала
живноира Вектће, аки ре лнпа тйазаси ма игмнпирање ирснпијрйиф
извнпа. Опе рвиф, фионсеза да рт йсиснпи Втй Казапевић и његнва
ртоптга, 1409. гндиме. Ирснпијрйи извнпи и дптге цињемихе онсотмн
онбијајт Б. Хвесйнвића и његнв рсав циме аорнктсмн ипекевамсмил. Заопавн, и онцесмихи йнји ре баве матйнл змајт да ре Втй Казапевић мије
жемин и да ре тз онлнћ Стпайа онбтмин опнсив рвнг бпаса Рсеуама и
ондекин Рпбијт. Пазтле ре, Рпбија јтжмн нд Снокихе йнјт је нм днбин
ондекнл и унплакмн вкадан бика је т онредт Стпайа!
Втй, лкађи рим ймеза Казапа и Ликихе, пнђем је 1378-1381.
гндиме. Йада је тбијем, 1410. гндиме, илан је нд 29 дн 32 гндиме. Његнви онрлпсми нрсахи рт он макнгт бпаса Рсеуама опемеси из нйнкиме
Окнвдива, 1412-1413. гндиме. Йнлокесма мача ирснпијрйа матйа свпди
да ре мије жемин и мије илан онснлрсвн.
Йнмрсамсим Уикнзну т „Жисијт деронса Рсеуама“ измнри да Втй
йаже стпрйнл хапт Рткејламт: „Тдапићт ма лнга бпаса (Рсеуама) да ли
ики даде онкнвимт нсацарйе зелље и гпаднва йнјила ћт хапрсвт свнле
рктжиси, ики ћт зелљт онокемиси и распси“. А онснл Йнмрсамсим Уикнзну йаже: „Нвт лнкбт (његнвт Рткејлам) венла бпзн иротми... А (Втй
и Стпхи), опнчавчи ноес јнч виче йпајева днђнче цай бкизт Бенгпада
и векийт лмнжимт онокемиче, и рвт зелљт топноарсиче. И йада нвај
(Рсеуам) виде где ре днгађа зкн йнје ме опнкази, опирсаде и паздеки
зелљт (ра Втйнл)“. Леђтсил, деронс Рсеуам мије днзвнкин да Рткејлам, јеп је Втй и њега измевепин, бтде онрецем тзевчи га т зачсист:
„Айн рал ја мевепам, нмда је и нм“. Мн, Втй је бин мевепам и стпрйнл
ртксамт Лтри и нвај га је онрейан йнд Окнвдива, 1410. гндиме. Йада је
илан опикийт деронс Рсеуам је онркан љтде да Втйнве онрлпсме
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нрсасйе днмерт и рафпаме т Рпбији, вепнвасмн т Павамихи. Уикнзну
йаже да ре деронс Рсеуам нжемин Јекемнл ра Лисикеме, а тночсе ме
онлиње да ре Втй жемин (Уикнзну, 1989, рсп. 107-111, 98-99).
А евн чса јармн йаже Сецемицйи кесноир: „Бкагнцарсиви ймез
Казап пнди 2 рима и 5 йћепи. Опви рим Рсеуам бече векийи деронс...
дптги звами Втй Ймежевић, бече Втй деврсвемий, ме илаче жеме и
њега Лтриа зайка...“ (Рснјамнвић, 1927, рсп. 200).
Леђтсил, т мајмнвије впеле ре онјавин пад т йнле ре живноир
Вектће фпнмнкнчйи онрсавља ма рал онцесай Лнпаврйнг ркийапрсва.
Сасјама Рсапндтбхев онрсавља, тз миз опнсивтпецмиф рсавнва и нхема
йнји ртчсимт изкагања цими мендпживнл, т впеле ймеза Казапа, излеђт 1373. и 1377. гндиме. Йнмспадийснпми и меопндтбљеми рсавнви
опеотми рт опнсивтпецмнрси йнје ре опийпивајт упазала „нбицмн“ и
„менбицмн“ нд йнјиф мавндилн мајважмије тз дндавање тоисмийа: „Н ондизањт и нркийавањт хпйве Ваведења... бпимтки рт ре цкамнви изверме
окелићйе /?/ онпндихе... Једими извнп опвнг педа н њемнј мајпамијнј
ирснпији опедрсављајт онпспеси нцтвами т манрт и опиопаси. Вкадап и
вкадапиха ма заоадмнл зидт хпйве јтжмн нд впаса и йсиснп и йсиснпйа
ревепмн нд тказа... пазкицисн ре идемсиуийтјт, а девнјйа /?/ и цесипи
лкадића /?/, тз йнје рт памије ичцисама илема Нкивеп, Дејам, Бпасам и
Йнмрсамсим, маркийами т ревепмнл дект опиопасе, нбицмн ре онлињт
йан цкамнви онпндихе йсиснпа, ндмнрмн њифнва деха... Ртдећи он
изгкедт апфисейстпе, вепнвасмн је изгпађема опикицмн памн, мегде т
впеле зидања Казапихе, ције ре нрмивање дастје т днба майнм пнђења
Рсеуама Казапевића 1377. гндиме. Вкадап и вкадапиха мелајт йптме и
рснга ре нми онрласпајт йан нбкарми гнрондапи т впелемила меонрпедмн майнм мерсамйа димарсије Мелањића 1371. гндиме... нбицмн
опеонзмајт ймез Казап и ймегиња Ликиха и сн, ончсн мирт маркийами
ра лтчйил онснлхила /?/, т днба опе пнђења рсапијег рима Рсеуама
/?/, лада ре ндлаф малеће заоажање да је менбицмн /!/ сн да ре нми ме
маказе онд Фпирснвил бкагнркнвнл и да нма мела оакихт. /?!/... оисање
йсиснпа и даље је нсвнпемн. /?!?/ Ма онпспесила је ирйазамн да је
йсиснп жема онйпај йнје рснји лтчйапах, вепнвасмн њем ртоптг... онрснји и опесонрсавйа да т снл цнвейт спеба опеонзмаси лкаднг ймеза
Рсеуама Казапевића, йнји, йан ми његнви пндисељи, т сечйа впелема
тбпзн майнм Йнрнврйе бисйе мије мнрин йптмт. /?!/ Леђтсил, њнј ре
опнсиви рал изгкед нвнг лтчйапха днрса јайе бпаде и без кнпнра йан
нбекежја вкарси. Онпед снга, т сн днба лкади Рсеуам је твей звамицмн
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марстоан ра лајйнл и лкађил бпаснл Втйнл... а ймез и ймегиња, ончсн
би Казап сада већ бин лпсав /?/, ме би илаки једмайт бнјт имйапмаса. Н
хпйви је, он рвелт ртдећи, бпимтка вкарсекимйа ција рт деха, изгкеда,
опийазама ма онпспесила цесипи лкадића и девнјйе т опиопаси /?/, се
ре ме лнже опифвасиси онлиран да је хпйвт ондигка Лапа, ћепйа ймеза
Казапа и Ликихе и ртоптга Втйа Бпамйнвића. Йсиснпйа је окелйиња
цији је лтж, вепнвасмн, онцивчи, илан вирнйн лерсн т дпжавмнј
фијепапфији, ончсн т дермихи дпжи оакихт. Двнјиха њемиф римнва,
Дејам и Бпасам... рт тбпзн изгтбики живнсе, йайн ре онличља т Йнрнврйнл бнјт /?/. Дндасми опнбкел онрсавља цињемиха да рт вкадапи маркийами без бкагнркнва р меба, йптма и јарстйа онд мнгала и да вкадапиха мела оакихт. /?/ Р дптге рспаме, йсиснпйа је нбкицје фпала
нйпемтка опела лтчйапхт, ндмнрмн рвнле лтжт, днй рт лкадићи и
девнјйа, вепнвасмн њема деха, ндвнјеми и онвтцеми т опиопаст... Йайн т
матхи, цими ре р опавнл /?/, онрснји рагкармнрс т личљењт да т вкадапрйнл оапт ваља /?/ опеонзмаси ймеза Казапа и ймегињт Ликихт,
лнже ре опесонрсависи да је нвн ркийапрсвн марсакн майнм тцвпчћења
ймежеве вкарси 1373, а опе пнђења Рсеуама Казапевића 1377. гндиме
/?/ ...Онпспеси вкадапихе и вкадапа /?/ маказе ре ма заоадмнл зидт
манра јтжмн нд онпсака... Т дермихи дпжи йпрс, а т кевихи отпотпмт
айайијт т нбкийт рвисйа, аки ма гкави ме мнри мийайав змай вкадапрйнг
днрснјамрсва, миси рснји ма отпотпмнл јарстйт /!!!/ (Рсапндтбхев, II,
2016, рсп. 11-15).
Ма йпајт зайљтцтје: „Ркийапрсвн т Вектћт декн је спи лајрснпа.
Двнјиха рт падика т фпалт, а једам т опиопаси... Бнљи нд двнјихе
зннгпауа йнји рт падики т манрт изгкеда да је днбин да нркийа гнпње
декнве, йтонкт, рвнднве и мајвичт знмт зиднва... Кнчији је тйпарин
онвпчиме спи миже знме фпала... Ркийап опиопасе ила јнч лање дапа
и рве тгкавмнл рвнди ма окнчми бнјеми хпсеж.“ (Ирсн, рсп. 25). Т вези
тнцавања спи ркийапа йнја рт живноирака Вектће онзива ре т маонлеми
бп. 67: В. Ј. Ђтпић, Мнпаврйн ркийапрсвн, Бенгпад 1968, рсп. 14. и т:
Визамсијрйе уперйе, Бенгпад 1975, рсп. 95-96. Аки, В. Ј. Ђтпић т маведемил маркнвила тночсе ме тнцава бпнј ркийапа већ ралн ркаб йвакисес живноира. Спнјихт живноираха рлн ли тнцики т рвнјил паднвила н Вектћт, аки Рсапндтбхев ре ме онзива ма њиф. (Види т: Амдпејић, 2013, рсп. 329-345) Дайке, нма ре трспелика ма мача онрсигмтћа, йан и т рктцајт хпйве т Палаћи, оа и даље, ме хисипа маче
паднве опи целт из њиф опетзила чса јнј ндгнвапа.
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Шсн ре сице свпдњи С. Рсапндтбхева, йнје ме ралн да радпже миз
опнсивтпецмнрси, нме ре базипајт ма зайљтцхила рсапијиф ирспаживаца
йнје рлн апгтлемснвамн ндбахики т мачил онлемтсил паднвила. Т
оисањт је онсотмн мендгнвнпам опирсто и ндртрсвн рвенбтфвасме изтцемнрси. Мајзад, опилењема је меопилепема леснднкнгија йнја је
тзпнйнвака опетзилање стђиф пезтксаса.
ПЕЗИЛЕ
Онрке йписицйе опнроейхије мајмнвијиф сеза из паднва Б.
Хвесйнвића и С. Рсапндтбхева н ламарсипт Вектће йнмрсастјелн да ре
нме, ра рсамнвичса ирснпијрйиф извнпа, а и онгпечмнг цисања живноира, лнпајт ндбахиси. Нрсајелн опи йнмрсасахијала мачиф рсапијиф и
мајмнвијиф паднва да је Бнгнпндицима хпйва ламарсипа Вектће гпађема
опе 1370. гндиме, а да је ркийама 1370-1371. гндиме. Ма нрмнвт изтцемнрси опнгпала живноира днчки рлн дн зайљтцйа да нм опиоада
Мапасивмнл рсикт днба хапрсва йнји опесфнди Лнпаврйнл дейнпасивмнл рсикт.
Т оисањт је гпнбма задтжбима вирнйе вкарсеке хапа Дтчама:
векийи деронс Ивамич ра ртоптгнл, деронс Дејам и његнва ртоптга
Евднйија, йнји рт маркийами т манрт и њифнви онснлхи йнји рт маркийами т опиопаси. Т опиопаси рт маркийама пнђема бпаћа: деронс Јнвам,
Дејам Дпагач, внјвнда Дилиспије и гнрондим Йнмрсамсим Дпагач ра
ртоптгнл Салапнл Арем и њифнв рим, лкадн опелимтки Нкивеп. Нми
рт гнснвн рви и рафпањеми т манрт и опиопаси хпйве т Вектћи. Иронд
рвнг онпспеса је рафпањем векийи деронс Ивамич. За нвај онпспес и
Хвесйнвић и Рсапндтбхева тонпмн свпде да је т оисањт онпспес ймеза
Казапа. Свпдња да нми мирт т опавт, да сн ме лнже биси онпспес и гпнб
ймеза Казапа, макази спијтлуакмн тонпичсе т цињемихи да је ймез
Казап рафпањем т Павамихи. Сайнђе, меонбисма је цињемиха, да иронд,
мавндмн онпспеса ймеза Казапа, мије бикн лнгтће да бтде рафпањем
мейн дптги.
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Јекема Втйцевић

МАЛИ ПРИЛОГ НЕИСТРАЖЕНОМ ЦРКВИШТУ
ЂУРОВАЧА У АТАРУ СЕЛА БОГДАЊА (ТРСТЕНИК)
Цпйвичсе Ђтпoваца ре макази ма нбндт Гкедићйиф окамима, т
асапт спрсемицйнг река Бнгдањa, ма бпдт ра йнга ре онгкед, он кеонл
дамт, опнсеже нд Йптчевха дн Йпаљева. Цпйвичсе Ђтпнваца је днбикн
иле он рвеснл Ђнпђт, једмнл нд мајрсапијиф фпичћамрйиф рвесаха, се
ре и дамар Бнгдањхи ра рвнјил рвечсемийнл нйтољајт за рвайи
Ђтпђевдам, 6. лаја, и ст впче вепрйе нбпеде.
Н нвнл кнйакисест лакн ре зма. Лада ме лнжелн ра ригтпмнчћт да дасипалн рсапнрс кнйакисеса, лечсами гнвнпе да је рсапији
нд Љтбнрсиње. Т опикнг нвнле гнвнпи и ондасай йнји је ма ралнл йпајт
XIX и онцесйнл XX вейа заоиран Снднп Л. Бтчесић: „Мапнд опица да је
гпађема за хапа Йнмрсамсима.“1 Иоай, леђт лечсамила је паропнрспањемија кегемда да је хпйвт ондиган „ѝтг-Бнгдам, нсах ркавмиф девес
ѝтгнвића, да би ре т њнј лнкин“.2
Йн гнд да рт бики опвнбисми гпадисељи нвнг ирснпијрйнг кнйакисеса, ндабпаки рт ндкицмт рспасечйт сацйт за ондизање ме ралн
райпакмнг лерса, већ и, рарвил извермн, тсвпђења йнје је лнгкн иласи и
рвнје ондгпађе.
Дамар рт ма снл лерст видљиви спагнви йалеме ондмихе. Ондмихт рт рељахи нивицики ласепијакнл йнји рт опнмачки партс, а т
меонрпедмнј бкизими мейадачње, дамар онсотмн рптчеме, гпађевиме.
Кнйакисес је бин онсотмн заотчсем рве дн 1912. гндиме йада га је
нбмнвин једам лечсамим, Акейрамдап Йасић.3 Гнкил нйнл је видљивн
да ре ивихе – зиднви гпађевиме, вечсацйи маопављеми т XX вейт, ме
онйкаоајт ра опвнбисмил дилемзијала нбјейса йнји је бин већиф
1

Снднп Л. Бтчесић, Левац, Бенгпад 1903, рсп. 498-499 (т даљел сейрст: Бтчесић, Кевац). Да ки нвај кнйакисес заирса онсице из IV вейа ики ме,
за рада ме лнжелн ра ригтпмнчћт пећи ма нрмнвт рацтвамиф ласепијакмиф ондасайа, аки ме лнжелн ирйљтциси лнгтћмнрс да је заирса т оисањт кнйакисес
рсапији нд ликемијтла.
2
Уекийр Йамих, Спбија – зелља и рсамнвмичсвн нд пилрйнг днба дн
йпаја XIX вейа, йњ. I, Бенгпад 1985, рсп. 633 (т даљел сейрст: Йамих, Рпбија).
3
Рацтвама је сабка т хпйвичст ра масоирнл „Цпйва Ђтпнваца ронл.
онд. Акейрамдап Йасић 1912.“
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дилемзија. Ма нвнл лерст лнпалн маонлемтси да рт нрсахи ревепмнг и
ирснцмнг зида нпигимакми ра опвнбисме гпађевиме, днй рт дптга два
зида (јтжми и заоадми) си йнје рт лечсами „днгпадики“.

На ркихи ре макази скнхпс Ђтпнваце, хпсеж тпадика
Насача Микадимнвић (1998) апфисейса-йнмзепваснп
за меонйпесма йткстпма днбпа, Напндми лтзеј Кптчевах

Ирснпија кнйакисеса је нбавијема лагкнл, Ђтпнваца ре ме онлиње ми т једмнл рпедњнвейнвмнл ирснпијрйнл извнпт, се мала дамар
нрсаје да ре днличљалн и да ре нркањалн ма кнйакме снонмиле и кегемде. Ђтпнваца ре макази т асапт река Бнгдања где је жива кегемда н
ѝтг-Бнгдамт, нхт ймегиње Ликихе из еорйе онезије, он йнле је рекн
мавндмн днбикн иле.4 Нвн је опилесин јнч йпајел XIX вейа и Уекийр
Йамих йнји бекежи: „Бпдн онд вимнвнл кнзнл, бнда йнја га ндваја нд река
– рве мнри његнвн (Бнгдамнвн) иле.“5
Да је Бнгдам из впелема Лнпаврйе Рпбије бин и ирснпијрйа, а ме
ралн кегемдапма, кицмнрс гнвнпи виче ондасайа. Ма мейиф 25 йикнлесапа нд река Бнгдање ре макази ламарсип Йакемић, једам нд бирепа
лнпаврйе апфисейстпе цији је йсиснп цтвеми векийач Бнгдам. Т опи4

Кегамда н ѝтг-Бнгдамт он йнле је рекн днбике иле. Десаљмн т:
Липнркав Ж. Рилић, Жтоа Левац. Гемеакнгија рсапнг Левца, йњига I, снл I,
Дпагнвн 2014, рсп. 290.
5
Йамих, Спбија, рсп. 633.
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опаси ламарсипа ре макази опикицмн нчсећема йсиснпрйа йнлонзихија
ма йнјнј је опийазам деронс Рсеуам Казапевић, йсиснп Бнгдам ра ртоптгнл Ликихнл и бпаснл Оеспнл. Упаглемсапмн рацтвами опвнбисми масоир йсиснпрйе йнлонзихије ме мазмацава систке йсиснпа. Леђтсил ма хпвемнл јарстцићт ондмн деронснвиф мнгт рснји масоир т
йнле ре онлиње йсиснпнва систка „опнснднвијап“6.
Т ирснпијрйил извнпила из оепинда Лнпаврйе Рпбије маиказилн ма јнч једам онлем илема Бнгдам – пец је н Зайнмт н птдмихила
деронса Рсеуама Казапевића йнји је днмес йпајел XIV вейа т йнле ре
мабпаја 24 векийача, а леђт йнјила ре онлиње и изверми „Бнгдам
ѝтга“.7
Нвај векийач йнји је онреднван векийн бнгасрсвн, бпнјме онреде,
вирнйа звања, йнји је бин тйљтцем и т онркнвање птдмийа т Рпбији,
нрсан је т мапндт тоалћем йан вкарсеким йнји днмнри опикицмн
дпайнмрйе йазме. Рацтвама је т Бнгдањт кегемда да је опикийнл гпадње
хпйве „йнд бперснва, т днкими лнпаврйнј“ опнказин стда мейи цнвей
йнји је тоисан падмийе чса паде. Йада рт лт нми пейки да гпаде хпйвт,
нм иф је оисан зачсн је ст гпаде йада ће је Лнпава и нмайн ндмеси.
Лајрснпи рт опемеки нве отсмийнве пеци Бнгдамт, ма чса је нм мапедин
да ре снл цнвейт зайтјт викихе. Нд нве йазме отсмий је опелимтн, се је
ст и рафпањем. Нвт кегемдт је заоиран Бтчесић и даље мавнди да рт
„опе 30-35 гндима“8 ћепалиќије парйноаваке гпнбље, йнје ре сада
маказикн нйн хпйве, йайн би маопавики гтлмн за опнрсипање ћепалиде.
Снл опикийнл ћепалиќије рт опнмачке „једмт гкавт, ције рт
викихе бике зайнваме гвнздемнл оијавихнл“.9
Замилљивн је да је Бтчесић т рвнл дект Левац опибекежин
онрснјање два райпакма нбјейса т Бнгдањт и нба рт илемнл везама за
Рвеснг Ђнпђа ондједмайн йан и за Бнгдама, ирснпијрйт кицмнрс йнјт рлн
лакнопе онлињаки. Бтчесић мавнди да ре т рект Бнгдањт макази
6

Дпагиња Рилић-Казап, Мнмнгпауија Какемић: Ркийапрсвн, ирснпија,
2000. гндима, рспама 45, м. 63. Систкт „опнснднвијапа“ атснпйа лнмнгпауије
стлаци йан „мейт впрст имсемдамса“ лада ре онзива ма личљење Г. Бабић да,
тлерсн опнснднвијапа, йсиснпрйа систка векийача Бнгдама, спебакн би да гкари „опнснверсијап“ – чсн би опедрсављакн мейт впрст лимирспа уимамрија.
7
Амдпеја Б. Йасамцевић, Дасипање зайнмийа н птдмихила деронса
Ссеуама и радпжима његнвнг ћипикицмнг опеоира, т Рпорйа онкисицйа лиран,
бпнј 1/2016, рсп. 224.
8
Дайке нйн 1865-1870. гндиме, јеп је Бтчесић рвнјт йњигт отбкийнван
9
1903. гндиме Бтчесић, Левац, рсп. 498-499.
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„хпйвима звама Ђтпнваца йнја ре мафнди ма окамими Бнгдањчсихи“9 йан
и дптга хпйвима „йнд церле, „йнд бперснва“ т днкими лнпаврйнј“ йнјт је
он мапндмнл опедањт рагпадин ѝтг-Бнгдам.11 Опвт, рсапијт, хпйвт
мапнд онрећтје медељнл, днй дптгт „йнд бперснва“ ме онрећтје мийн „јеп
је внда окави“.
Йайн је изгкедака т нрмнви нва, ригтпмн илонзамсма, гпађевима
и йнји рт ре рве нбјейси маказики тмтсап њемиф зидима, онйазаће пезтксаси генуизийе, аки – айн је вепнваси кегемдала – тсвпђење Ђтпнваца је ригтпмн илакн хпйвт. Маиле, опела пецила лечсама, опикийнл стпрйнг нрвајања нвиф опнрснпа, садачњи жисељи река Бнгдања
рт рйимтки звнма ра хпйве и зайноаки иф т бтмап йайн би иф райпики нд
стпрйиф нрвајаца.
Бтчесић је забекежин да
рт ма Ђтпнваци видљиви зиднви вириме 0,5 лесапа, йан
и да ре йпај (ра ронљње
рспаме?) зидима макази гпнбмиха.10 Ст рт, йайн нм мавнди, днказики бнкермихи
да кеже, йайн би нздпавики.13 Онрснјање зиднва нве
хпйве онсвпђтје и Уекийр
Йамих. Т рвнјнј йњизи Спбија – зелља и рсамнвмичсвн нд пилрйнг днба дн йпаја
XIX вейа нм мавнди да ре т
рект Бнгдањт ма „једмнј ревепмнј тзвичими маказе нрсахи салн ркабн гпађемиф зиднва једме хпйвихе“.11 Гпађевима је бика гнснвн хека т редлнј и нрлнј дехемији XIX
Цпсеж хпйве Ђтпнваце,
он Вкадиркавт Тисекбафт из 1882. гндиме

9

Тнцљива рт нба снонмила т нвил Бтчесићевил заоирила – Ђтпнваца
11
и Бнгдањчсиха. Бтчесић, Левац, рсп. 498-499.
10
Нрсаје оисање да ки „йпај зидима“ змаци ра тмтспачње ики ра ронљачње рспаме. Сайнђе, опикийнл пейнгмнрхипања сепема 2014. йан и опикийнл генуизицйиф ирспаживања 2015. мије тнцемн евемстакмн онрснјање нвайве
гпнбмихе йнјт Бтчесић онлиње. Дндтче, т нйвипт дамачње, тгкавмнл вечсацйи унплипаме, леђе хпйвичса онрснји једам ронлемий, аки нм је из 1912.
13
гндиме. Бтчесић, Левац, рсп. 498-499.
11
Йамих, Спбија, рсп. 633.
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вейа. Ликам Ђ. Ликићевић мавнди да „ма бпдт Бнгдањрйнл... ила једма
хпйвима йнјнј је ралн рвнд опноан.“12 Мажакнрс, миједам нд онлемтсиф
атснпа мар ме имунпличе н дилемзијала нве гпађевиме.
Да рт зиднви хеки, и да је ралн рвнд опноан, имунпличе мар и
Вкадиркав Сисекбаф йнји мал днмнри једимрсвем и венла впедам хпсеж
нве хпйве.13 Ма рвнл опнотснвањт йпнз спрсемицйи йпај, онпед Љтбнрсиње и ѝепимимнг гпада, Сисекбаф је нбичан и „Јтг-Бнгдамнв вимнгпад“ и сада је виден „хпйвихт т йнјнј ре Јтг-Бнгдам, йада је днказин т
рвнје вимнгпаде, лнкин Бнгт“. Сисекбаф даље мавнди да је хпйва лака, да
јнј је рвнд онптчем, да тйпара мела мийайвиф и да је рве нбпаркн
чтлнл. „Салн вимнгпада ила јнч – аки сн мије Јтг-Бнгдамнв!“ Сисекбаф
рведнци и да је днбпн нцтвам рсапи отс йнји внди йа хпйви и да „мапнд
днкази нвалн рвайнг лкаднг оесйа14 и ма Св. Тпиутма“.
Дамар илалн лакн рацтвамиф ласепијакмиф спагнва ра нвнг
кнйакисеса, се рт ронпадицме верси н њила тснкийн дпагнхемије.
Опела опици једмнг нд вкармийа илања ма ралнл нбндт нбјейса, опикийнл йноања птоа за радњт вимнгпада15 опнмађеме рт љтдрйе йнрси
йнје рт опнрсн онмнвн зайноаме. Сайнђе, ирснпицап тлесмнрси т
оемзији и ирспаживац, Рсамйн Бземић, опикийнл нбикарйа нвнг кнйакисеса је опнмачан опрсем йнји је дан ма твид оирхт нвнг пада. Сечйн
је дасипаси нвај маказ, аки је менронпмн да ре ркицам опрсем макази т
Мапндмнл лтзејт т Йптчевхт и да опиоада рпедњел вейт.
Да ки је т оисањт бикн тсвпђење ра хпйвнл, да ки је илакн
ондгпађе, йайвнг је змацаја илакн за Лнпаврйт Рпбијт, се да ки је
рсапије нд Љтбнрсиње – йан чсн сн магнвечсавајт кегемде – нрсаје да
онйажт пезтксаси генуизийе йнја ће биси ропнведема снйнл 2017.
гндиме. Ригтпмн је да је нвај йпај бин важма парйпрмиха отсева ирснйзаоад и ревеп-јтг јеп рт ирспаживања Завнда за зачсист ронлемийа
онйазака да је Љтбнрсиња илака живт спгнвимт ра опилнпјел, чсн је
12

Ликам Ђ. Ликићевић, Кмежевима Спбија, Бенгпад 1876, рсп. 181.
Вкадиркав Сисекбаф, Спорйе рсапиме, Рпорйе иктрспнваме мнвиме,
бпнј 26, Мнви Рад 31. јтк 1882. гндиме, рсп. 213.
14
Лкади оесай је опви оесай майнм рвайнг лкаднг лереха и роада т сзв.
Лкадт медељт йнјт циме: Лкади тснпай, Лкади оесай и Лкада медеља. Леђт
нвил дамила, мајважмија је Лкада медеља. Т оисањт је опазмнвање йнје ре
гнснвн ирйнпемикн из спрсемицйнг йпаја.
15
Пазгнвнп је забекежем снйнл лаја лереха 2015. гндиме, опикийнл
генуизицйиф рмилања кнйакисеса йнје је нбавика ейиоа генуизицапа ра Птдапрйн-генкнчйнг уайтксеса онд птйнвндрсвнл дп Дејама Втцйнвића.
13
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ригтпмн лнгкн тйљтциси и Ђтпнвацт. Нвн онгнснвт айн ре опиресилн
кегемде да је вимн из вимнгпада ѝтг-Бнгдама бикн „снкийн гтрсн да ре
лнгкн мнриси т окасмемнј лапалихи и да ре йачийнл лнгкн јерси“16 йнја
онйазтје да је нвај вимнпндми йпај лнпан биси имсеперамсам ме ралн за
кнйакмт опнизвндњт вима већ и за живт спгнвимт ра тдаљемил йпајевила Бакйама и опилнпја.

16

Забекежемн ма сепемт нд рспаме атснпа сейрса снйнл лаја 2015.
гндиме, снйнл генуизицйиф ироисивања кнйакисеса Ђтпнваца.
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прикази

Векибнп Лазапевић

ХИЛАНДАРСКИ МОНУМЕНТ МИРКА КОВАЧЕВИЋА
Лбивж ЙжЫЩпЮЫбћ, Свеса рпорйа хапрйа кавпа Хикамдап ма Свеснј Гнпи Аснмрйнј, ЗЩЭлЯЪбеЩ РЫЮкжЬ дЩеЩйкбиЩ ХбгЩеЭЩиЩ, РЫЮкЩ ГжиЩ
АкжейвЩ, РЫЮкЩ йизйвЩ гЩЫиЩ ХбгЩеЭЩи, ХбгЩеЭЩи – БЮжЬиЩЭ, 2015, 640
НЫл иЩйвжрел б йЫЮжЪлнЫЩкел еЩлпел джежЬиЩмбјл джЬЩж јЮ ЭЩ
еЩзбрЮ пжЫЮв вжјб јЮ бдЩж йЫжј ЯбЫжкеб обљ б йЫжјЮ зжйЫЮћЮњЮ ЭлЬж
жвж зжгЩ ЫЮвЩ – Эи Лбивж ЙжЫЩпЮЫбћ. ЧжЫЮв вжјб јЮ йЫжјл дбйбјл аЩзжпЮж жквибЫЩњЮд КЩаЩиЮЫжЬ ЬиЩЭЩ л ЙилрЮЫол (1963-1969), жЪеЩЫљЩњЮд дЩеЩйкбиЩ КЮзЮеЩо, ПлЭЮебоa, ДиЮепa, Щ ЭЩћЮ БжЬ б ЛбгЮекбјЮ
аЩ вжјл јЮ ЬжЭбеЩдЩ, лзжиЮЭж йЩ иЩЭжд еЩ жЪежЫб ХбгЩеЭЩиЩ зжйгЮ зжЯЩиЩ 2004, йкизљбЫж б лзжиеж йгЩЬЩж жйкЩквЮ оивЫЮ вЩвж Ъб јЮЭежЬ ЭЩеЩ
ЫЩйвийгЩ л йЫжј йЫжјжј йиЮЭњжЫЮвжЫежј гЮзжкб.
ЙжЫЩпЮЫбћ Ъб йЮ зж ЬжЫжил б кЫжил еЩјзиЮ джЬЩж еЩаЫЩкб плЫЩижд йЫЮкжйЩЫйвбн аЩЫЮкЩ б жЪежЫбкЮљЮд йизйвбн йиЮЭњжЫЮвжЫебн
йЫЮкбњЩ, вжјб јЮ ЯикЫжЫЩњЮд аЩ РиЪбјл б РиЪЮ аЩйглЯбж НиЭЮе РЫЮкжЬ
РЩЫЮ ЭилЬжЬ иЮЭЩ б БЮгжЫжЭйвл ижаЮкл аЩ балаЮкЩе Эжзибежй йизйвжј
влгклиб б лдЮкежйкб.
Лбивж ЙжЫЩпЮЫбћ јЮ бдЩж йиЮћл ЭЩ йЮ аЩљлЪб л ХбгЩеЭЩи б ЭЩ
дл йЮ зжйЫЮкб, Щ ХбгЩеЭЩи ЭЩ ЬЩ зибЬигб б ЭЩ дл ЭЩ йеЩЬл ЭЩ бйкиЩјЮ л
зжЭЫбЬл б зжЭЫбаЩЫЩњл зиб збйЩњл жЫжЬ еЮдЮиљбЫжЬ ЭЮгЩ зиЮЭ пбјжд
ЫЮгбпбежд б аеЩпЩјЮд йл иЮпб еЮджћеЮ б рвикЮ.
ОиЮЭ еЩдЩ јЮ кЮрвЩ вњбЬЩ жЭ 640 йкиЩеЩ, еЮ йЩдж зж жЪбдл, ЫЮћ
б зж кждЮ ркж јЮ длпеж б ЭлЬж еЩйкЩјЩгЩ: йкизљЮњЮд, бйкиЩјежрћл,
ЯикЫжЫЩњЮд, зжйЫЮћЮежрћл б йЫЮаеЩњЮд ЩлкжиЩ. ЙњбЬЩ вжјЩ л йЮЪб йЩЭиЯб бйкжибјл зиЩЫжйгЩЫеЮ ЫЮиЮ б оивЫЮ, ЩинбкЮвклиЮ, лдЮкежйкб,
ЩинЮжгжЬбјЮ...
ЙЩж еЩлпеЩ джежЬиЩмбјЩ ж РЫЮкжј йизйвжј оЩийвжј гЩЫиб ХбгЩеЭЩил еЩ РЫЮкжј Гжиб Акжейвжј, еЩйгжЫжд јЮ еЩјЩЫбгЩ ЭЩ ћЮ жвжйебоЩ Ъбкб йЩд ХбгЩеЭЩи. ЛЮђлкбд, вЩж еЮвЩ ЫийкЩ зижгжЬЩ ХбгЩеЭЩил, еЩ жвж
90 йкиЩеЩ, ЭЩкЮ йл ЬЮжЬиЩмйвж-бйкжибјйвЮ йбекЮаЮ ж ЭЫЩЭЮйЮк дЩеЩйкбиЩ
РЫЮкЮ ГжиЮ б зЮк йвбкжЫЩ вжјб пбеЮ јЮЭбейкЫЮел оЮгбел – ЭиЯЩЫл зиЩЫжйгЩЫебн джеЩнЩ, жЫЭЮ зибвЩаЩел л зижргжд б йЩЭЩрњЮд ЫиЮдЮел.
Ожкжд йгЮЭб жйжЪЮеЩ бйкжибјЩ дЩеЩйкбиЩ ХбгЩеЭЩиЩ б ЩинбкЮвкжейвж зиЮЭйкЩЫљЩњЮ жЪјЮвЩкЩ лкЫиђЮеЮ оЮгбеЮ джеЩрвжЬ еЩйЮљЩ;
зибзжЫЮйк ж йЩЪжиежј оивЫб РЫЮкбн АинЩеђЮгЩ, вжеЩобдЩ, зЩиЩвгб171

йбдЩ, збиЬжЫбдЩ, вЮгбјЩдЩ, кизЮаЩибјЩдЩ, ЪбЪгбжкЮвЩдЩ б ибаебоЩдЩ,
Щгб б ЪлеЩибдЩ, пЮйдЩдЩ б ЭилЬбд жЪјЮвкбдЩ, СЩвж йЮ еЮзиЮйкЩеж йдЮњлјл дЩгЮевжйкб йЩЭиЯЩеЮ л ЫЮгбвжйкбдЩ йЫЮкбњЩ РЫЮкЮ ГжиЮ пбјб йЮ
йЩЫ йЫЮк еЩрЩж дЮђл джЭибд вжибоЩдЩ жЫЮ вњбЬЮ еЩ зжгал йЫЮкЩ б
жкЮпЮйкЫЩ.
МЩвже кжЬЩ Щлкжи јЮ зжйЫЮкбж зЩЯњл жЪјЮвкбдЩ джеЩрвжЬ еЩйЮљЩ т меонрпедмнј нйнкими лкЫиђЮежЬ дЩеЩйкбиЩ (ЬижЪљЩейвжј оивЫб б
оивЫб РЫЮкжЬ СибмлеЩ, зЮибжебоб, ЩвЫЩЭлвкл, ЪЩркжЫЩейвжј влћб, ркЩгб, нЩкгЩиебоб, йЮеЩиб, иЩЭебпвжј влћб б иЩЭбжебоб, йкиЩЯЩиб... ЗЩкбд жЪјЮвкбдЩ джеЩрвжЬ еЩйЮљЩ т чипнј нйнкими лкЫиђЮеЮ дЩеЩйкбийвЮ оЮгбеЮ (ЫжЭЮебоб, Ъжгебоб, вийкл оЩиЩ ДлрЩеЩ, ЩЬбјЩадб,
збиЬл б влћб еЩ РЩЫбежд зжљл, ЩийЩеб, оивЫб РЫЮкжЬ ХЩиЩгЩдзбјЩ,
влћб л ЫбежЬиЩЭл, збиЬл ХилйбјЩ б АиЪЩеЩрвжд збиЬл, влћб вжЭ АийЩеЮ, Рвбкл РЫЮкЮ СижјбоЮ, баЫжил РзЩйжЫЩ ЫжЭЩ...
РгЮЭб зибзжЫЮйк ж жЪјЮвкбдЩ л ЙЩиЮјб б жвжгбеб (СбзбвЩиебоб
– бйзжйебоб РЫЮкжЬ РЩЫЮ, ВЮгбвжд вЩиЮјйвжд вжеЩвл б ЭЫЩЭЮйЮк киб
вЮгбјЮ зжйЫЮћЮеЮ аеЩпЩјебд зиЩЫжйгЩЫебд зиЩаебобдЩ. Т жйкЩгЮ жЪјЮвкЮ еЩ РЫЮкжј Гжиб йЫийкЩеб йл: ЗбЬ, Вжижйвжз, ЙЩгбв, ЕгбјЩ еЩ РкбљЩил,
ЈжЫЩњбоЩ, Оижкж МЮиж...
НЭ жЪјЮвЩкЩ ЫЩе РЫЮкЮ ГжиЮ жЪиЩђЮе јЮ дЩеЩйкби РЫЮкжЬ МбвжгЮ
(Рвжизбјйвб), пЮкбиб дЮкжнЩ б аЬиЩЭЩ л Ржглел.
ПЩЭб зибвЩаЩ оЮгжвлзежЬ ЩинбкЮвкжейвжЬ б лдЮкебпвжЬ еЩйгЮђЩ, ЭЩкж јЮ еЩ йкжкбеЮ зиЮобаебн жзбйЩ, оикЮЯЩ жйежЫЩ, зжЭлЯебн б
зжзиЮпебн зиЮйЮвЩ б лелкиЩрњбн йЩЭиЯЩјЩ (бвжеЩ, миЮйЩвЩ, зибдЮњЮеЮ лдЮкежйкб, илвжзбйежЬ б ЪбЪгбжкЮпвжЬ еЩйгЮђЩ, ЮкежЬиЩмйвбн
зиЮЭдЮкЩ б зиЮЭдЮкЩ аЩ йЫЩвжЭеЮЫел лзжкиЮЪл. Н йЫЮдл кждЮ ЭЩкЩ јЮ зж
дЩгЩ йклЭбјЩ вжјЩ жЯбЫљлјЮ б иЮвжейкилбрЮ зижргжйк, Щ жЭйгбвЩЫЩ б
йЩЭЩрњжйк.
Иа йкиЩебоЮ л йкиЩебол, ба зЩйлйЩ л зЩйлй йдЮњлјл йЮ оикЮЯб йЩ
зиЮобаебд жЪјЩрњЮњбдЩ б иЩадЮиЩдЩ, лкЮдЮљЮеЮ пбњЮебоЮ йЩ жЪбљЮд мжкжЬиЩмбјЩ... НЭ жвж 880 мжкжЬиЩмбјЩ аЩйклзљЮебн л вњбаб, жвж
800 јЮ ЩлкжижЫбн.
НЫж јЮ бйкжЫиЮдЮеж бйкжибјЩ джеЩрвжЬ ЪбкбйЩњЩ, иЩаЫжјЩ, йкиЩЭЩњЩ, жЪеЩЫљЩњЩ б жзйкЩевЩ дЩеЩйкбиЩ ХбгЩеЭЩиЩ б њЮЬжЫбн ЭжЪЩиЩ л
зижкЮвгбн нбљЩЭл ЬжЭбеЩ (жЭ зиЫжЬ зждЮеЩ 1015. ЬжЭбеЮ Эж 2015) л
вждЮ йЮ плЫЩјл еЩјЫЮћЮ б еЩјйкЩибјЮ йизйвЮ б ЭилЬЮ ЭиЩЬжоЮежйкб б йЫЮкбњЮ (жвж 1.000 бвжеЩ, зиЮвж нбљЩЭл йгжЫЮейвбн илвжзбйЩ б 180 Ьипвбн, жибЬбеЩг ЙЩиЮјйвжЬ кбзбвЩ йЩ зжкзбйжд б зЮпЩкжд РЫЮкжЬ РЩЫЮ,
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1199. ЬжЭбеЮ зжЫЮљЩ дЮђл вжјбдЩ йл зжЫЮљЮ ЫбаЩекбјйвжЬ оЩиЩ АгЮвйбјЩ
киЮћЮЬ ба 1198. вжјжд ЭЩилјЮ ХбгЩеЭЩи РиЪбдЩ, жЭежйеж РкЮмЩел МЮдЩњб; джеЩнЩ РбдЮжеЩ – РкЮмЩеЩ МЮдЩњЮ ХбгЩеЭЩил ба 1198. ЬжЭбеЮ,
зжЫЮљЩ ЫЮгбвжЬ ЯлзЩеЩ РкЮмЩеЩ ХбгЩеЭЩил ба 1200/1201. ЬжЭбеЮ...
НЫж јЮ бйкжЫиЮдЮеж б гЮкжзбй ЫЮаЩ ХбгЩеЭЩиЩ йЩ РиЪбјжд б
РиЪбдЩ б жЪиЩкеж. ОибпЩ ж йзжљЩрњЮд б лелкиЩрњЮд зижЯбдЩњл вжјЮ киЩјЮ нбљЩЭл ЬжЭбеЩ.
ЗЩнЫЩљлјлћб жЪбдежд б йЫЮжЪлнЫЩкежд йЩЭиЯЩјл жЫЮ вњбЬЮ ХбгЩеЭЩи б РЫЮкЩ ГжиЩ йл еЩд јжр ЪгбЯб, јжр ЫиЮЭебјЩ еЩобжеЩгеЩ ибаебоЩ еЮЬж ркж йдж јЮ зиЮ ЫбЭЮгб б ЭжЯбЫљЩЫЩгб. НеЩ јЮ Эж йЩЭЩ б
еЩјЪжљЮ еЩзбйЩеж ЫбЭЮгж аЩ йкЩиЮ, еЮджћеЮ б ЯЮеЮ вжјб еЮ джЬл вижпбкб еЩ РЫЮкл Гжил. Неб ћЮ јЮ йЩЭЩ бдЩкб л йЫжјбд влћЩдЩ зиЮеЮкл
йЫЮжЪлнЫЩкебд ЫбђЮњЮд б зЮижд ЛбивЩ ЙжЫЩпЮЫбћЩ.
НЫЩ джелдЮекЩгеЩ йклЭбјЩ йЫжјбд йЩЭиЯЩјбдЩ зиЮЫЩабгЩаб йЫЮ
ркж јЮ Эж йЩЭЩ еЩзбйЩеж ж жЫжј еЩјЫЮћжј йизйвжј йЫЮкбњб. Т њжј јЮ баеЮкж
йЫЮ ркж јЮ жЭ аеЩпЩјЩ. ОжйгЮ жЫжЬ ЭЮгЩ еб ХбгЩеЭЩи еб РЫЮкЩ ГжиЩ ебйл
ЫбрЮ еЮзжаеЩебоЩ б кЩјеЩ аЩ пбкЩжоЮ – ЫЮиебвЮ б еЮЫЮиебвЮ. ОжйгЮ њЮ
дЩгж ћЮ вж джћб јжр зжеЮркж ЭЩ ЭжЭЩ.
ЙњбЬЩ јЮ зжјдљбЫж иЮалгкЩк йвжиж зжглЫЮвжЫежЬ бйкиЩЯбЫЩњЩ б
злкжЫЩњЩ еЩ лЭЩљЮежйкб жЭ 750 вбгждЮкЩиЩ (БЮжЬиЩЭ – ХбгЩеЭЩи) вжјЮ
јЮ еЩйкЩјЩгж кжвжд йЮЭЩд ЬжЭбеЩ ЪжиЩЫвЩ б зжЭЫбаЩЫЩњЩ л ХбгЩеЭЩил Щ
кж јЮ иЩЫеж 2.555 ЭЩеЩ зжйдЩкиЩњЩ, бйкиЩЯбЫЩњЩ, дЮиЮњЩ, оикЩњЩ...,
Щгб б жЭЫжјЮежйкб жЭ зжижЭбоЮ б влћЮ.
Т йЫЩвжј иЮпЮебоб жЫЮ вњбЬЮ зиЮзжаеЩјЮ йЮ зжйЫЮћЮњЮ, йкилпежйк б бйвиЮежйк ЛбивЩ ЙжЫЩпЮЫбћЩ; њЮЬжЫж зижебољбЫж б зЩЯљбЫж
зжйдЩкиЩњЮ йЫЩвжЬ вЩдЮеЩ, йЫЩвЮ обЬгЮ, оиЮзЩ, зЩипЮкЩ миЮйвЮ, вЮиЩдбвЮ, ЭиЫЮкЩ еЮ Ъб гб йЩаеЩж јжр еЮвл ЭиЩЬжоЮел пбњЮебол, ЭЩ Ъб йЮ
Эжзлебж джаЩбв злежћЮ б зиЩаебеЮ йЩ јжр еЮвбд вЩдЮепбћЮд. СиЮЪЩгж
јЮ зижлпбкб зиЮвж 10.000 вЫЩЭиЩкебн дЮкЩиЩ ЬиЩЭбкЮљйвбн аЭЩњЩ вжјЩ
йл иЩйгЩ б дЮњЩгЩ млевобјЮ б жЪгбвЮ л зижйкжил б ЫиЮдЮел, Щ еЩижпбкж
зЮибжЭ жЭ 1198. Эж 1420. ЬжЭбеЮ вЩЭЩ јЮ аЩжвилЯЮе ЭЩеЩрњб баЬгЮЭ
ХбгЩеЭЩиЩ.
ЙжЫЩпЮЫбћ јЮ л ХбгЩеЭЩил ЪжиЩЫбж вЩж ЩинбкЮвкЩ – бйкиЩЯбЫЩп
(1971-1983), ЩинбкЮвкЩ вжеаЮиЫЩкжи (1983-2004), Щ зжкжд Эж ЭЩеЩй
иЮйкЩлиЩкжи вЩвж йл б зжкиЮЪЮ йглЯЪЮ аЩнкЮЫЩгЮ. Агб пбеб йЮ ЭЩ јЮ
јЮЭЩе дждЮеЩк Ъбж зиЮйлЭЩе аЩ ЭжЭЩкеб еЩзжи б еЩйкЩеЩв жЫЩвЫЮ вњбЬЮ.
БЩр л ЫиЮдЮ вЩЭЩ йЮ Щлкжи йзиЮдЩж ЭЩ йЮ зжйгЮ ЫбрЮЭЮоЮебјйвжЬ ЪЩЫљЮњЩ ХбгЩеЭЩижд зжЫлпЮ л РиЪбјл б зжйЫЮкб жЪежЫб йиЮЭњжЫЮвжЫебн
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дЩеЩйкбиЩ л РиЪбјб јЮи йл дежЬб еЩдЮиеж б еЮеЩдЮиеж аЩзжйкЩЫљЮеб б
аЩЪжиЩЫљЮеб, 2004. ЬжЭбеЮ ЭжЬжЭбж йЮ йкиЩреб зжЯЩи л ХбгЩеЭЩил,
вЩЭЩ јЮ баЬжиЮгж дежЬж кжЬЩ ЫиЮЭежЬ б еЮзжежЫљбЫжЬ, Щгб јЮ зжЯЩи
бйкжЫиЮдЮеж жквибж б дежЬж кжЬЩ еЮзжаеЩкжЬ ба зижргжйкб дЩеЩйкбиЩ.
Лбивж йЮ кЩЭЩ зжежЫж ЫиЩћЩ ХбгЩеЭЩил вждЮ јЮ жйкЩж ЫЮиЩе Эж
ЭЩеЩй. А жеЩј зжЯЩи вЩж ЭЩ ЬЩ јЮ зжЪлЭбж ЭЩ йЫЮ ЫиЮЭеж йзЩйб йкЩЫљЩњЮд
л жЫл вњбЬл, ЩинбкЮвкжейвж – гбвжЫел ибаебол бгб, ЪжљЮ иЮћб, кЫиђЩЫл
абЭЩебол жЭ нбљЩЭЩ обЬгбоЩ пбњЮебоЩ б гЮзжкЮ ЬЭЮ дл ЫбрЮ ебвж
ебркЩ еЮ джЯЮ.
РглЯЮћб ХбгЩеЭЩил б РЫЮкжј Гжиб, Щлкжи јЮ еЩ еЩјзгЮдЮебкбјб
еЩпбе йглЯбж РиЪбјб б РиЪбдЩ кЩвж пЮйкж еЮаЩнЫЩгебд зиЮдЩ њбнжЫбд еЩјЪжљбд йбежЫбдЩ. Сжј йглЯЪб јЮ жЫЩј ижЭжљлЪ зжЭиЮЭбж аЭиЩЫљЮ, ЫиЮдЮ, ежЫЩо, Щ еЩижпбкж зжижЭбол вжјЩ јЮ кЩвж ЭлЬж ЯбЫЮгЩ ЪЮа
њЮЬЩ.
ЙжЫЩпЮЫбћ йЮ аЩ зЮк ЭЮоЮебјЩ бйкиЩЯбЫЩњЩ ХбгЩеЭЩиЩ б РЫЮкЮ
ГжиЮ зжеЩрЩж вЩж джеЩн л обЫбгл б зиЩЫжйгЩЫеб йгЮЭЪЮебв РЫЮкжЬ
РЩЫЮ, зж йЫбд зиЩЫбгбдЩ джеЩрвжЬ ЯбЫжкЩ (јлкиЮњЩ, ЫЮпЮињЮ, гбклиЬбјЮ, зжйкжЫб...). СЩвж јЮ йкЮвЩж еЮбадЮиеж зжЫЮиЮњЮ кЩЭЩрњбн бЬлдЩеЩ
б джеЩнЩ вжјб йл Ъбгб њЮЬжЫб йЩиЩЭебоб б йЩЬжЫжиебоб б йдЩкиЩгб ЬЩ
йЫжјбд йЩЪиЩкжд б кЩвж йЮ зиЮдЩ њЮдл б жЭежйбгб.
ЙЩж йЫЮркЮебпвб лелв ба пЮйкбкбн зжижЭбоЩ лЫЮв јЮ еЮЬжЫЩж
джиЩгел пбйкжкл йЫжјЮ ЭлрЮ, Ъбж ЭЩиЮЯљбЫ, еЮйЮЪбпЩе, йдЮиЩе, лаЭиЯЩе, пжЫЮвжљлЪбЫ б нибйкжљлЪбЫ, кизЮљбЫ, ЭжйгЮЭЩе л ЫЮиб. ЗЩкж јЮ,
вЩж кЩвЩЫ бдЩж еЩЭЩнелћЮ РЫЮкбд Элнжд ЭЩ еЩзбрЮ ЭЮйЮкЩв вЩзбкЩгебн ЭЮгЩ л еЩлоб пбјЩ јЮ вилеЩ жЫж ЯбЫжкеж ЭЮгж аЫЩеж ХбгЩеЭЩи.
Нйбд кжЬЩ ЙжЫЩпЮЫбћ јЮ вЩж зижмЮйжи БЮжЬиЩЭйвжЬ лебЫЮиабкЮкЩ
Ъбж лажи Ъижјебд ЬЮеЮиЩобјЩдЩ йклЭЮеЩкЩ еЩ АинбкЮвкжейвжд б ШлдЩийвжд мЩвлгкЮкл л БЮжЬиЩЭл, лежйЮћб вжЭ њбн жйЮћЩј жаЪбљежйкб,
бйвиЮежйкб б жЭЬжЫжиежйкб л еЩлпежд иЩЭл.
Т йЫЮдл иЮпЮежд гЮЯб киЩјеж аЩЭлЯЪбеЩийвж ЭЮгж ЛбивЩ
ЙжЫЩпЮЫбћЩ, Щ еЩ зжгал еЩлвЮ, пжЫЮпежйкб, зиЩЫжйгЩЫљЩ б нибрћЩейкЫЩ
лжзркЮ.1
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СЮвйк баЬжЫжиЮе еЩ зижджобјб вњбЬЮ 26. ЭЮоЮдЪиЩ 2016. л ЩдмбкЮЩкил оивЫЮ КЩаЩибоЮ л ЙилрЮЫол еЩ вжјжј йл лпЮйкЫжЫЩгб Юзбйвжз вилрЮЫЩпвб Ь. Эи ДЩЫбЭ, Эи ВЮгбЪжи КЩаЩиЮЫбћ б Щлкжи Лбивж ЙжЫЩпЮЫбћ.
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Ппнлнхија йњиге 26. дехелбпа 2016. т алуисеаспт хпйве Лазапихе т Кптчевхт
ма йнјнј рт тцерсвнваки дп Векибнп Лазапевић, еоирйно йптчевацйи г. дп Давид
и атснп Мипйн Кнвацевић

Мамарсип Хикамдап
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Пнвеља лнмафа Силенма (Ссеуама Нелање) Хикамдапт 1198. гндиме
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свеске словенске

ЗАШТО РОДОСЛОВИ?
Ивам IV цап птрйи, из кнзе векийих ймежева лнрйнврйих.
У йнјел је сейка и маша, рпорйа йпв, йпв маше рвесе кнзе
Нелањића – Пн лајци нд Дејамнвића и Јайшића.
ЗАТО.
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Рнднркнви ре лнгт рласпаси рарсавмил декнл опикнга н цапт
Ивамт IV, нбјављемнл т опвнл бпнјт „Љтбнрсињрйих опимншења“ 2016.
гндиме, атснпа Микнвама Висезнвића.
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поменик или сећања

Липнркав Егепић
ма Йнмгперт оираха т
Мнвнл Радт 1985. гндиме
(рмилин Бнпа Внјмнвић)

ПОМЕНИК
ЕГЕПИЋ ЛИПНРКАВ
(ПаЍЭЪпйанШ, 1934 – МеЪа РШЬ, 2016)
ЕЫЭзаћ ЛазеивШЪ, кдаЪЭзЯайЭйиба жзелЭиез, бњаЮЭЪдаб. НидеЪдк пбевк коае к РйежШња беЬ СзийЭдабШ (1940-1944), МаЮк ЫагдШЯајк
к ВзњШобеј БШња (1948-1951), ТоайЭљибк пбевк к ЙзкпЭЪнк (19511955), Ш Уавевепба лШбквйЭй к БЭеЫзШЬк (1955-1960), ЫЬЭ јЭ а ЬебйезазШе иШ йЭгег Йњижевмн и йписицйн декн Ђнпђа Јнвамнвића (1970). МШ
УавеЯелибег лШбквйЭйк к МеЪег РШЬк, дШјжзЭ ШиаийЭдй, жейег ЬенЭдй,
ЪШдзЭЬда а зЭЬеЪда жзелЭиез РзжибЭ бњаЮЭЪдеийа XX ЪЭбШ.
ОеЯдШй бШе бњаЮЭЪда аийезаоШз, бзайаоШз а ЭиЭјаий. ОаиШе е
бвШианагШ изжибЭ геЬЭздЭ бњаЮЭЪдеийа (Д. Ћеиаћ, А. ИиШбеЪаћ, Л.
РЭвагеЪаћ). ОзазЭЬае (2008) йзейегдк Амснкнгијт рпорйнг оермичсва
XIX и XX вейа, Ье иШЬШ дШјеЩагдајк а дШјШгЩанаеЯдајЭ иШоањЭдк бњаЫк
еЪЭ ЪзийЭ беЬ дШи. ОзазЭЬаЪпа ЬЪЭ ШдйевеЫајЭ иШЪзЭгЭдЭ изжибЭ иШйазЭ, бШе а ЯЩездаб Днламнвићевн океле а иЪејаг аЯЪзидаг ЭиЭјагШ а
бзайаобаг жзабШЯагШ ЬШе јЭЬШд еЬ дШјаЯкЯЭйдајам а дШјмзШЩзајам ЬежзадеиШ аийезаја изжибЭ иШйазаодЭ бњаЮЭЪдеийа.
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ДеЩайдаб јЭ ЬЪЭјк дШЫзШЬШ ЯШ бзайабк: дШЫзШЬЭ „ЂезЍЭ ѝеЪШдеЪаћ“ (1974) а дШЫзШЬЭ „ЛавШд БеЫЬШдеЪаћ“ (1985). ДеЩайдаб дШЫзШЬЭ
„ЋезЍЭ УапЭз“ (2010) РЭбнајЭ иШйазаоШзШ а мкгезаийШ ДзкпйЪШ бњаЮЭЪдабШ ВејЪеЬадЭ, ЯШ Ьежзадеи зШЯЪејк а жежквШзаЯШнаја мкгезШ а
иШйазЭ. НЬ 2007. ЫеЬадЭ деиавШн ЗвШйдеЫ жзийЭдШ ЬЭижейШ РйЭлШдШ КШЯШзЭЪаћШ („БШЫЬШвШ“, ЙзкпЭЪШн, 2007).
Акйез ЪЭћЭЫ ЩзејШ жзЭЬЫеЪезШ, жеЫеЪезШ, зЭнЭдЯајШ бњаЫШ.
ТзЭЬдаб Видийа (1958-1960), Онља (1961-1968). ИЯЬ. жзЭЬкЯЭћШ
„ОзеЫзЭи“ к МеЪег РШЬк (1961-1962), Дека (еЬ 1968). РШзШЬдаб Щзејдам
ваийеЪШ а оШиежаиШ (Видихи, Декн, Рстдемс, Онља, МИМ, Лкаднрс,
Кесноир ЛР, Птйнвес, Гкедичса, Йњижевме мнвиме, Живнс, Йњижевма
йписийа, Йњижевма пец, Уикнрнуија, Спаг, Зкасма гпеда, Багдака, Йњижевма ирснпија, Онкисийа, Троења...).
БаЩв. (иЭв.): Онпспеси и оалукеси, МеЪа РШЬ, ОзеЫзЭи, 1963;
Лнкисва ма Чегпт, Йп, БШЫЬШвШ, 1967; Амснкнгија равпелеме рпорйе расипе: БЫ, РЙЗ, 1970; Љтди, йњиге, дастли, МеЪа РШЬ, ЛШйанШ изжибШ,
1971; Пец т впелемт, ВзњШобШ БШњШ, ЗШгШб бквйкзЭ, 1974; ДЭвШ а ЬШда I,
МеЪа РШЬ, ЛР, 1975; Рпећма птйа, БЫ, РЙЗ, 1979; ИЯЪез, МеЪа РШЬ, ЛР,
1980; Дека и дами II, МеЪа РШЬ, ЛР, 1982; Гкарнви и ћтсања, ОзапйадШ,
ѝЭЬадийЪе, 1984; Оирла онпндицмил љтдила, БЫ, „РвеЩеЬШд ЛШпаћ“,
1986, 1990; Дека и дами III, МеЪа РШЬ, ЛР, 1990; Рпбија и оалћење, МеЪа РШЬ, ПАРИѝА, 1996; Дтф и цим. БШњШ КкбШ, ЗШЬкЮЩадШ „ОЭйШз Йеоаћ“: МеЪа РШЬ, ИСО „ЗгШј“, 2000. ОзЭЪеЬа: дШ гШЍШзиба: Feljegyzesek a
cellabol (Заоири из ћекије), 1963; Beszelgetes egu hallagatastrol (Н ИЪа АдЬзаћк), 1964; Опнокамхи и лагмнвења, БШобШ ОШвШдбШ, ЙњаЮЭЪда бвкЩ
„Даи“: „ДИР“, „КеЫеи“, 2005; Кипрйи ереји, МеЪа РШЬ, ЗШЪеЬ ЯШ бквйкзк
ВејЪеЬадЭ, 2005; Амснкнгија рпорйнг оермичсва: ФIФ-ФФ вей, МеЪа РШЬ,
2008; Амснкнгија рпорйнг оермичсва, ФIФ-ФФ вей, бњ. 2, МеЪа РШЬ, 2008,
Днламнвићевн океле: равпелеми рпорйи расипицапи, ЗзЭњШдад, АЫезШ,
2010; Рйепкићев йписицйи дтф, МеЪа РШЬ, ИЯЬШЪШоба нЭдйШз ЛШйанЭ
изжибЭ, 2011.
Кжй.: Из рпорйе йњижевмнрси: збнпмий паднва онрвећем Липнркавт
Егепићт, МеЪа РШЬ, УавеЯелиба лШбквйЭй : ЗгШј, 2005. ДЭйШљдајШ вай. к:
Кейрийнм оираха Јтгнркавије II, МеЪа РШЬ, ЛР, 1979; АдйедајЭ ЛШзадбеЪаћ, Пазгнвнп ра Липнркавнл Егепићел, БШЫЬШвШ, Йп, 82-83/1966, 1516; COBISS.RS (176 ЩаЩв. јЭЬаданШ).1
1

2011.
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РвеЩеЬШд РагедеЪаћ, Емхийкноедија Йптчевха и нйнкиме, ЙзкпЭЪШн,

Ликнрав Егепић

„У ИМЕ ОЦА И СИНА И СВЕТОГА ДУХА“
МШ ЬШд жзЭжеЬеЩдеЫ ОземезШ ОоањибеЫ ЛазейеоаЪеЫ а ЦкЬейЪезнШ, кидке јЭ к ГеижеЬк дШп ЛазШ а Ькпег иЪејег жзЭиЭвае иЭ
„БеЫк дШ аийадк“. И йШбе, дШи јЭ ЬШдШи, еЪеЫ йежвеЫ а ЬаЪдеЫ јЭиЭњЭЫ
ЬШдШ, иШЩзШе дШ еЪШј йкЮде-гевайЪЭда ибкж ЬШ аижзШйаге њЭЫеЪЭ ЯЭгдЭ
еийШйбЭ к гШјбк ЯЭгљк еЬ бејЭ јЭ а жеийШе. Оегеваге иЭ а га иШЬШ,
ЯШјЭЬде иШ нзбЪЭдаг жЭидабег: „РШ иЪЭйагШ кжебеј ФзаийЭ Ькпк кидквеЫ
ивкЫЭ йЪеЫШ а игЭийа јЭ йШге ЫЬЭ дЭгШ жвШоШ, ЩевШ, да кЯЬаиШјШ, дЭЫе ЫЬЭ
јЭ ЮаЪей ЩЭЯ бзШјШ.“ ЗШжЭЪШјге а га ЬШдШи, иШ жзезебег а жиШвгежЭЪнег ДШЪаЬег: „МЭбШ јЭ ЩвШЮЭд жкй бејаг ЬШдШи аЬЭп, Ькпе, јЭз иа
иЭЩа жзажзЭгавШ гЭийе ижебејШ". НЪШј жзебагЭд агШ – ижШиедеидк жекбк, ЬШбвЭ еЬЫеЪез дШ ЪЭоайе жайШњЭ; пйШ јЭ икпйадШ еЪеЯЭгШљибеЫ ЮаЪейШ? НЬЫеЪез јЭ: дапйШ ЬзкЫе Ье ийШвдШ жзажзЭгШ ЯШ ЪЭода ЮаЪей, беја
јЭ дШ ЯЭгља дЭжзЭбаЬде ижзЭгШњЭ, ЯШ ЮаЪей дШ дЭЩк, а икизЭй иШ ВШибзиваг ГеижеЬег. СШ жзажзЭгШ Ъзпа иЭ жегећк аижкњЭњШ јЭЪШдЍЭвибам ЪзвадШ, бејЭ јЭ љкЬагШ еЩјШЪае ХШз дЭЩШ, ГеижеЬ Иики Фзаийеи,
иапШЪпа дШ ЯЭгљк а жеийШЪпа оеЪЭб. НЬ йам ЪзвадШ ЬкпШ иЭ едЭЩЭиа,
егкЬза а жеийШјЭ ЬеийејдШ дЭЩЭибеЫ нШзийЪШ. БЭЯ йам ЪзвадШ ЬкпШ
љкЬибШ ЯШвкйШ к еЪеЯЭгШљибег иЪЭйк, еЫзЭмеЪа иЭ, еЯва а еЬвШЯа к
жШбШе ЫЬЭ дЭгШ БеЫШ да дЭЩЭибеЫ нШзийЪШ. „ДЭвШ, ЬЭвШ а иШге ЬЭвШ мећк“ йзШЮа Шжеийев ѝШбеЪ, пйе жейЪзЍкјЭ а РЪЭйа ѝЭЪШдЍЭваий ЛШйЭј:
„СШбе ЬШ иЭ иЪЭйва ЪШпШ иЪЭйеий жзЭЬ љкЬагШ, ЬШ ЪаЬЭ ЪШпШ ЬеЩзШ ЬЭвШ а ЬШ ивШЪЭ НнШ дЭЩЭибеЫ“. „Memento mori (иЭћШј иЭ игзйа)“ кжеЯезШЪШјк дШи гкЬза љкЬа. Ла ЪЭзкјкћа дЭжзЭийШде иЭ геваге ЬШ
дШг: „ЙзШј ЮаЪейШ дШпЭЫШ ЩкЬЭ мзапћШдиба, ЩЭЯ ЩевШ, дЭжеийаЬШд, газШд, а ЬШ ЬеЩШз еЬЫеЪез ЬШге дШ ийзШпдег ФзаийеЪег икЬк“. СШбШЪ јЭ
Щае а ЮаЪей дШпЭЫ ЛазЭ. Ла, беја даиге Ьеийејда ЬШ е њЭЫеЪеј дШкна
ЫеЪезаге, дШпаг, гкнШЪаг, изжибаг јЭЯабег, беЫШ јЭ ед аЯкоШЪШе
веЫедеиде, нЭвеЫ иЪеЫ ЮаЪейШ а иШ ЪЭвабаг кижЭмег, ЪЭзкјЭге, ЬШ ћЭ е
њеј јеп ЬкЫе жаиШйа њЭЫеЪЭ бевЭЫЭ жзелЭиеза ТдаЪЭзЯайЭйШ к МеЪег
РШЬк, ЛШйанЭ изжибЭ, АбШЬЭгајЭ дШкбШ...
ЖЭваг ЬШ ЪШг, еЪеЫШ йзЭдкйбШ, бШЮЭг иЭћШњШ њЭЫеЪам ПаЍЭЪШнШ а еиЭћШњШ бејШ иге ЫШјава жзЭгШ њЭгк, дШ беЫШ иге иЭ иЪа
кЫвЭЬШва а њагЭ жедеиава а беЫШ иге ЩЭЯкивеЪде а аибзЭде ЪевЭва. Нд
јЭ Щае дШп кЯез к иЪЭгк: Абе јЭ дЭбе ЬЭйЭ еЬ гШвЭдШ жебШЯаЪШве
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ибведеий бШ дШкна, бегЭдйШз Ща Щае: ЩаћЭ коЭд бШе дШп ЛазШ; Шбе Ща
дЭбе еЬ дШи Щае жеивкпШд а ЪзЭЬШд, дЭбШ, ЫеЪезаве иЭ: ЪаЬап ЪШљЬШ ЬШ
ћЭ ЬШ ЩкЬЭ аийа бШе ЛазШ; љкЩШЪ а еиЭћШњШ, бејШ јЭ аибШЯаЪШе жзЭгШ
иЪејеј гШјна, ЩзШйк а ЪеЯљкЩљЭдаг иЭбШгШ а ЬШд-ЬШдШи иЭ жзЭжзаоШЪШјк
бШе жекбШ а жзагЭз. РйШзаја ик ЫеЪезава: бШЬШ иге ЬЭнШ Щава а жзШЪава зШЯдЭ дЭийШпвкбЭ, имеЬде дШпЭг кЯзШийк, ед йе дабШЬШ дајЭ оадае, јЭз, јЭ Щае же ЯзЭвеийа а гкЬзеийа ЬШвЭбе аижзЭЬ дШи.
ЛазШ јЭ еЬзШийШе к жезеЬана, бејШ јЭ к њЭЫеЪк ваодеий квавШ
ЪЭзк, жепйЭњЭ, ЬеЩзейк, ибзегдеий а гШзљаЪеий. РЪЭ иЭ йе еЬЪајШве
жеЬ ебзаљЭг њЭЫеЪЭ гШјбЭ ДШданЭ а ЩзШйШ ВШдЭ, ЩкЬкћа ЬШ јЭ зШде
еийШе ЩЭЯ енШ. ЊЭЫеЪШ гШјбШ јЭ ЩавШ њЭЫеЪШ ЯЪЭЯЬШ ДШданШ, еЩзШЯШн ЯШ
нЭе ЮаЪей а дШјЬаЪдајЭ ийЪезЭњЭ бејЭ јЭ ЪевЭе. ТЪЭб, бШЬШ јЭ ЬевШЯае
к иЪејЭ зеЬде иЭве, гШјбШ ЫШ јЭ оЭбШвШ дШ бШгЭдайег ЩзЭЫк, едШбе
бзмбШ, вЭвкјШЪШ бШе ЩаљбШ дШ ЪЭйзк беЪаљЭЪШобег. ОзаоШе јЭ ЬШ гк
јЭ дЭжзЭийШде, жзЭЬ еоагШ, ЩавШ жзЭЬийШЪШ, њЭЫеЪЭ еЬ ЮаЪейШ, жеЫзЩљЭдЭ а еийШзЭвЭ гШјбЭ, бШе а ивабШ ийШзеЫ мзШийШ, аижеЬ беЫШ јЭ едШ
ЫвЭЬШвШ еоЭбкјкћа ЬШ јеј иЭ к ЬШљада жејШЪа њЭд љкЩљЭда иад аЯ ЬШвЭбеЫ иЪЭйШ. ЊЭЫеЪ а дШп БШйШ ВШдШ, бШе ийШзаја ЩзШй агШе јЭ ЩзШйибк
љкЩШЪ а еЩШЪЭЯк ЬШ ЫШ пбевкјЭ иШ еЪЭ жеидЭ, ЪзвЭйдЭ ЯЭгљЭ, жзеЬШјкћа
жаћЭ, бзкпбЭ ЪаЬеЪШоЭ а дШ бзШјк жвеЬдк њаЪк ЬШ Ща ЫШ, бШбе га бШЮЭге „аЯЪЭе дШ жкй“. А йШј жкй јЭ ЪеЬае Ье ВзњШобЭ БШњЭ, ЙзкпЭЪнШ,
БЭеЫзШЬШ а МеЪеЫ РШЬШ, дШ жкй иШ гдеЫе гкбЭ а йЭпбећШ бејЭ ик ЫШ
оЭбШвЭ к йег йЭпбег ЪзЭгЭдк ЩЭЬЭ а иазейањЭ. Бае јЭ кЯез јЭз јЭ Щае
кЪЭб, дШјЩеља коЭдаб а ийкЬЭдй. ОеЯдШйШ јЭ жзаоШ ЬШ јЭ јЭЬада ед к
ЫагдШЯаја, агШе жЭйанк, беЬ окЪЭдеЫ жзел. ЧШгабЭ беја јЭ бШе
ийзеЫ, жзШЪаоШд а жзШЪЭЬШд зЭйбе ЬШЪШе а оЭйЪезбЭ аЯ изжибеЫ јЭЯабШ а
бњаЮЭЪдеийа. НдЬШ јЭ ейжкйеЪШе дШ ийкЬајЭ а жеивЭ ЬеЩајЭдам иЪам
Ъзмкдибам ШбШЬЭгибам ЯЪШњШ еийШе к МеЪег РШЬк Ье бзШјШ иЪеЫШ ЮаЪейШ. ИЯ жвеЬдЭ ЪејЪеЍШдибЭ зШЪданЭ, бевабе ик гк геЫкћдеийа ЬеЯЪељШЪШвЭ, кЪЭб иЭ ЪзШћШе зеЬдеј ЫзкЬа а бШгЭдк, ЬШ Ща еиЪЭЮае а игазае иЪејк Ькпк к еЪаг йЪзЬаг ЪаиезШЪдагШ аЯдШЬ гШдШийазШ ВЭвкћШ.
ЊЭЫеЪ „ИЯЪез“ а дШјвЭжпа бзШјеваб, жеЬ еЪаг дЭЩЭибаг иЪеЬег; жеигШйзШе јЭ иШ еЪеЫ гЭийШ ижебејШ, кЮаЪШјкћа иЪејаг жеЫвЭЬег к
жШдезШгШгШ: ЯвШйдеЫ бзийШ гШдШийазШ ВЭвкћШ, ПШЪдапйШ, ВзШњпйанЭ, ПкЬадШ – нзЪЭдеЫ бзпШ а ЬзШЫеЫ гк ОзаиејШ, пбевЭ к бејеј јЭ
дШпШе изеЬдк Ькпк, дШпк ЬзШЫк коайЭљанк ЉкЩадбк, њЭЫеЪк ЮаЪейдк
иШжкйданк, бејШ гк јЭ жеЬШзавШ ћЭзбк ВЭидк; ЯШЬзкЮда Ьег к бегЭ дШг
јЭ, к йе ЪзЭгЭ ЯШеийШвеийа, гкбЭ, дЭЯдШњШ а дЭгШпйадЭ жзазЭЍаЪШе
бњаЮЭЪдЭ ЪЭоЭза кЯ ЫкивЭ ПШјбШ ЙзнаћШ-жейењЭЫ, ЩвШЮЭдЭ кижегЭдЭ,
186

јЭзегедШмШ МабевШјШ; жЭЪШјкћа изжибЭ, јкдШобЭ дШзеЬдЭ жЭигЭ а йкгШоЭћа ам дШгШ беја да ШЯЩкбк даиге ЯдШва. И ЭЪе, еЬШЪЬЭ ЫЬЭ дШ
кЪазк еЪеЯЭгШљибеЫ ЮаЪейШ, жзЭЬШјЭ иЪејк Ькпк к зкбЭ жзШенШ АЪзШгШ, гећа ћЭ ЬШ жеигШйзШ а „ЕЫШзанбк оЭигк АЪзШгеЪк“, иШ оајЭЫ јЭ
жзаидейЭбкпоЭЫ бвШЬЭднШ, жае ЮаЪейдк ЪеЬк, бејШ ЫШ јЭ бзЭжавШ а
бзеЯ нЭе ЮаЪей, идШЫк гк ЬШЪШвШ. СШ ЪеЬШ иЭ кваЪШ к зЭбк РзЭЩзЭданк,
аЯ бејЭ ик дШпа ийШза аижазШва ЯвШйе а ЬзкЫЭ ЬзШЫенЭдЭ гЭйШвЭ,
ЬШбвЭ, иЪЭ еде жвЭгЭдайе, пйе јЭ к йеј ЪеЬа а зЭна Щаве, игЭпйЭде јЭ
к њЭЫеЪк Ькпк а кйбШде к њЭЫеЪе изнЭ јеп к зШдеј гвШЬеийа. Нд јЭ йаг
ЬкмеЪдаг ЬШзеЪагШ, иЪејег мШзаЯгег, бзеЯ нЭе еЪеЯЭгШљиба ЮаЪей
жвЭдае а ЯзШоае иЪЭ дШи.
ДзШЫа дШп Лазе, мЪШвШ йа дШ вЭжейа йЪејЭ ЬкпЭ. ФЪШвШ йа дШ
ЬеивЭЬдеийа а оЪзийада йЪеЫШ бШзШбйЭзШ.
ФЪШвШ йа дШ йЪејаг гдеЫеЩзејдаг дШкодаг, жЭЬШЫепбаг а бњаЮЭЪдаг ЬЭвагШ бејагШ иа, јШоадег йЪеЫШ жЭзШ, аижаиаЪШе а еЩЬШзае
дЭ иШге иЪејЭ ийкЬЭдйЭ а иШЪзЭгЭдабЭ, ЪЭћ а ЬеЩШз Щзеј деЪам жебевЭњШ, бејШ ћЭ иЭ безаийайа еЪаг йЪејаг жзагЭзег, а ЬЭвагШ жзаЯдШйЭ
бњаЮЭЪдЭ а дШкодЭ ЪзЭЬдеийа. ГеЪезЭћа е иЪЭгк еЪегЭ дЭ ЮЭваг ЬШ
ЪзЭЍШг йЪејк ибзегдеий, бејег иа иЭ ЯШ ЮаЪейШ кЪЭб еЬвабеЪШе. ТижегЭдк дШ йЭЩЭ, окЪШћЭге а дЭЫеЪШйа к дШпаг изнагШ, гевЭћа иЭ БеЫк
ЯШ йЪејк жвЭгЭдайк Ькпк а ЯШ њЭд ЪЭода ижебеј. МЭћЭге йЭ ЯШЩезШЪайа, кЯ ЪЭзк ЬШ ћЭге иЭ жедеЪе иШ йеЩег иШийШйа а дабШЬШ ЪапЭ дЭ
зШийШйа к дШпеј ЯШјЭЬдаобеј, дЭЩЭибеј ейШќЩада. ОеоаЪШј к газк ЬеийеЩвШЮЭда ЩзШйЭ дШп а дЭбШ йЭ ШдЍЭва окЪШјк.
БеЫ ЬШ йа Ькпк жзеийа. Агад.
Пиђевчсиха,
2. мнвелбап 2016. гндиме

187

Ликнч Оеспнвић

ПИСАЊЕ ЈЕ НАЧИН ЖИВОТА
И ПРАВА НА ДУХОВНУ СЛОБОДУ
НЪЭ јЭиЭда ейапШе јЭ к ЪЭода газ ЛазеивШЪ ЕЫЭзаћ, дЭкгезда
ЯШЫеЪездаб ейЪезЭдеЫ бзайаобеЫ жзаийкжШ, изжибам а ЭЪзежибам мезаЯедШйШ, дШнаедШвда зШЬдаб, коЭидаб ЬзШгШйаодам, жзЭвегдам аийезајибам ЬеЫШЍШјШ.
ЙњаЮЭЪде ЬЭве ЛазеивШЪШ ЕЫЭзаћШ зШиЭјШде јЭ же оШиежаиагШ
а ваийеЪагШ пазег дШпЭ ЯЭгљЭ, Ш ЯЫкидкйе к пЭидШЭий бњаЫШ вазибЭ а
гаиШедЭ жзеЯЭ, бзайабШ а ЭиЭјШ, жезйзЭйШ а жШглвЭйШ, бњаЮЭЪде-аийезајибам ийкЬајШ а гедеЫзШлајШ, вайЭзШзде-жевайаобам ЯШжаиШ а зШЯЫеЪездам лзШЫгЭдШйШ. Т ЩеЫШйегЭ ежкик јЭ бзЭШйаЪда икЬШз иШ дШпаг
Ъзмкдибаг жаинагШ, бШе пйе ик: ИиаЬезШ РЭбкваћ, ИЪе АдЬзаћ, Лавеп ХзњШдиба, ДеЩзанШ Ћеиаћ, Бепбе ОЭйзеЪаћ, ОЭбаћ, ОШЪаћ, Йап,
ЛЭпШ РЭвагеЪаћ, йЭ РЭвЭдаћ, РагеЪаћ, ДШдејваћ, БзШдаивШЪ ОЭйзеЪаћ, БЭћбеЪаћ, АвЭб ВкбШЬадеЪаћ а ЬзкЫа, Шва а бњаЮЭЪда бзайаоШза
РЪЭйаивШЪ ВквеЪаћ, ЉкЩегаз МЭЬаћ, БеЫЬШд ОежеЪаћ иЪЭ Ье БезаивШЪШ
ЛамШјвеЪаћШ а ОЭйзШ ЌШќаћШ. Т изЭЬапйк јЭ ѝеЪШд РбЭзваћ, иЪШЫЬШ
ебзЭдкй ЕЪзежа а иЪШЫЬШ иШ „иЪЭйвег ЪЭзег а љкЩШЪљк жзЭгШ РзЩаја“.
ѝеп еЬ 1968. ЫеЬадЭ ЕЫЭзаћ јЭ к бзкЫк жеЩкњЭдам ШдЍЭвШ, едам
гвШЬаћШ ИЪЭ АдЬзаћШ беја дШ ЪапЭЫзШЬибеј ћкжзаја гаивЭ ивеЩеЬде а
зШЯваоайе е иЪЭгк а ЫеЪезЭ игЭве а зШЯваоайе е иЪЭгк. Т Оаигк е ивеЩеЬа ЕЫЭзаћ зШЯЪајШ игаиШе ГЭйЭеЪам зЭоа е Ьеийејдег еиЪШјШњк ивеЩеЬЭ иЪШбаг ЬШдег. „МЭгШ дШЬЭ еЬ ЬеЬЭљЭдЭ ивеЩеЬЭ, бШе пйе јЭ дЭгШ
еЬ ЬеЬЭљЭдЭ љкЩШЪа, ЬеЬЭљЭдеЫ ЬеЯЪељЭдеЫ ЮаЪейШ“ – ЪеЬа дШи еЪШј
бзайаоШз бШ жзаикйдеийа ЬЭЫзШЬазШњШ ивеЩеЬЭ Шбе иЭ едШ зШибкјЭ к
иайШд деЪШн а ЬЭва бШе пйе иЭ ЬЭвЭ дШЫзШЬЭ.
НиЪШјШњЭг ивеЩеЬЭ иЪШбаг ЬШдег Ьаибкзи јЭ ЩЭЯ ЫзШданШ Шва а
кийШдеЪљШЪШњЭ ЩаћШ жкдег гШдалЭийШнајег гаива а ЫеЪезШ. ЕЫЭзаћ
дабШЬШ дајЭ ЯШ йе ЬШ иЭ љкЬа жебезЭ мвЭЩеЪагШ дайа ЬШ иЭ кљкљбШјк
ЬШвЭбег ЭЬЭдибег ЩкЬкћдепћк. РШ ивеЩеЬег оеЪЭб агШ жзШЪе аЯЩезШ,
жзШЪе дШ заЯаб, ЫзЭпбЭ а жШйњЭ, Ш бШЬШ иЭ дШвШЯЭ к жеивкпдег ийШЬк, к
јЭЬдекгљк, йк јЭ а аЬЭјШ е ЩШнШњк дЭаийегапљЭдабШ дШ зШЯдЭ вегШоЭ.
ЗШ ЕЫЭзаћШ жаиШњЭ јЭ дШоад ЮаЪейШ а жзШЪШ дШ ЬкмеЪдк ивеЩеЬк бШе
кивеЪ ЯШ иЪЭ ЬзкЫЭ ивеЩеЬЭ, пйе јЭ жзШЪа жзЭЬгЭй њЭЫеЪЭ бзайабЭ а
ЭиЭјаийабЭ.
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Т еЬЫеЪезк дШ ЪЭоде жайШњЭ бејЭ жаиШн жеийШЪљШ иЭЩа – ЗШпйе
жапЭг? – ЕЫЭзаћ аийаоЭ ЬШ јЭ њЭЫеЪе жаиШњЭ гезШвда агжЭзШйаЪ, йе
ћЭ зЭћа ШкйЭдйаоШд ейжез дШиаљк а Явк, бШе ЬЭе ЯШгШмШ бШ ЬЭгебзШйибаг ийШдЬШзЬагШ, дЭивШЫШњЭ иШ едагШ беја жзаийШјк ЬШ јЭЬШд гаива ЯШ
иЪЭ, а аийанШњЭ ЯдШоШјШ йзШЬанаедШвдЭ ЭйабЭ а жепйеЪШњШ оеЪЭбШ,
њЭЫеЪЭ кдкйШзњЭ ивеЩеЬЭ а ЬеийејШдийЪШ, ийЪШзШњЭ „деЪеЫ ЬЭгебзШйибеЫ
зШЯкгШ“ к дШпЭг ЬзкпйЪк, а ийежеийейдШ ЪЭзШ к „дЭиШЫвЭЬаЪк, дЭиШгЭзљаЪк идШЫк РзЩајЭ, бејШ к йЭпбаг иайкШнајШгШ дШвШЯа жзЭнаЯдШ
зЭпЭњШ ЯШ иЪејЭ жеийејШњЭ“.
ЕЫЭзаћ ийеја дШ Ъзкћаг йЭгШгШ ЬкмеЪдеЫ, гезШвдеЫ а ЬЭгебзШйибеЫ жзЭжезеЍШјШ изжибеЫ дШзеЬШ, жзЭЬШјЭ иЭ ШбйаЪаЯгк жаиШњШ кЪЭб
бШЬШ ЯЭгШд ЬеЍЭ, ежзЭЬЭљкјЭ иЭ ЯШ дШзеЬ „ЙШзШЍезЍШ а ЊЭЫепШ, УаважШ
ВапњаћШ а ИЪЭ АдЬзаћШ, БезЭ РйШдбеЪаћШ а ЛЭпЭ РЭвагеЪаћШ, ѝЭлагајЭ а ИиаЬезЭ РЭбкваћ“, Шва а ЬШљЭ, жзЭгШ жеоЭнагШ изжибеЫ йеобШ аийезајЭ – жзЭгШ „йЭгЭљдеј гаива а гевайЪа ЯШ деЪа безШб“ РЪЭйеЫ РШЪЭ а жзЭгШ ФавШдЬШзк бејЭЫ еЯдШокјЭ „иЪЭйаг гЭийег изжибеЫ
иШгеиШЯдШњШ“. Ава а дШжзЭЬ, жзЭгШ ВШибк Оежа, ЛаеЬзШЫк ОШЪвеЪаћк,
ДеЩзана Ћеиаћк, ДШдавк Йапк, ЉкЩегазк РагеЪаћк, ЛШйаја БЭћбеЪаћк, ЛавеЪШдк ДШдејваћк.
ЕЫЭзаћ зШЯЩајШ аЬЭевепбЭ ийЭзЭейажЭ а ШлазгапЭ ЪзЭЬдеийа
бејЭ, жШб, Шлазгапк ЪзЭЬдеий кбкждеЫ дШзеЬдеЫ ЩаћШ. Т зШЯЪајШњк иШгеиЪЭийа ед јЭ жзейаЪ иЪШбЭ гзЮњЭ, йеЫ жзаЪаЬШ идШЫЭ а гећа, јЭз
ЯШпйайШ дШнаедШвдеЫ адйЭзЭиШ иавег ЪеЬа к дШнаедШвдк дЭизЭћк; жзейаЪ јЭ „йазШдајЭ вШЮа“, бејШ ЯШгШЫљкјЭ Ькм дШзеЬШ, а жзейаЪ „дЭжеЬдепљаЪЭ вШбећЭ жзЭзкпШЪШњШ“; ЯШ ЕЪзежк јЭ, Шва јЭ еЫезоЭд, ЯШјЭЬде
иШ ЛавеЪШдег ДШдејваћЭг, пйе јЭ ЬЭгебзШйиба ЗШжШЬ ЩегЩШзЬеЪШе
„жзШЪеивШЪдк иЭљШоајк“. ЛШдалЭийкјкћа „жедеи ивеЩеЬдЭ бњаЮЭЪдЭ
зЭоа“ ЕЫЭзаћ ЪЭегШ жзЭЫдШйде лезгквапЭ йЭгЭљда ийШЪ к иЪејаг
вайЭзШзде-жевайаобаг ЯШжаиагШ: „МЭгШ РзЩајЭ ЩЭЯ ЬЭгебзШйајЭ, йе јЭ
јШиде, Шва да ЬЭгебзШйајЭ ЩЭЯ РзЩајЭ“.2

2

ЦШиежаи ЯШ бњаЮЭЪдеий, кгЭйдеий а бквйкзк „БШЫЬШвШ“, 510, ЙзкпЭЪШн, 2016.
189

Вепнљтб Втйачимнвић

РИЂЕВШТИЦА3
Ремила Липнркава Егепића
МШ Ъзмк ЩзЭЫШ иЭеибе ЫзеЩљЭ:
НйШн Ье иадШ, а ЩзШй Ье ЩзШйШ.
МШЬЫзеЩдШ ивеЪШ йападШ ЯеЩљЭ.
РЪа ћЭге жзећа бзеЯ еЪШ ЪзШйШ.
ОеиЭоЭд мзШий јЭ. ЗЭвЭде ЩезјЭ
РШ ийШзег оЭигег йкЮде зегеза,
ВјЭодШјШ жШгјШй дШЬ заЍаг ЫезјЭг
ОкйкјЭ, йШге, бШ Узкпбеј Ыеза
ГЬЭ жаиШе јЭ жЭзег аЯ бзавШ
АдЍЭвШ ЪЭвкћбеЫ, беја ивЭйЭ
ДШ кЯдЭиЭ ЫШ, бзеЯ жвШЪЭйдавШ,
Де ЪЭодЭ гШјоадЭ иавкЭйЭ.

3

2017.
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Књижевни часопис „Летопис матице српске“, Нови Сад, јануар-фебруар

Липнркав Егепић

ЈЕФИМИЈА, ПЕСНИКИЊА СУБЛИМНЕ СМЕРНОСТИ
ОепйеЪШдШ ЩзШће а иЭийзЭ, ЬзШЫа СзийЭдаоШда, ЛезШЪна аЯ
иЪам гЭийШ ебе ЛезШЪЭ,
РЪа ЯдШге, еЬШЪде, бвШиаодЭ ийамеЪЭ ЛавШдШ ПШбаћШ иШ дШивеЪег: „ѝЭлагајШ“:
И т лтцме царе мапндмнга ркнла,
Йад рвескнрси мерса ма видийт хекнл,
Ја ре рећал себе и свнјега днла,
Деронсихе рпорйа р йактђепрйил векнл.
Се пйе јЭ ЛавШд ПШбаћ еЪег жЭигег жзЭЬШе жШгћЭњк жейегийЪШ јЭийЭ жзавеЫ едег йамег зШЬк дШпЭ ЬкмеЪдЭ йзШЬанајЭ оаја иЭ
ЫЭдајЭ аЯзШЯае к даЯк: ийШзШ изжибШ бњаЮЭЪдеий, ЭжибШ дШзеЬдШ жеЭЯајШ, ЊЭЫеп, ИЪе АдЬзаћ. Се јЭ кжезде а ЮаЪе, дШжезде а кЯЩкЬљаЪе
еиЪШјШњЭ ЪзмкдибЭ иЪЭийа е дШпЭг дШнаедШвдег аЬЭдйайЭйк, Ш йе ћЭ
зЭћа е ийШвдеј йзШЫана дШпЭЫ дШнаедШвдеЫ ЩаЪийЪеЪШњШ.
Н бњаЮЭЪдег ЬЭвк гедШмањЭ ѝЭлагајЭ жаиШва ик а ЫеЪезава
гдеЫе жеЯЪШдаја еЬ гЭдЭ: еЬ КШЯШзШ ЛазбеЪаћШ, ЂезЍШ Рж. ПШЬејаоаћШ,
ЛавШдШ ЙШпШдадШ, жзЭбе ЂезЍШ СзалкдеЪаћШ, Ье дШпам иШЪзЭгЭдабШ
РЪЭйвШдЭ ВЭвгШз ѝШдбеЪаћ, ЉкЩегазШ РагеЪаћШ, АвЭбШ ВкбШЬадеЪаћШ.
Нде пйе јЭ ЯШјЭЬдаобе иЪаг йШг дШжаиагШ јЭийЭ ЬеЮаЪљШј аЯкЯЭйдЭ ЬкмеЪдЭ ейгЭдеийа а ЬкпЭЪдЭ икжйавдеийа њЭдеЫ кгЭйдаобеЫ
аЯзШЯШ; жза оЭгк иЭ еЪЬЭ гаива дШ једимрсвн дтфа и нбкийа, гаива а
аЯзШЯШ беја јЭ йк гаиШе лабиазШе ЯШ йзШјШњЭ.
ЛаиШе гедШмањЭ ѝЭлагајЭ,к иадбзЭйаобег ЬеЮаЪљШјк, дШјжзЭ,
ЩШз жаинШ еЪам зЭЬеЪШ, жеЬиЭћШ дШ жкйаз, дШ јЭЬдеийШЪдеий њЭЫеЪеЫ
еЩвабШ, ава јеп жзЭнаЯдајЭ дШ бзий:
„ТЬеийеја ГеижеЬЭ ФзаийЭ а йа жзЭоаийШ БеЫегШйа а гЭдЭ јШЬдк“, гева иЭ едШ „ЬШ иЭ иЪШЫЬШ ЩзадЭг ЯШ зШЯвкоЭњЭ ЬкпЭ гејЭ, бејЭ
кЫвЭЬШм дШ едагШ беја ик гЭ зеЬава а дШ зеЍЭдег еЬ гЭдЭ гвШЬЭднк“.
МЭ ЯШЩезШЪљШјкћа зеЬайЭљЭ, едШ иЪејЭ гаива кжкћкјЭ дЭжзЭЮШљЭдег иадк, „ЯШ бејаг ЮШвеий“, бШЮЭ едШ, „дЭжзЭийШде Ыеза к изнк гегЭ“; едШ иЭ иЭћШ иЪам гШйЭзШ жзЭ „же еЩаоШјк гШйЭзњЭг жеЩЭЍЭдШ“.
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МШийШе аЯгЭЍк 1368. а 1378, ЪЭва ЛавШд ЙШпШдад, йШј ЯШжаи,
кЫзШЪазШд дШ ижељШпњаг ийзШдШгШ абеданЭ ЬШзаЪШдЭ ФавШдЬШзк, „жкд
јЭ бевабе ЩевШ йевабе а дЭЮдеийа“.
„ЛвШЬШ гШйа иЭ аижеЪЭЬШ, ЬШ жезЭЬ иЪЭ иЪејЭ ЪЭзЭ, дЭ геЮЭ ЬШ дЭ
ЮШва ЯШ ЬЭйЭйег а жзаЯдШјЭ ЬШ јЭ, бШе к иЪам гШйЭзШ, еЬ иЪЭ јШоШ ЮШвеий
ЯШ кгзваг. Т ийШзеј изжибеј бњаЮЭЪдеийа јЭ йе жзЪа жкй ЬШ јЭЬдШ ЮЭдШ
ейЪезЭде а ЬазЭбйде ЫеЪеза е гШйЭзадибег еиЭћШњк а е иЪегЭ ЬЭйЭйк.
Йевабе дШ мзапћШдибк аижеЪЭий, йевабе йШј ЯШжаи ваоа дШ Шдйаоба
жегЭд кЫзШЪазШд дШ дШЬЫзеЩдеј жвеоа“ (ЛавШд ЙШпШдад, Рпорйа йњижевмнрс т рпедњел вейт, 1975, ийз. 307).
ПШЯкгЭ иЭ, бзШйбећШ ѝЭлагајадеЫ йЭбийШ ЩавШ јЭ кивеЪљЭдШ жзеийезег. Ава, а дШ йевабег жзеийезк жвеЬда икизЭй ЬкмШ а ЬкпЭ, ава
жзеЮЭйеий ЬкмШ ЬкпЭЪдаг, ЬШе јЭ ијШјШд а йзШјШд зЭЯквйШй. Нд а ЬШдШи
иЪЭйва зЭйбе икЩвагдег игЭздепћк а гЭвШдмевајег.
Ава, ЪШд иЪШбЭ икгњЭ, дШјЯзЭвајЭ ЬЭве гедШмањЭ ѝЭлагајЭ јЭийЭ
Онфвака ймезт Казапт. Се јЭ, к ийЪШза, гевайЪШ бејШ иШЩазШ зеЬ, кбШЯкјкћа дШ ивШЪдЭ еиеЩадЭ ЙдЭЯШ-гкоЭдабШ. СШ „бзкждШ ивеЪШ аЯЪЭЯЭдШ ЯвШйдаг беднЭг а кебЪазЭдШ ЩезЬкзег иШ гейаЪег веЯанЭ а вапћШ“ ик
иШЮЭй жзабШЯ ийзЭжњЭ ЯШ ейШќЩадк, Ш аийеЪзЭгЭде, ЪзЭвШ, Ькпег жаиШдШ жейзЭЩШ ЬШ иЭ жегеЫдЭ ейШоШийЪк.
Ск јЭ, жзЭ иЪЭЫШ, ежаи ЪзвадШ бдЭЯШ КШЯШзШ, дШ оајаг йЭгЭљагШ
јЭ њЭЫеЪе жзШЪе ЬШ „жзЭбведа бевЭдШ жзЭЬ ГеижеЬег“, „беја ГШ јЭ ЪЭдоШе ЪЭднЭг гкоЭдапйЪШ“:
„ЛкЮШийЪЭдаг изнЭг а ЮЭљег жеЩеЮдеийа аЯШпШе иа дШ Ягајк
а дЭжзајШйЭљШ ЩеЮШийЪЭдам нзбШЪШ, зШикЬаЪпа ЬШ јЭ дЭаийзжљаЪе ЯШ
изнЭ йЪејЭ ЬШ ЫвЭЬШп мзапћШдЭ ейШоШийЪШ йа еЪвШЬШдЭ ИЯгШавћШдагШ,
дЭ Ща ва бШбе еЪе жеийаЫШе: ЬШ еийШЪап жзежШЬљаЪк Ъаиейк ЯЭгШљибеЫ
ЫеижеЬийЪШ а ЬШ иЭ еЩШЫзап бзЪљк иЪејег а ијЭЬадап иШ ЪејданагШ
дЭЩЭибеЫШ нШзШ.“
И йШбе ЬЪЭ ЮЭљЭ жеийаЫШе јЭиа: „а ЯгШјШ кЩае јЭиа а гкоЭњШ
ЪЭдШн жзагае јЭиа еЬ БеЫШ.“
ВзвадЭ, ЬШбвЭ, ЙдЭЯШ гкоЭдабШ ЬШјк еидеЪШ ЯШ гевайЪк кжкћЭдк
йеј гкоЭдаобеј ваодеийа. ѝЭлагајШ ЪаЬа аЯЪзиде, Ье бзШјШ јШиде – Щевде јШиде – жевеЮШј РзЩајЭ жеивЭ КШЯШзЭЪЭ игзйа: „гдеЫЭ дЭЪељЭ а ийзШЬШњШ еЩкЯЭпЭ ЪШЯљкЩљЭдШ йа оЭЬШ, а к гдеЫаг дЭЪељШгШ ЮаЪей жзеЪеЬЭ... Нда беја јЭЬк мвЭЩ њамеЪ жеЬаЫепЭ дШ њам Щкдк ЪЭвабк...“ Ноајк
кжЭзЭдам к дЭбЭ иЪЭйвЭ ЬШљадЭ, гедШмањШ ѝЭлагајШ жзЭбвањЭ ЪЭвабеЫ
ЙдЭЯШ ЬШ аЯгева гавеий ЯШ изжиба дШзеЬ. РЪЭйвеийа ЬШЪде дЭгШ „дШ
ЪаЬабк нЭвег“; жеоЭвШ јЭ ЬШ йздЭ жезШЯег РзЩШ к ЛШзаобеј Щана
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(1371), ЬШ ЯЫШидЭ йзШЫаоде к Щејк дШ ЙеиеЪк (1389), Шва дЭЫЬЭ к иЪЭйваг
ЪаиадШгШ жеийеја ед, ЪЭваба ЙдЭЯ-гкоЭдаб беја „бШе гкоЭдаб игЭвеий
агШ бШ ГеижеЬк:
Опийкнми йнкема и опед Гнронднл, йнји се је вемцан (вемхел лтцемичсва) лнки да вазљтбљема си цеда опнвнде бнгнтгндмн лмнгнкесам
живнс т днбпт...
СШ гевЩЭдШ вадајШ к Онфваки ймезт Казапт дШгШм жеийШјЭ ЯШмйЭЪ,
звнмн ма тзбтмт (Љ. РагеЪаћ), бШе ЬШ „дШ иЪЭ ийзШдЭ вЭйЭ ЫвШидана,
йзШЮЭћа жегећ: Изверси Ђнпђа, онйпеми Дилиспија, тбеди Сенднпа,
тзли Лепйтпија и Опнйноија и 40 лтцемийа реварсијрйиф ме нрсави ...
лнки да ил ре онда нд Бнга онлнћ. Днђи ма онлнћ мачт, ла где да ри.“
Т ийШзеј изжибеј бњаЮЭЪдеийа гШве јЭ йШбе адйЭдЯаЪдам ивабШ
бејЭ бШЯкјк живт рспеоњт ЯШ зеЬ изжиба бШе пйе јЭ еЪШ к гедШмањЭ
ѝЭлагајЭ. Ск јЭ иШЩез јкдШбШ а иЪЭйШнШ, ЙдЭЯ иШ ЪЭднЭг гкоЭдапйЪШ,
КШЯШз; йк ик њЭЫеЪа иадеЪа, РйЭлШд а Вкб, йк ЪаЬљаЪа а дЭЪаЬљаЪа
изжиба дЭжзајШйЭља; йк кийШвШиШдЭ гШиЭ дШзеЬШ а ЪејибЭ, йк ЬзЭЪда (а
ШбйкЭвда) зШибева беја жзЭйЭ РзЩагШ.
Ла, бШЬ окјЭге ЯШЪзпда ийШЪ ѝЭлагајадЭ Онфваке ймезт Казапт
ЪаЬаге ЬШ ик к Ькмк а к Ькпа жЭидабањЭ иШЯзЭва Ъзмкдиба жвеЬеЪа
јЭЬдЭ икЩвагдЭ игЭздеийа а аибзЭдеийа ЩЭЯ жзЭгнШ к ийШзеј изжибеј
бњаЮЭЪдеийа: „А иШЬШ ЬЪеийзкбе геваг: ЬШ аимзШдап гЭ, а ЬШ кйапШп
Щкзк љкйк ЬкпЭ а йЭвШ геЫШ“.
„РдЭЩаЪШјкћа иЭ“, ЪЭва ЛавШд ЙШпШдад, „жзЭЬ иЪЭйайЭљЭг пйе
гк жзадеиа еЪШбе гШва ЬШз, ѝЭлагајШ иЭ иШ ЯШмЪШвдепћк иЭћШ бШбе јк
јЭ ед иЪЭизЬде жзагае дШ иЪег ЬЪезк. Н, лики лнј гнрондиме и рвеси
лтцемице..., секермн стђт леме ирфпамин ри изнбикмн“, бШЮЭ едШ, а
кЪЭзЭдШ ЬШ иЭ жеивЭ игзйа дајЭ зШийШвШ еЬ њЭЫШ, ЯШЪзпШЪШ: А рада
двнрсптйн лнкил: да ле ирфпамич и тсичач бтпт љтст дтче и сека
лнга. НдШ иЭ дЭ еЩзШћШ, бШе к жзЪШ ЬЪШ ЯШжаиШ Иикик Фзаийк, дЭЫе
иЪЭйайЭљк беЫШ јЭ ЯдШвШ а к оајеј жезеЬана а жзеЬкЮкјЭ ЬШ ЮаЪа а
кйевабе ик њЭдЭ зЭоа ЬазљаЪајЭ а адйагдајЭ.“
ГеижеЬийЪЭд, иШ ЬеийејШдийЪег бејЭ иЪЭйва, Ш иШ йедег кЯЩкЬљаЪЭ аижеЪЭийа бејШ јЭ ЬкЫе оЭбШвШ иЪеј оШи, еЪШј йЭбий јЭ зЭгЭб-ЬЭве
кдкйзШпњЭЫ ЮаЪейШ; едеЫ к бејЭ иЭ ивЭЫве а аибкийЪе жезШЯШ нЭвЭ јЭЬдЭ
ЯЭгљЭ а дШзеЬШ а дЭиШЪвШЬаЪШ жейзЭЩШ ЬШ иЭ кжкйа гевайЪШ ВапњЭг
жзЭбе дЭбеЫ бе дШјЩељЭ ЪаЬа а ЯдШ жШйњЭ йЭ ЯЭгљЭ а дШзеЬШ. Т йег
йЭбийк, га дШЯазЭге, аШбе дајЭ аЯзаоайе бШЯШдШ, едк деийШвЫајк ЯШ
иЪејег ЯЭгљег бШбЪШ јЭ ЩавШ жзЭ ЛШзаобЭ а ЙеиеЪибЭ ЩайбЭ. ЗЭгљег
аижкњЭдег аЯеЩаљЭг, ЬкмеЪдаг а гШйЭзајШвдаг, к бејеј ик ЪзвадЭ, жзЭ
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иЪам, ЩавЭ: оШий, ЩвШЫеЪЭздеий, ЮзйЪШ ЯШ ЪЭваоадк а ЬеийејШдийЪе иЪеЫ
дШзеЬШ. НдШ иЪЭйва едег иЪЭйвепћк бејк еиЪШјШ Ькм к иШЪЭЯк иШ иЭдЯаЩавдепћк бејШ дЭжзЭбаЬде зШЬа.
„СШ, ОемЪШвШ, бШЮЭ ЉкЩегаз РагеЪаћ, еоШзШЪШ дШи а ЬШдШи иЪејег иШЮЭйепћк, иЪејег ЬзШгШйаодепћк а иЪејег ЪЭвабег жЭидаобег
вЭжейег.“ Ла ЬеЬШјЭге, едШ дШи жеЬиЭћШ ЬШ дШпШ йзШЫабШ дајЭ жзЭийШвШ, ЬШ (гзиба) АЫШзјШда а ИигШавћШда дЭ жзЭийШјк ЬШ кЫзеЮШЪШјк
КШЯШзЭЪЭ жейегбЭ. ДШдШи дЭ геЮЭге ЪаЬЭйа њамеЪШ ванШ ибзаЪЭдШ к
зШЯдаг вкбикЯдаг бШЩадЭйагШ, Шва ЪаЬЭва иге, Щевде а йзШЫаоде, жеивЭЬанЭ њамеЪам Явам оадеЪШ.
ЛевЭћа, 1402. ЫеЬадЭ бдЭЯШ КШЯШзШ, ЬШ жзЭбведа бевЭдШ жзЭЬ
ГеижеЬег а гева ЯШ ижШиЭњЭ иЪеЫ дШзеЬШ, бШе ЬШ јЭ гевавШ а ЯШ дШи ЬШдШпњЭ. И ЬШдШи, аЯ њЭдеЫ ЯвШйдеЫ беднШ окјЭге ЬзмйШЪ, кЯЩкЬљаЪ ЫвШи:
„иШЩЭза“, „аЯЪЭийа“, „жебзЭда“, „кЩЭЬа“, „дЭ еийШЪа“, „ЬеЍа“.
ЛеЮЬШ Щаиге, га ЬШдШпња, геЫва иваодк гевЩк, гевайЪк,
кжкйайа жзШмк иЪЭйвЭ изжибЭ жЭидабањЭ; иШЩЭза изжибЭ гкоЭдабЭ, еЬ
ЙеиеЪШ Ье ЬШдШпњЭЫ ЙеиеЪШ, аЯЪЭийа оЭийайеЫШ ЙдЭЯШ а бдЭЫањк Лаванк, гедШмањк ѝЭлагајк, жебзЭда РйЭлШдШ а ВкбШ, кЩЭЬа иЪЭ изжибЭ
ЪејЪеЬЭ иШ ЙеиеЪШ, ЬШ ижзЭоЭ БзШдбеЪаћЭ к вепаг дШгЭзШгШ њамеЪаг;
дЭ еийШЪа ЍШбедШ АЪШбкгШ, дЭ ЯШЩезШЪа ЪвШЬабк МабевШјШ, жШйзајШзмШ
ДеЮаћШ, иЪЭ ЯдШдЭ а дЭЯдШдЭ гкоЭдабЭ аЯ јШгШ к ФзЪШйибеј – МДФ; жегеЯа дШг, жзЭ иЪЭЫШ, ЬШ ЪаЬаге ЫЬЭ иге а пйШ дШг јЭ оадайа. Рбзегде
„жзадепЭњЭ“ едеЫ беја жзеоайШ еЪе ивеЪе гедШмања ѝЭлагаја, геЮЬШ
дЭЬеийејШд йЭ жеоШийа, и еЩЯазег дШ зе ЬШ иЭ ЩШЪае, жзЭйЭЮде, надаодаг XX ЪЭбег, геЫве Ща иЭ иЪЭийа дШ зЭоЭданк: жегеЯа дШг, ВвШЬаоанЭ, ЬШ жегеЫдЭге иЭЩа.
ДкпЭ дШпЭ, а гаива, ик а ЬШдШи, дШ ЙеиеЪк, ЬабйШйег аийезајибЭ икзеЪеийа, еЩкЯЭйЭ ийзЭжњег а ЩзаЮдепћк. СШге ЫЬЭ дШг јЭ жезШЯ а
иЪШ ивШЪШ: „ЙеиеЪе зШЪде, зШде бзЪШЪШ“, бШбе Ща зЭбШе жЭидаб.
ОейзЭЩдШ дШг јЭ кбкждШ кгдШ идШЫШ дШзеЬШ ЬШ еиЪејаге газ к
ивеЩеЬа; ЪзмеЪдШ ЬкмеЪдШ иШЩзШдеий ЯШ жеийкжде а жзегапљЭде еийЪШзЭњЭ иЪејам наљЭЪШ; ЪЭвабШ бедЬанајШ ийзжљЭњШ ЬШ иЭ ейШзШиаге јШЪШпвкбШ а иЭЩаодеийа, Ш ЬШ жзайег дЭ кЫзеЯаге даоајЭ жзШЪе дШ адЬаЪаЬкШвШд аЯЩез а ивеЩеЬШд жебзЭй к ЪзЭгЭдк.
ВЭваба, ейгЭда Щев гедШмањЭ ѝЭлагајЭ иЪејег икЩвагдег
игЭздепћк геЮЭ дШг жегећа к йегЭ, к гЭза к бејеј иге ижзЭгда ЬШ
жзамЪШйаге жегећ бејк едШ пйЭЬзе а гкЬзе жзавШЮЭ иЪег зеЬк.
20. јтм 1999. гндиме4
4

ЦШиежаи ЯШ бњаЮЭЪдеий, кгЭйдеий а ЬкмеЪдеий „ѝЭлагајШ“, 14, СзийЭдаб, 2004.
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БИОГРАФИЈЕ И БИБЛИОГРАФИЈЕ
УЧЕСНИКА И АУТОРА ПРИЛОГА
АМДПЕЈИЋ П. ЖаЪејад, изжиба аийезаоШз кгЭйдеийа, зеђЭд к
ПШоа, 1950. ЫеЬадЭ. ЗШЪзпае Вапк жЭЬШЫепбк пбевк к БЭеЫзШЬк, ЫзкжШ
КабеЪдШ кгЭйдеий, 1977. ЫеЬадЭ а УавеЯелиба лШбквйЭй к ЙеиеЪибеј
ЛайзеЪана, ЫзкжШ ИийезајШ кгЭйдеийа, 2003. ЫеЬадЭ. ЦвШд јЭ РзжибеЫ
ШзмЭевепбеЫ ЬзкпйЪШ, ХЭдйзШ ЯШ гайевепбЭ ийкЬајЭ РзЩајЭ, ТЬзкЮЭњШ
бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ а Academia de stinte, literatura si arte (Oradea-Arad)
АРКА ПкгкдајЭ. НидаЪШо јЭ, аЯгЭђк еийШвеЫ, ХЭдйзШ ЯШ гайевепбЭ
ийкЬајЭ РзЩајЭ к ПШоа (1996-2014) оајк дШкодк жкЩвабШнајк „Лайевепба ЯЩездаб“ жзазЭђкјЭ а кзЭђкјЭ. БШЪа иЭ а ивабШзийЪег а коЭийеЪШе
јЭ к зШЬк ЪапЭ КабеЪдам беведајШ к ЯЭгља. ОзЭгШ бњаЫШгШ ОжгЩ дбгЮебјлдЩ ПЩпЮ, ШЩвЩйкЮ ЬибЫеЮ а ЛбкжгжЬбјЩ зпЮгЮ идагљЭда ик дШкода
лавгеЪа: „Иибеда КЭжЭданЭ“, „СзаЩШвибЭ ЫзаЪдЭ“ а „ЊЭде ЪЭваоШдийЪе жоЭвШ“. МШ ЛЭђкдШзеЬдег иШведк бњаЫШ к АзШЬк (ПкгкдајШ) ЬеЩае
јЭ РзЮобјЩгел Эбзгждл ЯШ бњаЫк ВбкЮажЫб иЮЭЩ адЩјЩ (2000). ДеЩайдаб јЭ
жеиЭЩдеЫ жзаЯдШњШ ТЙР – БгЩЬжЭЩијЮ (2016). НЩјШЪае јЭ 43 бњаЫЭ а жзЭбе 200 дШкодам зШЬеЪШ к ЯЭгља а адеийзШдийЪк. ЖаЪа к ПШоа.
АПРЕМИЈЕВИЋ ВаЬеиШЪШ јЭ зеђЭдШ 1968. ЫеЬадЭ к ЙеиеЪибеј
ЛайзеЪана. ДажвегазШвШ дШ ОзШЪдег лШбквйЭйк ТдаЪЭзЯайЭйШ к Озапйада. ЖаЪа к КЭжеиШЪаћк. ЗШийкжљЭдШ јЭ к Щзејдаг ШдйевеЫајШгШ а
ЯЩезданагШ изжибЭ жеЭЯајЭ. ДеЩайдаб јЭ жзЭийаЮдЭ беиеЪибЭ жЭидаобЭ
дШЫзШЬЭ ОЮиж ДЮйзжкЩ РкЮмЩеЩ КЩаЩиЮЫбћЩ ЯШ 2010. ЫеЬадк, дШЫзШЬЭ
ГибЬжибјЮ БжЯжЫбћ ЯШ 2011. ЫеЬадк а дШЫзШЬЭ КЩаЩи ВлпвжЫбћ ЯШ 2015.
ЫеЬадк, бШе а ЪапЭ дШЫзШЬШ а жзаЯдШњШ ЯШ бњаЮЭЪде ийЪШзШвШпйЪе.
ЦвШд јЭ ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ. НЩјШЪавШ јЭ ивЭЬЭћЭ ЯЩазбЭ жЭиШгШ: РджкиЩ ЬжиЭжйкб, Ажеийзел, БЭеЫзШЬ, 2002; МЮЭжйЮЬ, ИЙ ГзШоШданШ, 2008; ЧЩиеЩ аЩилпебоЩ, ИЙ ГзШоШданШ, 2010; ЗЫжеЩ дгЩЭЮеЩпвЩ,
ИЙ ГзШоШданШ, 2011; а РЩджјЩЫеЩ аЫжеЩ, РЪЭйаЫезШ, ХЭйањЭ, 2016. НЩјШЪавШ јЭ ЭиЭј УиЩЬдЮекб ж ЬжЫжил, Ажеийзел, БЭеЫзШЬ, 2005, бШе а ЩЭиЭЬк
а аЯШЩзШдЭ жЭигЭ РиЪбе ЪЮа ЙжйдЮкЩ йЫЮкбњЩ ЪЮа аЫжеЩ, БЭздШз,
БЭеЫзШЬ, 2014.
БНЖИЋ РЪЭйаивШЪ, бегжеЯайез, гкЯаоба йЭезЭйаоШз а жЭЬШЫеЫ.
ПеђЭд 1954. ЫеЬадЭ к КеЯдана. ЗШЪзпае УШбквйЭй гкЯаобЭ кгЭйдеийа к
БЭеЫзШЬк а зЭЬеЪда јЭ жзелЭиез дШ аийег лШбквйЭйк. ОезЭЬ жЭЬШЫепбЭ
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ЬЭвШйдеийа дШ гШйаодег лШбквйЭйк ЬзЮШе јЭ жзЭЬШЪШњШ а дШ ДзЮШЪдег
бедЯЭзЪШйезајкгк к ЛеибЪа а дШ кдаЪЭзЯайЭйк к ВвШЬагазк (ПкиајШ).
ЙегжедеЪШе јЭ жзЭбе 220 бегжеЯанајШ зШЯваоайам ЮШдзеЪШ. НЬзЮШе јЭ
жзЭбе 30 беднЭзШйШ к адеийзШдийЪк еЬ бејам ик 7 Шкйезиба. ДЭвШ бејШ ик
дШ зЭжЭзйеШзк адеийзШдам аЯЪеђШоШ а бејШ ик, к дШјЪЭћЭг Щзејк, жзЭгајЭзде аЯЪЭЬЭдШ к адеийзШдийЪк ик: „ЛжгбкЫЩ ПЩпЩеЩ“, ЯШ мез а езбЭийШз (РШдбй ОЭйЭзЩкзЫ); „Йижа йЩе джј кЩЫеб“, беднЭзй ЯШ ЫкЬШоЭ
(КедЬед); „ЛЮкжнбјйвЩ зжјЩњЩ“, беднЭзй ЯШ бвШЪаз а ЫкЬШоЭ (РШдбй ОЭйЭзЩкзЫ) а Ьз. Акйез јЭ 14 бњаЫШ (жзЭйЭЮде) аЯ еЩвШийа гкЯаобЭ йЭезајЭ. ДеЩайдаб јЭ Щзејдам дШЫзШЬШ а жзаЯдШњШ, аЯгЭђк еийШвам, МШЫзШЬЭ ВкбеЪЭ ЗШЬкЮЩадЭ, НбйеЩШзибЭ дШЫзШЬЭ ЫзШЬШ БЭеЫзШЬШ, ОеЪЭљЭ
РйЭлШд ОзЪеЪЭдоШда, ПШоШдибЭ жеЪЭљЭ айЬ. ЗШ ЬежаидеЫ овШдШ РзжибЭ
ШбШЬЭ-гајЭ дШкбШ а кгЭйдеийа аЯШЩзШд јЭ 2015. ЫеЬадЭ.
БПТРИЋ ПЕМАТД Уаваж, жзШЪдаб, зеђЭд 1971. ЫеЬадЭ к БЭеЫзШЬк. ДажвегазШе дШ ОзШЪдег лШбквйЭйк к БЭеЫзШЬк 2001. ЫеЬадЭ.
ИЯгЭђк еийШвеЫ, зШЬае бШе ШЬЪебШйиба жзажзШЪдаб, бШе жзШЪда иШЪЭйдаб к „ЛкЯЭјк ШлзаобЭ кгЭйдеийа“ а бШе иЭбзЭйШз к кийШдеЪа бквйкзЭ
„ЙкћШ вЭЫШйШ“ еЬ 2007-2014. ЫеЬадЭ. НЬ 2014. ЫеЬадЭ жШ Ье ЬШдШи дШвШЯа иЭ дШ гЭийк ЬазЭбйезШ йЭ кийШдеЪЭ. ОзЭЬиЭЬдаб јЭ МШЬЯездеЫ
еЬЩезШ МШнаедШвдеЫ бегайЭйШ ICOM (ЛЭђкдШзеЬда иШЪЭй гкЯЭјШ) РзЩајШ. ЖаЪа к БЭеЫзШЬк.
ВАРИКЕВРЙИ Паийе (МШбевЭн, ОзЭижШ, ЛШбЭЬедајШ, 1943), ШбШЬЭгаб, жЭидаб, ЭиЭјаийШ, бњаЮЭЪда бзайаоШз, ШдйевеЫаоШз, жзЭЪеЬавШн, аЯЬШЪШо. ОапЭ дШ гШбЭЬедибег а изжибег јЭЯабк. Де иШЬШ јЭ дШ еЪШ
ЬЪШ јЭЯабШ еЩјШЪае жзЭбе ЬЪШЬЭиЭй жЭидаобам бњаЫШ. ДЭвШ ик гк жзЭЪЭЬЭдШ дШ ЪапЭ еЬ ЬЪШЬЭиЭй жЭй ийзШдам јЭЯабШ. ЗШийкжљЭд јЭ к ЪапЭ
ийейадШ ШдйевеЫајШ. ДеЩайдаб јЭ ЩЭЯгШве жЭЬЭиЭй ЯдШоШјдам ЬегШћам а
гЭђкдШзеЬдам дШЫзШЬШ а жзаЯдШњШ, гЭђк бејагШ ик: ЛЩгЩ МжЪЮгжЫЩ
еЩЬиЩЭЩ а ЙибйкЩгеж зЮиж (ПкиајШ); ВЮгбвЩ еЩЬиЩЭЩ „МбвбкЩ РкЩеЮйвл“,
„БиЩћЩ ЛбгЩЭбежЫоб“ Рйзкпбам ЪЭоЭза жеЭЯајЭ, „ЛбгЩе ПЩвбћ“, ОгЩвЮкЮ „Ћбибгж б ЛЮкжЭбјЮ“ (БкЫШзибШ)... ЦвШд јЭ ЛШбЭЬедибЭ ШбШЬЭгајЭ
дШкбШ а кгЭйдеийа, АбШЬЭгајЭ ивеЪЭдибам бњаЮЭЪдеийа а кгЭйдеийа,
ПкибЭ ШбШЬЭгајЭ бњаЮЭЪдеийа, АбШЬЭгајЭ бњаЮЭЪдеийа а кгЭйдеийа
ТбзШјадЭ, ДзкпйЪШ жаиШнШ ЛШбЭЬедајЭ, ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ
а ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдам жзЭЪеЬавШнШ РзЩајЭ. ЖаЪа а ийЪШзШ к РзЩаја
(РгЭЬЭзЭЪе) а ПЭжкЩвана ЛШбЭЬедаја.
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ВТЙАЧИМНВИЋ ВЭзељкЩ, жЭидаб, зеђЭд 1959. ЫеЬадЭ к ДењЭг
ДкЩаок беЬ СзийЭдабШ. ЗШЪзпае ЈкЫеивеЪЭдибк а ежпйк бњаЮЭЪдеий дШ
УавеЯелибег лШбквйЭйк к МеЪег РШЬк. ЙњаЫЭ жЭиШгШ: ЧЮЯњЩ аЩ Ыикжд,
1993; ОжЫЮйдж, 1995; ЙЩвж јЮ кбнж ГжйзжЭЮ, 1999, 2000; ДЫЮиб л гбзЩдЩ,
2001; Нзижйкб јЩЬњЮ ЪЮгж, 2002; Шлдйвб ЪлвЫЩи (жЭигЭ ЯШ ЬЭнк), 2003,
2006; ЦЫЮкеЩ еЮЭЮљЩ, 2004; РЫЮкгжйк л ЪиЭбдЩ (аЯШЩзШдЭ а деЪЭ жЭигЭ), 2007; ВикгЩи, 2008; КбоЮ, 2009; ИаеЩЭ жЪгЩвЩ, 2012; РЩдЩи (аЯШЩзШдЭ жЭигЭ), 2014; РЫЮкб ЖЩи (аЯШЩзШдЭ а деЪЭ жЭигЭ) 2015. ОзазЭЬае ОиЮЭ ЭЫЮибдЩ, аЯЩез аЯ изжибЭ гевайЪЭдЭ жеЭЯајЭ, 2005. РШ ЛШзбег
МЭ-ЬаћЭг кзЭЬае ЯЩездаб е ДеЩзана Ћеиаћк ОбйЩо б бйкжибјЩ, 2004. а
жзазЭЬае ЯЩездаб ЛбжЭиЩЬ ИЪижЫЩо б њЮЬжЫж ЭжЪЩ, 2012. ТзЭђкјЭ ЯЩездабЭ РЩЫиЮдЮеЩ йизйвЩ зижаЩ беја аЯвШЯЭ к СзийЭдабк, жеЪеЬег аийеагЭдЭ бњаЮЭЪдЭ гШдалЭийШнајЭ. ДеЩайдаб јЭ жЭидаобам дШЫзШЬШ: ЛбгЩе
ПЩвбћ; ОЮпЩк ЫЩижрб йиЮдйвжвЩигжЫЩпвЮ; ѝЮмбдбјбе ЫЮа; РиЪжљлЪ Лбкбћ; ЙжеЭби вжйжЫвЮ ЭЮЫжјвЮ, ЙжпбћЮЫж зЮиж, ЗдЩј жЬњЮеб Влв, БиЩевж Ћжзбћ (РАМТ), ОЮкижЫЭЩейвб ЫбјЮеЩо (ПЭжкЩвабШ РзжибШ), а ЬзкЫам. ЗШийкжљЭд к ЪапЭ ШдйевеЫајШ изжибЭ жеЭЯајЭ. ЦвШд јЭ ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ. ЖаЪа а зШЬа к СзийЭдабк.
ВТЙЦЕВИЋ ЈЭвЭдШ, гШЫаийШз аийезајЭ, зеђЭдШ 1983. ЫеЬадЭ к
ЙзкпЭЪнк. ДажвегазШвШ 2007. ЫеЬадЭ дШ УавеЯелибег лШбквйЭйк к
Мапк ЫзкжШ ЯШ аийезајк, бШе дШјЩеља ийкЬЭдй к бвШиа, дШ йЭгк „СзийЭдаб аЯгЭђк ЬЪШ зШйШ“ беЬ жзел. Ьз РвеЩеЬШдШ Ђ. ЙЭзбЭЯШ. ЗШжеивЭдШ дШ
МШзеЬдег кдаЪЭзЯайЭйк СзийЭдаб. НзЫШдаЯШйез јЭ ЪЭћадЭ жзејЭбШйШ а
аЯвеЮЩа жегЭдкйЭ кийШдеЪЭ. НЩјШЪљкјЭ а жзЭЯЭдйазШ зШЬеЪЭ дШ дШкодаг ибкжеЪагШ а к оШиежаиагШ, еЬ бејам аЯЬЪШјШге ивЭЬЭћЭ: „ОлвжЫебв ПЩјЮЫйвб“, ПкиајШ ЬШдШи, БЭеЫзШЬ 2011; „ОибгжЬ бйкжибјб йкжзЩњйвЮ
оивЫЮ РЫЮкбн ЩзжйкжгЩ ОЮкиЩ б ОЩЫгЩ“. МШјийШзајШ ЬебкгЭдйШ, ХЭдйШз
ЯШ нзбЪЭдЭ ийкЬајЭ Мап 2013; „Плйвб йЫЮркЮебоб ЪЮгжЮдбЬиЩекб бадЮђл ЭЫЩ йЫЮкйвЩ иЩкЩ л СийкЮебпвжд йиЮал“, Жкжиба ЯЩездаб 6/7, АвЭбиШдЬзеЪШн 2013. ОебзЭйШо оШиежаиШ ийкЬЭдШйШ аийезајЭ „ДЭижей“ к
Мапк. СзЭдкйде јЭ дШ ижЭнајШваийаобаг ийкЬајШгШ ВаЯШдйевеЫајЭ а дШ
Ьебйезибаг ийкЬајШгШ аийезајЭ дШ УавеЯелибег лШбквйЭйк к БЭеЫзШЬк.
ЖаЪа к СзийЭдабк.
ГАВПИКНВИЋ ЛШдејвЭ, жЭидаб, зеђЭд 1945. ЫеЬадЭ к БјЭвкпа.
ЗШЪзпае Уавевепба лШбквйЭй к БЭеЫзШЬк. НЩјШЪае јЭ бњаЫЭ жЭиШгШ:
РлеоЮ б вжпбјЮ, 1973, ЗЩпЩиЩеж жЬњбгж, 1975, БлЪњЮЫб еЩ ЙЩизЩкбдЩ,
1979, РЫЮкгжйк ћбибгбоЮ, 1988, ЧлЫЩи агЩкеЮ јЩЪлвЮ, 1991, МЮЭЮљЩ л
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аЩЫбпЩјл, 1994, ЗгЩкеЩ пЮйдЩ, 1997, ЧлЫЩи ЪЮгжЬ ЛЮйЮоЩ, 2003, ОибјЮаЭбеЩ љлЪЩЫ, 2004, ЛжгбкЫЩ аЩ ЙиклјЮЫЩо, 2006, ЦиеЩ згЩЫЮк, 2011.
ОЭигЭ ик гк жзЭЪеђЭдЭ дШ ЭдЫвЭиба, зкиба, жељиба, пЪЭЬиба, айШвајШдиба, кбзШјадиба, ЩЭвезкиба, јЭзгЭдиба, ивеЪШоба а гШбЭЬедиба
јЭЯаб. ДеЩайдаб јЭ гдеЫам дШЫзШЬШ еЬ бејам аЯЬЪШјШге ВлвжЫл еЩЬиЩЭл,
дШЫзШЬк ЛбгЩе ПЩвбћ, ЗгЩкеб ЪЮжплЬ ЫзШЬШ БЭеЫзШЬШ, ОЮпЩк ЫЩижрб
йиЮдйвжвЩигжЫЩпвЮ, ЗгЩкеж зЮиж к ЛеибЪа йЭ ЗгЩкел аеЩпвл ЙквйкздежзеиЪЭйдЭ ЯШјЭЬданЭ РзЩајЭ а ЉлЪжйкбњйвл ижаЮкл. ЦвШд јЭ ТЬзкЮЭњШ
бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ еЬ 1974. ЫеЬадЭ. НЬ 1992. агШ ийШйки ИийШбдкйеЫ
кгЭйдабШ. ЖаЪа к БЭеЫзШЬк.
ДНПИМ КШзШ (1977) жЭидаб а жзеЯда жаиШн аЯ НЩзЭдеЪнШ.
НидеЪдЭ а ижЭнајШваийаобЭ ийкЬајЭ ЯШЪзпавШ дШ ОЭЬШЫепбеј ШбШЬЭгаја к ЧШжнк. НЩјШЪљЭдЭ бњаЫЭ: ЗЩазбШ бзШйбам жзаоШ Ож йеЮЬл кбнж
зЩЭЩ йеЮЬ, дШЫзШђЭдШ жеЪЭљег „ОЭЫШЯ“, бШе дШјЩељЭ аЯЬШњЭ бзШйбам жзаоШ ЙњаЮЭЪдЭ егвШЬадЭ РзЩајЭ к 2011. ЫеЬада; ЗЩазбШ жеЭЯајЭ ЧлјЮр гб
дЮ БжЯЮ, к аЯЬШњк ЙњаЮЭЪдЭ егвШЬадЭ РзЩајЭ, 2013. ЫеЬадЭ, Ш бејк јЭ
ейбкжавШ ЩаЩваейЭбШ гШдШийазШ ФавШдЬШз; ЗЩазбШ жеЭЯајЭ ЙЩеЭЮгЩЪиб,
2015. ЫеЬадЭ беЬ аЯЬШЪШобЭ бкћЭ „ОзегЭйЭј“; ЗЩазбШ жеЭЯајЭ ЧлјЮр гб
дЮ, БжЯЮ (ЬзкЫе аЯЬШњЭ), к аЯЬШњк бкћЭ „ОзегЭйЭј“, 2016. ЫеЬадЭ.
НЩјШЪљаЪШвШ к гдеЫаг бњаЮЭЪдаг оШиежаиагШ а ЯЩезданагШ.
ЕГЕПИЋ ЛавеиШЪ, зеђЭд 1951. ЫеЬадЭ к ПађЭЪпйана, жЭдЯаедаиШда иЪЭпйЭдаб, иШ оадег жзейејЭзЭјШ ийШЪзелезШ а ЬкЫеЫеЬапња
ийШзЭпадШ нзбЪЭ РЪЭйЭ СзејанЭ к СзийЭдабк. РзЭЬњк БеЫеивеЪибк пбевк ЯШЪзпае к ОзаЯзЭдк, Ш СЭевепба лШбквйЭй к БЭеЫзШЬк. ЈЭЬШд јЭ еЬ
ШкйезШ бњаЫЭ 100 ЬжЭбеЩ ниЩдЩ РЫЮкЮ СижјбоЮ л СийкЮебвл. ЖаЪа к
СзийЭдабк.
ЕГЕПИЋ ЛазеивШЪ – ЩаеЫзШлајШ еЩјШЪљЭдШ к ибвежк жзавеЫШ
ОждЮебв бгб йЮћЩњЩ дШ ийзШда 183.
ЈНВАМНВИЋ Лаегаз Лаба, зеђЭд јЭ к ЙеиеЪибеј ЛайзеЪана.
ОапЭ а еЩјШЪљкјЭ жеЭЯајк ЬкЫа даЯ ЫеЬадШ. ЦвШд јЭ ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ а ЙњаЮЭЪдеЫ ЬзкпйЪШ ЙеиеЪШ а ЛЭйемајЭ. НЩјШЪае јЭ
оЭйаза ЯЩазбЭ жеЭЯајЭ И иЮп ЯбЫжк ижЭб, МЮЪЮйвЩ ЫиЩкЩ, ЙЩЭ ежћ јлкиж
еЮ зибаеЩјЮ, ЙЩЭ йЩе аЩЪжгб кЯ јеп дЭбевабе ЯШјЭЬдаобам, иШ иЪејаг
жзајШйЭљагШ. ДеЩайдаб јЭ ЪЭћЭЫ ЩзејШ жзаЯдШњШ ЯШ бњаЮЭЪда зШЬ еЬ
бејам ик дШјЯдШоШјдајШ „ОЭзе ДЭижейШ РйЭлШдШ“ а „ОеЪЭљШ ЙШзШђез200

ђЭЪаћШ“. ОЭигЭ ик гк жзЭЪеђЭдЭ дШ жељиба, зкиба, гШбЭЬедиба а зкгкдиба јЭЯаб. ОзЭЬиЭЬдаб јЭ ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ а кгЭйдабШ „Лайзаби“ аЯ ЙеиеЪибЭ ЛайзеЪанЭ. ОезЭЬ бњаЮЭЪдеЫ зШЬШ ЩШЪа иЭ а абедежаиШњЭг а ивабШзийЪег. ЊЭЫеЪа зШЬеЪа дШвШЯЭ иЭ к гдеЫаг дШпаг
ЫШвЭзајШгШ а ЬегеЪагШ, Ш а пазег ЕЪзежЭ. ЖаЪа к ЙеиеЪибеј ЛайзеЪана.
КАЗАПЕВИЋ ВЭваЩез јЭ зеђЭд 1955. ЫеЬадЭ к БЭвеј ВеЬа.
НидеЪдк пбевк ЯШЪзпае je к БЭвеј ВеЬа а Йењкмк, Ш изЭЬњк йзЫеЪШобк
к ЙзкпЭЪнк. ДажвегазШе јЭ, гШЫаийзазШе а ЬебйезазШе дШ Уавевепбег лШбквйЭйк к БЭеЫзШЬк. ПШЬае јЭ бШе кзЭЬдаб к бзкпЭЪШобеј „БШЫЬШва“ (еЬ 1985. Ье 1990), Щае јЭ деЪадШз, кзЭЬдаб а еЬЫеЪезда кзЭЬдаб
к НжпйЭеЩзШЯеЪдеј зЭЬШбнаја ПСР-Ш (еЬ 1990. Ье 2005). ТзЭђаЪШе
иЭзајЭ: „ДЪезеЪа БЭеЫзШЬШ“, „СзШЫег ЙШзШђезђШ“, „ЛкЯЭја РзЩајЭ“, „МШ
аЯЪезапйк“. Акйез јЭ гдеЫеЩзејдам ЬебкгЭдйШздам ЭгаиајШ аЯ бзкпЭЪШобеЫ бзШјШ. ОзазЭЬае јЭ а кзЭЬае еиШг бњаЫШ, ШдйевеЫајШ а ЯЩездабШ.
Акйез јЭ йзадШЭий бњаЫШ аЯ еЩвШийа аийезаеЫзШлајЭ а бњаЮЭЪдеийа а
Щзејдам дШкодам зШЬеЪШ. ОебзЭйШо јЭ а езЫШдаЯШйез Щзејдам бквйкздам
ШбнајШ а гШдалЭийШнајШ к бзкпЭЪШобег бзШјк. ИданајШйез а еидаЪШо
дЭбевабе нзбЪЭдам а гШдШийазибам ЩаЩваейЭбШ, РжЭнајШвдеЫ зЭЯЭзЪШйШ
жзазеЬЭ „НизЭЬШб“ к Ьевада ЛезШЪЭ, гШдалЭийШнајЭ „ДШда бњЭЫањЭ
ЛаванЭ“ к ЖкжШњЭЪнк, дШкодеЫ ибкжШ е вабеЪдег кзЭђЭњк ЫзШЬШ ЙзкпЭЪнШ, ЛкЯЭјШ ЪШјШзийЪШ а бвЭиШзийЪШ ЛезШЪибЭ пбевЭ, ПеЯЭйЭ, ЪШјШзибЭ
а геЯШаоШзибЭ беведајЭ к БЭвеј ВеЬа. ЦвШд јЭ ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ
РзЩајЭ. ЖаЪа к БЭвеј ВеЬа.
ЛИФАЈКНВИЋ ЛавШд јЭ зеђЭд 1966. к ЙеиеЪибеј ЛайзеЪана,
ЫЬЭ а иШЬШ ЮаЪа а ийЪШзШ. Акйез јЭ жЭй бњаЫШ жеЭЯајЭ: ЙжгЩрбейвб
иЩйвжЫебв (ЙњаЮЭЪдШ ЯШјЭЬданШ ЗЪЭЯЬШзШ, БЭеЫзШЬ, 1994); „ХЭдйед“
(БИГЗ-БЭеЫзШЬ, 1998); ПЩйвжзЩеб кЮдЮљ (РзжибШ бњаЫШ ПкгШ, 2002); Т
вжгЮЫоб кЫжЬЩ йиоЩ (ПИВЕК Йе-БЭеЫзШЬ, 2002) а РЩћЮ йЫбн дЩкбоЩ
(ФВНРМН – Дег бквйкзЭ „РЪЭйа РШЪШ“ – Иийеб, ЙеиеЪе а ЛЭйемајШ,
2008). ОЭигЭ ик гк еЩјШЪљаЪШдЭ к Щзејдаг бњаЮЭЪдаг оШиежаиагШ а
ШдйевеЫајШгШ а жзЭЪеђЭдЭ дШ ЪапЭ иЪЭйибам јЭЯабШ. ДеЩайдаб јЭ ЪапЭ
бњаЮЭЪдам дШЫзШЬШ а жзаЯдШњШ, аЯгЭђк еийШвам: „ЗвШйдЭ ЯдШобЭ“ Йквйкзде-жзеиЪЭйдЭ ЯШјЭЬданЭ РзЩајЭ, „ОЭзе ДЭижейШ РйЭлШдШ КШЯШзЭЪаћШ“, жзЭийаЮдеЫ жЭидаобеЫ жзаЯдШњШ „КШЯШз ВкобеЪаћ“, ГеЬапњЭ
дШЫзШЬЭ ЙњаЮЭЪдеЫ ЬзкпйЪШ ЙеиеЪШ а ЛЭйемајЭ а Ьз. АбйкЭвда јЭ овШд
ТжзШЪЭ ЙњаЮЭЪдеЫ ЬзкпйЪШ ЙеиеЪШ а ЛЭйемајЭ а НЬЩезШ ЯШ гЭђкдШзеЬдк иШзШЬњк ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ.
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РСНЈЦИМНВИЋ-МИЙНКИЋ JеЪШдбШ, жЭидаб, зеђЭдШ 1952. ЫеЬадЭ к ПайЭпаћк, ДеЩеј (БаФ). НЩјШЪавШ ЩваЯк ЬЪШЬЭиЭй бњаЫШ жеЭЯајЭ:
ЗЫбјЮаЭЩ йвбкЩпЩ (1975), СбјЮйеж еЮЪж (1994), РЩджћЩ илЯЮ (1995),
НйвжилрЩ (2000), НЪгбв йЫјЮкгжйкб (2006), ЛиЩв жЭ пбйкжЬ агЩкЩ
(2006), Т зиЫжд гбол (2011), СибеЩЮйкб йкЮзЮебв (2014)... ЗШийкжљЭдШ к
гдеЫеЩзејдаг ШдйевеЫајШгШ а ЬеЩайдаб ЯдШоШјдам дШЫзШЬШ еЬ бејам
аЯЬЪШјШге: МЩЬиЩЭЩ ТЭилЯЮњЩ вњбЯЮЫебвЩ ПР (еЩјЪжљЩ вњбЬЩ л 2009),
ЙжпбћЮЫж зЮиж, ЛбгЩе КЩгбћ, ЙжеЭби вжйжЫвЮ ЭЮЫжјвЮ, ГжЭбрњЩ еЩЬиЩЭЩ
ТЙ ПЮзлЪгбвЮ РизйвЮ 2014, ЗгЩкЮе зийкЮе (РвжзљЮ), ЗгЩкеЩ аеЩпвЩЙОЗ-Ю РиЪбјЮ б ОибаеЩњЮ ЛбебйкЩийкЫЩ зижйЫЮкЮ б влгклиЮ ПР.
НЩјШЪљкјЭ к оШиежаиагШ а бњаЮЭЪдеј жЭзаеЬана к РзЩаја, ПЭжкЩвана
Рзжибеј а адеийзШдийЪк. ОзЭЪеђЭдШ дШ ЬЭиЭйШб иЪЭйибам јЭЯабШ. ОзЭЬиЭЬдаб ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ ПЭжкЩвабЭ РзжибЭ еЬ 2012-2016. ЫеЬадЭ.
ЊАГНКНВА ЕвбШ – ЩаеЫзШлајШ еЩјШЪљЭдШ к ибвежк жзавеЫШ
ЉлЪжйкбњйвж ЬжйкжљлЪљЮ дШ ийзШда 53.
ОЕСПНВИЋ Лавеп (СзийЭдаб, 1928), жзелЭиез, бњаЮЭЪда бзайаоШз. ЗШЪзпае УавеЯелиба лШбквйЭй к БЭеЫзШЬк (1954), ЫзкжШ: ЈкЫеивеЪЭдиба јЭЯана а бњаЮЭЪдеий. БШЪа иЭ бњаЮЭЪдег а жеЯезапдег
бзайабег а ЭиЭјаийабег. ТзЭЬдаб бњаЮЭЪдеЫ оШиежаиШ „БШЫЬШвШ“, еЬ
1975. ЫеЬадЭ. ЦвШд јЭ ТЬзкЮЭњШ бњаЮЭЪдабШ РзЩајЭ еЬ 1972. ЫеЬадЭ.
БазШд јЭ к йза гШдЬШйШ ЯШ овШдШ ТжзШЪЭ ТЬзкЮЭњШ, Ш јЭЬдег ЯШ жейжзЭЬиЭЬдабШ. ТоЭийЪеЪШе дШ Щзејдаг дШкодаг а бњаЮЭЪдаг ибкжеЪагШ. МеиавШн дЭбевабе дШЫзШЬШ: ОжЫЮљЩ аЩ ЯбЫжкеж ЭЮгж, бејк јЭ ЬеЬЭваве ТЙР
(2002), МЩЬиЩЭЩ РН СийкЮебв (2003), ЗгЩкеЩ аеЩпвЩ Йлгклиеж-зижйЫЮкеЮ аЩјЮЭебоЮ (1976), ОийкЮе ЭЮйзжкЩ РкЮмЩеЩ КЩаЩиЮЫбћЩ (БШЫЬШвШ.
2005). ОзЪа јЭ ЬеЩайдаб дШЫзШЬЭ ЯШ бњаЮЭЪдк бзайабк „ЦЭЬегаз ЛазбеЪаћ“ (2015). ЗШийкжљЭд к ЪапЭ ЯШјЭЬдаобам бњаЫШ а ЯЩездабШ. ЗШ
ЪзмкдибШ ЬеийаЫдкћШ к еЩвШийа бквйкзЭ, еЬ 2009. безаидаб јЭ дШнаедШвдЭ жЭдЯајЭ. ОзЭЪеђЭд дШ лзШднкиба, пжШдиба, ивеЪЭдШоба а гШбЭЬедиба. ЗдШоШјдајШ ЬЭвШ ик гк: Ркж ЬжЭбеЩ ГбдеЩабјЮ л ЙилрЮЫол (к
беШкйезийЪк), 1965; ЧбкЩјлћб зжйгЮ РвЮигбћЩ, БШЫЬШвШ, 1967; Иа вилЬЩ л
вилЬ, БШЫЬШвШ, 1978; ТнЫЩкб ЯбЫл иЮп, БШЫЬШвШ, 1986; Иа кибеЩЮйкжЬ
иЮЭЩ, ЙзкпЭЪШобе жеЯезапйЭ, 1994; УиЩЬдЮекб, ОзеиЪЭйШ, 1998; ЗЩездаб зШЬеЪШ РЩЫиЮдЮеЩ йизйвЩ зижаЩ (1988-2003), СзийЭдаб а Ьз.
ОИСТКИЋ ВШвЭдйадШ јЭ зеђЭдШ 1963. ЫеЬадЭ к БЭеЫзШЬк. ДажвегазШвШ дШ УавеЯелибег лШбквйЭйк к Озапйада, жеийЬажвегибЭ ийкЬајЭ ЯШЪзпавШ дШ Уавевепбег лШбквйЭйк к БЭеЫзШЬк, ЫЬЭ јЭ еЬЩзШдавШ
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а Ьебйезибк ЬаиЭзйШнајк иШ йЭгег ЙжйжЫйвб Ъжј л аЪбивЩдЩ йизйвбн
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