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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК ВУ ОКГОПМ

немојте читати песме 
- крхке грађевине ума 

су у звуку зоре

***

с!опЧ геас! роегпб 
-6*а§Пе ђиПсИп§б оГ штс! 
аге т Гће боипЗ оГ с!а\уп
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

мој сан Је тежак - 
у рану зору призивам 

демоне гозбе

***

шу Дгеат 1$ {огШгоиз- 
а1 еаг1у <Ја\\п

I аш саШп§ ир Детопз оГ &аз1
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ / ТКАУЕШБК ВУ ОКГОЉГ

из непознатог 
у видокругу дан 

чист и бео

бгош 1ће з1гап§е 
1п 1ће еуе$ј§ћ1 

с1еаг апћ \уМ1е с!ау
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

заточен у бекству - 
дивокозе у планини 

дозивам

сарЦуаЈес! оп 1ће гип- 
I аш са11ш§ сћашо1беб 

1п 1ће шоип1а1п
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК ВУ ОКЈОПуЈ

утопљеник у тами - 
добро скривен у 

мудрој књизи

***

а с!га\упес1 шап 1п сЈагкпебб - 
бкШШНу ћ1с!с1еп 1п 

ћоок оГ \У1б(Јот
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

вулкани окупљају 
тугу овог света - 
анђели и богови

***

уо1сапоез аге соИесДп^ 
богго^/ оГ 1Шб \уогИ- 

ап§е1б апс! §ос!б
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТК.АУЕ1ХЕК, ВУ О&КјП^

враћам се - 
моја сенка је 

путник постањем

***

I ат сотт§ ђаск- 
ту бћа(1о\у 15 

{гауеНег ђу оп§т
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

острво Маргит - 
у роју пахуља 

препознајем беле птице

***

Маг§к 1з1апсЈ- 
I гесо^тге \ућ11е ћ1гћб 

јп 1ће б\уагт о!* бпо\Ус1горб
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ/ТКАУЕ1ХЕК ВУ 0К10ПМ

мост Ержебет - 
низ светиљке се 

котрља врели дах

***

ЕггеБе! Впс1§е- 
ћо! ћгеаШз аге го1Нп§ с!о\уп 

1ће б1гее! 1ашрб
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

обала Дунава - 
светлост која урања 

и израња у машти

***

а ђапк оГ 1ће Оапиђе- 
И§ћ11ћа151пкб апс! арреагз 1П 

1ша§1паиоп
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК ВУ 0К101К

Будимска тврђава - 
погледи у тмини 

постају нове сенке

ВисИш РоПгезз- 
§1апсез јп с1агкпебб 

ђесот1п§ пе\у бћас!о\Уб.
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

Парламент- 
поглед са Дунава 

у небу

***

Тће РагИашеп!- 
§1апсе Игогп 1ће Оапиће 

1П 1ће зку
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК. ВУ 0К10ГК

88 бисти краљева - 
понегде жбун 

потамнеле маховине

88 ђиб1б оПоп^б- 
ђибћеб оГ с1агк шобб 

ћеге апс! 1ћеге

19



ЛЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

ПОНОћ-
неонска реклама 
осветли очи пса

пис1т§ћ1:- 
пеоп ас1уегћбт§ 
Ш: еуез оГ а Ло§
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ/ТКАУЕИ,ЕК ВУ ОКЈОГИ

у соби
у којој дуго нисам био 

скелет ласте

1п *ће гоот
шћеге I ћауепЧ ћееп 1а1е1у 

зке1е1оп оГ а б\уа11о\у
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

зима у планини - 
на ивици јоргана 

додирују нам се прсти

\\ап1ег ш 1ће тоип1а1п- 
ту 1оез 1оисћт§ уоигб 

оп 1ће ес!§е оГ дшћ
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ПУТНИК П0СТАЊЕМ/ТКАУЕ1ХЕК ВУОКЈОШ

сврати до кафане 
сигурно још увек траје 

књижевно вече

***

соше 1о 1ће 1ауегп- 
1ћеге тиб! ће 

ргебепШћоп оГа ћоок
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

затворени шалони - 
боја ноћи, зоре и дана 

потпуно иста

***

с1обе<1 зћиДегб- 
со1оигб оГ ш§ћ1, <1аш1 ап<1 с!ау 

аге сошр1е1е1у 1ће 5аше
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК. ВУ 0К10ГИ

празнина - 
негдашње капи кише 

из шаке испарише

етрПпебб-
гатс!горб ћауе еуарога^ес! 

Ггот 1ће ра1т
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

спори бродови - 
у хладним сенкама 
тражим лице воде

$1о\У бћфб-
I агп 1оокт§ Еог \уа1ег Еасе 

ш соИ бћас1о\У5
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК. ВУ ОК1СШ

богата жетва - 
у трајању и умирању 

новог семена

***

ехсеИеп* ћагуез1- 
1П 1ће епс1игапсе апс! с!еа!ћ 

оГ пе\у зеесЈз



ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

тишина бордела - 
наглим трзајем спајају се 
тела у мрачним собама

зПепсе ојИх>гс1е11о- 
ђосИез ш Пагк гоотз 

јотеП ђу а биППеп јегк
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК ВУ ОКЈОГМ

нове протезе 
стежу смежуране усне 

ћутљиве сељанке

***

пе\у сЈепШге ргеззеб 
\уппк1ес! Нрз 

оГ бПеп! реабап! \уотап
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

вода извора - 
бљешти одраз лица 

издужујући се

\уа!ег Ггот зрпп§- 
8рагк1т§ геДесНоп о? Гасе 

ђесотез 1оп§ег

30



ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК ВУ 0К10ГК

пун месец - 
блистав ход до њене 

беле пути

***

Ги11 шооп-
ђпШап1; \уа1к 1ошагс1б 
ћег шћће сошр1ех10п
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

пролећни ветар - 
у погледу заискри 

шарени змај

брппо \ушс1- 
а со1оигћа1 с!га§оп 

брагкНп^ &ош 1ће §1апсе

32



ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ^ЕК ВУ 0К101К

срчемо чорбу 
гост и ја у

наизменичним ритмовима

\уе аге б1игр1п§ ђго1ћ- 
шу §иез! апс! ше 

ш аћегпаћп^ гу1ћтб

33



ЛЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

дечак у инвалидским 
колицима - хвата прве пахуље 

и смеје се, смеје

а ћоу т \ућее1сћа1г- 
са1сћез 1ће Дгб1 бпошћгорб 

апс! 1аи§ћб, 1аи§ћб
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕћћЕК ВУ 0К10ГИ

дубоке ноћи - 
топот сазвежђа и 

летњи богови

***

сЈеер П1§ћ1б- 
!ћис! оЈГ сопб!е11аћоп 

апс! бишшег §ос!б

35



ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

камени мост - 
дубоко у нама 

израња светлост

***

б!опе ћпс^е- 
с!еер 1п оигзе1уеб 
Н§ћ1 1б брГ1П§1П§

36



ПУТНИК П0СТАЊЕМ/ТКАУЕ1Л.ЕК ВУ ОКЈОЈИ

између два бора - 
јека звона као 

статуа коњаника

***

ђеПуееп ртез- 
есћо ојГ ће11б 

Шсе а б!аШе оГ а пс!ег
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ДЕЈЛН БОГОЈЕВИЋ

замагљени поглед - 
вода са укусом 

касног лета

* * *

с!а2еД 1оок- 
^а1ег \У11ћ 1аз1е 
оПа1е зишшег
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ПУТНИК П0СТАЊЕМ/ТКАУЕ1ХЕК ВУ 0К10ЉЈ

измаглица - 
струји зидовима 

траг хриди

***

сНггтебб- 
1гаск оГ а сП^Г 

По\У1п§ с1о\уп 1ће \уа11б
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

израстао коров 
силазим далеко 

ка југу

***

\уее<1 ћаз §го\уп- 
I аш §о1п§ <1о\уп 

1о 1ће 31б1ап1 бои!ћ

40



ПУТНИК ПОСТАЊЕМ/ТКАУЕШЕК ВУ 0К10Ш

бокор нане - 
безизражајна лица 

у жудњи

с1и51ег оГ Ш1п1- 
зћарекбб ћасез 

аге 1оп§1п§

41



ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

напуштен дом - 
зобљем тишину 

и растем

(ЈезеПес! ћоше- 
I ат реск1п§ зПепсе 

апП бго\У1П2 ир

42



ПУТНИК ПОСТАЊЕМ/ТКАУЕћћЕК ВУ ОКЈОГИ

пужева кућица 
помера се корење ка 

великим ноћима

***

бпаИ’б бће11
гоо1ћб аге шоу1п§ 1о\уагс1б 

§геа1 ш§ћ!б

43



ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

прве пахуљице - 
отргнут пас од 

зеленила

***

1ће Г1Гб1 зпо^Дгорб- 
а с1о§ бе1гес1 Ггош 

^геепегу

44



ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК ВУ ОКЈОШ

топла земља - 
споре ноћи 

након повратка

***

\уапп 1апс1- 
з1о\у П1§ћ1з 

аЛег Ше гећлп
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

у ноћи крст 
да заспим без 

капака белих јутара

***

1ће СГ055 а1 тфХ 
50 1ћа11 луоиИ б1еер 

\ућћои1 еуеП(55 оГ \ућ11е тотт&5
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТК.АУЕ1ХЕК. ВУ 0К.10Ш

јесења сенка 
бела једра 

у дубини погледа

аиШшп бћас!о\у 
\ућће заПз

т 1ће Пер1ћ еуеб1§ћ1
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

млада жена - 
звиждук воза 

у непознатој станици

уоип§ \уошап- 
боипД оГ а 1гат 

1П а б1гап§е б1аћоп
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК ВУ ОКЈОГИ

под кабаницом 
бледи прећутано 

перо срца

***

ипсЈег 1ће гашсоа( 
а ШсИеп Геа1ћег оГћеаЦ 

15 Гасћп§
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ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

на бицикли 
мајушни лептир 
бледи од сунца

***

оп а 1лсус1е 
а зшаИ ђиИегДу 
ГасИп§ 1п 1ће зип

50



ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК ВУ ОКЈОГН

мислим на тебе - 
тиха празнина 

приљубљује звуке

***

I агп 1ћ1пкт§ аћои! уои- 
бНеп! етрћпебб 
јо1пб 1ће боипсЈб

51



ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

окречен зид - 
за вечност 
сенке лица

рат1ес1 \уа11- 
бћаДошб о^* јГасеб 

Гог е1ет11у
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ХЕК ВУ 0К10ГК

сенка - 
сусрет после 
много година

***

а бћас!о\у- 
шеећп§ а&ег 
шапу уеагб

53



ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

мали паук - 
њене очи прате 
позлаћени рам

а бша11 бр1<Јег- 
ћег еуеб Љ11о\уш§ 

§о1<1еп Јгаше
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ПУТНИК ПОСТАЊЕМ/ТКАУЕ1ХЕК ВУ ОКГОШ

прве трешње - 
наши осмеси и 
неонска светла

***

1ће сћетез- 
оиг бтПез 

апс! пеоп Н§ћ(б

55



ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

зреле дуње - 
тик до зида 

прва суза

пре ^шпсеб- 
1ће 6гз11еаг 

пеаг 1ће уегу \уа11
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ПУТНИК П0СТАЊЕМ/ТКАУЕ1ХЕК ВУ 0К101К

(Ооп\)

краЈ хумке 
мог пса цвета 

јаглика

***

пеаг 1ће §гауе 
оГ шу

рпшгозе 15 ћ1оошш§

57



ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

одложи перо - 
бледи дан 

окован сенкама

***

риШп§ с!о^уп 1ће реп- 
1ће Дау сарћуа^ес! ћу $ћас!о\Уб 

1б Гасћп^

58



ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕ1ЊЕК ВУ 0К10ЉГ

оштрица косе 
замах -светлуцање 
замах - светлуцање

ђ!ас1е оЈГ зсу1ће 
\уау1п§- Н§ћћп§ 
шаут§- Н§ћ(1п§

59



ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

цвркут - 
снага се осипа 

у ружино грмље

НгДб’ сћ1ГрШ§- 
з1геп§1ћ 13 зргеасћп§ 

ш1о гозе ћизћез

60



ПУТНИК ПОСТАЊЕМ /ТКАУЕИћЕК ВУ ОКЈОЈИ

високо дрвеће - 
још једна ноћ дуж 

искричавих мореуза

ћ1§ћ 1гееб- 
опе шоге ш§ћ! 

а1оп§ 1ће зрагкћп^ бДа11б

61



ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ

ДИМИТАРАНАКИЕВ

НЕКОЛИКО РЕЧИ УЗ "ПУТНИКА ПОСТАЊЕМ" ДЕЈАНА
БОГОЈЕВИЋА

Пишући предговор за антологију балканског хаикуа "Кпо1б\ 
која је на енглеском језику 1999. изашла у Словенији1 
таЈ текст "Од покрета ка лишерашури"2. Наиме намера 
приређивача била је да већ самим избором укаже и некако омогупи 
балканском хаику прелазак из квантитета у квалитет, да отвори 
врата литератури. Сличну тенденцију аутор ових редова показивао 
је већ раније, код оснивања нишких "Хаику новина", које су тада 
(1993, а тако је и сада) својом јасном књижевном концепцијом 
иступале из преовладајућег хаику популизма. Зато је за мене 
писање предговора за књигу "Путник посшањем" Дејана 
Богојевића посебна част и својеврсно испуњење жеља: пред 
читаоцем је - по мом скромном мишљењу - прва збирка српске 
хаику литературе. Овај искорак у властити аутохтони израз, у 
сопствени хаику глас у жанру хаику поезије догаћа се паралелно 
како у односу на идеологију и "масовну продукцију’1 хаику покрета, 
тако и у односу на формално епигонство јапанског хаикуа (које је 
за себе изгледа неоправдано присвојило литерарни предзнак). 
Утисак је да је Дејан Богојевић добро упознао обе странпутице и 
смогао снаге да испева властиту визију аутохтоним хаику изразом. 
Пре свега, Дејан Богојевић има шта да каже, а то је оно што 
)азликује аутора од следбеника. Захваљујући њему српски језик 
шстаје местом догађања тзв. "светског хаикуа" пре него што је то 
гспело армији дисциплинованих англо-америчких "песника" и 
њихових следбеника у другим језицима - унутар светског поретка 
језичке_и културолошке субординације.

"Путник постањем" је темељни камен и раскрсница српског 
хаикуа, који постаје делом светске књижевне оаштине не зато што 
следи неки (модерни) концепт, неку идеологију (јер идеологија и 
песништво не могу бити пријатељи) већ својим квалитетом, снагом 
и начином изреченога. "Путник постањем" дакле не дугује своју 
универзалну вредност жељи да се такав буде (ту несрећну жељу 
добро познајемо кроз разне декларације хаикуа, а посебно кроз 
диктатуру "интернационалног" америчког хаикуа), спољашњим 
чиниоцима, дакле већ тиме што су песме "Путника посплањем" 
родиле као изворна национална литература. На тај начин Дејан 
Богојевић улази у ред оних песника - какав је рецимо Томас 
Транстремер - који су имали довољно скромности и радиности да се 
упусте у хаику форму и савладају жанр, а затим и таленат да га 
"компостирају"(!) у облик властитог израза чији су сувенири

насловио сам
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господари. Колико смо дуго чекали! Од Црњанског до данашњих 
дана!

Раскрснице су она места на којима мисаони субјект застане у 
потрази за новим смислом и будућим правцем, али и прилика да се 
осврне и сагледа утврђени садржај који потенцијалом прошлости 
жели да одреди и усмери будућност. Прошло и будуће се тако 
одмеравају у чворовима сусретања и утичу једно на друго. Обе су 
ретке: права будућност и непатворена прошлост. Некада прошло 
себи подреди будуће, некада Је обрнуто. Већином (о)лако 
прихватамо ходање вођени руком прошлости, иако се права 
будућност увек наново (и неочекивано) рађа и доноси нове 
смислове и правце.

Појава Дејана Богојевића у српском хаикуу је она преломна 
тачка за коју можемо рећи да од ње почиње будућност, и то 
захваљујући понајвише ПУТНИКУ ПОСТАЉЕМ, збирци која је 
пред читаоцем. Проницљив лирски поглед овог песника пронашао 
је за себе нове путеве, пролазећи кроз културолошке и идеолошке 
кулисе и остављајући за собом све облике епигонства као 

‘превазиђену прошлост. ПУТНИК ПОСТАЊЕМ је збирка 
аутентичне поезије која реновира место хаикуа у српској поезији 
полазећи од маргина до самога Виталнога центра.

Пажљиви читаоц који изблиза погледа ову изузетну збирку 
може наћи много задовољства. Погледамо ли теме које песник 
нуди читаоцу: ПЕСМА, САН, ДАН, БЕКСТВО, УТОПЉЕНИК, 
ВУЈ1КАН, СЕНКА, ОСТРВО МАРГИТ, МОСТ ЕРЖЕБЕТ, 
ОБАЛА ДУНАВА, БУДИМСКА ТВРЂАВА, ПАРЛАМЕНТ, 
СПОМЕНИК, ПОНОЋ, СКЕЛЕТ, ПРСТИ, КЊИЖЕВНО 
ВЕЧЕ, САЛОН, ПРАЗНИНА, БРОД, ЖЕТВА, БОРДЕЛ, 
ПРОТЕЗА, ОДРАЗ, (БЕЛА) ПУТ, ПОГЛЕД, РИТАМ, 
ИНВАЛИД, НОЋ, СВЕТЛОСТ, ЈЕКА, ВОДА, ЗИДОВИ, ЈУГ, 
ЖУДЊА, ТИШИНА, КОРЕН, ЗЕЛЕНИЛО, ПОВРАТАК, 
КРСТ, ЈЕДРА, ЖЕНА, СРЦЕ, ЛЕПТИР, ОНА/ОН, ВЕЧНОСТ, 
СЕНКА, ПОЗЛАТА, ОСМЕСИ, (ПРВА) СУЗА, ХУМКА, ДАН, 
СВЕТЛУЦАЊЕ, СНАГА, МОРЕУЗ, уочићемо не само његово 
одступање од тема класичног (идеолошког) хаику израза и 
ауторово потпуно тематско поистовећење са модерним-домаћим 
поетским субЈектом, већ ћемо истовремено утврдити широк 
спектар интересовања који превазилази свако жанровско или 
локално-етничко сужавање-одређење. То говори да је хаику у 
рукама Дејана Богојевића моћно и универзално оружје лирског 
изражавања које не може бити редуцирано на било који 
идеолошки код.

Сама природа његова израза је врло разноврсна и међу песмама 
налазимо богату садржаЈну лепезу: од сатиричних песама 
(књижевно вече, нпр.) до дубоких и титравих лирских исповеди и 
сазнања - каквих је највише. Многе од песама се могу проматрати
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као значајни помаци модерног лирског субјекта у односу на 
традиционални. Насловна песма је једна од таквих примера:

враћам се - 
моја сенка је 
путник постањем

Примећујемо како је једна традиционална хаику тема 
"путовања* истргана из руку баналности и хиљадуструких 
понављања познатих (класичних) мотива (клишеја): песничко "ја" 
је овде претворено у сенку, а место путовања измештено из 
оригиналног физичког света у свет искона.

поноћ -
неонска реклама 
осветли очи пса

Упоредимо ли горњу песму са многобројним песмама о 
зрцаљењу света у псећим очима видећемо како Је Дејан Богојевић 
свеж, виталан и готово брутално истинит песник кроз чије се 
стихове изриче дубока и симболична слика света. Једнако свеже и 
истините су следеће песме:

камени мост - 
дубоко у нама 
израња светлост
између два бора - 
јека звона као 
статуа коњаника

У првој видимо понутрањен класични (импресионистички) 
пејзаж моста и изласка сунца који постаје експресионистичка 
слика пуна енергије, док у другој видимо како песник претвара 
метални звук у фигуру коњаника кога умешта у пејзаж. Заиста 
импресивна је песничка моћ песника Дејана Богојевића! Поред 
осталог одликује се и употребом оригиналних мотива (скелет 
ласте...) и њиховим луцидним асоцијативним везама, на пример:

првепахуљице - 
ошргнуш. пас од 
зеленила

или песничком употребом придева који мењају конвенционални 
значај именица, на пример:
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шопла земља - 
споре ноћи 
након повратка

Иако ће многим љубитељима хаикуа Дејанова поезија 
изгледати као "виша математика", (што поезија у својој суштини 
јесте) она је тако убедљиво истинита, да не постоји никаква сумња у 
веродостојност несничке поруке "Путника постањемДејан се 
одрекао сумњивог и самољубивог звања "зен мајстора" о коЈем су 
предуго сањали лаковерни хаикуисти (бахато се размећући својом 
испразношћу) и потписао свој исказ веродостојном песничком 
руком. Методолошки континуитет хаику поезиЈе је присутан у 
дводелној структури иесама (технику "јукстапозиције"^ којом се 
изграђује ткз. "унутрашња метафора" песник гради најчешће 
знацима интерпункциЈе) и у употреби симболичких речи ("кључне 
речи"). Другим речима Дејан следи метафоричну природу хаику 
поезиЈе, изграђујући је на свој начин и притом безпредрасудно 
употребл>ава "заиадне" и "источне" фигуре.

Познавалац прилика у хаикуу (како домаћем тако и страном) 
може бити забринут над приЈемом сваке аутохтоне песничке 
појаве. Жао ми је да Дејанову збирку није дочекао Живан 
Живковић, критичар изузетно заинтересован за хаику литературу 
и аутор обимног и пионирског дела књижевне критике хаикуа у 
нас\ Верујем да "Путник постањем" заузима значајно и по свему 
изузетно место у српској литератури. Надам се да ће изузетност 
његове појавности убрзо привући нове радове и нова схватања 
хаикуа, како критичке тако и ауторске.

1) Кпо1з-Ап Ап1о1оду о( Зои1ћеаз1ет Еигореап На/ки Рое(гу", есМес! ђу ОипПаг
АпакЈеу апсЈ Јјт Кааап, Рпја1е1ј, То1тт 1999.

2) 01тЈ1аг АпакЈеу Тгот то^етеп( (о Мега(иге& (1ђ1сЈ)
3) Живан Живковић Тостса Истока - огледи охаику поезији”, Просвета, Ниш,

1996.
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ОнпНаг АпакЈеу

А Ге>у >уог(!8 ађои* “ТгауеНег ђу оп§т" ђу Бејап Во^ојеук

\У11Ие \\гкт§ 1ће ргеГасе Гог 1ће ап1ћо1о§у оГ Ва1кап ћа1ки 
4,Кпо1б", 1ћа1 шаб рићћбћес! 1П 1ће Еп^Нбћ 1ап§иа§е 1п б1оуеп1а (1)
I патес! 1ће 1ех1 “Ргот тоуетеп! 1о Н1ега1иге"(2).

Иате1у, 1ће т1еп1тп оГ 1ће есН1ог шаб 1о етрћаб12е апс! 
ботећо\у “епаћ1е" ђгапбШоп оГ Ва1кап ћајки Ггот ^иапН1у 1о 
^иаШу, 1о ореп 1ће с1оог 1о Н1ега1иге. Тће аи!ћог оГ 1ћебе Нпеб 
бћо\уес! а бћпНаг 1епс1епсу еагНег, \^ћеп ће ГоипНес! та^агте 
“НаШи поуте" (№б, 1993), \ућ!сћ 1ћеп аб \уе11 аб по\у б!оос1 ои! 
Ггот ргеуаШп§ ћа1ки рориНбт 1ћапкб 1о 11б с1еаг Н1егагу 
сопсерћоп. ТћегеГоге ћ’б а §геа! р1еабиге апс! а к!пс1 оГгеаНгаЦоп 
оГту \У1бћеб 1о \уп!е 1ће ргеГасе Гог 1ће ћоок “ТгауеПег ћу ог1§1п" 
\уг1Иеп ћу Бејап Во§ојеу1с; ассогсНп§ 1о ту ор1топ, геаНегб ћауе 
1П 1ће1г ћапНб 1ће Тигб! соНесНоп оГ бегћтп ћа1ки Н1ега1иге. Тћ1б 
б!ер Гопуагс! ш!о регбопа1 аи!осћ1опоиб \уау оГ ехргеббт§, 1п1о 
регбопа1 роеНса1 уоше 1п §епге оГћа1ки рое!гу ћаррепб а! 1ће бате 
Нте т ге1аНоп 1о 1с1ео1о§у апН “табб ргоНисНоп" оГ ћа1ки 
тоуетеп! апН т ге1аНоп 1о Гогта1 ер1§опу оГ Јарапебе ћајки (1ћа1 
,аб к беетб ипјибННес!, ас!ор1ес1 Шегагу б1§п). I ћауе 1ће 1тргебб10п 
1ћа1 Бејап Во§ојеу1с \уаб а^иат!ес! \У11ћ ћо!ћ оГ 1ћебе бШе гоаНб 
апН \уаб аћ1е 1о \уп!е ћ!б регбопа1 У1б10п ибт& аи!осћ1опоиб ћа1ки 
^хргеббтп. Аћоуе а11, Оејап Во§ојеу1с ћаб а 1о1 оГ 1ћ1п§б 1о бау, 
тс! 1ћа1 1б боте!ћт§ 1ћа1 такеб 1ће аи!ћог сНГГегеп! Ггот 
ђИо\уегб.Тћапкб 1о ћЈт 1ће бегћ1ап 1ап§и§е ћесотеб 1ће уепие оГ 
‘\уогИ ћа1ки" арреагапсе ћеГоге 11 ћаН ћееп асћ1еуес! ћу ап агту оГ 

сНбСфНпеН ап&1о-атепсап “рое!б" апН 1ћећ Го11о\уегб 1п о!ћег 
1ап§иа§еб- 1П 1ће Ггате оГ \уогИ огНег оГ 1ап§иа§е апс! си11ига1 
бићогсНпаНоп. “ТгауеПег ћу оп§т" 1б 1ће сотегб!опе апс! 
сгоббгоаНб оГ бегћтп ћа1ки, 1ћа1 ћесотеб а раг! оГ \уогИ Шегагу 
1пћеп1апсе по! ћесаибе И Го11о\Уб боте к!пс! оГ (тосЈет) сопсер!, 
ог Иео1о§у (ћесаибе 1(Јео1о§у апН рое!гу саппо! ће ГпепНб), ћи! 
ћесаибе оГ 11б диаНЈу, б!геп§1ћ апс! 1ће \уау оГ ехргебб1п§. 
“ТгауеПег ћу оп§т" НоебпТ о\уе Иб ип1уегба1 уа1ие пећћег 1о \^1бћ 
1о ће 1ћа1 к!пс1 оГ рое1, (1ћа1 \угоп§ \У1бћ \уе сап Гшс! 1п сНГГегеп! 
Нес1агаНопб оГ ћа1ки,ебрес1а11у 1ћгои§ћ 1ће сНс1а1огбћф оГ 
ит1етаНопаГ' Атепсап ћа1ки), пог 1о ех!ета1 Гас1огб, ћи! 1о Ше 
Гас! 1ћа11ће роетб т “ТгауеПег ћу оп§т" \уеге ћот аб ог1§1па1 
паНопа! ШегаШге. 1п 1ћа1 \уау Бејап Во§ојеУ1с ће1оп§б 1о §гоир оГ
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1ћозе рое1з Пке Тотаз Тгапб1готег, шћо ћас1 епои&ћ ћитћ1епебб 
апс! с1Ш§епсе 1о %с1 Јп1о ћајки Љгт апс! таб!ег 1ће §епге апс1 ћас! 
1а11еп11о “сотробе" (!) к Јп1о Гогт оГ[ћејг о\уп ехргеббЈоп \ућобе 
боуегеј^п 1огс1б агс тетћеггб оГ 1ће ^гоир 1ћетбе1уеб. Но\у 1оп§ 
\уе ћауе ћееп \уаШп§ Гог 11! Ргот Стјапбкј 1о 1ћ1б тотет!

Сгоббгоас1б аге (ћобе р1асеб \ућеге а тесЈкаћуе бићјес! б(орб 1п 
беагсћ Гог пе\у бепбе апс! Ги1иге сПгесНоп, ћи( а1бо к 1б ап 
оррог1ип11у 1о 1оок ћећјпс! апс! регсјеуе беи1ес1 соп(еп(б (ћа( (ћапкб 
(о 1ће ро!еп(Ја1б оГ(ће раб1 шап(б 1о сЈеГте апс1 §јуе сПгесНоп 1о (ће 
ГиШге. Раб1 апс! ГиШге сотре(е јп (ћа( шауб 1п (ће кпо(б оГтее(т§б 
апс! ЈпПиепсе еасћ о(ћег. Во(ћ (ћјп§б аге гаге: геа1 Ги(иге апс! 
§епише раб(. ЗотеПтеб раб( такеб Ги(иге бирепог (о кбе1Р, 
боте(1теб 1( 1б (ће о(ћег \уау гоипс!.

\Уе тоз(1у еазПу ассер( ша1к 1ес1 ћу (ће ћапс1 оГ (ће раб(, еуеп 
(ћои§ћ геа! Ги(иге 1б а1\уауб (апс! ипехрес(есПу) ћот апс! ћпп§б 
пе\у бепбе апб сЛгесПопб.

Арреагапсе оГ Оејап Во^ојеујс т ЗегћЈап ћајки 1б (ће (итт§ 
ро1п( \ућјсћ \уе соиМ са11 ће§1пјп§ оГ (ће ГиШге, тоб(1у (ћапкб (о 
“ТгауеПег ћу оп§т", (ће со11ес(1оп \ућ1сћ 1б т Ггоп( оГ(ће геас!ег. 
1п(и1(1Уе 1упса1 уш\у оГ (ће рое( Гоипс! пе\у \уауб Гог 1(бе1Г, раббт§ 
(гои§ћ 1с1ео1о^1са1 апс! си1(иго1о&1са1 ћаскскорб апс! 1еаут§ ћећЈпЗ 
а11 (ће Гогтб оГер1^1опу аб (ће бирегбеПес! раб(. ТКАУЕВСЕК ВУ 
ОКЈОШ 1б (ће соИесНоп оГ (ће аи(ћепћс рое(гу \ућјсћ гесопб(гис( 
(ће робШоп оГћаЈки 1п 8егћ1ап рое(гу Ггот таг§1пб (о ука1 сеп(ег.

А сагеГи1 геас!ег у/ћо \ућо геас!б (ћјз ехсе11еп( соИесНоп сап Гтс! а 
§геа( р1еабиге т ј(. 1Г \уе апа1уге (ће (ор1сб шћјсћ (ће рое( оГГегб (о 
(ће геаПегб: РОЕМ, ОКЕАМ, ОАУ, КЕГћГМШО А\УАУ, ОКА\У- 
ћШО РЕКЗОИ, УОЕСАИО, ЗНАОО\У, МАКС1Т 13ЕАК0, 
ЕК2ЕВЕТ ВК100Е, А ВАИК ОР ТНЕ ОАШВЕ, В1Ј01М 
РОКТКЕЗЗ, РАК1ЛАМЕМТ, МОННМЕИТ, МШК1СНТ, ЗКЕ- 
ЕЕТОМ, РПТСЕК.5, РКЕЗЕИТАТ10К ОР А ВООК, РАКЕОК, 
ЕМРТШЕЗЗ, 5Н1Р, НАКУЕЗТ, ВОКБЕЕЕО, ОЕТПТЈКЕ, 
КЕРЕЕХ10И, \УН1ТЕ С0МРЕЕХ10И, ОЕАИСЕ, КУТНМ, СК1- 
РРЕЕО МАИ, И1СНТ, Е10НТ, МОАИ, \УАТЕК, \УАЕЕ5, 
зоитн, ШРГОПМО, зњеисе, коотн, окееиеку, ке- 
ТГЈКН СК085, 5АЊ5, \УОМАИ, НЕАКТ, В1ЈТТЕКРЕУ, 
ЗНЕ/НЕ, ЕТЕКИ1ТУ, ЗНАОО\У, ООЕОШО, 5МЊЕ8, (ТНЕ 
Р1К5Т) ТЕАК, СКАУЕ, ОАУ ЗРАККЕШС, РО\УЕК, 5ТКА1ТЗ, 
\уе бћа11 поНсе по( оп1у ехсерНоп (о (ће (ор1сб оГ с1абб1са1 (1(Јео- 
1о§1са1) ћа1ки ехргебб1оп апс! (ће аи(ћог5б сотр1е(е сЈеуоПоп (о 
тоНет-НотебНс роеНс бићјес(, ћи( \уе бћа11 а1бо сПбсоуег (ће \У1с1е 
гап§е оГ т(егеб(б \ућ1сћ ехсееНб еуегу ^епге ог 1оса1-е(ћп1са1 паг- 
го\У1п§-с1еГт1п§. Тћа( Гас( (е11б иб (ћа( ћа1ки 1п ћапс!б оГ Оејап
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Во§ојеУ1С 15 ро\уегГи1 апс! ип1Уегба1 шеароп о!* 1уг1са1 ехрге5510п 
\ућ1сћ саппо1 ће ге(1исес11о апу 1с1ео1о§1са1 соће.

Тће уегу паШге оГћ15 ехрге5510п 15 уегу (Иуегбе апс! ће оГГегб и5 
а \У1с1е гап^е оГ роетб: Ггот 8а(упса1 роетб (ргебетаћоп оГ а 
ћоок Гог ехатр1е) Ш Деер апс! Шскепп§ 1упса1 сопГеббшпб апД 
геаНгаћопб. Мапу оГ 1ће роетб сап ће бееп а5 а уегу 512п1Г1сап1 
рго§ге55 оГ тоНет 1упса1 бићјес! 1п сотрапбоп 1о а 1гасННопа1 
опе. Тће роет \ућ1сћ соп1а1пб 1ће ННе 15 опе оГ 1ће ехатр1еб:

I ат сотт% даск- 
ту зкаАомг 15 
(гамеИег ку оп%т

^е сап а1бо поНсе 1ћа1 а 1гасННопа1 ћа1ки Шрш оГ“1гауеНп§" 15 
5е12ес1 Нот 1ће ћапНб оГ ћапа1 апс! тпитегаћ1е гереННопб оГ 
аНеаНу кпо\Уп с1аб51са1 тоНуеб апс! б1егео1уреб: роеГб “те" 15 
ћеге ШтеН ш!о а бћас!о\у, апН 1ће НебНпаНоп тоуес! Ггот Нткес! 
рћуб1са1 \уогШ 1о Ше \уог1с! оГ 1сопб.

тШт%к(- 
а пеоп асћегНзтв 
Ш еуез о/ а с1о%

1Г \уе сотраге 1ће роет аћоуе \У11ћ питегоиб роетз аћои! 
геНесНоп оГ 1ће \уог1Н т 1ће <Зо§’б еуеб, \уе бћа11 бее 1ћа1 Оејап 
Во§ојеу1с 15 а Ггебћ, ућа1 апН а1тоб! ћги1а11у сНгес! рое! 1ћгои§ћ 
\ућобе уегбеб а Неер апс! бутћоНса1 р1сШге оГ 1ће \уог1Н 15 сгеа!ес1. 
Е^иаПу &ебћ апс! геа1 аге 1ће Го11о\у1п§ роетб:

з(опе Впс1%е- 
с!еер т оигзеШез 
И%к( 15 5рпп%т%

Ве(м>ееп (мјо рте5- 
тоапт% о/кеШ 15 
Ике (ке 5(а(ие о/а гШег

1п 1ће Нгб! роет \уе сап бее 1п1ета1 с1аб51са1 (1трге5510П15Нс) 
бсепегу \ућћ 1ће ћпН§е апН 5ипг1бе \уМсћ ћесотеб ехрге5510П15Нс 
р1сШге Ги11 оГ епег^у, \ућИе 1п 1ће бесопН \уе сап бее ћо\у 1ће рое! 
Штб те!а1 боипс! т!о 1ће П§иге оГ а пНег \ућот ће р1асеб 1п1о 1ће 
бсепегу. Тће роеНса1 ро\уег оГ Бејап Во§ојеу1с 15 геа11у 
1трге551Уе! Аћоуе а11 к 15 сћагасШпгеН ћу 1ће ибе оГ оп§та1
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шопГб (бке1с1оп оГ а б\уа11о\у...) апс! 11б 1исјс1 аббосЈаПуе 
соппес1Јопб, Гог ехатр1е:

у\>агт 1апс1- 
з1о\\> т%к(8 
а/1ег 1ке ге(ит

Еуеп 1ћои§ћ Бејап^б рое!гу т\\ беат аб “ћ1§ћег та1ћетаПсб" 
1о тапу асЈгтгегб оГ ћа1ки, 111б бо сопУ1пс1п§;1у геа1 бо 1ћа1 Гћеге 1б 
по бибр1с1опб аћои1 сгесНћПЕу оГ роећса1 тебба^е оГ“Тгауе11ег ћу 
оп§т". Оејап гепоипсеП бибр1с1оиб апП е§01бНс ННе оГ “геп 
таб1ег" 1ћа1 тапу оГ т^епиоиб ћа1ки \УГ11егб Згеат1 оГ апс! б1§пес1 
ћ1б ехргебб10п ћу сгесИћ1е ћапс! оГ а рое1. Ме1ћос1о1о21са1 
сопппику оГ ћа1ки рое1гу 1б ргебеп11п 1\Уораг111е б1гис!иге оГ Сће 
роетб (1ће рое! сгеа1еб 1ће (есћодие оГ“јих1ароб1Ноп" \ућ1сћ 1б 
ибећ 1о сгеа!е бо са11еП ‘Чппег те1арћоге" тобћу ћу ибт§ 
рипсШапоп тагкб) апс1 1п !ће ибе оГ бутћоПса1 \Уогс1б (“кеу 
\уогс!б"). 1п о1ћег \уогс1б, Бејап Го11о\Уб те1арћопса1 па!иге оГ 
ћа1ки рое!гу, сгеа1т§ 11 т Мб о\уп \уау апс! иб1п§ “\УебГ апс! 
“ЕабГ' Е§оигеб ш11ћои[ ргејисПсеб.

А согтојббеиг оГћа1ки бсепе (ћо1ћ ПотебНс апс! 1ће \уог1с1 опе) 
тау §е! \уогг1ес! аћои11ће ассер1апсе оГ апу аи1осћ!опоиб роеНс 
арреагапсе. I ат уегу боггу 1ћа1 21уап 21укоу1с, а спНс \ућо \^аб 
1пегеб1ес1 т ћа1ки П1ега1иге апН 1ће аи!ћог оГ а §геа! апН ртпеепп§ 
П1егагу спНс1бт оп НотебНс ћаПси сПНп’1 Пуе 1о бее НПб ћоок.. I 
ћећеуе 1ћа1 “ТгауеИег ћу оп§т" 1акеб а уегу б1§шГ1сап1 апН ^геа! 
р1асе т бегћјап НСегаШге. I ћоре 1ћа1 1ће ехсеИепсе оГ ћ!б 
арреагапсе \уП1 бооп аПгас! 1ће пе\у \уогкб апП пе\у регсерНопб оГ 
ћаПси, ћо!ћ ћу спНсб апс! аи1ћогб.
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ХУКДУШГ 1.Н
Лнто. гогија мла:дс Iкша*ј кс сссј истике
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(2003)
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