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Број 11
Децсмбар 2003. 
ЛесковацИ

В1Ј1ХЕТШ ОЕ 1,А 80С1ЕТЕ бЕКВЈЕ-РКАИСЕ ОЕ ЕЕ5КОУАС

БОЉЕ МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
Друштво Србија-Фраицуска добило је на коришћење просторије 

у Лесковачком културном центру

(са трибином о судбинп Нопог теат- 
ра). Јсдно всчс ћс бити посвећено 
всликом сликару Анри Матису по- 
водом 50 година од њсговс смрти. У 
складу са опредељењем да Друштво 
нсгујс српско-францускс културнс 
всзс, бићс прирсђенс двс ки.ижсвнс 
вечери: Србија виђаш очима фраи- . 
иуских Гшсаиа и Јован Јоваиовић Змај 
и франиуска књижсвност (поводом 
стогодншњнце смрти нашсг пссн- 
ика). И то наравно није све. У сали 
чптаонпцс одржаваћс сс и музичкс 
прпрсдбе, изложбс, видсо пројск-

Дсцембар је Друпггву Србија- 
Француска донсо вслику радост.
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1*-Почсв од овог мсссца. оно јс у ЈТсско-
вачком културном цснтру почсло да 
користн просторије у којима ће сс од- 
вијатн н.сговс бројие актнвностн. Рсч 
јс о простору изнад Салона књнгс 
који је до сада повремеио корпшћен 
као мала галерија. Захвал.ујући разу- 
мсваи.у Скупштннс општиис Лсско- 
вац и Културиом центру створенп су, 
даклс, иоволшнјп условн да Друштво 
успсшиијс остварујс својс програм- 
ске цил»еие. Друштво иеизмерну за- 
хвалносг дугујс п Француском култу- 
рном цситру из Бсограда па знатним 
фпиаисијскпм срсдстпнма нздвојсним 
за онрсмањс простора савремсиим 
иамсштајем п срсдствпма за рад.

Друштво сада располажс двсма 
просторнјама:
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Лссковачки културнн центар

Почстак рада у новим условнма 
обележсн је у другој половпни дс- 
цсмбра органнзовањсм књнжсвнс 
всчсрп Париз - инспираиија срп- 
ских пссника, а у 2004. годиии у сали 
читаоиицс предвнђсно је одржавањс 
нсколико прсдавања всзаних за зна- 
чајие датуме француске културе: 
годишњица рођсња Жорж Санд н

цнјс, актпвносгп у всзп са стручним 
усавршавањсм професора фраицуск- 
ог јсзика. У 2004. годшш планпра сс 
и организован»е курсева француског 
језпка.

Просторијс пзнад Салона књигс 
отворснс су н за другс хтанпфсстацн-- ман.ом, у којој ]С, норсд тзв. ка- 

пцсларијског дсла, смсштсн бнблио- 
течкп фоид на француеком јсзпку 
(бслстристпка, дсчја књижсвиост, 
стручна књига. мстодс за учсн.с фра- 
нцуског јсзпка, речници, лексиконн, 
часописп п друга лптература): у њој 
сс налазс п аудпо впзуслнн матсрија- 
ли: фплмовп. впдсо касстс, днсковн 
п др.);

јс п актпвности, а тесна сарадња са 
Лссковачким културнпм цснтром 
п Француским културннм цситром 
(посебно са њсговпм огранком у 
Нишу) омогућићс нс само сфпкаснп- 
јп рад Друиггва нсго и богатији кул- 
турнн жнвот у Лссковцу.

Прослоријс библиотекс п чита- 
онпцс су отворснс сваког радиог 
дана од 8-15 часова. али могу сс ко- 
рнстпти и до 20 часова. по договору, 
на телефоне 57-369 плп 064/2509655 
(тсл. предссдника Друштва).

Управни одбор Друштва пози- 
ва све чланове, оне који то желе да 
постану, као и снс лругс, да својим 
прсдлозима и сугсстијама помогпу 
да рад Друштва будс садржајннјп и 
квалитетнији.

- већом. иамсн.сиој за читаоии- 
цу али и за Д|птс активности: 1фсда- 
вања, трпбине, књпжевнс всчсри, 
пзложбе. музичкс нрпрсдбс. пројск- 
цпјс фплмона, куЈксис јсзпка. У овој 
просторпјн се већ иалази тслевнзор 
са магпстоскопом (поклон Амбасадс 
9>раицускс). а ускоро ћс посстпоцн- 
ма стајатн па располаган.у п два 
комијутера.

У новим просторијама

Артура Рсмбоа, годишњпца смрти 
Колстс, Анрп Мшпоа, па Жана Ре- 
иоара н Франсоа Трифоа (са пројск- 
цијом њпховнх филмова), Јонсска
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Сарадња са Центром у Нишу
X Р О Н И К А
(јул-децембар 2003)

3.7. Прелс ганл.ен дессти (јубиларни) број “Алијансс”. Радовс а\тора. 
на српскоч и (Ј)рапцускоч јел1ку, мптали суЈасна Хрни1| п Нел.ко 
Кекони1) У прочоцији су учесгнопали и Саша Хаџи ТаичнК п 
Душан Јан.ни (Народна бнблиотека).

10.10. Састанак са професорнмл француског јетнка о стаи.у п нроблемн- 
ча \ настапи н почо1ш коју чогу добнти од Службс зп сарадн.у н 
културну акцпју Амбасаде «!»ранцускс у Бсограду. У двочасовном 
ратгоиор) учсстновалп су нз Амоасадс !Хлн!( ОаПЈагЈ. Рјспе С11аг- 
(1оппс(. ХсЈее Ргтом, А1схаш!гл кигрХч (Клмсриа сала Културиог 
цснгра).

>' Народном чучеју у Лесковцу огворсна археолошка пзложба 
о Царнчппоч граду. После поздравие речн Гојка Велпчкопнћа. 
прсссдникл општиис Лесковац. нзложбу јс отворно Дсии Гајар. 
дпректор»Рранцускогкултурног цснтра’

1 <». 10. К|М!жсвно всче Париз-иаџ1Ш1\11С псишки (11ародна библиотска).

23.Ш. !! ЈЛожба фотофафнја Робсра Дуаноа: ФптоГрафијс Париза 
(Мала галсрнја Лссковачког културиог цснтра).

11.11. Крсна слава Друштва Света Јелсна у ресторану 'Далс ! I.” Послс 
обреда сечен.а колача. нзведен јс програм у коме су учествовалп 
ученпцн гнмназнја у Лссконцу и Лебану. мјоницп'н професори 
Мушчкс школе. глумац Плагоје Мнаиопи!) п други. ДомаНпи 
славо* Тодор Јорланов. Гост на славн била је г-ца ХЧмус Рги\’оч| из 
А \ I басаде Ф ра ш (уске.

28.11. Закл.учеи Сноратум о пословној сарадн.и Лссковачког културиог 
цснтра н Друштва СрбПЈа-Француска.

16.12. Конфсренцнју м штачпу о поче гку рада Друштва \ просторнјача 
Ку.тгурпог цснтра одржали М Понковић.'днрсктор Ценгра. Б. 
РистнБ. ирс.тседпик СО .Лесковац. и Д. Јањић.

23.12. Кн.пжспно вечс Париз као ипашраимја срПски.х Гччиика. 
Учссннцп: Дуими Јан.н1). Дрлган Радови1ј. Јоваи Таси1». Милена 
Ђокнћ (Чптаонпца Друштва)

.1} т-децембар 2003.
Рлјнс актнвиости Друштпа: коптакти са Фрнцуским кул- 
турппч нсптроч. СО Лссковац (посебпо око простора та меди- 
ј.пск;. ј: саради.а са другич инсппуцијама; принрсма •АлијансСу

Друштво Србпја-Француска у Лескоицу усноставнло је 
добру сарадњу са Фрапцуским културиим цситром у Ипшу. 
основаном апри.па 201)3. Цеитар у Ншпу почажс. тако. нашсм 
Друштву у оирсчап.у просторл. у доставл.ан.у литсратурс п АН 
матсрнјала. а сарадпнчки одпосп сс мпиифсстују п прилотима 
учснпка п ирофесора нпшкнх гимнашја у оном броју “Али- 
јансс". Ваља поменутп, такође, да јс у Фраицуском културном 
цснтру 20. иопсмбра о антологнји фраицускс ирнчс 2(1. иска. 
ЛруЈо око. гопорно прсдссдпнк лссковачког Друштва. Бпло би 
ножсл.пода наиш франкофопп чланонп. у ирномс рсду профс- 
сори јсчика, постаиу п ч.панови Цснтра V Мишу чија пм богата 
медијатска можс битн од велпкс корнсти.

ПредапаЈкс за ирофесоре у Лебану 
У Лсбаиу јс. 29. октобра, у просторпјама Гимначијс. г. 

Владпмнр Панловић. прсдссдппк Удружси.а профссора фраи- 
цуског јсзпка Србијс н наставпик Фи.чолошког факу.птста у 
Бсограду. одржао предаваљс за прО(|)ссорс француског јсзпка. 
Углсдни гост пз Бсограда. наш познатн ромаипста н иреподи- 
лац. носнлац францускс Лсгијс части, говорио јс о значају н 
проблсмнма панкн.нжсвчог прсно1;с11>а.

Курсеин француског јсзпка 
У март\* 2004. годиис Друштио Кс почстн да оргапнзујс 

курссвс француског јсзика за полачнпкс рачних учраста н 
ннг.оа. ГТријавп.нпањо ћс сс вршптп у биб.нпотеци Друштва.

Чдапарпиа за 2004. годииу 
Уиравпи одбор Друштва. па ссдппци одржаиој 16. дсцсм- 

бра. допсо јс одлуку да члапарпна ча 2001. годииу износи 200 
дпнара. Чланарина обезбеђује. између осталог, кориш1)сн»с 
францускс литсрагурс п пудио шиуслнпх матсријала. погод- 
ности при пзвођсњу скскурзнја у зсмл.п н ппострапству. п др.

Октобарске манифестације нашег Друштва
Парпча. Посстноцима јс представл.ено 20 
фогографнја јсдиог од најнсКих фраицу- 
ских умстничких (|н>тографа XX вска. Ро- 
бера Дуаноа. (.) н.сму јс на отваран.у рсчсно 
да јс "предстанннк фотогра(|за-хумаш1ста. 
псснпк нарискс спакоднсвицс, прожс г пре- 
псровским постским рсаличмом. чијс јс дс.но 
обапијеио нс.ном посталгијс. ' Ичложба јс 
би.ча отпорепа до 13. повсчбра.

Милнца Костадш1ови!|. Мнлица Коцпћ. 
Мн.чица Лнчина. Ана Кривокапнћ. Ми.пица 
Вндспони!). Ју.нија Рапђсловпћ. Марпја 
Вуксановић. Јованп РанђсловпН. Мплнца

Октобар 2003. годиис био јс испу- 
и.сн догађајпча у којпма јс. посрсдно пли 
исн(»срсдно. учсстаова.но Др\штво Србија- 
Француска у Лссковцу. Порсд састаика 
прсдстанника Амбасадс ‘Нранцускс са про- 
фссорима фраицуског јсзпка лссковачког 
краја. одржаног \ Лссковачком културиом 
цснтр\ 10 октобра. п истс нсчсри ичванредис 
:м.Ч(»жбс у Мародним музсју ДЈ5Т1МАХА 
РК1.МД - С\\ВК1Х С»Ку\ГЈ. остиарене сарад- 

Архсолошког инспггута у Бсограду

■

№

-/
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- ,
•; . -и.оч ‘ V- Ј •• *п ФрашЈуског кчлгуриог иснгра. пажн.у 

час.чужују још днс чишифссТЈЦНЈс чији јс суор- 
г.нш затор било нашс Друштво.

У сарадпл са 11ародиом бнблиотеком 
'ТадоЈС Доманопић *. Друштво јс 16. окто- 

\ читаоници Бнблнотскс. прирсднло

.
:

•••V ,мти,-,
‘М

’.1рЈ. }
псома \спсло ки.нжсппо псчс под иазивом 

ишјихн\1\с чссника. Водитсљ прлрс-
У Народној библиотсци

Марковић. Јована Стамснковпћ н Драгана 
Исшпћ. I Iа крају всчсрн јс Т. Јорданов. уч 
пратп.у Р.ндослапа Јоплновпћа на пијаиппу. 
отпсвао шансону Пкиирч Мухсез.

Исдсл.у дана каснијс. 23. октобра, 
отворсна јс у Малој галсрији Лссковачког 
културног цсптра мзложба (Ј)отографија

Порп;
јос била јс Мрина 11сншћ, бнблнотскар.

11арн Ј\' као пнспирацији уметника говорпли 
с\ Душан Јан.пГ) п Годор Јордаиов. Пссмс 
Бпдлсра. Аполиисра. Санлрлра, Сппервјс- 
• , •драгона п Мрсвсра, > оригипалу п у ире- 
;,о-,у .... српск.1 јСЧНК. чпталс су учопнцс I II- 

Лсскоицу: Милпјана Счанк(>ш|||,

а о

Са ичложбс (|)отогрпфија
МНЛЗИЈС У

)
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5’ас1опип11 аусс агЈсиг а !а сошрочшоп сспуш« 1сј 
сНсГ$-(Ј*осиУгс с1с 1а шичЈцис гошаи(1цис ГгаисаВс :

/пр1шп1С Јоп 1<(51Ј(јис. Кошсо с1 ЈчПсис. Вс/п спшо 
СсИш. Ксцшст. 1а ОашпаИоп с1с Г'аи\1.

1_а \*јс с!с ВегПо/. п*с(а!( ра$ Нсигсичс. Вјсп 
ци*П чс чо11 сгсс ипс гсрШлПоп, П пс 5*с$( рлч Га« 

ГоПиис. II у а\*ај( Јсч рспос1с5 ои и \ јуај( 
(1аи$ 1а Ш15сгс. 5иПои( циат! чоп рсгс 1и1 аччиЈ 
чиррптс ГаЈЈс Нпапсктс. ГаШсиг Јс 1а 5утр1шшс 
Јапга.к1п/ис пс шсисга јаикич ипс \мс сопГог(аћ1с 
с( пс роигга гсаИ.чсг бС5 угапЈч гс\’с$. ВсгНог с(лј( 
сх(га\а"ап(. сЈхоссшгјцис. 1иштс1сгс. МагЈс а\*сс $оп 
игапЈ атоиг, Гас1псс 1г1апЈаЈ5с Нагпс! ЗтЦћзоп, 
П а с1и 50 чсрагсг <1*с11с аргсб р!и$1сиг5 аииссч 
(стрс(иси$с$ с( ии спГаш. Аргс$ 1а топ Јс Натс! 
(1Х54) ВсгИоу а срои$с 1а сћаи(си$с Мапс Кссјо цш 
тсиг( ћш1 ап$ аргсч. Га топ Је $оп Ш$ си 1X67 ки 
а саичс ипс цгаиЈс Јоикиг. Ксигс Јап$ 1а чокгиЈс. 
ВсгПох а гспЈи Гатс 1с X таг.ч 1X69.

свсштснстпу, папи. Он извргава рутлу схо- 
ластичко средљонскоиио наспитање, иапада 
сулијс, адвокатс, плсмство. ишба нсзнанл 
калуђсра, подсмсва сс прсдрасудама. оисљујс 
ратнс походс као бссмпслснс. У н.сгоиом лс- 
лу критикс иијс поштсђсна нпјсдна појава 
у жнвоту талашн,с Франиускс која спутава 
слободан развој човска. Насупрот схоласти- 
ии, Раблс всрујс у истинску науку. Тако. он 
срсдљопсковнс тралииијс у настави жсли 
да замени модериим недагошким методама 
којс почивају на снциклопслијском знању. 
Човска, всли он. трсба ослободити свих 
нспрпролних етсга. Стога тралиционалннм

ФРАНСОА РАБЛЕ 
(1494-1553)

,• 1.у " Ј Ф|*И 1ССИ Раблс
' -•■■■■'• ••'•.'; $(Рглко«КаМак) јс. р 

'•._.. - V'* Момтсп.а. иајнсНн
Ш ,,исаи ФРаН11-"скс Р-'-

мссамсс. Рођсн јс у 
: -Г V , <%■' нмуИној гра1јанској

; 'у ;' моролшн у мсспу Ла
Ч (СЖН Дснннцјср, блмту гр;|- 

' .V'г ;; да Шипона, у Туро-
: . - ^••нм.Римојсстуммоу

м;,";1СТ,,р " у "л«у
"■ -'Л. . ФЗДа доОро умозмао калу-

ђсрски живот алн 
дјјЈКЛ и стскао широко 

обраЈован,с: 
јс. подсгакпуг хуманистичким жаром. сгарс 
јсзпкс (грчкп. латпнскп. хсбрсјски). упознао

ипе

мамастирским строгостима ои супрогставл>а 
пмагииарну опатију у Бслему која јс нлсал 
зајсдничког живота у комс би људи и жсие 
пашлп срсћу прспуштајућп сс ирохтсвима 
природс, уживан.има срна и духа. Л врхо- 
вно добро је, ио п.сму, жнвот у свој љеговој 
пуноћи.

учио
М/гјппа ВјогЛјсссс

Раблсово дсдо од;1ИК>јс нсиадмашно 
јсзичко богатство, сјајан, живописан, го- 
тово виртуозан стнд. Чудссиа всрбалпа 
пивсшшја патапа сваку страшшу Гаргантуе 
и Пантагрус.ш. У кљизи су присутип сви 
обдшш пзражавап,а. свп «говори» тала- 
шн.сг врсмсна. Раблс спретно преплићс

сс са срсдљоископном иауком, сходастиком, 
и Ј\*чавао право. Када јс напустио маиастир. 
стулнрао јс мслшшну у Монпсд.су. био јс 
дскар ие.шке бодипцс у Лпону (т\'јс. порсд 
пских научнпх дсла. објанно 1532. првс својс 
кн.пжсипс радовс под пссудопимом А1соГг>'ћа$ 
>Ја$Јег што јс анаграм н.сговог пмсна). Као 
лскар нратпо јс кардииала-дипломату Жана 
ди Бслса у Рим у трп маха. Боравак у Рпму 
кориетно му јс да нрошнри снојс огромно 
сш1Ик:1онсдијско знаљс. Јсдпо врсмс нровсо 
јс у Мсиу нобсганпш из Париза пз страха од 
нрогона због п.сговс кн.игс коју је забрапљча 
Сорбона. Умро јс као снсштсник у Мсдону, 
крај Парпза. 1553, прс 450 голпна.

Главно Раблсово лсло јс Гаргантуа 
н Пантагрус.1 којс сс састоји пз пет књига 
објлвл.иваипч у вслнкнм врсмснскпм ра- 
гмаинма. Прва књиги јс о Гаргаптуи. оцу 
11аитагрусла. а ост;ис чстирп о овом Гарга- 
нтуппом сину. (Итсрссантно јс да јс Рабдс 
нрво објанпо другу ки.шу Панпшгруед). У 
трсћој чствртој п пстој кн.изи Паитагрусл 
јс. устварн. спорсднн дпк, а гдавна дичкост 
јс јслан од н.сговнх другова Панургијс.

Гаргантуа и Пантагруед јс нсобичпа 
повсст о јсдиој крал.свској породпии дп- 
вова, н.пховом дстињству, васпнтаљу, пу- 
столовпиама. Ово сложсио дсло бсз нског 
чврсто! плаиа п комнозиимје, разбарушсно 
и хаотично. пачпк па вптсшкс ромапе, са 
много прстсриванн*! и прсупслнчаппин!. про- 
ткако јс слободпим и шал.инпм прнчама, 
склредипм досстклма н кадамбурпма. Псп- 
од снсг тог љаноса крпју сс пшпчсвп ио- 
глсдп на проблсмс н.сговог доба, крију сс 
МјСГовс дубокс хумлннстичкс пдсјс. Нрудигл 
ралознлда луха, Раблс јс савршсии прпмср 
чуманисза Рсиссансс који сс са ентузијазмом 
борс ла. у сиетлу аптичкс мпс.зн. ооковс 
аитички плсад филозофијс п морала. V 
нитак.у јс к.сгова (|ш;1озофнја прпродс к 
Н.С10Н скккурсјски морал.

Својс е\1и1лк.с снсга Раб.зс одсва у ру- 
\о сатпрс ка костојеће лруштпо. Сдткричнс 
жлокс укрлпЈва прсма ткраккјп с\о;1астикс, 
прсма њсиим рсирсзскшма: тсолозкма,

Хсктор Бсрлкоз јс кајвсћи франиускп 
композптор скохс ромаптнзма. Врло рано 
пскољиојс сној вслпкп талсиат и са 10 го- 
днна компоковао јс Саечану мису (Ме$$е 
$о1сппс11с) V којој всћ до.зази ло пзрлжајл 
њсгова склоиост кл граклиозком. импо- 
зактком, прстсраком, што јс олговарљзо 
љеговој страствсиој прпроли п што ћс сс 
нспољпти још у исћој мсри у н»сговпм кас- 
нијнм дслима. Нијс га интсрссовала камср- 
на музпка илп музика за клаипр; свс што јс 
\р;ино бпла су лсла монумснтсШног карак- 
тсра. Ексиснтрнчан, осстјнив, патстичан, 
Бсрлиоз јс поесдовао такав стнаралачкс 
тсмпсрамспт ла јс оствлрпо нсобпчиа лсла 
всликс умстнпчке снагс. Имао јс лара за 
новс бојс звхдса. смнсла за звушс контрас- 
тс, афинитста прсма фантастичном. Он јс 
аутор програмекс музикс, проазачсћи кроз 
својс тоиовс основну музичку илсју волиљу 
(јЈсс Пхс), лајтмотип. Њсгово богато, бујно 
пзражаван.с салржн. мсђ\ти?л. извссну лозу 
класнцнзма која мушчком дслу дајс. ипак, 
чврстину. Њсговс најскстравагантннјс фан- 
тазијс остварснс су. тако, врло јасним и 
прсцпзнпм срслствима.

Бсрлиозово сложсио лсло нзузстног 
инструмснтллног богатства обслсжнло јс 
молсрну орксстраиију.

Најпознатпјс лсло Хсктора Нср.шоза 
јс Фанншсншчна сим1Јкишја, а у окој врсти 
музнкс дао јс и другл ксднка оств;1рсн.а: 
Харо.н) у Ита.шЈа. Гомса и Ју.шја. Кра.и Лир 
(увсртира). Компоиовао јс, такођс. опсрс 
(Венаенунш Че.шни. Фауатшо ироклешство. 
Тројанци) као п рслшпозиу музику (КециЈет. 
Тс Оеит. Хрисшоао гкчиањстао). Псрлпоз јс 
н музнчки ипсаи. Нанисао јс чувет Науку 
о иисшрументацчјч, а баиио сс и музичком 
кригнком.

лакрднЈу са смоцнјом. мнт са реалним, 
разум са махзштошћу. научснлчку културу 
са народиом. Њсговн јуиаци, Гаргаитуа 
н Пантагрусл, днвовн незаситог апстита, 
Папургнјс. који јс оштроумап. духовит, 
дукав. пуи жнвота, нли калуђср Жан, срла- 
чан, нрсдусрстљии, храбар, добар друг, 
пост.ши су лсгсндарип лпковп фраицускс
литературс.

Фрамсоа Рабле спада несумљиво у 
највећс мислиоис и ствараоис у француској
Н СВСТСКОЈ књнжсвности.

Јелсиа Марковић

НЕСТОК ВЕ1ШО? 
(1803-1869)

11ее(ог Вегћо?. 
С8( пе 1с 11 Јесетћге 

■Т1X03
У;- '*Л Л ЛпЈге. рге$ Је (»гс-

М|Мс- 8оп Рсгс- 
Јсст. с1;и( ип ћоттс 

&■":;?*; <4 а$8С7 пећс С( Ј СГОу.!Ј1 
лч. / цие $оп Ш$ $ш\г;н(

V '* '^\ *;• *.*. . ,' ! л •';:• * ,* ;'с>' сп пкЈсете.
:*:ук ••-••! Ма15 Јс$ >ои спГапсс

Нсс(ог (оигпаи ашоиг 
1,с ,а пн!51цис. Јоиаш
1,0 1а Ј?ППагс 01 
|а ПОгс. ХћЈуге 1с5 

рго(с5(а(10П5 Је $е.ч рагсшч. Ј 5’с5( 1п$сг1( а 18 ап$ аи 
Сои8сг\'а(о1гс <1с Рч!гјч Псри!5 1ог$, (ошс ча \зс 5ега 
соп5асгсс а 1а тимцие.

Вегћо/ ие Јои(аЈ( ра> Је 50П угап(1 (а1сп(. 
ЛуаШ сотте јЈоЈеч 1еч иепјеч Ји гошаип^шс 
(с1$ Всс(ћо\*си. Хћакочреаге. (јос(1к, Пиуо, И

ц , Л

V
а (ЛМе-ХаиИ-
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Татјина Марић
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МЛКСИЕШТЕ УОИКСЕЛЛК 
(1903-1987)

1а КспаЈччапсо сп 1:игорс. 1с топЈс тоЈсгис спНп, 
1а готапсјсгс 1сто»§пс Јс чсч Јопч Јс Гоћчег\*а(сиг 
с! <1и р.чус11о1оЈ1ис. ГИс роччсЈе 1с рои\01Г Јс 
ГаЈгс \'1\тс ои гс\ ј\гс 1с$ регчоппа^еч. пшинпаиеч 
ои гсс1ч. Ј*схрг!тсг 1сиг \јс иИспсигс (ЈиипЈ 
с11с гасоШс Г1и$1оЈгс Јс Гстрсгсиг НаЈгЈсп. сИс 
^'арршс ^иг ипс гкћс ЈоситсшаНоп роиг гспЈгс 
аи!1к*п1к]ис 1с тПЈси оћ«спгс. Мајч сс1а пс Ни $и№| 
ра^. 1,'јтропат роиг с!1с, с*см1 Ј*сшгсг Јапл 1с 
топЈс ицјтс Јс боп ћсго$. Јс рспс!гсг 1с $ссгс! Јс 
$оп сосиг. Јс гссгссг. раг 1а «та"Јс $утра(јцис», $а 
рсг$оппаИ(с сотр1с.\с. С*с$( роигсрии НаЈгЈси пои.ч 
рагаи чј \ј\ат. гсс1.

II см( 1п(егс.ччап( цис Гостгс Јс Магсисгис 
Уоигсспаг $опЈс р!и>* \о1оп(Јсп; Пичимгс с( 1а 
т\1ћо1осЈс цис ј*с\ сошетрогајпб. СсПсб-и ћи 
оГГгсШ. рага1(-»1. р!и> Јс ро5.*и1и1кс Јс !гај(сг 1с.ч 
р1оћ1стс$ тогаих цш’ 1а ргсоссирсШ. 1_с чспитсш 
Ји Јс\оЈг. стспЈ $оЈ-тстс сп ргсписг Пси. ГоћбсЈс 
§ап$ сс$$с с( ои \ч»11 цис Јап$ 1а цис(с Јс 1а \ сп(с. 
ссч ћсго$. Ј*Л1сХ1.\ а ИаЈпсп. Јс \\апр Ко. 1с \тсих 
рсЈШгс Јс< ХотсИсз огл7/л?Л,х. а 2споп. 1с тсЈссш- 
рћЈочорћс Јс /. 'Остгс аи \оп\ чои( .чои\ст 
ипјтс.ч Ј ипс сгапЈс схјуспсс С*см 2споп циј а 
Ј*аЈПсиг.ч сс((с ГогипЈс : «1.а чси1с ћоггсиг. с*сч( Јс 
ис рач чстг » Јсаа Ј’Огтсччоп сћга <1ап$ 1>'пс ашгс 
IЦ5101ГС Јс 1а /јггсгапт9: «'ћ’сччспис1 Јс Уоигссиаг 
... с$( сћт«; ипс схЈиспсс сјиј \а а соп(гс-соипш( <1сч 
(спЈапсс.ч Јс Гсроцис. Роиг Јјгс 1сч сћобсч Ј’ип то(, 
с11с чс тсћс Ји ћопћсиг. ЕПс тсргјчс 1с ћоићсиг с( 
ћи оррс»чс 1с бстсс. циј с$( рси(-с1гс 1с то( с1с Јс 5а 
рсгчоппс с( Је чои оси\ гс.»*

Гсшр.ч (1459), 1.с.\ Вптцџом (1961). Жак Прс.ч 
постајс итср11ашк)на;п1а исдста, настуиа, 
нзмс1ју осталог, у С/\Д и СССГ.

Прс.т јс у шапсоип нронашао пачпп да 
јсдностаииим рсчпма пзразн сиоја оссћан.а. 
То јс изразито сиажиа шшинпдуалиост. 
чонск којп псиа прану посзију, посзију ко- 
ја јс О.тиска зсмљп н чонску. Мјсгонс пссмс 
су прс снсга шансонс батпранс на ингср- 
прстапнји тскста н у мутичком и у пзнођа- 
чком ногдсду. Нрсл јс чоиск који ислича н 
слаии л.убан (Јс/\штг). Дна понскал ла будс 
патстичап да би исказао самоћу, нагонсипај 
смрги, нролатиост ирсмсна (&7//: Ј'ат\\\ 
1969). а.тн н саркастичап кала прича о лска- 
лснцпјп друштна (Ј.сх Вашпс.ч Јирс/!/ шапп; 1.сх 
Вашусакк).

/V' . ‘

•г /4*4
....ч 

• ».-.мИа.

,- д*Г ”

• ‘V. .*л * Л •
'ПЦУ*
г. /— %

•<1.с.ч 1>ошусо1х г’с*\7 СОШШV 1с\ сос/ишх 
14и.ч <41 Јс\1сп/1/17/ V. />1чцј Јсу/сШ 1>С/С. »

1 -у
-

Опсна лсиоту Пслгијс (/.<• В/а/ Раух), 
а.ти умс п да сс наруга исунишс отГнш.ним 
(ћламапкама (1сх ПапншЈсх) У суштипп 
јс нпак нсжан ма колико сс трулио да ту 
нсжпост прикрнјс сиојпм НОЛруГЈНПНПМ

-’•'V . _
■ ■

Маг«исгј(с Уоигсспаг сч( псс и ВшхсИсб Ј*ии 
рси* Г|а1К .и> с( Ј*ипс тсгс Ј*огкрпс ћсЈус. НИс а 
сгатћ. смрћсћпс Јс тсгс а 1а п:пччппсс. Јапч 1с N0: Ј 
Јс 1а Ргапсс. тај.ч с’сч( а Гс(гап§сг фГс11с гсбЈЈсгп 
рлг 1а мтс: Огссс. ћаћс. Зи1$бс, рш.ч Атсгјцис 
ои с13с ч*сч( 1Пч(а11сс сп 1949 Јапч 1‘Пс Јс Моип(- 
Псчсп. м1г 1а со!с погЈ-сч( Јсч Н(а(ч-1 ћич.

бст остгс ћисглЈгс с$( аћоиЈатс с( \ап‘сс. 
Гос(с. !тЈис(псс. сччаујч(с. 1и>(опсппс. аи(сиг 
ЈгатапсЈис. спПцис с( готаисЈсгс, Млгдисгћс 
\’оигсспаг ЈсћШс с1ап.ч !., ћисг;Кигс а Гасс Јс чсм/с 
апч раг ип гссисЈ Јс ростсч /сЈагЈш Јсх С/ашсгсх, 
тлк а рагиг с!с 1429 с11е чс (оигпс рппс1ра1стсп( 
аих готлпч с( аих пошсИсч бапб аћапЈоппсг 1а 
росбЈс (Гсн\. 1436; ћсч СВап/сх Ј АК Гррс, 1956). 
Зоч ргспксгб 10П1..П5 (Д/спЧ оч 1с /пп/с Јч \аш 
ошВа/. 1424; /)спнт Јч гс\с. 1434: /с Соир Јс 
:пис. 1439) п’ош ппч си ип сгапЈ чисссч. Гсч 

чиссс.ч \тспЈгот рЈич (агЈ • 1951 а\сс !сч Мсшит.ч 
Ј 1/аЈгич ци! а \а!и а чоп аи(сиг ипс гсрШШкш 
шопЈкЈс с( I. Осчугс аи \\чг цш а оћ(спи 1с рп\ 
Гспппа ч*п 190Х. Рагпп 1сч гссис|1ч Јс потсПсч. 
с’см м:г(ои( 1сч '\ои\ сПсч опсп/а/с.ч (195Х) цш оп! 
.кпгс ГаКспПоп Ји рићћс (Јапч сс!1с оси\гс Јсих 
пот сНсб чош шчркссч раг 1с рсгчоппасс Јс Магко 
Кгаћс\т(сћ, !с р!ич сгапЈ ћсгоч Јсч сћашч рори!аЈгсч 
чсгћсч) МагуисгКс \оигсспаг сч| аичч1 ип сччаук(с 
тстагцсшћЈс (5очх Всис/ис Ј’/ппи/опс. 1962: 
\/1\/гииа оп / а Пхчш Ји ПЈс. 19X0; 1.с Тсшрх. сс 

МгаиЈ %«и/р/сгн 19X3) с( ашсиг ЈгатаИцис {Е/сг/сс 
• >ч /о с/иг/с Јсх ош<<Р'С\. 1954; Ј.с Муг/гс Ј’Л/<сх/с. 
19(»3/ 1:Ј!с а ссп( сра1стсШ ип 1гур(|’цис Јс гссЈ1ч 
.а:|«*ћ|исг.«рћ|цисч {5оиУсии\г рнчгх. 1474; АпШ\тх 
Ји \аи/. 197". Оиш ‘ /. с/сгиГ/с. ро$1ћип1С. 1988). 
1’хсс11с1Кс ћеНстчЈс. сИс а Јоппс Је (гсч ћоппсч 
(глс1ис(10пч Јс ростсч Јс Са\*аГу (1958) с1 Јсч 
родс.ч сгсс.ч Л11С1СП> (!.а Сошоиис с/ 1ч /\гс. 1979). 
1>с потћгсичсч (гас1ис!Јс»Пб »1сч сспхатч атсгЈсатч 
гс\с1сп! чоп ,п: 1гаЈис!сиг

М.тгсисп’1с Уоигсспаг оссирс ипс р!асс а 
раг( с1апч 1а ћпсг.кигс соШсшрогаЈпс Ггап\\т1чс. 
N011 оси\ гс готапсчцис. раг 1;и|ис11с с11с а асцшч 1а 
!!1оЈгс ћисппгс. аррагн’еп1. с1аич ипс 1афс шсчигс. аи 
соигаш Ј апа1учс рчусћо1о^1цис. Ртчлш 1сч Јј\сгч 
>и|с1ч Јаич 1сч ту|ћс.ч аппцисч. Гћјчипгс готашс.

хумором.
Прсд јс нпак најнпшс пснао о љубанп. 

Он всрујс у љубаи а у исто ирсмс п нс 
жсли да исрује у њу, из страха да јс исћс 
ироиаћп, да ћс јс нзгубнтн опда кадајс булс 
пропашао. I I кпо ћс заунск остагп младић 
којп са ннсћсм у руцп мска сиоју Мадлсну,
машта о н.ихоном лајслннчком жиноту иако 
она псћс лоћи/)гчу<ш Јиикоу/с

«Сс хогг /'аИсш/х МиЈс/с/ис, / 'ш аррог/с Јч Шчх
ЖАК БРЕЛ 
(1929-1978) Јс гс.ч/с с/1Ч7" шс\ «јс I \чшс. МчЈс/сшс ис угсиЈга /шх»

Л»убаи мујс потрсбна јср мусамо опа 
можс промсиигп жииот п .ссуннсм обасјати 
р\жиа прсдгра!)а» као шго исиа у песми 
(ЈчапЈ ои и а (ргс Гаиишг. Нараино да опа 
доносп п патњу. Нма ли болнијс1 л.убаипо! 
папаја но што јс у исжпој. днрл.иној. п нама 
лобро познатој нссми .\\# ///<• <////7/г/>а\ :

/.шххеаио/ Јсусшг / 'о/и/их• </с /ои ош/ис 
/„ 'от/ис Јс /а чпчч. I 'ши/чс Јс /ои < Шсп 

<\'с шс </чИ/ерах. ис тс </и’и/срах...

Међутпм. Брсл има п исдрнјпх пссама 
ноиут 1.а уо/хс а тШс /стрх. / с Рпн./шш апмиг. 
/с \1<ч Ј>оиЈ којс су напш.тс на добар пријсм 
код пуб.тикс. Крајсм шстдссстих тдипа 
окрсћс сс фплму н сппма муЈпчку ксјмс.ипу 
1.Т1оштс Јс Iа Маис/гс.

Још за жпиотл јс сгскао нслпку по- 
нуларнос1. Млали су у Брс.1ош1м пссмама 
прсиотиаиали ссбс п линнли сс и.сгоној 
плсмснитој постској инснираиијн. (ђасин- 
пирала их јс Брслоиа нсзаиисиост, рснолт 
и слобода ума. У њсгоном бунтонном п иа- 
дасјвс оссћајпом гласу нибрирл.тл јс сна нс- 
риота XX нска. У ИЈнаирслиом спснском 
нас1упу, попссси јакпм смопн|ама, нотнуно 
сс ирсланао нссмп п у снажмом иостеком 
заносу просго сагорсиао.

Нанршито сс 
лнатсссг п исг годнна 
ад смрш Жака Прсла 
(Јлсцисч Вгсћ. Бјх*л 
нрслсган!«! I !ССу\П 141НО 
јсдну о.т 1иуснаж!шјн\ 
ш а н с о н. с р с к и \ 
Л1ГШ0СТИ у Фрапн\х:кој. 
бсз обшра пгго јс он 
Бс.пијаиаи с|>Јхшиуског 
гонорног полру|ја.

Роћси јс у Бри- 
ссл\ 1929. годнис. По 

занршсној срслн.ој школн рали у флбриии 
свог оиа, богагог иилустријалпа. Могао је 
да нодп удобаи и лагодан живот. мсћутим, 
тај бунтоини м.тадић крснуо јс (рноии- 
том статом у сусрст фраикуској шансопн. 
Почињс да компопујс 1950. голипе п нсћ 
1953. напушта сиоју нородипу н лолази у 
Парнз. За младог Брсла почињу тсшка врс- 
мсна. Тражећи сиоје месго у сиету парпскс 
шансонс. наступа најпрс по малпм салама. 
кабарсима’, да би, папокон. парслпс годипс 
СНИМИО сиоју приу плочу (// />СШ />/сиииг ; /.с 
1)ш1>/с). Његоил популарпос! ночии.е 1957. 
са пссмом ОчччЈ <>и ч« «///<• Ршпоиг. Гри- 
јумфујс зати.м у чуиспој О.тпмннји (Осшаиг 
/\ш хс тапс). Рсђају сс успсси: ка \ч/хс а пчИс

.....

'V* •

V •’—*

*\
С’

г:

.. V Г *.1
: л.» ј■

Јтши Тт иВ

4



!;
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!

7/о/а* роетехТех(е5 с1ез е1еуе$ (1е Тезкоуас \
.

К*Е 1)Гб ЈлЧМАТб“слмоик, с*Ебт оилко ок рецт 
ка1кб сом*1лмсе Л <д[еео1гш ЕТ 

0(ЈЛ^Г) ОђЈ бЕ 8ЕОТ В1Е^
АУЕС ООЕЕОи*Ш”

1ЈХ МЕСНЛ1ЧТ5ЕКЛ ш млигЕикЕнх 
РОУК Т0Ш01Ж5

N0 (И8 јатајх цис с*сМ Нш*
1.с *чо1сП сМ (оијоиг.ч а ГНоп/оп 
Ои сИаигји с1 Јсх мшгјгс.ч с.ч1 ГаПс 1а ујс 
М;п5. с'с511о1п - 1а 8срагаПоп.

:
!1)с пошђгси.чсч гајчоич .чс сасИсп! сЈсггјсгс 

1с та1-с1гс 1Г;к1о1счсспсс. Роиг ип ссоПсг, 1ои$ 
ССЧ ргоН1с111С.Ч ГСЧЧСтИ1сп! И 5011 ссо!с. КЈС11 (1с 
поиусаи ! \'г;итсШ \\ пГс.ч! сПГНсПс а т’аЈар(сг 
а сс то1п1с аи1оиг с!с тог. Јс тс .чсп.ч .чоиУсШ 
•чси!с. ои ргс.чцис ргјхс аи р1СЈ»с сп тс Нсиг(ап1 
а «1сч о1)51ас!с5 Јпа(1сп(1и5, сп Нсиг1ап( !а ујс

Јс сП.ч с( јс рсп5с : **Јс чак ајтсг.’* Ма15, 
рагГоЈ.ч јс тс с!стат!с сс цис сс1а %'си1 сПгс сп 
ГаЈ1? Оис! с.ч11с угај чспч сЈс сс то! ? АЈтсг ?

СотргсисЈгс 1с топс1с а 1га\'сг5 ип Ноттс. 
1с тпгцисг (Јс зоп стргсјшс, с*С51 рси(-с1гс 
сс1а: ;птсг. Р.1 рси!-с1гс. реи1-с1гс - т*тсг сМ-сс 

сП^поЈстсШ сГосП, ип НаИстсШ с1с сосиг 
ассс!сгс, ип 1гстђ1стсп1 с!с т;ип сп ргсчспсс Јс 
ссКи сјиј тсп*1с Уг;нтсШ сс1а ?! N0115 ишч. 1оич 
1с5 с1гс5 НитаЈпч, пои.ч аЈтсгопч .чигстсп! ип јоиг 
с( чсгоп.ч ;пшс.ч. Е( ји.ч1стсп1. ип атоиг раПаус 
сЈоппс аих с(гсч ипс 50г1с Јс р;их ЈШсгЈсигс, ип 
5СП(1ШС1)( с1с р1аЈЧ1г. с!с још ... Гс Усп(ађ1с атоиг, 
сЈсУоис с1 чапч гс5сг\Јс. с’сч1 1а чси1с Јогсс чш' 
Га.ч5с 1оигпсг 1с топс!с. СсрспЈаШ. сс п’сч1 рач 
ГасПс а ;нтсг, саг циапЈ оп соттспсс а ајтсг 
оп с!си*1 с(гс ргс1 а сотргспЈгс, а рагсЈоипсг. 1-а 
ујс 5аи$ атоиг ? Сс 5сга1*1 топоЈопс, п*сч1-сс раб 
? 5Јтр1стст, Гатоиг поич сопс1и11 а поч ђи1.ч. а 
по(гс гсич51(с !и(игс.

Јс СГ015 с|ис 5си1стсп( Гатоиг рси! 
чаП.чГаЈгс ГНоттс сот1с(стсШ; |1 рси! Пп Јоппсг 
1а Нс;ш1с рИу.ч1С|ис с1 тога!с, П рси11ш сЈоппсг 1а 
Гогсс с|и;тс1 (ои( .ч'аггс1с. срктс! П .чс чсп( р1ич 
Г;иђ1с с|ис јашај.ч с( с)и;тс1 П рспчс цис (ои( 5оп 
топЈс с.ч( р1сјп сЈс (П5(с55с с( сЈс*тссНапсс!с.

ЕсоШс 1а-ђач ссПс гитсиг 
С’с.ч! 1а \мс циг (155С по(гс сђапчоп 
Е! гссНаиГГс (оијоигч поч сосигч 
С’с.ч( 1о1П - 1а чсрагаМом.тстс. Нсигси.чстсШ тсч апн5 .чоп( 1оијоигч 

иусс 111оЈ 5011 си ђјси, чоЈ1 сп шл1. Јс реих 1сиг 
соиПсг И1С5 5ссгс(.ч 011 1сиг схрПцисг та рсмпс с( 
тс5 чоиГГгапссч. Јс 1сч ;итс, јс 1сч ас!огс. Тои( 
сс срГПч Гоп( роиг пкн, јс 1сиг гспс1ч с1оиђ1с. Иа 
сопПапсс. 1а чјпссгј1с с1 Гатоиг.чснК 1с5.чутђо1с5 
Нс 1а сатагаНспс с( с!с ГипиПс срп с1с1сгтјпсп1 
(сч \;Нсиг.ч. ГПси 5иг с]ис ј';и си Јс тпи\*а15С5 
схрсгјсисс.ч. Ј’с1;и*5 (гитрсс раг *‘1с5 апн5” цш ис 
сош1;п‘.Ч5;н*сп( јапкн.ч 1а \*а1сиг Јс Гатј(1*с, раг 1сч 
тссПаШч (|ш пс \ч)и1;и’сп( Г;н*гс цис с!и т;П. Ј’сп 
аггјус а тс (1стапс1сг .ч*П5 ош \т;и'тсп( с!и сосиг. 
Јс \*сих 1сч оиђПсг. ссч пи*чсгађ1сч, саг сс1а пс 
\/ли( ра5 1а рсЈпс сГси раг!сг.

ип
Оиј. с*с.ч( 1о1 п 1а пш*1 ргоГопс1с 
1.С5 \*сг.ч 1и1.чап1ч ра$5сп)сп(сп( 1с Ниј.ччоп 
Еа \тс пои.ч 1п\т’(с Јап.ч ча кикЈс 
С’с.ч( 1от - 1а чсрагаМоп.

Е( циапс! 1е .чо!сП сЈиЈНс ГПогЈ/оп 
Е( цис Га1оис(1с сИаШс 1;» читс 
Ти те сПга чапч Ггј.ччоп :
Сс п*с(аП рач 1с сНап( (Јс ГоиНП.

НиЦса Типсснка

МА МЕКЕ А1)01*Т1УЕ(}<)Г(1шш 5(пј(Ш0У1С
Еуссс 1У4

5а с1оиссиг
5оп ар(1(ис1с ПНпн(с Јс .чсш!Тг1г
Оап.ч 5011 соеиг 1оч јп.ч ђ1сич схНл1сп( 1с.ч
оЈсип;
ОсггЈсгс Јсч 5ссгс15 с11с тс 1спЈ 5С5 тат5
Роиг сппођПг та та1с(Пс(1оп \*спспсичс
N1 тсгс т’ Гсттс ш Ноттс
N15ап(с биГПчаШс роиг
Агпусг а соппаПгс 1а \тс
... 5с5 та|’п5 аи Јсч5и5
Ос 1а тсг (апс
Ј)с топ атс
1)’ои 1а гомЗс (отђс
РспЈап! цис 1с сосиг сгаЈШ
Соттсп! 1с.ч чои!сш'г. 1сч сс1с51сч

“КА15-М01 1ЈХЕ РТЛСЕ А1Ј КОјХ!) ПЕ 
ТОК СОЕ1ЈК”

Ои*с.ч1-сс цис с*С51 цис Гатоиг ? Сс и’с.ч1 
рач инс (р1с.ч(н)п .чси1сшсп1 роиг пнн ои роиг 
(01. с’сч1 ипс (р1с.чђоп роиг сИацис Иоттс .чиг 
п(»1гс р1лпс(с. Сашоиг, с*с.ч( цис!цис сНо.чс Је 
шстусШсих. С”с.ч1 ипс стоНоп сри Гачсјпс (ош 
1с шопЈс. II п*у а рсгчоппс срн п';п1 гсччсШЈ 
Гатоиг.

Уапја То(1ого\1с 
и-ссс П17

1-Е ВОХНЕЕК, 0Н’Е5Т-СЕ СЕЕЛ 
КЕРКЕ5ЕМТЕ Р01ЈК У0И5 ?

Роиг гтин, 1с НопНсиг гсргс.чсШс Ј'с1гс 
сп(оигс Јс ђоппсч рсг.чоппсч цш т’;»1тсп(. циј 
.ч’;итст сШгс сПс.ч, циј .ч’сШспЈст Мсп с( цш 
ош Ји гс.чрсс! \*сг5 Јс.ч аи1гс5. Ли1гс сНочс циј 
е$( сисогс р1и5 Јтрог(ап(с, с’сч( циапЈ оп с.ч( 
атоигсих, циапЈ оп а ипс ђс!!с \т’с, ипс \тс 
сотр1с(с, ипо ујс атоигсичс рКчпс Ј’атоиг 
аи(оиг Јс чој. Мој, јс 51115 ђсигсизс саг јс т’ати5С 
ђјсп аусс тс5 атЈ5. јс пГсШспЈч Мсп а\*сс сих, 
аусс та ГатШс с( а\*сс ип 1*аг<;оп ци) тс р1а!( 
ђсаисоир. Роиг тој, 1с ђопђсиг с'с.ч( цм. Роиг 
Ј'аи(гс5, 1с ђопНсиг сч1 циапЈ Пч оп1 ђсаисоир 
Ј'аг§сп( с( циапЈ Пч рси\*сп( асНс(сг (ои( сс 
ци’Пч \’си!ет, пкич П.ч оп( (ог(. саг 1ои( сс цис 
ј';и Ј|( роиг 1с НопНсиг. оп пс рси( р;»5 с(гс асИс(с 
соттс ца, (ои( а Г;и( ГасПс, Н Гаи1 1с сНсгсНсг 
аусс 1с сосиг, Јс 1а §сп(Шс5.чс, с( гс^агЈсг а аЈЈсг 
1с5 аи(гс.ч циј оп( то)П5 Ј'аг§ет, ци) 50п( циапЈ 
тстс раиугс5, т;и5 циј оп( р1ич Ј’атоиг.

5| оп гс\мсп( а пки, ј';н Л( сс цис 1с 
ђопНсиг гсргс.чсп(с роиг тој, јс пс 5;и5 ра5 роиг 
1с5 аи(гс5, тајчс'с5( та усг$10П а тој. Воп, УоПа, 
јс уоих 1;и’55с а\*сс топ ђопИсиг с1 тои атоиг.

Јс р;»г1с 1»а(игс11стс( Јс Гатоиг сШгс ип 
јсипс Ноттс с1 ипс јсипс П11с. П.ч пс .чоп1 рач 
сп5сшН1с рагсс (рГсИс пс .ч;и( ци'П с\)5(с. Роиг 
1т, Гашоиг сч( ипс с.чрсгапсс, инс 1*П5р)гаМоп Јсч 
росмсч ссг1(с5 роигсПс. Роиг 1ш\ Гатоигс.ч! ђсаи 
соттс 1сч Псигч аих сои1сиг5 уј\'с5, соттс ип 
.чо1сП (|иI 5’сусП1с. П11с а ЈссИггс .чоп сосиг. 
гсаШс С51 рагГоЈч сгисИс. Јс Ј)5 цис јс 1а соппаЈч, 
т;н5 с*с.ч( ипс цис.чПоп !? ЕНс а Јсч сНсусих 
Нтуч. (оијоиг.ч роПаШ ип гиђап \мо1с( аШоиг Јс 
5011 сои

Хс\'спка /). Ророхчс

ООХ ЕТЕК^ЕЕ

Еа шсглсШс Јс 1;» шимцис 
Ос.ч топ спГапсс јс 1а чспПч 
Л\'сс 1а сИапчои (ои1 С5( пкирцис 
Моп с(оПс цис јс чш\М5.

!.а ПЈсН(с сч( роиг ин соттс Јс 1оигЈс.ч 
сН;ипс.ч. Ти 1с5 а гсјс(сс5. Е(, цис Га!гс таЈп(спаШ? 
1\ч1-сс цис (и рсих тс Г;игс ипс р1асс аи ГопЈ 
(1с (оп сосиг ? - јс тс ЈстапЈс 51 (и рсих. Еч(- 
сс цис 1и рсих раг!сг Јс Гатоиг а\'сс то1 ? Сс1 
Ноттс. с с.ч1 иии-шстс. Јс пс рсих (с Јс1с5(сг 
- јс (’;нтс.

ЕПс т’;» рагс 1а јсиисччс 
Ес р!их ђсаи \*сг.ч Јс та \мс 
Л гсусШс Гатоиг с( Га11с§гс55с 
Е( 1а ЈохНсиг 5’с5( аЈоисЈс.Јс 5И15 рси(-с(гс ии 1Г»сПс, саг јс пс Ј|5 

јаики.ч 1а \*см(с - јс ис рсих рач 1’оиИП’сг. 1’атоиг 
сх1 сошшс 1а Гоп(;и’пс Ји НопНсиг, с’сч1 1а \мс 
тсте, с’с5( ин.

П( циапЈ ГГијс (оисИс Гаи(отпс 
ОиапЈ Јс Гатоиг пс гсч(с псп 
0;»П5 по(гс атс 1с Гси гауоппс 
Е11с у С5( 1а с( Гоп с.ч1 ђ1сп.МПена Цјок1с 

Есо1с Јс тсЈссмпс 15
Усго1ји1) \Пас 

I .уссс 1У4 ТјПјапа Јапјгс
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ЛТР.иЕЛ 1.ГГТЕКЛ1КЕ ОРЕ МКМВКЕХ Р.ТОЕ8АШ8 1)Е 1.Л 50СГЕТЕV * * :'о :Ј:

Се$ јеипех с!е N1$ поиз раг1еп(
!.;! то(!е ск?л јеипе.ч Зегкек е!а.чхе пои.ч ауопчајтс 1а 1ап§ие. тај.ч 

с*с1ак 1гсч (НШсНс. Мш.ч поич аеоп.ч 
арргјч с11а тс11тс!с цис пои.ч иПН.чоп.ч 
с.ч1 1а тсјПсигс. КТо1гс 1уссс, сп р1ич 
сЈс ђопч ргоГеч.чсиг.ч, а с1с 1гс.ч ђоппс.ч 
ссрирсч чрог1Ј\*сч сјси гстроПсп! 1сч 
!оигпо1$. КТоич у а\'опч с1с ђопч апич 
с! с сч! роигсЈиој пои.ч ајтопч по1гс 
1уссс.

Ко1гс 1уссс чс 1гои\ с а Нкч. N011.4 
чоттс.ч с!с.ч 1усесп.ч с!с 1а Ној.чјстс 
аппсс. N0114 арЈиепопч 1с Ггапсај.ч 
а\’сс 1а тс11шс1с Нга\-о. С'сч1 чирсг! 
N0114 сгоуопч с|ис с с.ч1 ип Пс.ч ђоп 
Н\'гс. Д11181, поич роиуоп.ч ссоШсг ипс 
саччсИс сп Ггапсај.ч. С’сч1 1гс.ч ђјсп 
рагсс с]ис пои.ч ссоШоп.ч с!сч Рап.чјспч. 
1л сачзсИс пои.ч ајс!с ђсаисоир. N011.4 
\'ои1оп.ч аНсг а РагЈч: с с.ч! роиг са 
сјис пои.ч ај^ргспопч 1с Ггапсај.ч. N011.4 
ајтоп.ч 1а тос1с с1с Рап.ч. КТо1гс 1уссс 
ог§ап1.че с!с.ч соуадс.ч с1апч ђсаисоир с!с 
рау.ч. 5’ П огдаш.че ип \;оуа§с а Рап.ч 
ои сп Ргапсс, пои.ч у рагђсфсгоп.ч 
чигстепђ

АијоигсПим, 1сч јсипс.ч рспчсШ 
с|ие 1а тос1с с.ч! Псч јтроНаШе. 1л*ч 
ПНсч е1 !с.ч 1*агсопч ГоШ аКепђоп а 
Јсигч \ е1отсп1.ч с1 П.ч чиј\'сп1 1а тос1с 
с!с ргеч. Еп Зсгђјс, 1сч »спб аЈтеШ 1еч 
Ч1у1сч ЈЈГГегетч. Рспс1ап( 1а јоигпее чс 
чстсШ \ г;и‘тсШ ђјсп сјиапс! Пч роПст 
с1сч \-е1стсп1ч чрогкТч. Е1 1е бОЈг, оп 
рсШ 1сб \'01Г СЈ1М роПсШ с1сч гођс.ч 
с1с1»ап1е.ч соипс.ч ои 1оп§иеб, а\*сс Је.ч 
асссччојгс.ч ЈПТсгсш.ч : Јс.ч сђарсаих, 
Јсч ссјп1игс.ч, Јсч ссђагрс.ч с1 Јсч 
ђјјоих, а!ог.ч сјис 1с.ч §агсопч, еих, 
ргеГсгеШ 1еч јсапч С11е.ч \'еб!е.ч сп сшг: 
П.ч ас1огсШ 1с.ч \*оЈ1игсч Јс брог! гарјс!сб 
с1 с сч11сиг ођјс! ГсКсђс. јсј, а N14.

Лппа е( 1гапа 
III с1аббс рПо1с 

Еуссс 5\*е1о2аг Магкоујс

N4)1 гс ргоГсбчсиг е.ч! схсеПсШс 
с! ча с1а.ч.чс с.ч1 1гс.ч ЈШсгсччаШс. 
N0114 ајтспопч срГсПс ог§а!ичс сс 
\'оуа§е. бј пои.ч а11опч а Рапч, поич 
\'сггопч 1а Тоиг ЕЈГГс! с! Кто1гс 1)атс. 
С’сч1 сђоисПе СЈ11С !1()1ГС 1уссс а!С 
1с рго§гаттс аусс Вга\'о. рагсс 
сЈис с сч1 1а тсШсигс тсЈтЈе Је 
Ггапсај.ч е! с’еч1 ђјсп роиг пои.ч рагсе 
сјис пои.ч .чаеом.ч ђеаисоир Јс то1.ч с1 
пои.ч рои\'опб раг!сг еп Ггапсај.ч. Коич 
ајтопч ђеаисоир 1а с!аччс Јс Ггапсај.ч 
ајц.чј сЈис 1а 1сс1псе. Еп р1и.ч, Јап.ч по1гс 
\'Шс, П у а 1с СсШгс Ггапсај.ч с11а \*ои.ч 
рои\*С2 1гоиУсг ђсаисоир Јс Пугс.ч с1 
Јс та§а2Јпсч. А1ог.ч. аМс2-\'0Јг! ба!Ш!

Ш
Ш

15* У.

N011.4 боттсч с1с.ч с1сус.ч Ји 
1уссс б\'с1огаг Магкохчс а N1.4. N0114 
а\'опч 17 апб с! поич арргспопч 1е 
Ггапсајч Јсриј.ч 1гоЈ.ч ап.ч. Ко1ге 1уссс 
п’ог§ап!бс ра.ч Јс \'оуа§е сп Ргапсс 
рагсс с]ис поич .чоттсч 1гор јсипсч 
с! с’е.ч! ЈтигсЈиој пои.ч пТШопч ра.ч а 
Раг1.ч. Мајч пои.ч УоиЈгЈопч ђеаисоир 
у аПсг. КТоич УоиЈгшпч \чж 1а Тоиг 
ЕМТс1, 1а четате Јс 1а тоЈс, 1сч 
тичееч... N0114 \*оиЈпоп.ч аи.ччј тап§ег 
Ји Ггота§е Ггапсајч е! ђојгс Ји VIп с! 
Гајгс ђеаисоир сГаШгеч сђочсч спсогс. 
Иа 1ап§ие ГгапсаЈчс, с’сч! 1а р1и.ч ђеПс 
1ап§ие рагсе сЈи’с11с с.ч! готапђсјие с1 
сЈис с’сч1 1а 1ап§ис Јс 1а Ј^ач.чјоп. N011.4 
уоиЈпопч соппа?1ге Гас1еиг Ссгагс!

Кои.ч тете.ч, поич ргеГсгопч 
1еиг .ч1у1е па1иге1, чап.ч тасЈиШа§е ои 
ашгс.ч Је1аП.ч схсеШп^ис.ч. ЕпГт; М 
еч1 ппроПат сЈие поич поич бспНопч 
ђјеп еп роПап! 1е.ч \*е1степ1ч сЈис пои.ч 
ајтоп.ч.

Мапја с11)апјс1а 
Ш-З Туссс бус!с)2аг Магко\'1с

Успса, Л 1скшш1га с1 Јогапа 
IV 3. 1усес бгетас - N14

N0!ге 1усее е! 1а с!ачче Је ГгапсаЈч

Оап.ч по!ге 1усее, пои.ч рои\'опч 
сђој.чјг еШге 4 (апдие.ч, та*б Аппа 
е! тој, пои.ч ауоп.ч сђој.чј 1е Ггапсај.ч. 
N0114 ајтоп.ч ссоШсг ои рагЈег 1е 
Ггапсај.ч. тајч пои.ч пе 1е раг1опч ра.ч 
(оијоигч соггес!етсп1. Аппа а ипс 
чосиг а Рагј.ч с! еПе \'а аПег сђс/. с11с. 
ОиапЈ пои.ч чотте.ч успиеб аи 1усес, 
1е ргеппсг јоиг, 1ои1 с1аИ пои\*саи роиг 
пои.ч е! 1геч јШсгс.ч.чаШ. 13сч 1а ргетјегс

ОсрагШси, Уапсбба РагаЛб... КТоич 
уоиЈопч аиччј \'ојг Рап.ч рагсе с|ис с’с.41 
1а уШс с1с Гатоиг, с!с 1а раччјоп с! Ји 
чо1еП е1 пои.ч рспчопч сјис с’сч1 гшсих 
ЈТмрргепЈгс 1а 1ап§ие Ггапсајчс ауап! 
Ј’у аПсг.

Јс1спа с1 Мапса 
III- 3 Иуссс б^с!о/аг Магко\Јс

'Гоич 1сч Јсччсјпч Јапч се шипсго чоШ с!с 
I)јии!гјје ММеикиу!с
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!,<?$ јеипе$ с1е N1$ поиз раг1еп1
Есб 1ћеа1гсб а N15N01 гс Јуссс с11а с!аббс с!е ГгапсаЈб

сб( ипс рсп(с уШс аусс с!с 
потћгсибех асиЧоиЗх сиИигеИех. II у 
а ћсаисоир с1с (ИсГНгсх (ЈПТсгсШх : 1с 
1Нса1гс паИопа! ои сИасјис хстајпс 
поиб рои\'опх 1с«>агс1сг с!сх рјессб соп- 
писб, сјиј хоп1 1гсб 1п(сгеббап1сб с1 1сб 
рјсссб аусс ип §гоире (Ј’ас1сигб ИгП- 
1ап1б. N011.4 ауопб (Јсја \чј : ‘‘УПјибка 
и кокобката”, “Мајб1ог \ Маг«ап1а”, 
“Кјтсјк Нат1с(а,у, “1Јкгосспа ј»ого- 
расГ’ с1с. с1 аиббј 1сб рјсссб а\'сс 1сб ас- 
1еигб с!е Ве1§гаЈс: “ЛисПЈСпсЈја?\ а\гсс 
5ег§сј ТгПипоуЈс е! Уојјп Се1ко\мс5 е( 
“Тгј Иоје с!изс’* а\*ес Магко МЈкоНс е1 
МЈгјапа Кагапо\*Јс.

N01 гс 1уссс б’аррс11с 5\'е1огаг 
Магко\'Јс. N0114 бопипсб сп (тојбјетс 
аппсс. МоПс 1уссе а Исаисоир 
сГе1с\'Сб. II а аи.ббј ип с1иН. II а ип Иоп 
с1иИ с1с Набке! е1 с!с УоПсу. II ог§ап- 
јбс Псаисоир Јс \'оуа§сб а Гс1гап§ег. 
Мо1гс с1аббс с!с ГгапсаЈб сб1 1гсб јп- 
1сгсббап1с с1 пои.б а\'оп.б с1сих Ноп.ч 
ргоГсббсигб. Гп р!иб. по1гс ргоГсббсиг 
Мстс агп\'с с!с ВогПсаих.

Иоиб а!топ.б 1сб 1Пт.б с( 1а 
тибЈсЈпс с1с Ргапсс, сп рагПсиПег 1сб 
сПапбопб с1с Уапс.бба РагасНб с1 с1и 
дгоире 1п§пс1. \Тоиб ајтепопб аиббј 
с1есои\'гЈг Рагјб сцп сб1 ипе НсПс \*П1с.

N011.4 боттсб 1гсб Нсигеих с1е 
роичојг арргспс1ге 1с Ггапдајб с( с!е 
соииаПге 1а сиИигс Ггаисај.чс.

кеб уоуадеб сћех 1еб јеипсб

N011.4 ајтопб 1сб Уоуа§сб $со- 
1ајгсб. С*сб1 1гсб атибаи! с1 1гсх јоН. 
Оетат. ноиб раг1Јгопб еи КаНс с1 а 
Ујсппс. Ис \'оуа§с бсга 1оп§ с! П \'а 
Јигсг 8 јоигб. 11 у а Нсаисоир с1с сПо.бСб 
а Гајге роиг б’у ргерагег с! аијоигсГИиЈ 
поиб поиб оссиропч Јсб ргсрагаПГб 1сб 
р!иб јтрог1ап1$ : 1еб \'с1етеп1б с! 1а 
поигп1иге. С*сб1 ип 1гсб §гапс! 1га\'аП.

Еп ПаНс, поиб \*ЈбЈ1сгопб Устбс, 
Погспсе, Во1ој:пс е1 Усгопс. Сс боп! 
1сб \'П1сб 1сб р!иб 1оигЈб1!сЈисб. ^оиб 
усггопб ипс агсН|1сс1игс гсри!сс скт.ч 
1с топс1с сппсг с! Гаг! сигорссп. Коиб 
Гсгопб аиббј ћсаисоир с!с пои\'с!1сб 
соппајббапссб еп ИаПс а\*ес 1с.б јеипеб 
по1аттеп1,1еб §агсопб сп рагПсиНег. 
N0114 раббегопб поб бојгссб сп сНбсо- 
(Исцисб а\'сс поб поиусаих апиб.

N01 гс сЈегтег јоиг. поиб 1е раб- 
бсгопб а Ујсппс, 1а \ч11с с!с 1а ЈупабПс 
с!сб Нађбћоиг§. ЕагеИПсс1иге с1 Гап 
Јс Ујсппс боп! аиббј та§пП'и]исб. Сс 
бсга 1с р!иб ђсаи \ о\ а§с Јс поб јсипс.б 
\'1Сб.

МИсш е(Јс1еиа 
111-3 с1а.б.бс рПо1с 

Еуссс 5\'с1огаг Магко\чс

Га 1Ш1б1(1ие с1ех јеипсб сп бегђје

Га \'јс сб1 р!етс (1с јојс, та!б 
бап.ч тибЈсЈис 1сб §спб пс бсгајсп1 ра.б 
Псигсих с1 сотр1с1стсп1 соп1еп1б. Иа 
тибЈсЈис с.б! 1а р1и.б 1)с11с сИобс сјис 
пои.б рои\'опб оГГпг аих аи(гсб. II у а 
ђсаисоир (1с §спгс.б (1ПТегсп1б с! с’сб! 
(1опс 1гс.б (НТНсПс (1с сПоЈбЈг ип §епге. 
АијоигсПип, 1с.б јеипеб есои(сп1 1а 
тиб1(|ис тоЈсгпс, сп рагИсиНег 1а 
шиб1(|ис госк с! рор. Иа сИа!пс (1с 1с- 
1с\1бЈоп 1а р1иб рориПНгс сИс/ поиб сб1 
М'ГУ Гс.ч јсипсб у \'01сп1 1сигб јс161сб 
|>апш 1сб сПап1сигб с11сб Јпи1сп1. Вјсп 
бГп*. поиб ајтопб 1с госк с1 с\'сг§гссп. 
ИоИс сИаШеиг Га\'огЈ сб! Егјс С1ар- 
1оп.

Мај.ч, 1с 1Иса1гс ата(сиг сб( 1с 
р1иб јтсгсббаш роиг поиб рагсс цис 
1сб јсипсб (1с по1гс а§с рси\*сп( у раг- 
Псјрсг. 1Јпс иои\с11с рјссс (]ис поиб 
роиуопб гс§агс1ег 1е тагсН еб( РогоЈ- 
1спс рпсе. СНа(Јис тсгсачН (1с јсипсб 
1а1сп1б јоиеп! сп ГгапсаЈб аи (ИсаИс с1и 
СсШгс Ггап^ајб. N0114 ргсрагопб ипс 
1>1ссс роиг 1с ГсбП\'а1 с!е Вс1§гаЈс.

ЕпГт, роиг 1сб спГаМб, П схјб(с 
аиббј 1с (Иса1гс Јсб тапопсИсб.

Тгспси ТЛјапа с( Маппа 
IV 3 - 1\*ссе 5гстас - N14

Јс1епа, Нојапа е(Маја 
1УЗ- 1уссс бгетас
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ЛИТЕРЛРНЛ РЛДНОПИЦЛ ЧДЛПОВЛ II ПРИЈЛТРЉЛ ДРУШТВЛ * * ** *

Р0Е81Е ТРАБП1ТЕПОЕЗИЈА У ПРЕВОПУ * * *

Сс.ч то1.ч с1с.ч 1;тиисч ашгсч с|1Гоп( сГлиПсч шот1сч. 
8'у НчсШ. с!ап.ч 1сч 1глсс.ч сцГу ош Цоччссч 
1.с 1»с1. 1с8 р1ц1С$. 1л Гот1тс ! Ги роихчсгач 
Ои ртсс! сс! ађчо1и с!апч р!ич 1>ач сисогс.

( Гчсаг \’. N1 |1ич/

\ 1;.\М()ГК

С*сМ ;» иаччггч тсм р!сиг.ч цис ј';и си |оп \ тчат^с 
Нсли соттс ип чоп. иор Исаи роиг хигУ1Угс а Гтпмаш. 
Атоиг! 11 ш*лррагШ ра1с соттс 1с \ сп1 
С.)т сћа.ччс \ сг.ч 1.1 тст !сч су^печ с!с ра.ччау;с. КЛМКП

Хтео јс
Да стсИак са иеко.чико лтмења 
Што бм да кажу шта јс Оп.то 
Будс само јсдап опог камсн.а 
По;1 њсгоним ногама што сс котрд»а.то 
Када јс као дстс сплазио 
Стрммпом јаругс коју јс нодсо.

N<»«4 Нсш ссрст1аш с!с ссис атс такиЈс 
() ин 1|иI т*лч (јитИс роиг пс р!и.ч |с\спјг !
1 с шоиЈс и*сч1 гсс1 с|ис с1ап$ 1с чоиусптг 
Ц)с ссих (цп ГоШ сопии, тлјостсп пот;и!с.

Н1 с'сч1 мшош. мтгипи 1оп Ксгрс! сри пГсч! с1тсг ! 
Саг 81 1сч уси.х. Атоиг, чот Гсаих соттс 1а тсг 
И.ч от аи.ч.чј с1с.ч саих 1а 8аиу;»**с атспитс

Нсјасми бсдсзм гпх трагона 
Од којпх снакп камсп. тбид.а. постајс 
Коб:спт1а илоча јсдммстиспа 
И, у истп мах, као осталс.

1:Т 1|1мсот|ис ЈШсггоус ои С1*с1 ои 1сиг 1типс 
Тб1 ои 1лп1 \*о11 ЈссгоИгс л ГИоп’гоп сГ!м\'сг 
1.л \ч»Пс (1с Гс.чроЈг .чиг Госсап сЈсчсп!

И њсгон камсм, да гонорм
Тој јарузи мгго за м.сга бсшс
Сна лсмо га, сна нстппа. Еио га
Са другмм камсњсм, крај брзака у ммзинм.

;|»увлни

Умрано сам тпојс лицс имдсо у мом илачу 
.’1спо као тиук, сунпшс лспо да трајиостп прија 
ЈБуопвм! Опо сс у б.тсдом нстру снпјл 
Што го11и мору лабудопс којс тск зачу. Када до1)сш, продазсћп, хоћсш лм га запазмти 

Разумстп коЈП спопи. којс надс,
Тс рсчм најсзпцпма страимм другпм снстонмма 
Ниде сс ма п»ему у грагонмма 
Мраз, кмша, гром што су остапмди 
И гурмућсш могом тог самоснојпог 
У дубпну понора да још нмжс падме.

Пудп од тс болис душс благослонена 
Ти којл си ОПШ1ЛЛ дл пс до1јсш нмшс! 
С*лмо у сиомспу да сп стнлрил 11111110 
Оппх који тс тнају у лутању нрсмспл.

11. плрочпто. тпојс ми јс драго жа.њсњс.
Јср. лко тиојс очи. љубавп. лспс као морско стсн.с 
11млју тлкоћс нода динл.у горчппу

Прснс.та: Ружица Тпмчспко

11 сшт МјсНлихКо год дл П11ТЛ шта то п.мхонпм исбом мпну 
Прс 11Л11 КЛС1ШЈС уз СТ\*Д II Д1!ПЛ»СН»С 
Впдп јсдро падс како иостајс сис млп.с. 1»АУ8АСК55

Рау.чассч раЈчЈНсч ои (1с.чо1сч.
Рау.чассн <Јс 1а гоШс <Јс 1а \т‘с р1Шс»1 цис с1с 1а мп Гасс 
с!с 1а Тсггс.
Раучаус8 с!и Тстр8 срп соик* 1сшсшсШ, ргс.чс|ис 
ЈттоћМс с! рлгГоЈ.ч соттс сп аптсгс.
Рлучаисч Мсч 1ашђсаих, с1с.ч псгГк 1ассгс.ч, с!с.ч «ч;нк1;и1сч». 
Раучассч роиг соиугјг 1с.ч р1;мсч, Гастсг. Гсс1а1. 1е та1, 
Гсросјис, 1а согЈс аи сои, 1и шођЖчамоп.
РаухајЈСб роиг аћоНг 1с.ч сгЈ8.
Рау8аус8 сотшс оп 8с игс ип Јгар .чиг 1а 1с1с.

Прснсо: Драгап ТаспН
\Ч с\ КоппсТпу

*.»\т. ргкикг.

II а \ч>и1и
С.)НС 1а Ч!с1с 01*1 ЧСГЛЈСШ 1СЧ СЈНскЈИСЧ 81С11СЧ 
С.)ц 1 (сшсгајсш Мс (1ис сс сцГМ Ги(,
С*с 11С 4011 СЦГННС сЈс СС8 р!СГГС8 С|111 ГОПкнСШ
!*»ои> чс8 рјс<1ч циапЈ М.ч Јсуа1ац. спГаШ спсогс, 
Гсч рсШс.ч Ј*ии гл\т11 срГМ а аЈтс. ПГЛЗДЖИ

.Чцдпоч. 1Пс1ЈчсстаН1с.ч Јс сеч тагцис.ч 
От гспс1сп1 сИацис рјсггс. раг схстр1с 
Тс11е р1лс]ис Јс чаГгс, а 1а Гојч шмцис 
|-л 1оШ л Га11 чстђ1аН1с а 1ои1с8 1сч ашгсч.

Псјзажп спокојни иди мусти.
Пејзажи жинотпог пута нпше пего монршпмс 
Зсмд»с.
Псјзажи Врсмепа којс тсчо споро. гогоно 
бсз покрста м као унцзал попскад.
Псјзажп крна. нокпдапих жпнама, “чсжњи". 
Псјзажи да сс покрију ранс, чс.тмк, сјај, тло, 
нрсмс. ужс око нрата, мобилпзаиија.
Псјзажи да сс угушс крмци.
Псјзажи као шго сс папдлчи чаршап на глану.

I I сспс рјсггс Ч1СППС. роиг срГсПс раг1с 
\ сс г:»\тп срп 81ЈЛ|МП»1 роиг Ни 

Тои1с Нспшс. 1ои1с \'сп'1с. Га \'о1С1.
Ргсч Ји 1« »ггспI Ј’еп ћач. рагпм Ј'аи!гс8 рјсггсч.

РлччлШ. сцктЈ 1и \тспЈга5. 1а 1стагцисга1Ч-1и, 
(4>тргст1г:и.ч-и1 цисК гсус.ч. чис!ч с.чроич. 11рснс.та: ЈВмд.лпл Јлп.мк
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ЛПТЕРЛРНА РАДИОНИЦА ЧЛАНОВА ИПРИЈАТЕЉА ДРУШТВА #:1: * *

Моја француска лектира 

СТЕНДАЈЈОВО ОСЕЋАЊЕ ЖИВОТА
Код Стсидлла нсма драмс Д<*ст«јсискс*г у којој 
сс СЈ'к««л»ују ликоии всН јс та драма к«ј\ Досто- 
јсискп ствара у рали.п снојнч* ромаиа. какша јс 
јсд110сгаши|јс и дирсктнпјс. слсдеПн нси\«ло1пку 
п логичку лнннју догађаја. У јсдном Јамимл.и- 
иом крлПем чланку, Слооодан Ј«иаи«1:пП на.паш 
да јс Стсндалон романснјсрскн стнл “јсдиа сас- 
внм псобичнп мсшав1111п жнпота и логикс”: Јоиа- 
ниинП још гопорн о стсндалиЈму ка« поглсду на 
сист који обухиата дис глапис тачко - нс датн сс 
обликооатп и жиоот јс лоо на срсНу. У стсидал- 
цдму. прнмсНујс Слободан ЈонаконпП. “лма исчсга 
нротпвурсчиога” што сс оглсда \ томс да нас 
"пспхолошка анализа чиин... нспоисрл.нвнм нрсма 
пластптим стрсмл.сн.има. н прстнара... у п.нхова 
хладног посматрача”. д«к пас л«н па срсНу доводи 
**д« усрсдсрсНпнаПм1 цсл«га «пНа у јсдну нслнку 
страст*. Мсђутпм и* тс псликс нротн!1рсчт»ст|| 
Стсндал јс. прсма ЈопаноннНу. 11<ашао тако што 
јс “жписо псчаинтсрссопап оссПајппм жппотом 
као какаи млад Пак. али јс. 1л\иал.ујуНн снојој 
исн\Ч1Л«н1К«ј аналиш. бно тчјгл жнвота сасинм 
сиссган. - п будуПи сиссгаи м«п»« ужпиатн у и.сму 
ка« какаи спнкурсјац. Т« јс бнла јсдна ноиа нрста 
сннкурсјстна. - синку|*сјстис1 сснтимспталн«. у
К«М СС ЧОИСК. СИЛ«М ИНТСЛ11ГС11ЦПЈС. 1ГЈДИЖС 1ГШЛД
пластптих страсти да «н могл« 1П овпх црпсти и 
фшшјс насдадо *.

да у«чн а «нда н.сгопа \ра«р«сг да кажс оти«рсн« 
истпну у «чи. Упраио јс окрутан ирсма Рсналу или 
Налсноду. прсма друштиу у комс сс онн крсПу п 
оном слоју л.удн к«јс рсирсчснтују; можда јс Стсн- 
дал. карактсришући систсм ирсдпостп Рснала и 
Валснода. к«јн при шају сам« ноиац. учини« да Ја- 
уиск нрсстанем да схпатам поиац ка« инљ или ка« 
иоссбну ирсдност - ионац јс Ја мснс остао Јаиста 
само срсдстно којс и као таки« нс цсиим ирстср- 
ано. Тај оиори гонор стллно ми туји у уишма: 
поднукао сам ссби рсцпм« луторски комснгар по- 
иодом размпшл.ан.а госпоПс дс Рснал: ••Исхпншс 
горда да гоиорн <* овој нрсти јада. чак п сн<»ј«ј 
прпјатсл.ицн гНн Дсринл. она јс *Јам1ПНЛ*лла да су 
сии л.удн као п.сн муж. г. Валспод и подначелнпк 
Шаркодс Можпрон Грубостн иајбруталннја нсо- 
ССТЛ.ННОСТ прсма снсму шт« пијс нопчани интсрсс. 
ранг нлн одличјс. слсна мржп.а ирсма с№1К<ш 
рлсу1)1нм11.у којс би п\1 бпло нспоПудно. НЈГледаху 
јој ка« Нрпродпс особпис. којс прплнчс мушком 
полу ка« НОН1СН.С чпЈама н фплцанпх шсшмра.” 
Илн ‘*ра'1мишљан.с” Жплијспоио ча врсмс ручка 
у дому Валсиодовом: **1*то тп. даклс. т<»г гадног 
богатсгил д« к«г Псш д«Пи. а ужпг.аНсш у на:м\ 
сам« нод оиим услопнма и у оиакном друштву! 
Можда Псш имати какво мссто којс доноси диадс- 
сст хил.ада франлка алн Псш. док сс будсш гушио 
мссо.м. морати да спрсчаиаш нског сужим да пскл; 
прмрсН||нлНсш ручконс ноицсм којп Псш украстн 
на н.сгои«м бсдном оброку. н док сс ти частнш. 
он Пс битн још нссрсПнијн! - С) Наполсонс! како 
јс лспо бнл« у тноје нреме. када сс слаиа стицала 
опасностпма боја! а дапас сс подло понсНавају 
патн.с спромаха.”

Д Жилпјси Сорсл** И»СГ«1М попсст чинн 
садржину романа: ипсац сс бапн трагсднјом обра- 
чонаног и талснтонаног чопска к<»ји настојн да 
прани карпјсру у складу са снојпм сиособиостима. 
али н.сгонс поступкс и коракс прати сгалиаслмп.а: 
«н сс иита (а г« јс најтсжс иитаи.с. н суштннск<* 
питап.с којс чонск можс и трсба да иостапн ссбн): 
да ли јс нроиустн« псшт« што дугл*јс самом ссбн 
алн II да :ш јс добро однграо сноју улогу Та амбпв- 
алснтностјс кллчно шгпш.с санссти. н ис самото; 
т« јс п питаи.с оправданости п ислнчипс цнл.а. с 
јсднс. п иачииа п срсдстлиа помоћу којих сс тн цн- 
л.сниоетнарују. II Стсндал нам. нрско лпкаЖилн- 
јсиа Сорсла. на саспп.м модсран начин покачује 
да чонск који има слисстн п који. даклс. нма оно 
шт« сс чоне рачнијсн« моралио \к*сћањс ннкада 
нс можс бити ни срсПан. ии постнНп прагматичкс 
цп.кспс (пдсали су. ка« што сс »на, нсшто шго јс 
само и искл.учин« \ домсну нлучнја. сашаппх алн 
ис и оетиарснпх. одпосн« остнарл.пнпх); друштно 
у које тај ч<ч»ск хоћс п \к»ра да уПе - јср сс само у 
окннру мјсдпицс могу остварптп л.удскп цил.снп 
* нс мора га одоицнти нсП Пс <»н. нослс стсчсног 
нскустна. сам ссбс онсмогуЈштн у том друштву 
јср Пс увидсги да срсдегка кијима сс служн« пнсу 
оила адскнатна. тлк« Пс иам чоиск. у «н«м случају 
Стснд;1ЛОВ 1ЛЛСОИПТП кн.пжсшш |унак Жнлпјсн 
Сорсл \ нндс гн да но нрипада том друштву. ка« 
ш 1\» нн «н« нс нршшда н.сму. У Стсндалу нисам 
нндсо Достојснског. али ми сс еада чпни да међу 
и.има пост\»ји дуоока ис «а н да сс она опаплоћујс 
у дубшш откриПа л.удских мотмпа п дслоиаи.а 
пси.хс: ио томс јс ('тсидал фрлицуски Дост\»јсвски.

*1а мснс јс Стсндал нс само чначајан као 
ппсац исго н 1ан||\|.*1.Н11 као чоиск који јс Парнчу 
нретпост;||1П« један другн град. Напмс. Стеидал јс 
инлсо \ Мнлану. гдс јс жнпео. оно што јп пидпм у 
11арн ;\'. који упек жслпм да посстим.

(тсндал јс прсчирао родпм Грсиобл. у који 
јс ретко сираПа« (иа нримср. да ирода куНу која 
н данас 11рпнла<||| иоглсдс турпста) а Италију јс 
прихпатп« као сноју чсмл.у. Ујсдном ннсму ссстрн 
каа.с ■'Поноио Пу иидстн сн«ј\ драгу Италију. То 
јс мој прани чапмчај. Нс чат« шт« ирстсрано но- 
лим НС1ПТ« псг« шт<1 та чсмл.а одгонара мом кара- 
к гсру п дач.с “Цил. мога жппота јс моја драга 
Мталнја” Одушег.л.аг.а га Мплапо а прс сг.сга 
ио««рнштс: чсстојс у Скалп гдс слуим ирсднииу 
му «нк\ Чнмароче и другич. Оннјсн јс. как« кажс 
ннсац кн.нгс «» (тсндалу Душан МплачнП. “мучс- 
јпма. жспама н жииотом бс« формалностп.”

<) Стсндал) пс ННН1С.М сам« ка« « инсцу сно- 
јс младосш: раш» мн јс д«1п:1« д« руку. додушс нс 
«н« нрслратно *Јадр\ гпно н »дап.с Цросног н прноГ 
нсП оио нослсрагн«. пч 1У5(|. н \ ноиом прсноду 
Мшоша Јог.аноннНа: у т« нрсмс гот<»н«» пасионн- 
ран« сам чпта« **реалистх*” Бллчака н лрагс Русс. 
нрс сисга Тургсн.сна и Гоичароиа. а да нс гонорпм 
« тада ч:» мснс ку.тгпоЈ' кн.и ји. Т<»лстојсном Гату и 
»I#//м. Г<»гол.. у чијпм сам М/шшчм џушама п Тчрасу 
Г»\.1.Гш ужина« а иричамл прнлачпо с \гЈНСМирсн>см 
(«<»јим сс с пслпкпм нсра'»умсн.1н.с\|), бно јс - да тако 
кажсм • иск.1 ирст.» припрсмс ча Л<»стојспскоп у 
Г<»г<»л.у сам наелуПннао иску грсшку а када сам 
сачпао ча сиалатан.с друч ог дсла М/шиш.х о\ иш 
«ссч*н« сам нсра |јапш.11ну нслагодиост п нашао сс 
нред »аг«нстк<»м Гогол. коју п данас покушанам да 
рстнм: одуиск ми сс чинпло д;» ту иостојп раско- 
рак нчмсПуЈсднс сппсатсл.скс намсрс н јсдногспи- 
сагсл.ског талснта који пнсац п чонск нпјс шао да

Стсндал јс роћсн ссдамнаест годнна прс 
краја нска. алн «н ннјс пркснстнсно чопск Вска 
п р <» с н с 1» с н о с т п : 
тачиијс бп бнл« рсПи 
да јс он чоиск напо- 
лсоповскс спохс п 
стрсмл.сна!. Пчглсда 
мп слспим унутна Ти- 
бодсопа тсрдн.а да јс 
он жслс<» живот сло- 
бодлн. интелигентан. 
сладострастаи алн и 
снгурпост. н чнрст« 
тлс под ногамл. 1НТ<1 
су. рачумс сс. тсшко. 
ако нс н нсмогућс усагласнпс жсл.с. Саспнм јс 
бличу п друга Тнбодсова оцсна, наимс да су Стси* 
далоии ромаин пска прста иар11)апата пншчспог 
личног нскустпа. Када сс бол.с поглсда. Гтсп- 
далоп прнмср покачујс да јо добро ча крнтнчара 
и истрлжнилча књпжснн«ст;< да прн тумачсњу 
дсла почнајс факта ич жннота шппчспог. како 
то препоручујо Црњанскн пак« нијс пристллица 
тји. бпографског мстода. Јср. н у Стсндалоном 
случају. јунацп н.с1чнк1 дсла ннсу конпјс спичода 
ич пишчсног жпнота нсћ нрс снсга пнцивндус којс 
тражаиају помснутс жсл>с - жудн.у »а слободом. 
;«>тснтнчн«шћу. ча утсмсл.снл-м у сгјнстснци- 
јалнс токонс стиарности. Иако јс бно борац «а 
романтнзам. Сгсидал јс настоја« да што бол.с 
пепхолошки мотивншс и пндштдуалпшс ликонс 
спојих ромаиа. Длн. њсм\- су. како ичглсда. н у 
томс јс он чаточсник иаполсоиопскс спохс која јс 
идсјс ставл.ала у првн плаи. ирооилаћивала тсжин* 
Да сит>*ира осношш проблсч односл нојсдиица и 
друштва. Тај одиос сс увск Јанл.;» као сукоб. Тако јс.

прсмостн.
Гак<» по страпн. \ мом дожнил.ају. стлја<» 

јс н Стсндал у одиосу рсцнмо на Палчака чнјс
сам ромаис чи га« јсдин »а другнм. снуда. на снл- 
м»м мссгу. ссм \ н1ко:ш; било јс чч» псадскнагно. 
\а’1апл.ипо читаи.с. журп«. чссг<» са псстрил.ипом 
жсл.«м да сс нрати флбула п да сс што прс дођс до 
краја н прс1>с на ноиу “слику” нч проппнцнјског. 
Н|ЧСГ<»НИЧК<>Г ИЛН (|)ИЛ«СО(|)СК«Г жппота ... стиднм 
сс т«г трчап.а п« Палчаку којс нијс укл.учинал« 
ирстсрану брнгу « рачумснан.у; чнпнл« ми сс да 
Пал »ак “с.чика ’ и •‘прсппсујс” <|»ранцуск« друттио 
чнји јс ••сскрстлр” но сопсгнсном прпшан.у п 
да сс сам« нал.а уночплтн са н.сгоипм опнснма п 
1|||к«нима којн су пока П1па:ш бсскрајш рачно- 
лпкост ЖННОТ11ПХ м«г\ћн«сги. ДаКЛС. д<»к ми сс 
чи11ил<» да јс Пал <лк рсалиста а г« »начи оппсннач 
н нрнклчинач жинота п да јс прочирносг н.сг«иа 
дсла потнупа. \ ('тсидалу сам нсЈасн« иаслућнна« 
нск\ тајну која мс јс нагопнла на ра »М1ипл.аи.с. 
Дуг« нисам м«га« да одгонстнсм шгл јс го Сх- 
натп« сам да мс ('тсндлл ономннл*. да мн |\»н«рн 
«н<»рс нсгннс «» л.уднма. да мс нагонн да «««««•».н« 
ра 1МШ1П.ЛМ «* погрсбп а>г1'с11Г11ЧН«стн у енст>* којп 
јс еис сам<» нс а>тснтичан. Унроиаетио еам помс- 
н> г« И1дан.с иодплачећп мссга која сам углаином 
схнатло ка« откринап.с испша « л.удском карак- 
тсру п <» снс гу који постоји сам« чат« да спрочапа 
С110НТЛН« 1ки«л.апан.с тог карактсра. Плашп« мс 
к* (тсндллон дпрскчн11 кшор. њсгоил снособност
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❖ ❖ЛИТЕРАРНА РАДИОНПЦЛ ЧЛЛНОПА Н ПРИЈЛТРЉЛ ДГУШТНЛ
’Мало чонечпистпо' Гп де Мопасаиа 

ЛУДИЛО, ОГЛЕДАЛА II ПОМЕРЕИИ ДВОЈПМК
н.1 ирим«р \ очим.1 Др>П1Т1и» Жи шјси Соро.ч пмао 
мссумп.ип морок - ”ОМ ЈС ММСЛ110. ом јс р.1С\1;ШШО 
соојом гллпом. уместо да сс слепо мрмлржаиао 
а\'Гор||ГС1.» II примсра" I! 'ЈаТЧ' у очи.мл лруштпа. 
он.ч КМ.МЖСН1М1 |уиак “мпкад ис!»с бмтм мм добар 
снсшгсммк. мм до«’»ар чммопммк. Дум1с којс се тако 
у»оу1»\ју \:огу мајимшс дл стиорс умстммк.Г*. Опат 
Пмкар прМЈатсл. Жмлмјсмон м добар пошаналац 
мс само дрмшна исго м мсмчологмјс л»удм. шрнчс 
мсколмко гачммч рсчм о сулбмпм која чска главмог 
јупака: Гпо»а кармјсра 1»с бмтм тсшка. У тсбм им- 
ЛММ 11СШТО М1ТО ирс!'.1 проссчмс л.удс. ПраТМ||С 
гс »анмсг м клсист.Г' Дли. тај мстм опат Пмкар 
шрмчс сиоју моуку коју ЧО».СК ОД крнм II мсса. 11 
чллн лрушп.а. пст обтира на морална скојстиа 
која поссдуЈс. мс можс уиск успојитп до тс мсрс да 
пч с.1сл!1 м осгамс омо М1 го у стиарм јсстс. Паммс. 
омат Пмкар кажс: "Дко мскм чоиек у иашмм очмма

Да.гско јс оџ "рсамшш”, а и.п.нчји ч оџ "патураЈИШШ ". 
гус тако!)с сарставају п»сгоао џсао

Нсколико бсзпачлјиих рсчи. иско- 
лнко систлнх међунремсна. нгра опли- 
јара, шстн.с ио лудиичкој бапггп. п шсс- 
тог јануара 1893. годинс у.мро јс слапнп 
фраицуски ппсац Ги дс Мопасан.

За собом јс остаипо обпмпо кп.н- 
жсвно дсло, пастало ча дссст годнна ис- 
иосусталог рада - п стпхоип. п романп 
н драмс. Ту сс збнло читаво “мало човс- 

чанстио”, какојс *за- 
пнсао Бранко Лаза- 
рсипћ: чоисчанство 
Гп дс Мопасаиа: 
читанп комплскси 
ладскпх иагона п 
жсл.а у односу на 
жсну. породнцу. дру- 
штво, зсмл.у, морс. у 
одјсцимаглади.пола, 
страха. радосги.

9>и;1пп Бонфп и Алсп Буизип но- 
казалп су колнко јс Монасапоио лсло 
посг.сђсно истраживан.у транспарснт- 
носги. Прсспјапаља. маглс, учпнци 
морскс маглуигпшс п самп су догпђаји 
п.сгог.с прпчс. Малармс прсдлажс јсдио 
прапплно чптап.с Моиасана. позпг.ајуђи 
да сс изабсрс "јсдно Моиасаново дсло, да 
бн сс прозрачио ноглсд н да бп сс јасно 
чп гао због чнтаља”. Анализпрајуђн при- 
поветку Хор.ш Алфоис Додс наглашаг.а 
да сс и.сна исобпчност састоји у "упадл.- 
ивом коптрасту измсђу садржаја и фор- 
мс’* п да јс аутор нмао “ону доиста ори- 
гииалиу и задпвљујуђу способиост да 
иапшпе оиу фантастнчну причу јсдним 
штурнм. мпринм п јасним јсзпком, којнм 
сс служно да бп паписао иовслс чнјс тсмс 
су узстс из свакодиспиог жпвота.**

Дис годиис послс објаил.снс прнс 
збирке прича Тслјсоаа раапм. појавпо 
сс прни прснод на српском. Била јс то 
ирнча Па Пут\\ у подлпстку СамоуПраас 
од 1883.

и\!.» иј>слности. иосг.1ИЛ.;|јто прсирско прсд сиаку 
П.СГОИ) жсл.у п сиакп »».сгои иодухпат. Лко тапста 
пма ирсдносл и. он ће нс!» умстп да ирсирскс срушп 
нли да и\ ЈаобиКс". (> Паризу. као срслишту тог 
1р\ П1ТН.1 С.1 кччим Стсндлл ипјс био \ пријлтс- 
Л.СГ1Ц II у којем 1И1ЈС ЖСЛСО Д.» Ж11ИП. КЛО 1НТО сам 
нећ наиомсиуо. \ роману кажс нсколикосу морно- 
ироннчннх рсчи: ”С*иака нрана стрлст мислн само 
ПЛ ССОС. 'Јбог ТОГЛ су. 4111111 \1И сс. стрлсги тако 
СМСПП1С у Паршу. гдс суссл упек жсли да мис- 
титс на и.сг.Г*Жнлнјсп. када јс стигао \ глашш 
грлл 113 11рОНИНЦ11ЈС ГДС ЈС б.ф \ЖИНаО V ПрИрОДИ. 
кажс: “1гг.о мс лаклс у срслишту силстака и лнцс- 
мсрстиа!” Ои. којн је као п пнс;|Ц жлрко иолсо 
лоЈориштс. у Парнзу је оклснао да у!)с у н.сгл. 
Опст с\к». укр;1Тко. кодтеме Плршл. Плрнз јс. код 
Гтсндалл. лнтсрарно средстко јл \ иотиун.апан.с 
прсдсптс о лнчностн гллкпог јунака псирнлл- 
годл.ипс н кри гички имерсне прсма стиарностн 
којл јс окружлЈс Оно што он има • однос ССИЈП- 
билног II |1Нтс;1ИГс1ггпог мтадог чо:а:ка прсма по- 
ј 1Пама п суштннамл. Парит шопачујс јсрјс н сим- 
бол II уПОрИ1ПТС ТОГ бСЈОССћлјНОГ. 1!ЗВ11Т«)ПСрСНОГ 
систл. ИСК.1 нрстл шда који одваја би1»с од срсдинс 
V којој жнип Јато Стспдалоиом јунаку нс нада иа 
нлмст д I \чнии оно 11л И11.1 сс одлучујс Пллзаков 
Рлстнпм1К Нлпмс. као што тиамо. пл крЛЈу Чича 
Гчричи. послс синх нскустлна н р;почар:н!.а П.1ЛЗЛ- 
кои јунак сс од 1\ чујс да осиојн. бн.то какним срсд- 
стипма. Т.1Ј Пприт којн. \ тој злврншој СЦС1111 ро- 
маил. с.1 јсднс УЈВН1Ш1ЦС посматра: он ннди ПарпЈ 
**којн «.с искрииудапо протсжс <»балама Сспс п 
којн јс ис!» почсо да сс осистл»аиа. Љсгоис сс очн 
1.1\ЧТ.ЖШПС ГоГОВО НОЖ\ДНО НЛ НрОСТОрЈ НЈМсђу 
Н.шломског стубл и Ппиалидског домј. тамо гдс 
жпнп опај огмсни снсг \ к»»јп јс хтео да у1;е. П «»и 
ОЛЦИ 11.1 ту шумиу кошницу ноглсд који јс. како 
н и лслл >н;»11ред сисао мсд из н,е. и итустн оис 
П1.1\1С1Н1Тс рочи; **Л сад јс на насдиојс рсд!” Тако 
!'асгп1как крсКс у оснаја1кс Парига који јс. како 
чнтамо \ јсдпом лрутом. м.ш.с ноЈнатом Балзако- 

ро\1ану 13.1 шТшоки џсиоЈка). град контраста: 
> н.см\ су нрака осс!».ш.л п ираии прнј.1тсл.ст1;а 
рсгкост. али оист у кочс сс јавл.ају п плсмснит.т 
пријатст.сша н бс ЈГраничкс оданости. За рапику 
од С*гснд.»ла. к«»л кога су ири\1сдбс «» Пари »\ чссто 
У*Грс.1НС 1» 11М.1ЈУ облИК СС1ПСНЦС. будуНц >ВСК )' 
<|)> нкцији мотннацијс жшашап.а и погледа глаииог 
|\ Н.1КЛ. Пллзак дајс оиис и упуттл сс у опшпрну 
КЛрЛКТСЈШЈ«1Ц1|ј> градл II одпосл у 1ксму. Тако јс 
ОП111' > 3 иапоокпј џсипјцц - бс « обшрл ца опссг - 
"брЈ иоглсд бачсп иа сг.тнонјшштио Париза". клко 
кажс Блт 1.1К док су крлткс н.шомснс у Ирисиом и 
нјшом 11НП1ЧСИО с|»сдегио 11!1лииилуалн »ацијс лика 
гланног )> нака

Нл’л» сс_јч ал јтиш аццје
Родио се петог апгуста 1850. го- 

диис у замку Миромсипл у Нормандији. 
Морс. рибари и морнарп. чпјеје друштво 
претпостављао сваком другом, а доцпије 
н славни писац Гистап Флобср, имаћо 
на н.сга псликп утпцај. Љсгову прв\ 
прпиовстку Дунџа у зборннку Мсуан- 
скс всчсрн овај велнкан умстностн речп 
назива узор-дслом. То јс Мопасаиов 
прии вслики успех, 1 N80. Од тога доба 
надмашујс у **проп зводи.п** Дикснса и 
Дпму Сина, па н Балзака. Славан јс н 
имуђан. Алп. у исто време појављују се 
првп зиаци болсстн. и свс јачс га ломп 
п обузима. Чуднс халуцинацијс виднс 
су и у п.сговом стваралаштву. Јсдиог 
дана, у својој соби за рад. чујс да му сс 
отварају врата. сам он улази н носади сс 
прско и.сга и отпочис да му диктпра свс 
што јс писао... Таквог психичког стања. 
овај мајстор францускс прозс п свстског 
рсализма доиринсо јс фаптастичној кн.и- 
жевности, прс свсга мотивима лудила. 
оглсдала и помсрсног двојника. о чсму јс 
иајбољу сп дију дао Ото Ранк (Дон Жуан 
ч Даојннк). Такис су му прозс Доктор 
Хсрнклијус Глос. Он, Рука, Снн, Кукн- 

Ко зна?, Господин Ларан и можда 
нлјвештијс испричаиа Хојјлч, у виду 
днсвника, 8. маја (дана Флоберове смрти 
н V кућп која изглсдом миого подссћа 
љегову).

Врло актуолно звуче п.егове речп 
нч путопнса Ла аоџн. нз 188.8. годиие: 
“Нпко нс.ма аисолутпо прапо да г.лада 
другпма. То можс да сс чнпп само за до- 
бробнт оннх којпма сс управл.а. Ко год 
да нлада исго толико мујс дужностда из- 
бегис рат. колпко н неко.м капетану лађо 
да нзбегпс бродолом.

Кад неки каиетаи изгуби свој брод. 
судимо му и осуђујсмо га. ако је доказапа 
н.сгопа кривпца за пехат или нак за нес- 
нособиост/*

Ако не са и.има, како јс псћ 
иримећсно. Мопасан слсди одмах за и.нма 
- Балзаком. Стсндалом. <1>лобсром н Зо- 
лом. всликом чстворком рсалистичнс 
уметностн у фрлнцуској кн.нжепиостн. 
мада су сс сви нзјсдпа клонпјш дејства 
стварног (Р.Барт), поводећи се за дејст- 
ном илузије. Мопасаи упрлно закл.учује 
да сс гшсци романа морају ограинчитн 
на то да буду добрн илузиошкти: “нри- 
казати истпинто састоји сс. даклс. утомс 
да дамо потпуну илузпју истине. слсдсћн 
просту логику догађаја. а пс ропски 
пх преслпкапајућп у дар-мару њпховог 
низан.п. Из оиога закл.учујем да бн да- 
ровпте реалпсте нре свега требало нази- 
вати илузнонистпма." .

Ги де Моиасан далско је од “реалн- 
зма", а изглсда п од “натурализма**. гдс 
такођс сврставају њсгона дс.ча.

П<»\!

(нша.

па

Дсјстпо стиариог 

Иијс био прсншис
кл.ижевну критпку. мада сс ирсисии гују 
зансмарсни аспскти н.сговогдсла.

занпмл.ин за

Саша Хаџа ТанчаЈх
Николај Тчмчснио
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ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ О ЈОВАНКИ ОРЛЕАНКИИС1РАЖИВАЧКМ ПОДВИГ
Лслснл I(ои;1Ки|11|||, Чио Лт/ри/1 ч фрапиуска 
таижсаиосш. I (лродпл ки.игл, Бсоград, 2(ИМ

Јпванкл јс оида предузсла папад. али он јс 
омиглсдно био прсуран.си. Покушај јс пропао, 
а Јованка јс била ран.снд нрсд каннјом Сснт- 
Онорса. Крал.јс одлучио да сс нрати иа Лоару 
и распустио јс сноју нојску. Бс * фпнансијскнх 
срсдстана ПГарл ннјс. ипак. могаода органнзуЈс 
понн поход. Када су и.сму супрогстанл.спп 
Бургон.ци. у пролсКс 1430. нононо крснули у 
борбу. нашнлп су прсд соПом само иа одрсдс 
распуштсиих нојника и покојн гарнизои.

Јопанка јс заробл.сна 23. априла у бнтка- 
ма код Компјсн.а. То јс било вслико олакша- 
н.с за Енглсзе којс су успссп ‘*нсштIIЦс,' до- 
воднлн до омајан.а. На обалама Лоарс гдс су 
Јонанку познавали п волслн. догађај јс изазвао 
бол и тугу. Бургоњцп су цфобл.сппцу продалп 
Енглсзима за 10.000 лппара и она јс новсмбра 
1430. затворсна у руанском Староч замку. На 
црквсном процссу. иа којем сс држала всома 
храбро. осуђена јс као крпновсрка и всштица; 
прсдата јс Епглсзима који су јс 30. маја 1431. 
годинс спалилп на ломамп на Старом тргу

Дпнна Јовапкина спопс|а зиамајпо јс 
обслсжнла ток догаНаја. Она јс прОбуднла 
патрпотско одуи1свл.сн.с код парода. нратила 
самопуздан.с прпсталпцама крал.снскс породи- 
цс Валоа н. прсма њсппм рсмима. иијс шипс 
билодалеко прсмс када 1»с -Еиглс ш бнтп про- 
терапп пз Францускс”. Било јс иотрсбно још 
двадссст годниа да сс прсђс пуг до конамнс 
слободс. Стогодшпн.н рпт завршсн је 1453.

Лимност Јованкс Орлсанкс нсома јс 
прииламила Дссанку МаксимонпП. Нашој ку- 
лтуриој јавности мало јс позиато дл јс вслика 
псснпкнњл написала јсдан дужн рад. студнју. 
о фрапцуској пацпоналиој* хсроинн. Док јс 
бораппла у Паризу. 1924. године. користсИи 

Ј’сдногодишњу стипеишуу францускс нладс. 
помсла јс да прпкупл.а грађу о жнвоту Јо- 
ваикс Орлспикс. иутопала јс и у Руан у комс 
јс ова билл спал.сна на ломами. Запомста 
истрлжиилња. Дссапка Максимоннћ јс иаста- 
вила у БсограД} и 1929. објапнлајс кп.игу. под 
називом Јошшки Орлсиика. у пздан.у Мислк. 
У ки.пзи. на ХОстрана. наша пссппкпп.а нсир- 
пно гонорп о снстнцп из Дрка, опнсујућп њсн 
жинот од дстшмггва до трагимпс смрти.

Јопанкајс рођсна 1412. годннс у Домрс- 
мнју, у Лорснн која јс остала псриа Шарлу VII. 
дофспу мијс јс крлл.енстно било потресано 
снглсском окуиацијом Фрлнцускс а којп јс 
сам био оспораиан од француских вслможа 
који су га п рлзблштпнпли. Порсклом нз се- 
л.амкс породнцс, рслипппиа али исписмсиа, 
Јованка сс узбуђннала када сс примало о 
псдаћама разбаштии.сиог крал.а. Имала 
јс иизнјс п мула нскс гласовс; сисци су јој 
гопорпли да јс дофсиова ствар правсдна и 
унпршћнпплп у и.ој нсру у скорашн.с ослобо- 
1)си.с од Еиглсза. Када јс сазнала за опсаду 
Орлсана од странс спглсскс војскс. она вишс 
нијс сумњала у сиоју мисију: ослобођсн.с 
Францускс. Војском Шарла VII у Вокулеру 
командог.ао јс Бодрикур. Убсдила га јс да јој 
да кои.с н нратњу. Бсм прснрскс јс прошла 
кроз бургоњске покрајпне п 6. мартл 1429. 
годннс сгигла у Шнноп гдс сс палазпо двор. 
Дофсн Шарл јс дозволио да му се Јованка 
прпблпжп п ипјс показао н шеиађси.е за њсиу 
мудиу поруку. На крају. само сс мудом могао 
пзбсћп слом. Дозвол.сно јој јс да сс прнкљумн 
јсдном каравану с храном и мхзшцијом који 
јс нбслат у Орлсан Ис позиавајућн уошитс 
нојпу всп1ТШ1у. она јс самнм својнм наступом 
вратнла појсцн самопоуздањс. повсла одред 
од око 800 л.удп у јуршп тако да су Еиглсзи 
моралп да обустанс оисаду ГЈзада. Морални 
см|)скат био јс огроман: спглсскп гарппзопп 
Оилн су прсбамсни прско Лоарс. а иојску која 
јс прптнцала у помоћ разбио јс код Патса 
Рин1мои, брат брстап.ског војводс. Јоваика јс 
остапнла тако снажаи утисак да јс мнтава њсна 
околина у н.ој видсла »паслаиицу нсба.

Оиа јс затим ирсдложнла да сс Шарл 
одвсдс у град у комс су крунпсани францускп 
крал»свн. Тај наизглсд лакомнслснн подухпат 
покпзпо сс лак: иалазсћп сс нред силиом во- 
јском грађанство Шампаи.с ннјс сс усуднло 
да пружи отиор п градонн су јсдаи за другнм 
отпарали својс капнјс; 1б. јула војска је 
ушла у Рсмс. а дна дана касннјс Шарл јс кру- 
ппсаи за крал.а Францускс. То јс била нова 
морална побсда: дофсн јс од нсснгурног иођс 
армањамкс странкс ностао крал., мак п за онс 
којн му сс дотад иису ннкако покорапали. 
Остатак рата прсдстанл.ао јс војннмку шстњу. 
Лаис н ('оасон су сс потминили. Компјсњ јс 
заузст на јуриш. Затпм јс нојска нсколнко 
нсдеља логоровала под зидппама Парнза.

Кн.ига Чоч Лш/рии ./ фриниуски кн,ижо:иоип 
Јслсис Монакоиић. прО(|>ссора францускс кн.нжс- 
ШНКП1 н.| Ф||лолошК(1М (Јмку.тгсту у Бсограду и 
углсдког мрсг.одноца. од 1( »Г1СТиог јс Јкачаја за 
саглсда1:;01.с одкоса Дилрпћа нрсма француским 
писцпма и. уошмтс. ча потпунијс осистл.аиаи.с н.с- 
ГОИС МОСТПМКС мисли.

() тсми Дмдрм|| м Фрамцучн пмсали су бројпм 
а\ 1ори. МНММ1 м фрамцускм.алм м.мхопу плжп.у јлок* 
ут.лла су угзаимом ммглм.а рсисмцмјс Амдрмћсг.ог 
км.мжсимог дсла у <1,раицуској м мроблсми м.сгоиог 
нроио|,ои.а на (ј)рлнцуски јс .кк. О односу нашсг но- 
бс.1оицл мрсмл (Ј»рлмцуској км.мжспмостм мнсалосс. 
млк. нр.до мл 1о. млхом сиораднмно н нш|)ормаТ1Ш11о. 
мопршмо. Мл мрммср. Ммдхл г Шлммћ у јсдмом сном 
радудајс мрсглсд поглсда писца Гришшикс хроникс 
ма мскс (Ј)ранцускс К1(.нжснш1кс ба м1рајућн сс го- 
тоно нскл.умиг.о Н.1 Аидрпћсис рллчжорс сл Л>убом 
Јлмд|)н1|см. а Лрлгли Јсрсмп1» трстнра само јсдан 
ссгмснт поисзаносгн нлшсг ислнког инсца са фрлп- 
цхском литсратуром {Ииа Лнарип иао мн/т.иита).

'Јл ра гшку одсннх дослдл1Ш1.11х прнступл. КЊ11-
ГЛ ЈсЛСМС ПоНЛКОВНћ. НЛОД Н.СНИХ НПМ1СГОДШШ1.ПХ
мсфлжпиан.л. мрпл јс у пас илуммл студија која цс- 
•ц»нмто. на сисобухиатап начип. обрађујс ову тсму. 
Ауторка нолазн од самог Анлр1||»сиог нрпзпап.а да 
јс (|)ранцуска кшижсиност на шсгои духоппи рашој 
остаиила најд\бл.н траг. а оида онај шмммсп пска ј у 
саојмм мстрлжмг.лп.ммл докумсмтујс, пропсрава. до 
1ЛММШ1Л рлЈнпја. да бм. ил скоро 3(1(1 страмл сгуднјс. 
члпл 1аок|'ужспу слнку Амдрићсиог одпоса прсма 
јсдпој нсликој ;|игс|»атурп какна јс (|)ранцуска. 
Л«‘ гс слмкс .оторка студмјс долазп нриснстисно 
мроу ман.ш.см Амдрмћснпх бслсжмицл. спсчлка. којс 
сс муплЈу > Архмну САИУ. мсмушсимх и цмтлтима 
М1 мјшмм глмих дсла. каткад м комснтарима. као н 
ки.нгс 1ШШЧСГ.МХ чамиса Знакоии порсџ пуим. Обл 
опа мчиора. бслсаа1мцс у нрном |»сду. ноказују да јс 
Лндри1» био страстисн ммталацдсла фрапцускпх лу- 
тора која \ П.СГОНОЈ лсктмрм мадмашују дсла ммсаца 
синх других страних кн.ижсвиостм.

Амдрмћсну ис »аиосг ча француску лмтсрлчуру 
Јслсмл I (онакоим1| снстсматнзујс у дг.а дсла снојс 
науммс сгудмјс.У прном. Фриниуски мора иишнчки 
шршшиијч. опа испнтујс однос нашсг нпсца 
прсмл (ђраицускнм морллмстмма: Монтсн.у. Ла 
1’ошфукоу. ГЈаскалу. 111амг|к)ру. Иовнаргу. Жубсру 
н друп1м,*|. а у дјптом. чмлтмо обнмпнјсм. Оа ро• 
иаиши иа ио моасрног <Јооа. однос ирсмл осталпм 
мисцимл |)лч1И1Х К11.ИЖС1НШЧ школа п тсмдсмцијл 
(Иго. ('тсндл.ч. Бллзак. Рсмаи. Жнд. Монтсрлан. 
Камп.Ј. Обс цс.чнис студијс погирђују ислпку 
|»аЈ11оГ.рСНОСТ АМДрнћсНС ЛСКТНрС И ШНрННу Н.СГОН- 
мх нмгсрссонаша. Дугорка уомаиа да сс Лндрпћсви 
НСППСП. пДДОМЦМ IIЈ ДСЛН И|»Л() раЗИО|)ОД1М1.Х мпсацл, 
упаи1К)м одмосс мл тсмс којс су у срсдмшту II н.с- 
гоппч мрсокумлцијл: **иро.тазиост м смрт. сложс- 
мосг л.удског бпћл. ограмммсмост п.сгонс способ* 
МОС1М самам.а. |»слатмнпосг м.сгопмх мсрмла, моћ 
нрацнонатног. сноин и снопиђсн.а. усамт.сиост 
м о|\'1>смос1 у сг.счу. амсурд. »мамај стнараламког 
рада”. Иоммо мрлгсћм судбмиу |1С1Шсапнх нанода. 
м.нчопо укл.уммнлм.с п.тм мс\кл.уммнам.с у Андрн- 
1)спо кн.нжспно дс.то. а\торк.» док.г.ујс да јс иаш 
мисац ммао сгна|)а.тамкм однос 1Ц»сма тскстоннма 
фрлнцускпх аутора. Пски су му билн подстнцај ча 
1ШС.1Н.С. ЧЛ МЧ|»ЛЖЛНЛН.С сомсгнсммх ммслн. искм 
су иоткрсил.нвали м.сгопс птаститс стпвовс. Ука- 
»\|\1ш мл додпрмс тамкс. иодударностп Андрпћа 
са ф|»анцуским ппсцима. Јслспа 11онакови1| својпм 
\11орсдним пстражииаи.нма П|»опатачн тсматскс 
слнммостм чајсднимкс мотпвс у н.нхоним дслима и. 
насл.ш.ају1»м сс на тсорпјс о 1ттс|»тскстуалм)»сти. 
мјподм Јакл.умак ла Амдрмћсво дсло. као м снако 
друго кн.ижсино дсло. Н|»сдсган.т.а прсоб|»ажаиап.с 
тсктирс."мо1амк ци гата” којм сс као моносамосно 
|мо остил|»си.с прстиар« у дсо члјсдмммкс ку.тгурнс 
б:шптм1с

Дссанка МакспмопиК у својој студијн о 
Јованки Орлсанкн нс поставља питањс да лн 
јс ова бнла у дослуху са иебом. Мнслим да јс 
била! Зампслитс иеинсмеиу дспојку у срсдњсм 
вску како ндс у рлт са мушкарцима. води 
одрсдс у јуриш п још побсђујс. До ли бн то 
било могућс да инјс била у дослуху са нсбом? 
Зашто јс нсбо. мпјс јс савршснс п псмнс законс 
тако тсшко разумстн, одредило тако сурову 
судбнну овој дннној дсвојци која јс жинсла 
свсга дсвстиасст годнпа п у мијсм жипоту нијс 
било мсста (.» л.убав н жспску одсжду. Можда 
зато да би постала симбол борбс за слободу п 
тако помогла свом пароду да наставн борбу и 
конамно сс ослободи.

Злашко Минојлоии/1 Лон?
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СПОНЕ *** 11ЕМ5 *** СПОНЕ *** ИЕN8

ШЕ ВЕ1ХЕ ТКАОХЈСТКЖ 

ВЕ ЕА РОЕ81Е ВЕ ВКА1ЧКО М1ЕЈКОУ1С

* :{• X-***СПОНЕ *** иЕМБ* * *

II V I „,н-11|чсл тојх сх1 раги а К!х ип сћоЈх Јс росшсх (Јс Пгапко МПјкоУЈс Јапх ГсЈШоп ћШп-ис : а Гоп8Јпа1. сп хсгћс. с! сп 1гаЈис1Јоп 
Гппс-ихс Сс гссис,I ,ци а роиг Шгс С\'еИгтесЈи рере1а /' ттза - Шс ј1сиг ригпи сет1п- с/ рифип -. тсгце ГаИсгШоп хиг1оШ раг 1а (гаПисИоп 
,1ех сс.х ,1с МИјкоук-. МаЈате МШса Потагс!. ргоГсххсиг с! Јос1сиг сх 1сИгех. 1сх а ПаЈиИх сп Ггап^шх арргосћап! агпхј Госчугс Је по1ге ЦгапЈ 
рос!с аих 1сс1сигх 1'глпсорћопех. Коих Јоппопх гсг ГехПаИ Јс гссспхЈоп Јс 81оћоЈап \/Ј1апо\мс, ргоГсххсш Јс ПЈп|Усгх11е. хиг Гаг1 Јс НаЈшгс Јс 
МЈПса Оотахс!.

'От МЈПса Оотагс! п’сб| ра?% 5си1стсп1 ипс 1сс1псо аИспПсс с1 соптнччеиг «1с 1а рос.чјс. тај.ч с11с роччеЈе аиххј ип 1а1сп1 росПцие, с11с-тстс 
рос(с; с11с п'а ра$ Јјгијс чоп 1а1сш а ^с Га«гс ип пот Јапх $а сгсаПоп рсгЈчОППсПс, с11с а с110181 ипс аи1гс уојх, ссИс сЈс 1гас1ш'гс аи.чхј 1псп 1сх рос1с*8 
Ггапсич сп чсгВс. (јис Птсгчс, 1сч рос1сч чсгГ)сч сп ГгапцаЈч. С счг аЈпчЈ циЧ-Ис а рићНс, П у а цисЦис.ч аппссч, ип сИојх с1с ростс.ч сцГсИе а 1гас1иј( 
сп Ггапфич, с!с Псчапка МакчЈточчс, ип аи1гс Нугс с!с 1а тстс рос1сччс сМ чоич ргсччс.

Пјсп с|ис 1а росчјс с!с Вгапко чоЈ1 Гчсп сШТсгстс Јс сс11с Јсч готаппцисч, Гаи1сиг Јс ссис (гаЈисНоп у а 1гои\с Нјсп Јсч мтЛНиЈс.ч сри Гоп! 
аКЈгсс: сссј Гш ипс сргсичс, ип ЈсН роиг сПс. Саг, тЈч а раг11а ЛЈс1ј1с Јс ссч (гаЈисПопч а Гоп«*1па1, 1ои1 сп «*агЈап1 1с чспч с!сч усгч а ГопЧЈпа!, 
ссч ростсч 1гаЈиЈ1ч роччсЈсш рппЈсПстсш 1сч тстсч с|иаН1с$ с1 гсчопапссч, сНојх Јсч рагоЈсч сараМеч Јс чичсЈКг ип чспПтсШ росП’с|ис сНсг 1с 
1сс(сиг.

С'сч1 ссие ргохЈтЈ1с Јс ГсхргеччЈоп с|иј с1оппс а ссч \'сгч 1гас1иЈ1.ч ип 1оп, ип чоиГПс готапПсјис ргсчсШч с«а1стсп1 Јап.ч 1сч \'сгч Јс псПгс 
рос1с Вгапко МЛјко\м'с. N0115 рои\'опч Јопс сопс1игс цис ссч \сгч 1гаЈшТч сп Ггап^аЈч схИа1сп1 ип 1оп с1 ип счрпТ роспЧјис ргсчсШч Јапч 1сч \'сгч 
Јс 1сиг ашсиг. сс ()иј сч11гсч ЈтропаШ, таЈч аиччј Јапч сси.х Јс 1сиг 1гаЈис1псе. Пс 1ои1с Гац*оп, ГсчргЈ! с! 1с чспч Јс 1а рос.чЈс Јс МПјкшмс оп! с!с, 
роиг ипс 1»гапс1с раП, сопчсгусч".

Браико Мил.ковп!] Вгапко МЛјкоуЈс

С Е8Т Е\ УЛ1|\ дИЕ ЈЕ 1Л КЕУЕИХЕУЗЛЛУД ЈЕ БУДИМ
Јс 1а гс\'сЛ1с а саичс Ји чо1сЛ с|и1 ч’схрН(|ис аих р1ап!сч
а саичс Ји сас! Јср1оус сп1гс тсч ЈоиНч
с’сч1 а саичс Јсч то!ч «|ис јс 1л гс\'сЛ1с
то1ч (|1П рј(]псп11а доп«с
с! јс Гајтс аиччј а\’сс тсч огсШсб
п Гаи1гс ђои! Ји топЈс П Гаи! л11сг
роиг 1гои\*сг Јапч Гксгђс 1а гочсс
с’сч! а саичс Јсч ођјс!ч 1оЈп ЈТсј цис јс 1а гсусјПс
ођјс!5 циј гсч$стђ1сп( а ссч ЈТсј
а саичс (1сч §спч циј чапч Поп!
тагсћсп! Јапч 1сч гисч чапч потч
а саичс (1с$ потч апопутсч (1сч р!ассч
а саичс Јсч рлучаусч тапиГас1игсч Јсч јагЈтч риђН(|исч
јс 1а гсусШс а саичс Јс по!гс р1апс!с
(јш Јапч 1с С|’с1 чип"1ап! чсга ттс рси!-с!гс
а саичс Јсч чоипТсч чоич 1а рјсггс Јс тсч атЈч
сп!гс Јсих ђа!аШсч спЈогтЈч
(|иапЈ 1с с»с1 роиг 1сч оЈчсаих
п с!аЈ! р!ич ипс са§с Ј ојчсаих тај.ч ип асгорог! р1и!о! 
топ атоиг р1сјп ЈТиНгиј ГаИ Јс Гаиђс 1а раг!Јс 
јс 1а гсусШс а саичс Јс Гаиђс, Јс Гатоиг, 
а саичс Јс тој, а саичс Јсч ли!гсч Јоијоигч 
јс 1а гс\'сШс ђјсп цис сс чон сп уат 
соттс Гаррс! а Гојчеаи (|т чиг !еггс ч’сч1 рочс 
с11с а чапч Јои!с ЈЈ! (|иТ’1тс сћсгсћс с! циТ! \'0Ј1 
цис јс пс чијч р!ич 1а
ссИс Гетте аих таЈпч (ГспГаШ цис јТитс 
сс!!с слГип! спЈогпис 
чапч ауојг сччиус 1сч 1агтсч цис јс гсусШс 
цис јс гсусШс сп \*ајц сп \*а|'п си \'ат 
сагсИс чс гсУсШсга ђјсп ЛГГсгсШс 
Јс сс ци сИс а\'ај! с!с ауап! 
с’сч1 сп уајп цнс јс 1а гсусШс 
саг ча ђоисћс пс роигга ћи Јјгс 
цис с’с.ч! сп уат цис јс Гај гсусШсс 
Гсаи сп сои1ап( пс Ш( п‘сп (и 1с чаЈч (гсч ђјсп 
јс 1и гсусШс сп уијп

Будпм јс Јбогсунца којс оојаиш.аоа ссбе бпл.ка\1п 
зГнчг нсба разапстог пзмеђу прстију 
будимје збогрсми које пску грло волим је ушима 
трсба ићи до краја свста и паћн росу иа трави 
буднм јс због далских ствари којс лпчс на овс овде 
због л.удн који бсз чсла п имсна пролазс улнцом 
збогаш)Ш1\пш\ рсчи тргова будим јс 
Јбог маиуфактуриих* псј шжа јавнну паркова 
будим јс 31Н)Г овс наше планетс која ћс можда бити 

мииа \ раскрвавл.сиом нсбу 
јоог осмсха у камсиу друтова заспалих нзмсђу две

битке
када нсбо нпјс било шиис велнкн кавсз за птнце него

асродром
м«)Ја л.убао нуна др\тих јс дсо зоре
оудим јс зГи>Г Јорс због ллбавн због ссбс због других
будимје мада јс то узалудније нсголи дознвати птнцу

заувск слстелу
с\ прнојс рскла: нска мс тражи п видн да мс нема 
та жсна са рукама детета коју волим 
го дстс З.КП.1ЛО нс обрнсавшн сузе које буднм 
ушуд узалуд узалуд 
узалуд јс буднм
јср ћс се пробуднтн друкчија п нова 
узалудјс будим
Јср Нчгиа уста нсћс моћи да јој кажу 
у*ал)71је будим
ти знаш вода нротиче алн нс кажс ништа 
узалуд јс буди.м
трсба обскш! изгуб.гсиом имену нсчијс лицс у исску
ак(» ннјс тако одсецнте ми рукс и прстворнтс мс у

камсн

:
■

<>: •*. .*•
5*Л — ••

ј| Гаи! рготсНгс а ип пот рсгЈи ип аи!гс ујчацс * **. '’Ч гј'
Јапч 1с чађ1с !гои\х: . ј • п
с1 чј ссћа п'сч1 рач Угај • &
соирс/ тој 1с ћгл.ч 
с! сп рјсггс 1гапчГогтс/-тоЈ Мнлица Домазет
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Тех(е5 с1е с(еих ргојеззеигх с(е /гапсшз с1е N1$

. ■❖ # ❖

С’с1аИ с!сб схсгсЈссб <Је »гаттаЈгс (раббс 
сотробс, ЈтрагГаЈК сИзсоигз с1|гсс(/|*псИгсс(, 
биђјопсиО-
А сб1с с1с.ч соиг.ч Јс 1ап1»ис оНП§а(опсб, П у 
аУаИ аиччј с1сб соигч Гаси1(а(1Тч чиг 1а си!(игс 
ГгапдаЈчс. 1,сч таНбгсч спчс11»пссч с(ајсп(:
- ГПЖоЈгс с1е 1а сћапчоп ГгапдаЈчс
- НЈч(оЈгс с!с 1а роПТфие ГгапдаЈчс
- 1с Ггапсакч ГатШсг
- Нјб(01гс с1с Гаг( (ГАг1 сп Воиг§о§пс)
- Стста/ (Иса(гс

уоиб сп(спс1с2 с!апч 1а гис ип Ј»атЈп раг1сг 
с!и 1)ссш .чссш!, пс уоич ш(]шб(сг рач, Уоиб 
|ГИа11ис1Пс/. рач, роиг 1иј сс1а \си( сПгс ауојг 
« с!с Ис11сб Гсббсб ». Оп и(Шбс аиббј [сз(оусг 
аи Пси с!с ГаЈгс 1а Гс(с с( хе ратсг аи Пеи с!с
Г1«»0|СГ.

0ис1б то1б уоп1 с(гс 1с р!иб ГасПстеп! 
1гапбГогтсб сп аг§о( ? Вјсп бпг ссих чис 1сб 
јсипсб и(ЈПбсп( 1с р1иб боиусш : 1сб Гсттсб, 
Гаг§сп(, 1а роПсс, ГатШс, 1сб сорајпб. 1а 
ПапсЈс, !п \ч*с с!апб 1а С1*(е.
ЗЈ оп ГсиШсПс ГИЈбШЈгс с1с Гаг«о1. оп рси1 
\Ч)1Г с]ис сс п*с1ај( раб (оијоигб 1а ПапПсис оп 
оп 1с раг1а!(. Ли 19 б1сс!с ссих срп рагПпст 
агЈ»о( ИаНЈ(а1сп( аи ссп(гс с!с РагЈб.
1с/ 1ш11ас1с с/сх рспс1их с!с Ргапсој.ч УШоп 
с.б( сопбЈсЈсгсс соттс 1с ргсппсг 1сх1с ссгЈ1 
соп(епаШ с!сб то($ сп аг*»о(. (15 .ч’сс1с). Аи 
19 бјсс1с оп сп (гои\'с сИс/ УЈс(ог Ницо.
Мајб Гпгј;о1 с1абб|'с|ис сТМаИ 1оијоигб 1с (аПои. 
АијоипПии, аи соп(гаЈгс. Гаг§о(. ;ипбј 1]ис 1с 
\'сг1ап с1 1с \'си1с, сб( ип (Истс (гсз ас(ис1, 
јапки.б с!сПт* јибс]и’а 1а Пп, (оијоигб ои\хг(, 
^ш гс«;гоирс роиг 1сб ехрсг1б Јеб *»епгеб 
сИГГсгсп(б.

дНКНОГЈКХ МОТ8 бУК САКСжОТ

1*п 1995, циапс! 1с П1т с!с Ма(И1си Каббо\ч*1/. 
« Га Иајпс »* с.б( раги , ип аПЈтс с!с с]исбПопб 
б *сб( гсои\'сП : (пИипсб. (Пбсоигб, ЈсНа(б. рго 
с( соп(га, 1а гсбропбаНШ(с, 1сб саибсб...
Гсб с!сИа(б апјтсб биг Гаг§о1 оШ с1с 
гсббибс11с.б аи.ббј. Оп сп раг!а1( (Јс поиусаи. 
Оп \ои1аЈ( 1с ЈссоЈсг, оп сИсгсИап бс.ч гасЈпс.б 
с*1 бСб гај.боп.б сГс(гс. Н( оп с(а|’( сттспс (гсб 
\п1с сп НапПсис рапги 1сб јсипсб.
1Т \ч)ј1а... 1сб гсропбс.б б,оГГгсп( Гипс аргсб 
ГаШгс, 011 р1и1б1 1с.б \'ап’ап(сб Јсб гсропбсб, 
саг 1а Пишис нс еасНе псп бј оп у р!оп1»с аббс/ 
ргоГопс1сЗтеШ . Ссих срп боп1 сп ИапПсис 
боп1. сп сГГсI. ссих срп боп( аи Нап Ји 
Пси - Иашпб с!с Рап.б, (ргсбс]ис Шх тППоп.б 
сГНаИЈ(аШб), сПТГсгсШб, аусс 1сигб НаПЈ(ис1сб. 
1сиг сиПигс с( 1сиг 1ап<*ис.
Г*аг1»о1. шШбс сп НанПсис раг 1сб јсипсб, 
гсргсбсп1с 1с еопбсп1сшсп( Ј с(гс сПГГсгсШ. 
тсшс ГасесШиаиоп Јс бСб рагПсШагНсб. 
Раг1сг Гаг1»о1. ес1а \*си( сПгс Јс(ппгс 1а 1ап1»ис 
роиг у јп(гоЈиЈгс Јсч тагс]исб 1с1сп1Ј1а1гсб. 
Га 1аП1*11с с1оЈ1 СТгс еоЈсс, сотргсИепбШ1с 
бси1стсп( а есих а с|ш’ с11с сб( ЈсбПпсс. 
Соттс са 1сб јсипсб бс рго(С1*сп1 Јсб 
аи1огЈ1сб, с1с 1а еиИигс ЈопппаШс, с1 ајпб! бс 
ГсгшсШ.
1ЈаШгс а.чрссТ Јс Гап»с>1, е‘сб( Габрсс1 
1пЈ|с|(1с. ()п јоис а\'сс 1сб то1б. оп јпусШс, 
оп с!ср1асс. оп еИсгеНс Јсб аПибЈоп огк»та1еб. 
рагГоЈб еопп*1]исб . Атбј, есПи 4111 (га?пс Јапб 
1а \’Шс с1с\мсп1 //// рс1спп : ип роПеЈсг ЈслТсШ 
//// />/с7/. ссИп сцп сб( (1Сб б(пс( сб( потшс 
мк1ат, с( бј \’ои.б сШспЈсг цис сјискрГип а 
(1сх иМИсх ес1а \'сш сПгс с]и’П сб( сппсгсс. 
Гои1 у Сб1 роббЈН1с. Јапб 1с \сг1ап. раг 

схсп1])1с. 1а Гсшшс Је\Теп11а шеи[ Гои - ои[ 
с! еошшс са - с.</ соттс.
(,)иск]исб Гојб си1 шШ.чс б|’тр1етсш 1сб то1б 
сПаи!»сгб боич Гогтс сГстргшПб рош пс раб 
Сти сошргјб. бшТоШ ГапсЈаЈб срп а рспеТгс 
рго1о11Јстсп1 1а 1ап1»ис с( ГагаНс, а саичс 
с1сб иотНгсих иппи^гсч агаПс.б сп ИапПсис : 
/7 сл7 сакс <•<• тсс, јс /<• Мј'(јс ГаЈтс), (кПсг 
\'сШ сПТс а ГогЈ1»111с Гитсг 1с ИаеИЈеПс). II у а 
аиббј Јсб сшргиШб ЈТиПгсб 1а111»ис.б тстс Ји 
(/.ј^апс : с1шта\'сг (сНоигс) - \»о1сг.
Сс (|1П сб1 бипош |'и(сгсббап( е’сх( 1а герпбе 
с1сб то1б апејспб, с!и \Тсих ГгаицаЈб. 8с 
бсп1:ш( бои\сш тсргј.чсч раг !сч аЈиКсб, 1с.б 
јсипсб, \'оиПнси1 Јс ссПс Гас^оп, ГаЈгс \Ч11Г 
(|ис ГагцсК п’сч1 раб сгсс раг јриогапес, пкпч 
сх])1сб. ("сМ иис \'о1ошс с( ипс егсаПои тајч 
]>аб ип та1Н|ис скб еоп1рс1спесч. Нопс, бј

Л топ а\Тб, 1сч соигб 1сб р!иб јп1сгсббап(б 
е1аЈсп( есих биг 1а ећапбоп Ггап^аЈбс а саичс 
Јс 1а Гасоп Ј*епчси»псг Јс тКгс ргоГсббсиг. 
Коич ауопб раг1с Јс 5сгј»с Сајпчћоиг«, Јс 
СПаг1сб Тгспс1, Јс ЈиНсКс Сгсео, бигпоттсе
1а ‘*тибс Јс ЗаЈШ-СсгтаЈп-Јеб-Ргсч*’....
Ис р1иб, аи сотр1ехс Јс ПЈшУсгбТе, Јс.б 
аштаЈсигб брсепаПбСб аУаЈсШ оп»ат.чс Јсб 
асН\Т(сб брог11\сб.
Роиг гспЈгс по(гс чсјоиг спеогс р!и.ч 
а§гсаН1с, Јсих схеигбЈопб Јс 3 а 4 јоигб оп( 
с(с ог^апјбссч . Т.а ргсписгс поич а сопЈиЈ! 
аих еИа(еаих Јс 1а Гојге (СИатПогЈ, В1скб, 
СИспопсеаи. 5и11у-биг-ГоЈгс. АтНоЈбс). ћа 
бсеопЈс пои.б а ГаЈ( Јссои\'п’г 1а Рго\'спсс 
ап(к]ис с( тсЈЈс\'а1с (1а \т*Пс Ј’Лг!сб, 1с 
Ракпб скб рарсб а А\т*»поп. 1с (Иса(гс готаЈп 
Ј*Огап§с)
ЕпГт. Ји 25 аи 31 аоп1, е’с1ај( 1сч ГСТеч Је 1а 
\т§пс Јс рјјоп. А ГоссабЈоп Јсб \'спЈап«сб, 
ЈјеегбСб тапЈГсб(а(10Пб оШ с1с оп»атчссч 
с( Јсб ^»гоирсб Го1к1огк|исб Јс (ои(с 1а 
Воигц,о«пс у оп( рагПсфс.
Сс ч(а§с т*а Нсаисоир спгЈсНЈ с( пГа рсгппб 
Јс Јссоиупг ипс Ргапсс цис јс пс соппаЈббаЈб 
раб.

ЦИјапа РЕТКОУЈС 
1\»ссс 5\’с(о/аг Магксптс

ШЈОХ, Л01ЈТ 2003

1.е С1ЕР, СсШгс 1п(сгпа(1опа! Ј’Е(иЈсб 
Ргап^ибсч, сч1 ипс «гапс1с 1Пч(1(Ш1оп с]ш' 
ог!»апЈбс Јсб соигб пКсгпаНопаих Ј*с(с. 11 
б’а§Ј1 Јс ПЈ|к\егбке Јс Воиг^о^пс оп бс 
(гои\'с !а ИЈНП\>1Исс]ис ип1\’ст>ј(;игс Јс 1сКгсб, 
1а ПЈППо(Псс]ис ши\сгб11;игс Јс.б бстепссб, 
1с СсШгс сиИигс! Мапбаг1, 1еч ГасиКс.б Јс 
тсс1сстпс с1 Јс рИагтасЈс, 1а Па11с Јсб брог1б 
с(с...
ЛуаШ оИ1спи иис Иоигбс Јс рсИсс(Јоппстсн( 
раг 1с СсШгс еиКигс! Ггаицајб. јТи раг(1С1ро 
а ипс ГогтаПои ргорочсс раг 1с СТЕР. ћс 
ргспксг јоиг, поиб а\ опч си ип (с.б( сци а\ти( 
роиг Ни( Јс поиб опсшсг \’сгб 1с пј\'саи 
с]ш ноиб сои\тсп( 1с писих. 1_сб соигб 
соштсп<;аЈсп1 1с ктк1ст;ип. Тои.б 1сб таНпч, 
ј’а\;ич Јсч соигб Јс Нт^ис ( сотргсНспбЈоп, 
ргоЈисНопч ссгј(с.б с( схргсччјоп ога!с). 1.а 
1кс(Н6Јс шШбсс с(;и1 “Сатриб 2** Јс Јаску 
СПгаикТ с1 Јассјисб РсеИсиг. N0114 а\топб 
сЈисПс Јсб (сх1с.б риНПсЈиигсб, 1с сјпста, 
1сб ^гапс1б с\’спстсп(б, 1с.б ту(Нсч с( 1сб 
1с!;спс1сб, 1п(сгпс(.
СНасјис тсгсгсЈЈ. Јсч схсгассб Јс соп(г61с 
с1;иси( ог§апЈчсч Јапч сИас]ис с1аччс.

МИјапа Л/ДЛ7С 
Есо!с рп*та1гс Ка(ко Уик1сс\тс

13



Е\Г8ЕТСМЕМЕ\’Т 0\Ј Е11Л\%Л1$ ЕЛМОХЈЕ ЕТПАМСЕИЕ:•: :•: :|:

Р01Ж ГА1КЕ СЕЛ58Е 

Ее уе(етеп: сотте тапше с!с с1Е1тс1п>п 

(1ех1с 1јге Ји 1^ге ВОНЈОУК ЕА РЕАКСЕ 4 роиг 1'есо1е рптајге)
- с1с 1а кНиа1н)п та1спс11с (гјсИс ои раи\чс)
- с1и ^схс (ППс. §игфш)
- Ји тсПог (шиГогтс, ИауаП с!апк 1о.ч сћатрк, Јапк ип ђигсаи...)
- Јо Госсачјоп (ипс Ноиш. ип тапаус. а 1а р1КС1ПС)
- Јск сотЈЈПопк те(сого1офциск (П р1си(. П појјјс. Г1ш*сг, Гаи(отпс)
- с!с ГаЈ»о
- Пи Ј»ои( с( Пи му1с (1с госк. 1с рор,...)
- с1ск Иа1)јИи1ок, (1ек тосигк
- (1е$ гсНТПопк

1.ск с1с\*ск с1оппсп( Јок схстр1ск сопсгс!к роиг 1ск пикопк Пс (Нк(1пс(шп 
тспПоппсск сп Иаи( оп 1ск агј>итсп1аи(.

СоЈп (1с сгсаПУЈ1о :

Ои*ск(-сс(]ис 1ск §оик ропош 7
Полпсг р1ик!сигк рјосск Пс ус(стсп( с( (1ск ассскксмгск псссккајгск : 
Г.хстр1ск : ип јсап, ип к\\»са1ог, ип ри11, Јок коиНсгк. Јск сНаикксКек. ип кас, 
ипо осНагрс, ип Т-к1иг(...

Оп рои( ГаЈго ип роП( а1оНог: Гок с1с\*ск коп! (П\’јкок сп ре(Нк §гоирск.
П.ч (Нкси(оШ ип ројш (1с ЛчПпсПоп о( Пк топсп! 1сиг (Нксикмоп а\хс 1сигк 
сопс1икшпк киг ипс ГсиШо с!с рарјог.

- ЈссгЈгс 1а Гасоп Је к ПаИШсг (Гипо рсгкоппс а§сс Је ... апк.
- Поспго 1а Га$оп Јо к ИаНШог ПЧт ргоГскксиг/ ПЧт тосашсјои
- (1ссг1гс 1а Гасоп (1о к*ИаИШсг (Гипс 1Шс/ (Гип уагсоп
- ЈссгЈгс 1а Га^оп с1с кЧгаНШсг (Гипс рсгкоппо (](П 1га\'аШо (1апк ипс 

Напцис, Јапк 1а соттипс, Јапк ГИорПа1...
- Јоспгс ипс рсгкоппс ци! пс к*ок1 рак НаНШос соп\'спаН1стоШ (ип јоипс 

кс ргокоШап! а ип ро$1с оп јоап Јссоиро, (ЈисИрГип а 1а р1а§с сп ри11, сп о(с 
а\*ос 1ек Ус(отсп1к ЈЧПуог ...)

- Јоспгс ипс рсгкоппс НаНШсс сотк|истсп(, с(с. о(с.

/)с \ шнгс шпхччтс, цц усичпсш поих рпис^с сттс 1с [гаи1, соШгс 
1с г 1иик1. М(п\ ии.\м. Ц тт.ч сагисгспхс сч пои\ <И\1/п1Ц<с мт риг х</ саи1сиг 
(га\с роиг !с\ рИс.ч. Мси ои Мапс раиг 1с$ ^аг^аах), 5011 рчг \и тап/ис <1с 
/апгк/ис. почс раг \оп />гј\ (г^спс.ч ои /ншугс\).Рс1ј1 сп[аш. оп арргспп а 
ропсг 1с\ паппх (/ас аоа\ тсПсш поз рагсшх с!ршхр(и$ §гатI. оп <1спшт1с 
<1 <1У(пг 1с\ шстс.к \ с(стсш\ (/ис ссих <1е по\ сотра§попх <1'ссо1с : сил. /7х 
ош (1с\ јсиа.ч, "јс усих иа јсаи аип ш/хм "; с11с\, сИсх ош <1сх јирсх саипсх 
оа 1оп”ис\. "ј '<а сп\ и\ пип иихх/, <Рипсјирс соипс аи пт^ис."

ТоШ си с.\1 ипс (/исхпоп <!с топс.
./ 'арргсппх 1гсх 1о1 </а 77 с\1 'ииропаш <Рс1гс а 1а топс: сс!ш с! сс11с 

1/(а //<• хшусш рих 1и то(1с, ас хоШ рах и/тсх.
1с УсЧсшсш <1с\1СШ аихх/ Ро/>\сх\шп <!с /</ \чс (риппИсппс. Оп 

х '!ш!пИс 1110101 роиг хоа р1<пх!г. шша! раг асссххпс, с!!с сс1шп#с »/// јсап 
< оШгс ш/с јчрс <ч сИс рсш хс ргсхсшсг с!/с: /т [шчг стр/оусиг. II тс! ипс 
сгахшс <ч иа \ с\1оп с/ /7 рси! ргс!еш1гс а ип стрпп <!<тх инс !нш</ис.

\ !а /пиус. с!!с сх! пис оа ргс\</ис пис: </// !га\\п7. сИс </ <!сх гопсх 
!пп$исх сг <!с\ пишспсх, хоа сои сх! сшоигс <Рш/ Ј’<ш!аг<!; <!апх апс хои сс, ха 
го!н ■ сх! пссоНсс. <1сх Iпјоих агпсШ хоп сои. /.///. папх ипс х<пгсс. ропс <1сх 
спст/лсх [сгтссх с! <!сх јсапх.

Р.Ис хс <!ссо/(\тс. /I хс соисгс. IIхс пссоихгс а сИс <!о'и хс сои\т/г Рсх 
со/псигх 1и/ хош гсхсп ссх. П '<///!гсх 1/а хош /шсгппех. Ми/х 1и/ц сс!а // 'сх!-И 
/н/х <71 !гаш пс с!иш\*сг ?

"М/.К10Х ХГЕСШ.Е"
0/1с рсп.\с:-уаих ?

- Р|очгп(аПоп Ји (о\Чо а ГајЈс ЈЧто аиЈт-саккоКс; рспЈат Гссои(с 1ок 
П\’гск Јск о1о\’ск коп( Гсгтек. 8Ј \’оик п*а\*07. рак Јо саккоКо, \*оик рои\*о7. 
ГаЈгс ип гскито. ои ГаЈ1ск ГарргспЈго раг сосиг а р!икјсигк с1о\ск. (РспЈаШ 1а 
ргоксШаПоп 1ок Н\тск (1ок о1о\’ок гоМоп! Гсгшск).

Гсхјдио »псоппи :
ип \ с1ошоп( - оћјс( ГаНгјцис роиг сои\’п’г 1с согрк Иитагп 
м)ј(. сопј. - ои
ип сотра^поп - рсгчоппс а\’сс 1ацис11с оп а ипс оНН^аНоп сп соттип 
ип Јсап - раШ.Јол
мт гс V.Iг. • Г;игс соттс <|ис1фГип. аПсг Јогггсги цио1фГип 
ипо оНкочкјоп - цис1цис сИокс а цио’| оп рспкс (гск коиусш 
цио(ШЈсп. (]ио11*Лсппс аЈј. - (оик 1ск јоигк 
ипс псссччпо - оп пс рси( рак \т\тс капк сс1а 
пи. пис аЈј. - капк \’с(01пеп1
ипо шапсНс • рагНо Ји ус(стсп( <]иј сп(оигс 1с Нпјк
ОГПСГ V. (г. • Јссогог
сои\тЈг V. (г. - соШгаЈго Јо Јссои\т1г
ЈШогЈп.о аЈј. • иоп аи(огЈкс

П/1Кш!о ипс ЈоихЈстс ргсчоп(а(јоп Ји (о\(о (1ск П\’:оч гсМст Гсгток)

Рочс/ Јсч чјтр!сч стсмјопк :
1. Роиг иоик ргп(с§сг Ји ГгоЈЈ цис Гајкопк-поич ?
2. Ош поич ПаПШс соттс рсП1 спГап! ?
3. ОиапЈ соттспсс-1-оп а ЈстапЈсг Јск \*с(стсп(5 киЈ\ап( коп ргоргс 

§ои( ?
4. а-1-Н <1сч \ с1отсШч гсксг\*ск аич* ГШск с( Ј’аи(гск аих ^агцопч ?

1 сс(иго с1и (ох(о : РспЈап! 1а 1сс(игс Н ГаиК ЈпкЈМсг а 1а соггсс(с рптопстаПоп, 
м1г!ои( Јсч рПопсшсч (]иј п*сХ1К(сп1 рак Јапк по(гс !ап§ис пкКсгпсПс.

Сојп Је С1)пуогч.-ијоп:

1. Роигциој поик ИаПП1опк-пои.ч ?
2. Ос <|иоЈ <1орспЈ поИс Гацчш Јс ч ИаИШсг 7

1-сч с!с\’ск ргороксш рНгкЈсигк гсропкск: Ј Гаи! 1пкјк(сг киг 1ск кшЧ’аШсч :

Сојп <1с Јјчсичкјоп :

МаЈч. (ои( сс1а п’ск(-|1 рак сп 1г;пп <1с сНап§сг 7 
51 оиј. сошшсШ 7 
.Чј поп. роигцио! 7
Ипсогс ипс Го»к 1сч о1суск роиУоШ (гач аШог сп §гоирс. 

СоЈп Јо ЈјуогПккотсп! :

Д(1о Пп <1с кЈос1с - тимцис гар

РЈсгсЈп§ аих огсШск. 
Вгасс1с(к аих р01*§пс(к, 
СакцисНс киг 1а (с(с, 
СИочхих (1осо1огок

1:1 аих ргсЈч 
1)оч Паккс(к
Аих чстсИоч сотрспксок 
Н( аих 1асс(к ЈоГаМ.ч

Аи1оиг Јс 1а (аШс 
17п ки/са( поис,
Г.( ассгосНс а 1а ссгШигс 
(7и (гсч §гок рог(с-с16к.

УоПа ип крсатсп 
1)*аЈо (гск НгапсПб.

.V////<•/<•// .\ // РОХЕ VI ('. 
Псо1с рмшајгс, Мапој1о\’сс
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ЕЛОТг/ОЛЖЛЉУУГ ш иммрш /а.угуое ЕТПАИСЕПЕ
МЕ5 30% 1)Е ИВЕКТЕ

:|: :ј:
* :Ј: >1'

Е1сх“\чн1х ха11х(ај(х с(с уох гсхи!(а(х сп VII с( 5иг(ои( сп VIII? 
Мој, јс пс 1с 51П5 рах. Јс Г;и5 е( јс гсГаЈх сЈех ГсиЈИез (1 схсгассз 
аПп с1*о1)1с1НГ тсШсигх гс5иНа!5 с1 с!с шоНусг 1сх ас1о!с5ссп15. 
Раг(о15 с*с51 ип \'пи хиссс.ч. рагГоЈч с*с.ч1 ип ссНсс сотр1с1 тај.ч 
јс сотЈпис а тс ИаКгс.

СЈч1с.ч.чои.ч јс \'оич ргоро.чс с!сч схсгсЈссб с1,спгјс1н.ччстсп( 
с1с 1а 1ехн|ие с( с1сч рИгачс.ч сопсЈЈ1Јоппс11с.ч сЈие уоих роиуси 
иИП.чсг си с1а.Ч5с.

Н) Аусг-уоиб сотргјз
1. ЕИе чшие Гссо1е роиг.....
2. Ринк]и*с11с тапце ђјсп, с!1с .
3. ЕПс асИс1с ипс реИ1с \'01(игс роиг.....
4. ЕПс соттепсс а Гитсг с( а (ннгс роиг
5. Магс пе уси( рач чопјг дусс с!1с рагсс с|и*с11с..........
(\ Роиг сИап§сг чоп 51у1с с!с ујс, Мопкјис а ссгк......
7. Роиг с(гс р!ич Нс11с,Мопк|ис а Гај( ипс...................

с) КсПс/
1. Јс Гај.ч с!и Ј01»«јпј»
2. Јс рог(с 1с рагар1и1с
3. Јс тс1б тс.ч ђпис.ч
4. Јс тс(.ч тс.ч .чоиПсг.ч с!с 5рог1
5. Јс тс(.ч топ таЈ11о( с!с ђаЈп

с!апб ип гсЖаигат.
..........У11С.

.... ра.ч 1с ђи.ч.
.........а Магс.

тјпсс.

1.а (1сс1\1(јп (1с Мопкјис
а) рсшг асоЈг с!с.ч рјсс1ч сИаиЈч 
И) роиг па§сг
с) роиг с1ге сп ђоппс Гогтс
с!) рагсс чи*П р!си1
с) роиг топ(сг а 1а тшни^пс

Мо1П(/ис \'1(1а/// 'спи(рпх /нјппс с/сус. ЕПеп 'аипај/рах/тге 
лгх /ссопх 1И сспгс асх с/суопз. Л/огх, а Гацс (!с хсчгс апх сИс а 
(цпИс Гссо/с. ЕИс а соттспсс а п асаШсг (1апа ип гсхшигат с/с 
/ихс. ЕИс ргсрагаи (1с 1)опх р/и/.ч сч с//с сх! \ч1с с/суспис сишшсг- 
сп-с/1сЈ\ Сопипс с//с тап#еаи /пси. с11е цтхшхаМ г/7с. РоигтпI. 
сс/а ис Гсиспчи/ рах; сИс сши јсиис с/ #ије.

11и јоиг с//с а Леси/е (1с раххег хои схатси (/с сот/иис 
рагсс (1к 77 сии/ (ИЈЈкНс (ГаИаи/гс /с /тх с/кк/ис јоиг. Рш.\, сИс а 
ас/ичс иис рсшс уо/шгс Мапс/и\

А/огх, с//с а гсисошгс Магс с/ с//с сх( (отПсс атоигсихс 
(1с /ш. Магс а\ (и/ с/с јоИх усих 1)/сих, (1сх сНсусих с1ш(ашх с/ ии 
хоипгс с/шгтиа/. И\ рахха/си/ с/с Поиисх Исигсх сихстМс. ЕПс 
(I соттсисс а Јитсг с/ а /ннгс с/и г/и роиг /шгс сотра&те а 
Магс.

с!) Сотр1с(с/ 1сб рђгачсч сопсШЈоппсПсх
1. сНс с(;п( шсШсиг с!с\'с, с11с пс------------рач Јапч ип гсМаигап! ((гаУаШсг)
2. Е11с пс Уоуа^сгаИ рхч сп ђи$ чј с11с---------- сотЈиЈгс (.ча\чмг)
3.8« Магс п*с(аЈ( рач а\сс сНс. сНс пс -.................. рач (Гишсг)
4.8ј с11с с1аЈ1 пнпсс с( Ис11с. Магс п*--------------- рач Ношс (Ј’с11с (асојг)
5. ЕИс пс р!сигсг:и( р.гч чј с11с......... ........... ......... та!Неигеичс (пс ргч с(гс)
6. Ж с11е п’с(а11 рач соп(сп(с сГсПс-тсше, сПс п' ..... рач а ипс орсгаНоп
р1гч(1()ис

с) Кероп(1сг
1. Оиапс! М Г;и1 ГгоЈЈ јс тс(5 -
2. ОиатЈ П Гај( сИаис! јс тс(5
3. ОиапЈ 11 р!си( јс рог(с-----
4. Оиапс! П пс!§е јс те(5......

/Јис хо/гсс. ха уоНигс с/<и/ си раиис с/ сИс гси/гси/ а р/с(1 а 
/а пиГ1хои. /)су(1Ш иис ИоНс </с иш/ сПе а уи Магс </усс иис ЈИ/с 
</с /ши/с /аШс. иГ/исс с/ инкцГШсс. ЕПс и'агпуа// рах а сго/гс; 
Д /агс. сПс рсиха// (/и 771'ииис.

Оиит/ /7 сх/ игпус. сПс и (/синии/с :
- Роипцк)/ МигсУ./с / 'ш уч (/сунп/ /а Шхсо/Јин/ис нусс ипс 

аи/гс. (Ји 'сх/-се <ци хс раххс Магс. Ш ис т 7птсх р/их ?
- (Ји 'сх/-се </ие Ш усих? Н а (/сташ/с. - Ее/*аг<1е-/(и. ии реи, 

</аих /с ииго/г!
Мо/т/ис х сх/ иихс а р/еигсг. Магс ау<и/ /киис <Гс11с. Тои/с иис 
хсикиис сИс и 'сх/ рах хогПс </с /а ииихои. ЕИс р/сигаи, с//с 
(/опиаи, рч'/х с//с р/счгаи а иоаусаи. Л/огх, сИс а ссп/ "1.сх 
оп/гсх (1с Моип/ас":

0 КсНсг - сотр1с1сг

1с.ч усих 1с пс/ 1е5 сћсуеих
1с Ггоп1 1сч јоисч (с пе/
1а ђоисИс 1с тстоп 1е.ч сПч 
1с.ч чоигсПч 1сч огсмИсч

/.* & '
Магс а Пе.................... усих —
Пс5 сћсусих.........................
ип зоигјгс.............................

г Шџ.4.** * *ј

- рах (/ 'а/соо/- рах (/(• с!#агс(/сх
- /с јоух/их /с 111(1(1/1 с/ /<• хо1г

Гго/х пинх аргсх. Монк/чс куш((гспс кИох (к нкннх с/ /с ие: р/их 
Псаи 1/п 7/171/1/. ЕИс сх/ (/суснчс рохШус с/ хоиг/ан/с, хсх гсхаПшх 
аи /гауаИ с/а/сш схссПсн/х. (Јн хо/гсПс х'сх/ т/хс Ј'ассопIаусс 
усх соПсцпсх (ГаПсг </анхсг </апх ипс По/(е </с ша/.

- рах Пс (Писг 
- Горсга/ши р/ахп'</ис Пи нс2

ј») Мсисг 1е 51§пс (1сгап11с то( (ри Уои.ч соггсхропД 
Ј ;и Пс.ч уеих ђ1си.ч, \ сг(5, таггоп.ч, тнг5...
Ј7н (1с5 сИс\*сих ђ1опс1ч, сИаинпч. ђгип.ч, по»г5... 

соиг(5, 1оп§5 
гаЈЈе.ч. ђоис1с5

Ма ђоисђс с51 пипсс, сраЈ5.чс 
Ј7и Пс5 рс11(с5 огсШс.ча) 1‘лтот/. 1( ч пишђгсч <1с 1 а N (Гаргс.ч 1а сНгопи1о}рс <1с.ч суспсшсШч

1-Ис а раччс Гсхашсп<(с со|и1иис 
_ Пк н сошшспсс .1 п.л.иПсг И.шч ип 1сч|,1ша|Ц 
_ Мак сч( чшИ ассс иис аиис ОИс 

111с а ас!|с1с нпс рсШс члиинс Мапс1ч

Мчпици. а ссм11а Ич)с «1сч оиНс.ч 
Нк а 1.и| шк о|Ч'1а(нш р1ач(и]ис 
I Ис сч| |ош1чч ашошсичс <1с М ис 
Мопицк а 1|и»11с Гссок*

ђ) ГиПе.ч \*о1гс рог1гаИ е( (Шс5 сс (]ис \’ои.ч ;ипк*/ рогГсг

Пихаика ЈАХКОУК' 
1:со1с рптаЈЈе, Мапој1оусо
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Из историје лесковачког Друштва прнјатсља Француске (8)

ЗА КОНЦЕНТРАЦИЈУ КУЛТУРННХ УСТАНОВА
У ••ДлмЈанси". нј бројп у број. нратилн 

смо у настапцнма рад Друштва прнјатсља 
<1>ранцускс. односно Француског клуба, чијс 
трацицијс нлстапл.л данлнш.с Друштпо Срби- 
јл-Француска. ДајуНи. углавном хронолошкн. 
прсглсд дога!)аја почсв од 1921. годннс када 
јс Друштио оснопано. Јауставнлн смо сс иа 
1925. годннн (нзузстак смо направплп само 
у прошлом броју када смо уместо врсмсн- 
ског рсдоследа примснили тсматски приступ 
пишуНи. уоишгс. о злбавиом животу у нрс- 
дратном Лссковцу).

Дога!)ај којп јс обслсжпо почстак. 
односно прво тромессчје. 1925. годннс. бнојс, 
истаклн смо го у броју 9 “Алнјлнсс". Францус- 
ки даи. млнифсстацијл у част Францускс. као 
изра I чахвллиости за помоН коју јс пружпла 
Србији у Првом спстском рату. прирс!)снл у 
сиомсп на одржаван.с Српског дана у Фран- 
цуској. тачно дссст годнна раннјс. Лссковачко 
Друштпо пријлтсл.а Францускс укллчнло 
сс активно у оиштсјугословснску просллву 
п било јсдан од оргашгЈатора спсткопипс у 
Лссковцу.

као клубови, сфнкаспијс су. чини сс. дсловалс. 
Онс су задржалс пуну аутономиост, алн сампм 
ЧИНОМ НГТО корнстс ИСТС ПрОСТОрНЈС бнлс су 
упуНснс на сарлди.у. пзподсНп и зајсдппчкс 
прирсдбс и акцијс. ВсП 10. октобра прпрс!)СПо 
јс. тако. у хотслу “Круна" Касинско всчс на 
комс јс главни гост. бол.с рсПи учсснпк. бно 
прсдссдник Друштва прпјатсља* Францускс. 
Жак Конфнно којн јс тада одржао “популарно 
прсдаван.с ’. Поссбног јс одјска у граду имала 
заједничкл прнрсдба. “всчсрпнка". на самом 
крају 1926. годинс (26. дсцсмбра). одржана у 
хотслу “Плуг' коју јс “Лссковачкн гласник'* 
оцснио као *‘најуспслпју забаву овс ссзонс. и 
по садржпнп п по формн п по стплу”. У нас- 
тавку чланка насловл.сног Са исчсринкс 
ФршшускоГ Клупн н Г(И^/јонскс Касш/с стоји 
дал.с: ‘Т. судпја ПуљсвнН јс лспо истакао у 
почстку свог прсдавања да јс тсндсицпјп упра- 
ва горн.их друштава да н.ихопа прпрс1>пиан.а 
замснс јсдну нрсту Пародног Унпвсрзптста 
V Лссковцу п одржана прсдлван.а су нотпуно 
на висини постављспог задлткл п предавањс 
г. Др Копфина о радиуму. п оно г МпликиНа 
о систсму влспптан,а у Еиглсској. и пајзад ово 
г. Пул.свиНа о крп зи брака. Опо што јс дало 
нарочпту драж последње всчсринкс то јс дпс- 
кусија која сс по жсљп прсдавачл развила о 
њсговој* тсзи . Како слзилјсмо. на рсду јс и 
јсдно мричко вече са одлбрапим комадима."

Ова успсла прпрсдба подстакла јс Срс- 
тсна ДпнпНа да сс поиово огласн чланком го- 
тово пстог наслова као п у прном случају Ка 
кониснтранијн кулшурних устаноаа у комс 
јс сарадњу Грађаискс касипс и Српско-фраи- 
цуског клуба узсо као прп.мср који трсба да 
следе п друге установс у граду. “Зангго пс 
бн тим п\тсм пошлс п осталс установе. као 
на пркмср: Жснска подружина п Друштво 
“Књсгиња Љубнца”, Соколци п другс сличнс 
установс, свс да потражс наслон јсдна на другу 
и да сс на тај иачин одржапају и да пс растур- 
ају своју спагу као до сада", јср “у свнма тпм 
устанопама скоро једнн псти л.уди радс. јсдна 
сс нсга публика потржс на п.иховс снечаностн. 
Јсднн нсти л.удп парс дају на нсколпко страна.

II то јс јсдно пслико бсспокојстпо за снс кад сс 
тако растржу снагс на вишс рлзпих установа. 
а онс бп моглс у коицснтрисаним устанонлма 
миого вн1нс да нослужо." (“Л.Г." 111927).

“Митеграција ’ Друштпа лријатсља 
Францускс и Грађаискс касппс нијс дуго тра- 
јала: разнргла сс новсмбра 1928. годипс када сс 
Грађанскл каспна вратила у простор кафаис 
“Каспна" Био јс то. нпак. ннтсрссантан прим- 
ср могућностп кохабитацијс. одн зајсдипчког 
дсловања. Онај прпмсрјс показао добру нол.у, 
спрсмност Друштна да истражујс понс формс 
дслован.а у култури. Односп са Грађанеком 
касппом осталн су коректни. Срсдииом 1929. 
годпнс “Грађанска касина са чнтаонпцом ... 
ирсссл.сна јс у новн локал у улпцп Краља 
Пстра 132 до дрогепије МазппКа. гдс јс ујсдно 
и Францускп клуб* (“Л.Г." 22.6.1929) Иј овс 
вссти ннјс јаспо да ли сс опст ради о “локалу" 
Друштва пријатсл.а <1>ранцускс. али у сваком 
случају. обс устанопс су поиово билс упубспс 
на сарадн.у. То потврђујс и н.ихопа зајсднпчка 
прпрсдба одржана на самом крају 1929. го- 
динс. Прсма ,4Лссконачком гласнику" од 28. 
децембра: “Грађанска касииа са чпгаоппцом 
и Клуб иријатсл.а Францускс прпрсднКс у 
недсл.у 29. дсцсмбра својс забавио псчс у 
прсдн.им просторнјама хотела Костиб за 
спојс члановс п пријатсл.с Како су од упек овс 
всчерн билс иајпријатиијс то 1«с бити спгурпо 
п опо зајсднпчко исчс добро иоссИсио."

Вал.а пајзад пстаби да јс Друштпо 
прнјатсл.а Фрлпцускс својс просторпјс чссго 
устуиало п другим устаноиама за њпхонс ак- 
тнвностн. на ирпмср. Шах-клубу. Пародном 
уиппсрЈНТсту, Групи за соцпјалпу п културиу 
акцију (С*КЛ). У оргапизацпјп ГКА Драгол.уб 
Трајкопић јс. тако. 18. ссптсмбра 1927. одржао 
прсдлвањс о Прпом српском устанку п Илији 
Стрсл.п, а Јован Јовановпћ. 16. јануара 1928. 
годпнс. прсдапањс о Јонану Цвијнћу. Ово су 
била и приа, нли јсдна од нрпих. истунап.а у 
јаииости онс двојицс лссковачких интслскту- 
алаца који ћс својим дслоиап.см обслсжити 
културпи п друштвснп жнпот Лсскопца тридс- 
сстнх годпна прошлог вска.

Дпс недел.е послс одржавања Фраи- 
цуског дана. у “Лссковачком гласнмку . у 
броју 15 од 11. апрпла. појапно сс на насловној 
странн чланак уредника лпста Срстсиа 
Дннпба Кониснтраиија куатурних устанони. 
Зампсао опог нсуморног покретача идсја 
бнла јс потрсба укрупн.аван.а културпнх ии- 
сзитуцпја у граду. н.иховог удружпвпња “у 
јсдном локалу’. Мзмсђу осталог. Дшш1» пншс: 
“Зашто Грађанска касина. Фраицуски клуб и 
Гупдули|| да сс нс удружс у јсдиом локалу, на 
да имају сис удобиости. А кссс нм нико нсћс 
помсшати. Зар то инјс боље исго опако нп да
сс жпни нп да сс мре. кад су иначс скоро псти 
л.удп у свнма установама. И најзад. зар то нијс 
смсшно да јсдна устанона држи јсдан локал.
*ато да сс оп једаипуг у мсссцдана отвори. или 

јои* доциијс.*
Друштво нријатсл.а Францускс јс. чини 

сс. нрио ирихватпло Диппћсв прсдлог. О њс- 
м\ сс расиранл.ало на рсдовној скушптиип 
Друштпа одржаној 31. маја (“у сцом локалу, 
\ улпци Крал.ине Маријс"). алп проНп !>с ?шинс од годниу даиа до пскакнс рсализацијс 
идсјс о укрупп.анап.у устаноиа. Вођснп су у 
мсђупрсмсну ра Јгопори запнтсрссованнх стра- Јна. а догоиор јс всроватио усиорило одсустно 
Жака Коифина. прсдссдника Друштва. због 
њсговог дужсг боравка у Паризу (Кон(Јшпо 
јс и* Парпза слао члапкс. ирс снега о борбп 
протнв тубсркулозс. “Лссковачком гласипку*'. 
а онда јс оиај тист у броју од 20.3.1926. јавио: 
•*Др. Жак Коифнно нзвсштава своју клијсн- 
тслуда сс 28. марта враНа уЛссконацса сисцн- 
јализирања \ Парпзу*).

У исдсл.у. 5. сснтсмбра 1926. годинс 
одржап јс “у локалу клуба / с.\ апих (1с 1а Ггапсс. 
у 8 сати упсчс. прпјатсл.ски састаиак члапоиа 
н ирпјатсл.а оиог клуба". а иепун мсссц дана 
каснпјс лссковачки лист јавл.а: “Читаоница 
Грађанскс каспис нрсссл.спа јс у Фрапцуски 

нзвсштавају члаиови" (“Л.
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Г.*' 2.10.1926). Бпо јс то практичио 
11НТсГр.|ЦПЈс Друштпа прпјатсл.а Фрпнцккс. 
одц. Фраицуског клубз. н Грађанскс касине. 
КористсНи псти нр(х.тор (у стиари локал 
Друштна). овс дис инстнтунијс. оргапнзопанс
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Улшш Кралш Псшрау кајојјс Сшло ссџшшис Друшшаа

у< Билтен урсђујс рсдакцнјл. Главни урсдник Душан Јан»иН. Слог п штампа ”Цицсро” ЈТссковац.


