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Француска - почасни гост Сајма књига у Београду

Са више од 600 домаћих и 
нностраних излагача и више од 
300.000 посетплаца Сајам књига у 
Београду био јс највећи културни 
догађај 2004. у Србији.

Почасни гост Сајма ове годи- 
не била је Француска. Поводом 
гога што је његова земља добила 
ово ласкаво звање, француски 
амбасадор у Београду Иг Перне 
(Нициез Регпе1) је у прсдговору 
каталога француских излагача 
записао:

зентативних књига свих жанрова; 
"српска библиотека" имала је 600 
нових наслова књига француских 
аутора преведених на српски 
језик; у "француској библиотеци" 
било је 1000 нових књига из фонда 
медијатеке Француског културног 
центра у Београду; били су ту још 
кутак за најмлађе читаоце, салон 
за сусрете са писцима и за 
предавања, информативни кутак, 
видео-програм

Поред Роб-Гријеа у госте су 
нам дошла заиста велика имена 
савремене француске књижевно- 
сти: Андреј Макин, Патрик Рамбо, 
Жан-Кристоф Рифен, Оливије 
Ролен. Фредерик Бегбеде. У дане 
Сајма, од 19-24. октобра, органи- 
зовани су бројни њихови сусрети с 
публиком и медијима на штанд’ 
Француске и на другим местима 
Београду, а Роб-Грије, Рамбо, 
Рифен и Макин одржали су преда- 
вања у Коларчевој задужбини. 
Посебно је било запажено преда- 
вање Алена Роб-Гријеа, родона- 
челника француског Новог рома- 
на: "Нови роман и нова аутобио- 
графија" ("ћЈоиуеаи готап е1 пои- 
уе11е аи1оћ1о§гарћ1е"). У част овог 
писца који је и истакнути филмски 
стваралац, у Југословенској кино- 
теци је приказано шест његових 
филмова. Том приликом уручена 
му је и награда "Златни печат ки- 
нотеке".

културна сарадња наставити свој 
успешанразвој."

а Ро1ге <Ји иугс сЈс Ве^гасЈе а сене аппее 
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еп е$регапс ^ис ссс еуепетепс $о>с ипе (ссс, сс 
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"Београдски сајам књига иза- 
брао је ове године Француску као 
иочасног госта. То је велика при- 
вилегија и изузетно важна етапа у 
даљем културном приближавању 
наше две земље. Француска је 
овде, захваљујући отворености и 
ширини духа и стручне и најшире 
јавности у Србији и Црној Гори. Ја 
им се на томе најсрдачније захва- 
Лзујем. Надам се да ће овај догађај 
да буде светковина и да ће наша
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Ни*и« РЕНМЕТ 
АмбажхЈсиг <је Ргапсе

Отварајућп Сајам, угледни 
српски писац Милован Данојлић, 
који живи у Француској. истакао је 
да француска књига почасно ме- 
сто "у нашим срцима одавно заузи- 
ма". Част да се на највећој смотри 
писане речи на Балкану обрати у 
име писаца н издавача земље- 
ночасног госта припала је, пак, 
чувеном писцу, редитељу. сцена- 
ристи Алену-Роб Гријеу.

Француски културни центар и 
Амбасада Француске уложили су 
огроман напор да на достојан на- 
чин прсдставе српској културној 
јавности француско књижевно 
стваралаштво. На 206 м2 предста- 
вљене су књнге више од 70 
француских издавача, а штанд је 
подељен на неколико целина: у 
простору "француске књижаре" 
представљено је 2000 репре-

Наша културна јавност имала 
је, доиста, велико задовољство да 
крајем октобра упозна део богате 
и разнолике француске издавачке 
продукције и стваралаштва земље 
која је једна од матица светске 
културе.АШп КоМс-СгШе!
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4-13.7. ОсмодневиаскскурзијачлановаДруштвадоПариза.
14.7. У просгоријама Друштва приређен коктсл 

францускогнационалногпразника.
20.7. Изашла из штампе "Алијанса" бр. 12. Штампање је 

помогла Електродистрибуција из Лссковца.
9.9. Представљен 12. број "Алнјансе". На промоцији 

аутори су читали своје прилоге (Сала читаоиице 
Друштва).

2.10. Излет до Тоиоле. Разгледање мсморијалног 
Карађорђевића. Сабор народног стваралаштва

Србије. У повратку обилазакмаиастира Раваница. 
Кљижсвно вече: Јован ЈовановиК Змај и француска 
књижевност (заједио са Нарадном библиотском). 
Предавање Д. ЈањиНа: Учествовали: Душанка 
ЈанковпН. Драган Радовић. Љиљана Јањић. н квартет 
КУД "Абрашевић" (Свечанасала Гнмназије).

11.11. Слава 'Света Јелсна". Домаћин славе: Јовап Тасић. У 
програму учествовалн ученици Гимназијс и Музичке 
школе (Сала Фонда пснзионогосигурања).

26.11. Гс г61е с!и (ћеа1ге бапз Гарргепн$$а§с <Ји Ггап^аЈз 1ап§ие 
е1гап§еге - предавање Пјера Шардонеа (РЈегге 
Сћагс1оппе1), аташеа за језичку сарадњу Амбасаде 
Француске, за професоре француског језика 
(просторије Друштва).

22.12. Књпжевно вече посвећеио Артуру Рембоу поводом 
150 година од рођења. О Рембоу говорили Драган 
Тасић п Душаи Јањић: Стихове на фраицуском и 
српском читали ученици Гимназије (просторије 
Друштва).

Јул-децембар 2004.
Друге активности Друштва: рад библиотеке, читаонн- 
це: сарадња са разиим установама. организацијама, 
органима:идр.

поводом

НИКОЛАЈ
ТИМЧЕНКО
(1934-2004)

компле-
кса

6.11.

На самом крају 2004. годинс, 29. дсцембра, умро јс 
изненада, у Лесковцу, Николај Тимчснко, истакиути 
српски књпжсвии критичар,есејист,филозоф.

Врстан интслектуалац, стваралац ренесансне 
културе, Тимчснко јс иза ссбс оставио дсло ненролазне 
вредности. Њсгови ссеји и књнжевнс критикс у 
најпознатијим српским п југословенским часописима и 
студијс Пеашк и завичај и Записи о песпику, вредан су 
прилог нашој књижсвно критичкој и теоријској мисли и 
чпнс частсрпској књижевности.

Задужио је Лесковац вишеструко: својим пмсном и 
мсстом у српској књижевности, својим ангажманом > 
култури родиог града. Немсрљив је њсгов допринос у 
развоју лесковачкс нериодикс, драгоцсн је његов удсо у 
ширсњу правих културних вредности н подстицању 
младих на стваралаштво, у истраживању културне 
прошлости Лссковца (о томе свсдоче, посебно, њсгове 
монографијс о историји лссковачког позоришта и о 
Народном музеју). Његова реч, писана и усмена, 
хуманистички усмсрсна и правдољубива, номно се 
читала и слушала, јер је носила у ссби снагу истине, духа, 
мудрости. Ако има правде, његово ће име бити трајно 
уиисано у историју српске књижевиости и у најужи круг

ВЕСТИ *** ВЕСТИ % * ** * *** * ВЕСТИ
Француско-српски ОАНОСИ

Поводом обелсжавања стогодшињице од оснивања 
ирвог друштва француско-српског пријате.љства. одржан је у 
Београду од 18. до 20. октобра. са преко тридесет учесника, 
мсђународни научни симлозијум посвећсн француско- 

односима у периоду 1904-2004. Учествовао јс и
саопштење о

заслужнихлесковачкихстваралаца.
Видно јс задужио и Друштво Србија-Фраицуска у 

Лесковцу. Био јс јсдан од њсгових оснивача, првих и 
најугледнијих чланова. Прво јавно појављивање 
Друштва, трибина о новом преводу Миша о Сизифу 
Албера Камија, везано је увслико за њсгово имс. Својпм

српски.м
иредседннк нашег Друштва који је иоднсо 
културној мисији нрсдратног Друштва пријатеља Француске предлозима и сугсстијама помогао је да Друштво, за ових 
у Лссковцу. На симпозијуму је учсствовала своји.м саопште- нсколико година постојања, постанс незаобилазаи 

Мирјана Михајловић. председник Алијансс из Ниша и чинилац културногживота Лесковца.
На његову иницијативу почсла је да излази 

"Алијанса" и он јој јс својим знањем и позвањем, као

њем и
сарадник нашег Друштва.

Конкурс за франкофону песму 
Так.мнчење у извођењу француских шансона одржаћс сс 

године. На њс.му могу учествовати само аматери
члан редакциЈс и нсзаменљиви сарадник, пружио вслику 
помоћ. Нијс било броја у комс сс нису нашли његовии ове ^ „

певачистаростиод 18до28година. Прванаградајсоораваку умни чланци и сссји о францускОЈ књижсвности и
ј. Упискандидатаје од 17.јануарадо22. фебруара срнско-француским књижсвним всзама. Они су

иодизали ниво "Алијансе" и чинили да будс боља и
разноврснија. Њсгови нрилози о Дидроу, Стсндалу,
Игоу, Флобсру, Јонсску приказали су
изванрсдног зналца францускс литсратурс. Са пажњом
и узбуђсњем читамо у овом броју "Алијаисс" њсгов

ФранцускоЈ
2005. Полуфинале ћс бити одржано марта у Нишу. а финалс 
9 априла, такођс у Нишу. За свс информације контактирати 
француски цснтар у Нишу (018/254-578. Обреновићсва 20) 
или Друштво Србија-Француска у Лссковцу (тсл. 214-298). га п као

Чланарина и награАИИ конкурс за 2005. гоАИну 
Управни одбор Друштва донсо јс одлуку да чланарина за послсдњи тскст, о роману Приииеза де Клеа госпођс дс 

2005. годину износи 300 динара. Лафајет.
Управни одбор јс ирихватио иредлог да сс поводом "Алијанса" ћс у свом нарсдиом броју одати дужиу

Месеца франкофоније распише наградни конкурс на тему пошту НиколајуТимчснку.
франкофоније. Душан Јањић
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ЕМ ШЕ ПЕ^ АУЕС МАОАМЕ ЈАСдТЈЕЕШЕ ВА5бА-МА2,2СЖ1, 

ШКЕСТШСЕ VII СЕ1ЧТКЕ С1ЈЕТ1ЖЕЕ ЕКА1ЧСА18
5а1оп с!'Ос1ођгс 
тсШеигз с!е

1. Мас1атс ВЛббЛ-МЛХгОМ, 
(|ис11еб бои( уоб 1шргс5510П5 аи с!еђи( с!с 
УО(ГС 1111551011 С11 (|иа1Вс (1с 1)|ГСС(Г1СС (1 и 
Ссп(ге сиКигс! ГгапуаЈб с1с Ве1§гас1е ?

Ј'ај еи 1а сћапсе с1'агг1Уег 1С1 с1еђи( 
бер(етђге е( с!е те р1оп§ег 1ои( с!е биј(е 
с1апб 1сб р1иб с$гапс!б еуепетсШб сикиге1б 
с1и рауб 1е ВЕМ1Ј5, 1е ВГГЕР, 1е 8а1оп 
с!'Ос(ођге . Ј'ај, с!с р1иб, си 1е р1ајб1г сеие 
аппее с!е рапјсјрег а 1а Гојгс с!и Цуге с1е 
Ве1угас1е ои 1а Ргапсе а еи ПпбЈбпе 
ргт1е§е сГепе ПпУ1(е сГкоппеиг. Ко(ге 
рауб а еп е(Те1 ипе робШоп рагПсикеге, 
бапб с1оШе роиг с!еб гајбопб ћЈб1опциеб, аи 
бет с1'ипс бос1е1е сри б'јп1егеббе ђеаисоир 
а 1а сикиге. С'еб1 ип ргт1е§е аи1ап1 ци'ипе 
1геб §гапс1е гебропбађШ(е. Е( ип ђопћеиг 
е§а1етем, ри^ие поб еГГоПб бом 
гесоппиб е1 бошепиб. Оопс, поиб 
роигбшуопб поие асиоп еп поиб еГГогдат 
с!е Гајге (оијоигб тјеих роиг 1е р1иб ^гапс! 
р1ајбјг ПириђНс.

Ггап?аЈ5 (јпиш1е РРР) с" 
1е сћб1пђмеиг МЕТКО

Чси а ассиеПН 1еб сјпета
рапепапа1 ауес 
сЈапб ипе баНе циј реи( ассиеПНг 350 
регбоппеб. Се Геб(1\'а1 ђепеПсЈега а п еп 
раб с!ои(ег с1'ипе (гсб ^гапсЈе сои\'ег(иге 
тесНаНцие §гасе а 1а ргебепсе с1'ЕпкЈ ВПа1, 
рге1и<Је а 1а ргерага(1оп с!'ип Геб(Ша1 р1иб 
ргеб(ј§1еих еп 2006.

Еп 2005, по(ге ас(1оп б'арри1ега 
6§а1етеп( биг цие^иеб ргшсфеб бЈтр1еб 
е( ГоПб:

поб аг(1б(еб, сЈогк Сћпб(1ап 
ВоНапбкј, 1а рћо(о§гарћЈе ауес 1а 
соИесНоп с!е рћоСо^гарШеб с1е 1а СотесНе 
ГгапуаЈбе, е( 1еб бирегђеб сНсћеб Пе 
ГотЈб1ау Ре(етек, аг( ујуам, ауес 1е 
Геб(1Уа1 с!и В1ТЕР е( 1е брес(ас1е ргебеп(е 
раг Јоберћ Нас1ј, 1а тибјцие а\'ес 1е Геб(јуа1 
с1е тибЈчие е1ес(гопЈцие 01бРа(сћ цих а 
реггтпб (Је бе ГаЈге ипс Јс1ее с!еб поиуеИеб 
(спсЈапсеб ГгапуаЈбеб (О. Иатт, ОауЈсЈе 
Ва1и1а, СоНееп). Р1ибЈеигб тап1Геб(а(1опб 
с!апб сНГГегеМб ПотаЈпеб оп( еи Неи, еп 
сЈећогб с1е Ве1§гас1е, ргеиуе ^ие 1еб аи(геб 
уШеб с1е бегђје п'оп( раб е(е оиђНееб : 1а 
Н((ега(иге а 5тес1еге\'о ци1 а ассиеПН 
Пттепбе рое(е У\'еб ВоппеГоу, с!и јагг а 
Капјјга, с1и (ћеа(ге а Моуј 5ас1 ои <Јеб 
ехроб1(Јопб а КЧб. N0115 поиб еПогсегопб 
се((е аппее е§а1етем с!е репзег а поб атЈб 
с1сб ебрасеб Ггапсорћопеб сотте 
Исбкоуас...

Иа сНГГибЈоп сикигеПе аига роиг 
ођјес(1Г с1е уећ1си1ег сЈапб (ои( 1е рауб 1а 
ргос1ис(Јоп аг(1$(14ие ГгапуаЈбе соп(ет- 
рогајпе (Јапб (ои$ 1еб ПотаЈпеб ((ћеа(ге, 
с1ап$е, аг(б рЈабНциеб, тибЈцие, пои\'еаи 
агцие).

Ие Пе\'е1орретеп( с!е сатегеб с1е 
јеипеб аг(1б(еб, Гарри1 е( 1а рапјсјраиоп 
буб^ета^јцие аих бгапсЈб Геб(1\'а1б бегђеб . 
а1Пб1 чие 1а рготоиоп с!е 1а сН\'егб1(е 
сикигеПе сопбШиегоМ 1еб ^гапсЈб ахеб с1с 
рпогке (Је по(ге асиоп аП1б(КЈие.

Иеб тап1Геб(а(10Пб ра(птоп1а1еб е( с!е 
«гапс!е еп\'ег§иге пе бегом раб роиг аисам 
1аЈббееб роиг сотрсе.

ЕпГт, 1а (епие с!е ^гапПб е\'епетеп(б 
ГебНГб е( рори1аЈгеб. (е1б цие 1а Ре(е Пе 1а 
тибјцие, 1еб пи1(б ђ1апсћеб ои епсоге 1а 
ргебеп(а(10п Пе брес(ас1еб с1е гие с!е\'гак 
регтеПге Пе сопГегег аи СеМге ипе §гапс!е 
уЈбЉШсе.

2. Еп осШћге а еи Неи 1а РоЈге Пи 
Ејуге с1е Ве1«гас1е 2004 ои 1а Ргапсе е(аК 
ПпуКее с1’ћоппеиг. СоттспС ји§ег- 
уоиб 1а соп(г1ђиНоп ГгапуаКе а Ге^агП 
(1е се( е\епетеп( сиКиге1 тајеиг ?

14оиб ауопб р1иб цие јатајб е(е 
(етојпб с!е ГатЈСЈе беси1аЈге циј ехјб(е 
епсге 1а Ргапсе с( 1а 5сгђ1е, по(аттеп( 
с!апб 1еб сЈотатеб с1сб АПб е( Ее((геб. 
1п\'1(ее сГћоппеиг... с'еб( ип §гапс1 ћоппеиг! 
Се((е 1ПУЈ1а(Јоп е(а1( 1е Гпп( е( ГП1иб(га(Јоп 
сГипе 1оп§ие со11ађога(Јоп еп(ге есћ(еигб е( 
аи(сигб с1еб сЈеих рауб, е( се( еуепетеп! а 
регппб сГепгЈсћЈг 1еб риђПса(10Пб 
сГоиуга^сб (гаПи1(б с!е 1а 1ап§ие ГгапуаЈбс.

РЈоиб а\'опб е(е га\'1б с!с 1а У1$1ђШ(е с!с 
Ге\'спетеп(, е( биг(ои(, пои$ а\'опб еи 1е 
рћНбЈг с!е сопб(а(ег сЈие Гт(еге( роиг 1а 
5егђЈе-е(-Моп(епе§го е(ај( §гапс! еп 
Ргапсе, р1ИбС|ие бер( с!е поб р1иб §гапс!б 
готапсјегб соп(строгаш$ оп( (гс$ 
^гасјеибстст ассср(е Г1п\ч(а(Јоп, е( оМ 
ра$$е 1сј ип тсгуеШеих бејоиг.

Тои( сссј рг&аде с!и теШеиг роиг 1а 
б1и(е <Је по(ге соорега(10п сикигсИе, а\'се, 
с!е рап е( сГамгс, ГћиегеС тапЈГсб(е раг 1е$ 
теШ еигб рго Ге$$јоп пс1$.

5. Еб(-се чи’Н у аига Пе 1а р1асс Па1! 
уоб ргоје(5 роиг 1е$ аббосЈаНопб Ггапсо 
бегђеб еп ргоутсе (аШапсеб, 50сЈе(е5, 
с1иђб...) ? 1ЧТоиб сотр(опб ђеаисоир $иг 
1е боиПеп Пи Сеп(ге.

Се((е аппее, поиб соп(1пиегопб <Је 
боигеп1г 1еб аббОС1а(1опб 1еб р1иб 
с1упат14иеб, Пот 1а \'6(ге Гаг( е\Ч(Јеттеп( 
раП1е, еп рп\чЦ§1ап(. раг соттосН(е, 
сеПеб цш сНбробет с1'ип ебрасе $ибсер(1ђ1е 
6'ассиеППг поб ас(1опб сикигеИеб.

МасЈатс ЈасдисНпе Ва5за-Ма22от

4. (ЈиеВ боп( 1еб ргоје(5 а уепјг Пи 
сеп(гесиКиге1?

Осих (Јотајпеб бсгот р1и$ 
ратсиНегетем $ои(епи$ еп 2005 е( а 
Га\'спјг: 1а сШТибЈоп с!е 1а репзее ГгапуаЈбе 
сометрогајпе, 4111 а ђепеПсЈе (Ј'ип соир 
с!е ргојес(еиг а 1а Га\'еиг (1и ба1оп с!и Н\те с!е 
Ве1&гас1е с! 1е сјпета 1гапда1б. Кои$ 
Сббауегопб с1опс с!е сЈесПпег, аи 1га\ егб с!е 
поб рго^гаттеб, ГШее цие 1а Ргапсе е$(, е( 
геб(е, роПеибе с!е \'а1еиг$ ипјуегбеИсб, с!е 
ГаЈге раг(а§ег по(ге ра(г1то1пе е( с1е Га1ге 
соппаиге по(ге сгеаиоп, тајб аи$$1, е( 
бипом, с!е ГаЈге рапа§ег 1еб \га1еиг$ чие 
поиб репбопб репјпемеб роиг Гћитап1(е, 
е( с1опс а Гопјогј роигсе рауб.

Ог, 1е сјпета е( 1е Н\'ге 
е1Тес(1уетем Пе$ 
сГеуабЈоп, с!с

6. Ауех-уоиб Г1п(еп(10п Пе поиб 
гепПге \1б1(е еп 2005 а Еебколас ?

Ј’ебреге, (геб бјпсегетем, рои\'01Г те 
гепсЈге р1иб Ггециеттем еп ргоутсе аГт 
с!е гепсоМгег Пеб раг(епа1геб цсп татГебС- 
еп( аи(ап( с1'еп(ћоиб1абте чие Уои$.

Сћацие аппее, аи то1П$ ип гергебеп- 
(ап( с!е ГАтђаббаПе Не Ргапсе, \'оиб гегкЈ 
\'1б1(е. Је репбе цие је роиггаЈб те <Јер1асег 
а Иебко\'ас б1(о( 1е то1б Пе 1а Ггапсорћоп1е 
раббе.

3.1/аи(ошпс 2004 а е(е (гсб псћс еп 
тап|Ге5(а(1011б сиКигеВеб ог^ашбсеб 
раг 1е СепСге сиКиге! ГгапуаЈб. (ЈиеНеб 
5011 ( 1е5 та1иГеб(а(1оп5 срн оп( рагНсчП- 
ЈегстепС тагчЈие уо(гс ебргК ?

Е'аи(отпе а сп еГГе( уи Псипг 1еб 
еГГоПб с!ср1оуеб раг Гецшрс с1и ССР (ои(е 
Гаппсе 2004, а (гаусгб с!сб тап1Ге$(а(10Пб 
с!апб (оиб 1сз Потајпсб : аг( ујбие!, ауес 1е

бОП(
уессеигб рпуПе§1Сб 

Уоуа§е, рготеббеб (Је 
гспсомгеб е( с1'есћап§еб. Ца §гапс!е Еигоре 
роН(Цие ес есопогтцис 
Еигоре сиКигеИе с( ст6та(о§гарћцие,

Еп бегШе-ес-Момепе^го, се1а бе 
??*** сопсгб1ешет раг ГогвапЈзаПоп 
ае.ч <Шзш Геупег 2005 с!'ип тМ Гсзпуа! <1и

еб( аибб! ипе
Ј'а((епс1б (Јопс уосге јтчсаиоп а рапк

<1ито1$<Г&Уп1.
Ргороб гесиеПНб раг 

пи$ап Јапјгс
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СТО ПЕДЕСЕТ ГОДННА ОДРОЂЕЊА РЕМБОА* * * ❖ * *

ПОБУЊЕНИК ИЗ ШАРАВИАА ФЕНОМЕН РЕМБО
Лртур Рембо (Апћиг Штћаис!, 

1854-1891) је рођен у Шарлвилу, на 
севсронстоку Француске. У колсжу 
сс истичс као изузетан ученик, чудо 
од дстста: већ са четрнасст година 
објављује стихове на латинском п 
француском језику. Професор 
рсторикс Жорж Изамбар охрабрујс 
га да се бави посзијом. Презирући 
грађански морал п конвенције, 
устајућн и против тиранијс својс 
строгс мајке, Рсмбо жсли да одс из 
Шарлвила. По избијању француско- 
пруског рата. иако прсд матуром, 
напушта школу и у трећем покушају 
успсва да се домогнс Париза, но 
убрзо сс враћа у Шарлвил. Показује 
пуно симпатија према париској 
Комуни, саставља чак Наирт кому- 
пистичкоГ устава. На позив Пола 
Верлена, одушевљеног љеговим 
песмама, посебно Пијаиим броуом, 
долази септембра 1871. у Париз и 
отада иочињс необичан заједнички 
живот два пссника, живот пустоло- 
ван. скиталачки (послс Париза. у 
Бслгији п Енглсској). пун сксцеса и 
скандала, који сс завршава жесто- 
ком свађом у Бриселу, јула 1873, 
када Всрлсн пуца из револвера на 
свог пријатеља н рањава га у руку. 
Брисслска драма дубоко јс потрссла 
Рсмбоа и она ћс наћи израза у 
књижици Боравак у паклу ((Јпе 
за15ои еп епЈег), крајем 1873. Пише и 
Илумипаиије (ШипппаИопз), које 
неће штампати. а онда, 1875, у

Рембо је извсо праву песничку 
револуцију у француској поезији н 
његове иревратничке идеје и 
постска пракса посталс су јсдан од 
камсна мсђаша у развоју модсрне 
свропскс лирикс. Свој псснички 
програм изнсо јс у Писму вировитоГ 
(иеПге с1и гоуам) у комс дотадашњу 
поезију ироглашава мртвом. По 
њсму, иссник мора да зарони у 
"незнано" и да у њсговим дубинама, 
као "крадљнвац пламсна", откријс 
тајну новог, до тада непознатог 
порстка у комс сс њсгова свест спаја 
са рсалношћу и преображава јс 
новим "свеопштим језнком", језп- 
ком "којим ће разговарати душс, 
који ћс сажимати све. мирпсе, звуке, 
боје..." За четири годинс стварала- 
штва, Рембо јс настојао да оствари 
својс визионарскс постичке идеје. 
Одлучивши сс изненада за мук у 
поезпји, Рембо јс иризнао свој

Вск после смрти Артура Рембоа, 
њсгово одустајање од поезије не 
престаје да се поставља као једна од 
највећих загонетки у историји модерне 
лнрике, али п као питање које дубоко 
задире у суштину размишљања о 
отуђењу човека у саврсмсној цивили- 
зацији. Изузетно рано и иормалном 
расуђивању непојмлшво, тск пгго га је 
муњевита еволуција довела до врхунца 
стваралачке моћи, овај несник је 
окончао књижевну каријеру тако рећи 
ире него што ју је п започео... ,

Да би случај изгледао нарадокса- 
лнији. Рембо је у тренутку када је дизао 
руке од свог иоетског дела био свестан 
његове књижевне вредности и нимало 
није сумњао у оно што ћс будућност 
потврдити: да његова најбоља остваре- 
ња означавају једну од најсудбоносни- 
јнх прекретница у историји поезије. То 
га ипак није спречило да свој неснички 
пут прекине управо у тренутку кад је 
остварио битне предуслове да закора- 
чи на поетски Олимп...

Усмеривши свој животнп пут и 
духовну еволуцију у неку врсту 
оностраности коју је сам себи досудио, 
Рембо је режирао судбину која ће 
унапред на симболичан начин облико- 
вати његову позицију у виђењу многих 
идућих генерација. Његово ће животно 
п песничко искуство увек изгледати 
као "нешто друго, посебно, нешто што 
је другде. друкчије речено, друкчије 
друго". Захваљујући њему, "садазиамо 
да поезија треба некамо да води". И 
заиста, чини се да Рембоова поезија, 
поготово у судбоносним раздоблшма 
историје, проговара о том тајанстве- 
ном цил>у, изражавајући се језиком 
будућности, још не сасвим нриступа- 
чним наиЈсм поимању. Револуцио- 
нарна нариска младост 1968. инстинкт- 
ивио је покушала Рембоовим именом 
изразити своје стремљење да буде 
"реална тако што ће тражити немо- 
гуће". Могврђује се његова слутња да 
ће створити посзију која ће увек 
предњачити: "Рембо је нрви песник 
још ненастале цивилизацијс", каже 
Рсне Шар. И чини се да ће то п остати: 
"ненастала цивилизација" чијим га 
песником осећамо увек ће измицати 
л^удској стварности н кретању истори- 
је, и он ће и дал>е бити оно нјто је прева- 
сходно и сада: вслики и узбудлзиви 
пссник Утопије.

неуспех, али јс њсгов иораз у ствари 
величанствена побсда модернс 
носзије. Како кажс Жорж-Еманусл 
Клансје, "за нас јс Артур Рембо 
успео да иреобрази овај свст, да 
открије нови свет у областима духа и 
речи."

Душаи Јањић

■ г '

-

двадесет и првоЈ години живота, 
дефинитивно сс одриче иосзије. 
Маставља да лута но свсту, а 
последњнх десст година живота 
проводи у Афрпци. углавном у 
Етиоиији. бавсћи се махом трго- 
вииом. Залазио је при том у нскс до 
тада неистраженс пределе о чсму јс 
оставио гсографске и етнографске 
извештаје. Тешка болсст, тумор на
дссном колсну, прекинула јс јвсгов 
боравак у Африци. У болници у 
Марсељу. послс амнутације десне 
ногс, Рембо умирс 10. новембра 
1891.

Убрзо послс Рембоовс смрти, 
излази у Паризу, 1892. године, књига 

иесничких дела (Песме,њсгових 
Бораваку паклу, ИлумииаииЈе). Аршур Рембо (Ап/шг МтНаш/) Никола Бсршолиио (1991)
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СЕт СтОЈЈАНТЕ АЖ ВЕ ЛА ШША№Е ВЕ К1МВА № ***

ШМВАШ - РОЕТЕ 

В'ШЕ С1УЊ15АТ1(Ж 

МСЖ Е1ЧС(ЖЕ АРРАК1ЈЕ

АКТНСК ШМВАШ, ЕЕ М(Ж01А1Л5ТЕ
АпНиг КЈтђаис! а аппопсс Гсроцис 

топсИаЈс. ЈасПб, 1с топс1с с!аЈ1 с1оЈ§пс с!апб 
1сб раг15 с!с за (о(аН(е 51 с1ссЈ5ЈУстсп( ^ие (ои( 
рауб ујуаИ с1апб боп с^расс е( с!апб боп (стр5 
; Н Га11ај( ци!оп си( 1сб тоуепб 51 гарјс1сб с( 
ргоргсб а геаеЈг, роиг с1гс соиусг( с1'ип тстс 
Сбргј( с1 с1'ипс Га^оп с1с уј\тс бЈпоп соттипс, 
аи тотб согс5ропс!ап(с а ссПс циј гс§паП аи 
ссп1ге с!сб с1апб с1сб сЈуШбаНопб. Ујсих рос(с 
апСспсиг а КЈтђаис!, бс бсп(ај( 1и1 тсте ип 
ссп(ге с!и топс!с спНсг ; се цш с(ај( оГГсг( а 
5С5 огсШсб с(ај( (ои( с1с тстс уаб(с, таЈ5 
ассс551ђ1е а ип рЈс(оп. 0'сп ђаб Нс сс јагсђп 
с1'сх15(спсс ји5ци'сп Наи( с!сб (01(5 е( с1еб 
сјсих, 1с ујеих рос(с соппа155а1( 1с соп(спи 
с!и топс1с с( б'еп с1ои(аЈ1 ^ис ОЈси §оиУста( 
(ои(, 5асНап( п'Јтрог(с цис11с сп(ј(с \чуап(с 
аи тоЈпсЈгс с!с(аЈ1. 1-е$ соппајббапссб 
поиуеПсб, сс ^ие поиб а гаррог(е 1а бсјспсс, 
раг1а1еп( чис 1сб угајсб сНб(апсе5 с!с сс топс1с 
с(ајеп( р1иб јттебеб ^ис 1сб 5ирро51(Јоп5 пс 
1с с1ссоиугаЈсп(. ЕЧпПш с1и топс1с, 
тајп(епап(, п'сб1 р1иб ипс раго!с с1ссога(јус, 
огсЈоппсс а стђсШг 1с то( с1и рос(с циј 
§1опЛс Гоеиугс дтпс, та15 р!и(о( 1е 51§пс 
6'сГГго1 с1с\гап( Ппсопссуађ1с с!с Гезрасе 
сп(гс 1с5 топсЈсб р1апап(б бапб ип сегсЈс 
ђсаисоир р1иб уаз(е цие (ои(с рспбсс 
ап(спсигс с1сб Ниташз ци1 б'сп(с(е с1'сп 
тсбигег 1сб сНтспбЈопб. 1Јспопт1Це с!с сс( 
сбрасс стрссНс сЈ'сбрсгсг цис поиб ауопб 1а 
уоје ГгапсНЈе аи ђои( с!и топс!е. 1.с топс1е, 1а 
(сггс, с1суспај( беја рсии (апсНб ^ис 1с гсб(с 
спот^с, 1а (гајсс(о1гс 5Јс1сга1с, оп Гс5(1тај( 51 
§гапс!с ци’с11с сп Ги( сИГПсПс а сотрагсг с( 
гсргсбсШсг аих усих $рјп(ис1$ ерпз би 
1от(ат тсНсЈђ1е, туб(спсих с( бПспсЈсих. 
и топс1с, сс п'сб( ци'ип топПс еп(гс 1с$ 
топсЈсб. Штђаис! 1с $ауа1(. 1-е сНап( \ спи с1с$ 
топ(а©1е$, 1с$ Иопгопб ђ!си$, 1еб тсг$, 1с$ 
сНстЈпб - $иг(ои( с1ап$ УОрћеНе ои 1е кшеаи 
пте - поиб гсраг1сп( ци'П п'у а ра$ с!с Гопс! 
с1ап$ ПпПпј с( ци'ип ађЈтс ђсап( б’ои\тс 
раг(ои( ои 1е ра$ с!и \'оуа§еиг Гај( 1а (гасс 
е(Та$ађ1е с1апб 1с $ађ!с $ои$ 1с \'сп( с1с$ 
гт|»га(тп5. К.јтђаис1 аппопсс 1а роебјс 
топсПа1с, СИаг1сб Ваис1с1а1гс аппопсс 1с$ 
с!сих, Штђаис! с( 1а росзЈе топсНа1с. Роиг 
РЈтђаиП, 1иј аиббј, 1е 1»1ођс с(а1( 51 рс(ј( чи'П 
епУ1$а§еа $а рс(1(сб5с \ис <Јс Га$рсс( с1сб 
ссИап§сб с( с!с$ асПоп5 с1с 1а \1(С55С с!оп( 1а 
Ниијсгс $си1с сН$ро$а1(. Вјсп цис 1с топПс а1( 
ГаИгаН схо(1С(ис с1с 5с$ соп(гсе$ сасНссб, 
Ваис1с1аЈгс $а1( цис 1с (стрб с$( \спи ои 1с$ 
гоуа&сб $с ргос1и15сп(, роиг ПсбаИсгсг 1а 501Г 
с!с 1а пои\ саи1с, сп цис1цисб јоигб сарађкб 
с!с пои$ тспсг с1'ип соЈп с!с 1а (сггс а Гаи(гс, 
јпсгоуађ!с с( ђсаи, та($ (ап( с1ој§пс ци'оп пс 
рси1 ра$ 5иГП$аттсп( асПшгсг 1с ргоШ1»с Пс$ 
тоуспб с1е (ссђпјцис ци1 оп( га\?а1с ипе (с11е 
сН$(апсс. Ваис1с1аЈгссП(:

; -
Атегзауојг, се1ш ци 'оп 1иес1е \оуа%е! 
1^етош1е, топо1опе с1 реШ, аијогсПпи,
Шег,; Летаих, Шијоигз, поиз/аИ по1ге ипа%е: 
IЈп 00513 сПхоггеиг сЈагз ип сЈезеП сГепши.

Кјтђаис! е$1 1е ргегшег рое!е 
с!'ипе сЈуШзаПоп поп епсоге 
аррагие, сЈуЈПбаНоп сЈоп1 1еб ћоп- 
гопб е( 1еб рагоЈб пе $оп( ^ие с1еб 
раП1еб Гипеибеб. Роиг рагарћгабег 
Маипсе В1апсћо(, уојсј ипе ехреп- 
епсе с1е 1а (о(аћ(е, Гопс1ее с!апб 1е 
Ги(иг, ехрјее с!апб 1е ргебеп(, п'а 
с1'аи(гс аи(оп(е ^ие 1а бЈеппе. МаЈб бј 
је бауајб се ^и'еб( Кппћаис! роиг 
то1, је баигајб се ци'еб( 1а роебЈе 
с1еуап( тој, е( је п'аигајб р1иб а 
ГесгЈге...

В'јпб(гигаеп( рое(фие јпуеп(е 
раг Клтћаис! еб( реи(-е(ге 1а беи1е 
гер!фие с!е ГОссЈ<Јеп( ћогкЈе, соп(еп( 
с1е $01, ћагћаге ршб бапб Гогсе, ауап( 
регс1и јиб^и'а Гтб(тс( с!е сопбег- 
уа(Јоп е( 1е (ЈебЈг с1е ћеаи(е, аих 
(гасННопб е( аих ргаНциеб басгееб с!е 
ГОпеп( е( с!еб геН§10Пб апНциеб 
ајпбј ци'аих та§јеб <Јеб реир1еб 
рптЈНГб. Се( 1Пб(гитеп( с!оп( поиб 
сНбробопб, бегај( по(ге <Јегп1еге 
сћапсе <Је ге(гоиуег 1еб роиуо1гб 
репЈиб ? 0'е§а1ег 1еб Е§ур(јепб, 1еб 
Сге(01б, 1еб Оо§опб, 1еб Ма§<Ја1еп- 
јепб ? Се((е ебрегапсе с!е ге(оиг еб( 1а 
рјге регуегбјоп с!е 1а си1(иге 
оссЈс1еп(а1е, ба р1иб Го11е аћегга(Јоп. 
Еп Уои1ап( гетоп(ег аих боигсеб е( 
бе ге§епегег, оп пе Гај( ци'а§§гауег 
Гапку1обе, цие ргесф1(ег 1а сћи(е е( 
рип1г аћбиг<Јетеп( боп бап§. 
КЈтћаис! ауај( ергоиуе е( героиббе 
се((е (еп(а(1оп : "II Гаи( е(ге 
аћбо1итеп( тос1егпе : Тетг 1е раб 
§а§пе." Еа роббје тосЈете а ип 
аплеге-рауб с1оп( беи1е 1а с1о(иге еб( 
ботћге. N111 рауШоп пе По((е 
1оп§(етрб биг се((е ђапци!$е аи 
§ге с1е боп сарпсе, бе с!оппе а поиб е( 
бе гергспс!. МаЈб с11с ЈпсНчис а поб 
усих Гес1ајг е( бсб геббоигссб 
\Псг§еб. Сег(а1Пб репбспС "С'еб( ћјеп 
реи! Е(соттсп(сНб(1п§исгсс цш$е 
раббс 1а-с1еббоиб?" Себ ро1п(Шеих 
аига1еп(-Пб боп§с а (аШег ип бПсх, П 
у а уЈп§(тП1еапб?

ЕЈтђаис!
РоебЈез.-ХЈпе зшзоп еп епГег 

Шипипапопб
ГгсЈасс (1е 11епе СНаг 
ГјШјоп <!е ГогаМег

Апкиг Кипкаис!

Себбспсе с!и топсНаПбте с!е Ваис1е1- 
аЈге с(, $иг1ои1, с1с Штђаис!, С51 1а соппајб- 
бапсс с!с Гебрасе е( <1с 1а уј^еббс циј Гапсапии 
1с ге§ге( <1с\'ап( 1е топПс сНттие с1 1а 
сопбсјспсс цие 1с §1ође $е 1гоиуе с1апб ип 
пои\'еаи §оиЛгс циј сх!§е р1и$ с1с \ ј(е55е, 
р1и$ с1с тоуепб 1есНп1цис5, саг Гипјуегб с$1 
1оијоиг$ р!и$ §гапс1 цие 1а рш$8апсе с!е 
ГИотте 6’у раббег раг с!с$ \ 01С5 с!и ђои1 с!и 
топс1с, 1и15ате$ с1е$ е1оПс$ с1 с1’ипе циапП1е 
с!е сН5(апсс5 $ап$ рагеП. 1-с топсНа1б1тс с1с 
Клтђаис1 а 1е с!оиђ1е сагас1егс; сГип со(е, 
ГИотте \'01( 1е топс1е ассе551ђ1с, реП1; <1с 
Гашге со(е, П е$( р1сјп с1’ап§0155е е( с’с$1 
рагсе чие аи с1е1а с!сб сотгееб соппиеб, 
5'е1аг§1( Ппсоппи 1ттсп$с, с1оп( Гс$расс пе 
реи( ра$ е1гс еп(ате раг аисип тоуеп 
(есНпјцие с!с \;оуа§е цие ГИоттс соппа?(. 
бјпоп, ГАтепцие, сс топсЈе пои\еаи, реи(- 
е(ге с1ап$ Га\'сп1г, \Чбе а \'оуа§ег раг 1а \ а$(е 
е(епс1ис собпПцие. КЈтђаис! р1еиге а саи$е с!с 
сИтеп$10п$ с1оиђ1еб, уа5(С5 с( рс(11е5, с1с 
ГшП(е топс!1а1с, (с1 ип епГапс аи ђогс1 с1е 
1'саи, чш те( аи 1аг§с 1е ђа(еаи с!е рар1ег, 
роиг чи'П "ађогс1е 1сз еро^иеб 1о1(а1пе5И. 
Епоппе с( $1 ре(1(, 1с топс1е с1иге $ап$ 
Пспоиег 1е поеис! Пе сс рагабохс рг1\е с!е 
$о1ииоп.01е раи\гс атоигеих сЈез рауз скипег^иез ! 

ГаШ-И 1е тспге аих/сгз. 1е јасг а 1а тсг,
Сс пииеШ Гтоупејпустсиг <ГЛтегијиез 
ОоШ 1с пигауе геш! уоиЈ/ге р1из атег ? Ога%ап Та51СНепе СНАК
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СЕШ С1К01ЈАНТЕ АА’8 ОЕ ЕЛ КАШЛМСЕ ОЕ К1МВЛ СЈО 

Р0Е51Е ОЕ К1МВА1ЈО ТКЛОШТЕ ЕХ 5ЕКВЕ *** РЕМБООВА ПОЕЗИЈА У ПРЕВОДУ

ОРНЕ1ЛЕ
III

О ра!е ОрНеНа ! М1е сотте 1а пејде!
Ош ш тоигиз, еп/аш. раг ип Ј1еи\ е етропе!
- С'е$1 (р<е 1ез \ ешз штНаш <1ез %гат!з

тошз (!е Хопхе^е
Т'а\ а!еШ раНе 1ош Наз (1е Гарге ННеПе;

Се1! Атоиг! ИНепе ! ()ие! гехс, 6 раихге ГоНе ! 
Ти 1е Јоп(!(п.\' а 1ш соттс ипе пе^е аи /еи;
Тез ^гсшсЈсз хиишз еШаи&ШеШ ш раго1е 
- Рл ГЈп/ии /ет61е еј/ага !оп оеИ Меи !

Зиг ГотЈе са!те ег појге ои <!огтеш !ез е1оИез,
1-ч Мапсће ОрћеНа /1о11е сотте ип %гат! 1уз. 
Поие 1гез 1ешетеш, соисћее еп зез 1оп%з хоИез... 
- Оп ешетI (Јапз 1ез ћојз ћитатз <1ез ћаИаИз.

III1о1С1 р1из (1е тШе апз цие !а /пз(е ОрћеИе 
Раззе. /ашбте ћ!апс, зиг !е 1оп% ЈЈеихе погг; 
У01С1 р!из <1е тШе апз цие за поисе /оИе 
Миппиге за готапсе а 1а ћпзе <1и 5011:..

/:/ 1е Рое/е (Н/ <р<'аи.х гауопз <1ез е/оИез 
Ти \Јепз сћегсћег, I« пиИ, 1езЈЈеигз дис Ш сиеИИз; 
Е/ <р<41 а \ « зиг Геаи. соисћее еп зез 1оп%з \>оИез, 
Та Мапсће ОрћеИа Ј1оиег, сотте ип уамЏуз.

С'ез/ (]«'ип зои/ЈЈе, Iоп!аш ш %гапс1е сћехећие,
А 1оп езрги гехеиг рогши Ше1гап%ез ћпшз;
Оие 1оп соеиг есоиши 1е ећаШ с!с !а Ха/иге 
Оапз 1ез рћипез (!е Гагћге е/ 1ез зоирјгз без пш/з;

1е \ еШ ћспзе зсз зетз е1 <1ер1о<е еп согоНе 
5ез %гапс1з хоПез ћегсез тоИетеш раг 1ез еаи.х; 
ћез заи1ез/пззоппашз рЈеигеШ зигзоп ераи!е, 
Зигзоп дгапсI /гош гехеиг зЧпсИпеш 1ез гозеаих.

Сез/ (јке 1а \ о<'х (1ез тегз/оИез. иптепзе га!е, 
Впзаи /0/1 зет сГеп/аш. /гор ћитат е/ иор <1оих; 
С'ез1 <р< 'ип та/т <Га\гИ ип ћеаи сахаИег ра1е, 
(Јп раште/ои, з'а5511 тие/ а 1ез %епоих!

ћез печирћагз/Г0135С5 зоирјгеп! ашоиг сГеИе;
ЕНе е\ сШе раг/о<з, (Јаиз ип аипе (]«< (ЈоН,
(Јиеђие тсЈ, Шоп з'есћарре ип реГи/пззоп ШаИе; 
- 1Јп сћаш туз/епеих /отће <1ез аз/гез с!'ог...

тшт
о

ЕЕ ООКМЕЕК ОИ УАЕ
С'ез1 ип Iгои с!е \ егс1иге оп сћаше ипе гтеге 
Асгосћаш/оИетеш аих ћегћез <1сз ћаШопз 
0'агусш; оп !е зо1еИ, (1е !а тоШа<*пе Ј1еге, 
Ц<И; с'ез/ 1<п ре/п\ а! цш тоиззе <1е гауопз.

Ш зоШа/ јеипе. ћоисће оихепе, Ше пие,
Е/ 1а пиаие ћај%паш сЈапз 1е/гајз сгеззоп ћ!еи, 
ОоП; /V ез/ е/епЈи <1апз Гћегће. зоиз 1а пие, 
Ра1е Јапз зоп Ш \ ен оп 1а ћитегс р!аи.

МШспз: Орћеће (Та/е СаИегу)ћез рјепз Јапз 1ез %1шеи1з. /7 ЈоП. Зоигшш сотте 
Зоипгаи ип еп/аш та1аЈе, /V/аи ип зотте: 
Хагиге, ћегсеАе сћашЈетеш: /V а /го\<1. ОФЕЛИЈА

IЈез раг/итз пе/от раз /пззоппег за пагте;
II <1оп сЈапз 1е зоЈеИ, 1а тат зиг за роћгте 
ТгапциШе. II а Јеих /гоиз гои^ез аи со/е Јгои.

То уах јссЈин што ти Густе свијао косе 
Чууне ношаше звуке твом ууху што сања; 
Слушало ти је срие пев пркроде, што се 
Јавк уздахом ноћк к тужаљком Грања.

На мирном ирном валу }де звезде сањају 
Бела Офелкја попут великоГ кркна 
Лелуја веловима који урањају...
Одјек хајке стиже из шума, из далшна.

СПАВАЧ У ДОЛУ
То ти Глас лудих мора, Гриај недоГледан 
Сломи детињу Груд, а преблаГа је оила:
То у априлско јутро леп оледи витез један, 
Јаднк лудак, немо седе до твоГ крила.

Већ вековима тужна Офелија тако 
Плови, саоласт бела, реком иипо ирна течс. 
Већ вековима кротка лудоспс њена лако 
Ромори своју романсу у лахор, у вече.

То је кут зелени којим река продре 
луикасто качећи по травама дроњке 
среорне; Где суние. са планине Горде, 
сја: то дол је мали пун свежине звонке.

Рај! Љуоав! Словода!Лудо, каква снивања! 
II« тој си аатри вила ко снеГ иипо се топи; 
Реч ти визија стесни у своја звивања 
- С« страаом се вескрај у плааом оку стопи.

Ветар велове вије, Груди јој иелива, 
Вода љуљушка вслове, сплстенс, веле; 
Иа рамсну јој дрхте, плачу ресе нва, 
Над чслом које сања трске сс наднслс.

Млад војник, ГолоГлав, разјапљених уста, 
и са модрим виљем око своГ потиљка, 
спава; над њим овлак, под њим трава Густа, 
влед на свом лежају којим светло шикља.

IIIУздишу око ње локвањи који всну;
Каткада у јови заспалој вуди Гнезда 
Из којкх малн дрхтај крила прхне у трену; 
- Тајанствена песма са златних пада заезда.

А песник каже да преко засзданс пруГс 
Долазиш ноћу, тражиш иаеће што си врала, 
И да ашдс на оодн велове таојс дуГс;
Офелија пловн, аелнки крнн врх вала.

ГЈревео: Иаан В. Лалчћ

С ноГама у зељу, спи. Осмехнут као 
V врућшш дете, тујеу сан пао: 
природо, зивај Га топло: он се стреса.

IIМириси му ноздре не драже срсима, 
он спава на суниу с руком на прсима 
мирним. Две ирвене рупе има с десна.

Превео: Коља Мићевић

Бледа Офелијо!Лепа попут снсГова!
Да, ти умре, дете, однелс су те аодс:
- Встрови што се руше с норвешких вреГова 
Шаптали су ти рсчи опорс словоде; ...........'■У
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СТО ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОДРОЂЕЊА РЕМБОА * * ** * *

РЕМБООВА ПОЕЗИЈА УПРЕВОДУР0Е31Е ПЕ К1МВА ОБ ТКЛМЈ1ТЕ ЕП 5ЕКВЕ ***

ПИЈАНИ БРОД 

(фрагменти^
БЕ ВАТЕАБ 1УК.Е 

Ега§теп(5
Док силажах, нсдавно, ннз нехајнс Реке, 
Лађари ме, осетнх, престадоше вући;
Њих, Голе, о шарене прибшие диреке,
За мете ихузевиш, Индијании бучни.

Носач сукна енГлеског и фламанскоГ жита, 
Безбрижан, без посадс бејах, у слободи!
Рекс ме, кад престаде метеж да махнита, 
Пустише да запловим куд ме жеља води.

Глувљи нсго дсчији мозак, прошле зиме,
Док ме запљускивала плима расрђена,
Ја кренух! И славнији дармар захвати ме 
Од оног што односи копна одроњена.

И од Спог се врсмена купам у Поеми 
Мора, сјајем сазвежђа обливен, и млечан, 
Гутам азур зелени, Где дављеник неми 
Замишљено понскад креће на пут вечан;

Где, наГло обојивши бунило, модрсње 
И преспоре ритмовс испод дањих кола,
Горку риђост љубави обузима врење 
Од свих лира снажније, од свих алкохола!

Звездана сам оточја видео! Где незнан 
Крај небески, раскриљсн, своГ скитника чека. 
- Скриваш ли се, уснула, у тој ноћи без дна, 
Птииа златних безброју, СнаГо новоГ века?

Но много се наплаках! Јер болне су Зоре.
И месеи је окрутан, и сунчево око.
Љубави ме опојним мртвилама море.
О, нек труп ми препукне! Нек тонем дубоко!

Ако желим европску воду неку, то је 
Локва ирна, прохладна, Гдс, кад сутон сађе, 
Један дечак, чучнувши, блед од туГе своје,
Као мајскс лептире пушта крхке лађе.

Вшие траГом шлспова не моГу да крећем,
Јер ваиш малаксалост, вали, мене мочи,
Ни оГањ ни барјаке да Гледам, да срсћем 
Лађа-робијашнииа страховите очи.

Превео: Никола Бертолино

Сотте је ЈезсешШз с!сх Ј1еи\>е5 ппраззМез,
Је пс те хепих р1из %тс!е раг 1ез ћакигз;
Оез Реаих-гоиџе5 спагЈз 1ез а\>а\еШ рпз роиг сИз1ез 
Јсз ауаШ с1оисз пих аих ро1еаих с!с сотеигх.

Ј'с1сП5 шзоиских (1е Iош 1е5 есцпра%е5,
Ропеиг пе Шс5 ЈЈаташк ои с!е со1оп5 ап%1сп5. 
Оиаип а\>ес те.ч Нспеиг5 оШ Ј1ш се5 1ара%с5 
1с5 Пеи\>е5 т'оШ 1сП55е пе5сеппге оп је \>ои1а\5.

Оап5 1е5 с1аро1етеШ5/ипеих пе5 тагеез,
Мој, 1'аШге !п\>ег, р1и5 зоигп (јие 1с5 сетеаих п'еп/аШ5, 
Је соиги5 ! Е( 1е5 Ретп5и1е5 петаггеез 
Н'оШ ра5 5и1)11оНи-НоНи5 р1и5 1потрНаШ5.

Е\ ПС5 1ог5,је те 5И15 На1%пе пап5 1е Роете 
Ое 1а Мег, п\/и5е П'а51ге5, е\ 1ас1е5сеШ, 
Ое\>огаШ 1е5 асиг5 усМ5; оп, ЈЈоиапоп Н1ете 
Еј га\че, ип поуе реп51/раг/015 пе5сепп;

Оп, 1С1%паШ 1ош с) соир 1ех Н1еипе5, пеИге5 
Е( гупипе5 1еШ5 50115 1с5 ги(НетеШ5 пи још; 
РТ5/ог(5 сјие 1'спсоо1, р!и5 \ш(е5 дие по5 1уге5, 
ГегтетеШ 1е5 гои55еиг5 атеге5 пе 1'атоиг!

Ј'сп \>и пе5 агс/прек зтегаих ! е( пе5 Пе5 
Оош 1е5 с/еих пеПгап(5 50Ш оиуег(5 аи \>о§иеиг:
- Е5(-се еп се5 тп(5 5ап5/опП5 цие (и пог5 е( ('ехПе5, 
МИИоп сРокеаих п'ог, 6 /Шиге У/^иеиг ? -

Ма!5, \>га/, ј'а( (гор р1еиге ! Ие5 АиНе5 50Ш па\гаше5, 
ТоШе 1ипе С5( скгосс е( (оШ 5о/еП атег:
Е'асге атоиг т'а %опЈ1е пе (огреиг5 ет\>гап(е5, 
б дие та (рп11е ес/а(е ! 6 с/ие ј'спИе а 1а тег!

8( је пс5пе ипе еаи п'Еигоре, с'е5( 1а Ј/асИе 
Коп‘е е(/го1Пе оп \>ег5 1е сгери^сте етНаите 
(Јп еп/аШ ассгоир/ р1ет пе (П5(С55С5, 1асНе 
(Јп Нскеаи/ге!е сотте ип рарШоп с/е таћ

Јс пе рт5 р/и5, Нсп^пе с/е \ш 1ап%иеиг5, 6 /ате5, 
Ете\>ег /еиг хШа^е аих рог(еиг5 пе со(оп5,
Л7 (га\>ег5ег 1'ог^иеП с/е5 пгареаих е( пе5 Ј1атте5, 
Л7 паџег 5ои51езуеих НогпМез пе5 рошо/15.

САМОГЈ1АСНИЦИ
УОУЕ1ХЕ5

Е бело, /7 рујно, О плаво, А тамно,
У зелено, - ево постанак ваш тајни:
А - длакав и ирни труп у мува сјајних,
Над свирспим смрадом што зује помамно,

Залив тме; Е - ледник чији Горд врх сева, 
Чадор снежни, шумна зова расиветана,
И - испљувак крви, смех лепих усана,
Кроз занос кајања, ил ’ у часу Гнева.

У- круГови, дрхтај божанствених мора, 
Пашњаии са аиоком мирни и мир бора 
Алхемија мудрим челима што даје;

О - највећа труба, пуна иике луде,
Тишина Где звездс и анђсли блуде,
- ОмеГа, о модре очи јој што сјајс!

Превео: Владета Кошутић

А поп\ Е Н1апс, I гои$е, (Ј \>ег(, 0 Н1еи : уоуеИех, 
Је сНгсп сц(е!(]ие јоиг \>05 па!55апсе51а(еп(ез :
А, чо1Г сог5е( \>е/и пе5 тоисНс^ ес1а(ап(е5 
@ш’ НотНтеШ аШоиг ПС5 риашеигх сгиеИе5,

Со1/е5 п'отНге ; Е, саппеигз пез \>ареиг5 е( пе5 (еше5, 
Еапсе пез %1аасг5 Ј1ег5, гок Н/апс5, /п550П5 п'отНе//с5; 
I, роигрге5, 5(тџ сгасНе, пге пез /е\>1С5 Не11е5 
Оап5 /а со/еге ои /с5 пгс55С5 рет(еше5;

I), сус/с5, \>Н)гетеШ5 птп.к пез тег5 \пппе5,
Р(пх ПС5 ра/15 5ете5 (/'аттаих, ра/х пе5 ппе.V 
()ис 1'а/с/пппе ппрптс аих угапП5/гоп(5 5(шпеих;

О, Зиргете С1а1гоп р/ет пех 5(ппеиг5 е(гапуе5, 
$Иепсс5 (га\>ег5е5 пе5 Моппе5 е( пе5 Ап$е5 :
- 01'Отеуа, гауоп \>/о1е( пе 8е5 Уеих ! -
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ПИК0Ј1ЛЈ ТИМЧЕНКО

НАД СТРАНИЦАМА "ПРИНЦЕЗЕ ДЕ КЛЕВ" 

ГОСПОЂЕ ДЕ ЛАФАЈЕТ
Љубавни или историјски роман

Питање жанра коме припада 
дело Госпође де Лафајет такође са 
иуно оправдања, изазива пажњу и 
разлог је за размишљање ношто је н 
оно и знак н доказ вишеслојности и не 
само књижевноисторијског значаја 
него н уметничке вредности Пркние- 
зе де Клев. Наиме, ово дело гђе де 
Лафајет је први прави нсихолошки 
роман не само у француској књиже- 
вностн: истовремено, оно егзистира 
као дело трајне књижевне вредности 
па се може разматрати ван времена 
свог настанка п историјских претно- 
ставки које га умногоме одређују али 
од којих оно не зависи. На први 
поглед, несумњиво је да је у питању 
љубавни роман, јер је љубавна страст 
нротагониста и њихов међусобни 
однос окосница и доминантни ток 
радње. Међутим. не малу пажњу 
аутор је иосветно историјском 
оквиру у коме се радња догађа и 
развија. иа се о овом делу може 
говорити као раном примеру веома 
успелог историјског романа који се 
одликује тачним и суитилним описом 
нсторијског амбијента и живота на 
двору и у високим аристократским 
круговнма савременог друштва; та 
чињеница искључује присуство ма 
каквих примеса тако честог. тачније 
иреовлађујућег у то доба псеудо- 
историјског или авантуристичког 
романа или. боље речено прозе. 
Новина коју доноси роман гђе де 
Лафајет је готово зачуђујуНа јер. 
како је нагласио Душан Милачић, 
тада. тачније у време настанка нрвог 
дела аутора Приниезе де Клев. Прин- 
иезе де Монпансије, ”у моди је био 
авантуристички роман, безазлен и 
без истине у сликању нарави. 
Д Ирфеова АСТРЕЈА још усхићује и 
најобразованије л>уде. иако гшсац 
води врло мало рачуна о вероватноћи 
доживљаја и истинитости осећања 
својих личности. Д’Ирфеови ученици 
нонављају мане свога учитеља. чији је 
главни наследник Мадлена де Ски- 
дери, а њеним делима се храни читав 
један нараштај жена”. Уопште узев, 
гђа де Лафајет се није повела ни за 
другом, такође изразитом струјом у

нрози XVII века. за иисцима тзв. 
грађанске или пучке књижевности 
која је, иопут Скароновог Ромсша о 
глумиима приказивала живот п 
личности из нижих слојева друштва п 
догађаје из свакодневног живота. 
Када се имају у виду ове чињенице о 
независности романа гђе деЛафајету 
односу на главне токове прозе XVII 
века. може се, тј. мора узети у обзир 
узгредна примедба саме гђе де Лафа- 
јет која је рекла да је намеравала да 
наиише неку врсту мемоара, што би 
могло да значи да је аутор ношао од 
намере да истинито прикаже своје 
доба, тачније да сведочи о животу у 
ужим дворскнм и арнстократским 
круговима и да изнесе једну драма- 
тичну љубавну епизоду којима је 
обиловао живот који је имала тенден- 
цију да опише. Отуда наглашена 
реалистичност п природност, а 
такође и одсуство сваке извештаче- 
ности ш го може бити само последица 
њеног развијеног укуса, културе, 
разумевања естетског феномена и 
лепе, рекло би се чак натпросечне 
скромности.

мемоара као ирвобитном подстицају 
за писање. Нанмс, н сама гђица де 
Верњ, потоња грофица де Лафајет, 
удала се без љубави, што је била 
уобнчајена нојава у француском 
друштву XVII века. Наравно, оно што 
се зна из оскудних нодатака о животу 
женс која је била дубоко експонирана 
у друштву као чест. такорећи неза- 
обилазни гост салона али која се, 
нстовремено. и издвајала из тог 
друштва но свом понашању, кара- 
ктеру и схватањима, може се раза- 
брати да њен брак није био иснуњсн 
скандалима нити је она бнла предмет 
оговарања дежурних ловаца на 
сензације: брак гђе де Лафајет распао 
се на тих начин, уз обостран приста- 
нак, као последица различитих 
природа и дијаметрално супротних 
интелектуалних особености и инте- 
ресовања супружника; гроф де 
Лафајет није волео салоне и није 
показивао склоности ка монденском 
жнвоту нрестонице: нријатељство и 
везу своје супруге са де Ларош- 
фукоом, гроф де Лафајет је иримио, 
како изгледа, сасвим мирно и 
једноставно нестао из живота своје 
жене. Дакле, аутобиографски моме- 
нат може се узети само као пола- 
зиште - брак који је склопљен без 
љубави и у који је ступила и јунакиња 
романа; гроф де Лафајет може бнти 
сличан принцу Клеву само по чиње- 
ници да није учинио ништа што би 
спречило његову супругу да поступа у 
складу са својом природом и својим 
жељама. Алњ.ако нема много сли- 
чности са појавним облицима у 
браковима писца и његове јунакиње, 
нема никаквесумње дајс гђа де Лафа- 
јет у свом браку стекла драгоцено 
искуство којс јс, уз сву нотребну 
трансформацију, преточила у књи- 
жевни текст нсихолошке вредности.

Међутим, добар зналац литера- 
туре о гђи де Лафајет и о француским 
литерарним тсмама уоиште, др 
Душан Милачић, има другачије 
минкљење; свој утисак он јс сажсо у 
овим редовима које дословно цити- 
рам: ”Сваки ће пажљив читалац 
заназити да је живот гђе де Лафајет у

•Ч
3

Госпођн дс Лафајеш

Када је, нак, реч о оном ири- 
марном садржају романа, о љубавној 
причи. близу је иа.мети помислити на 
аутобиографску потку романа или
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НАД СТРАНИЦАМА "ПРИНЦЕЗЕ ДЕ КАЕВ" ГОСПОЋЕ ДЕ ААФАЈЕТ

овде будете судили по спољашности 
често ћете се преварити: оно што нам 
се чини готово никада није истина.” 
Једна од основних вредносги романа 
гђе де Лафајет јесте та сунтилна 
граница између истине и привида, 
стварности и необуздане маште: за ту 
границу није знао псеудоисторијски, 
авантуристички или идеализовани 
роман, успоставио ју је роман гђе де 
Лафајет. У време када су живели и 
стварали Паскал, де Ларошфуко, Ла 
Бријер итд. тај нроналазак у 
књижевности био је драгоцен.

целости прешао у њен роман, заЈедно 
са њеном иустоловином и драмом, са 
њеним осећањима, мислима, снови- 
ма, схватањима части, славе, репута- 
ције, дужности, и с моралним нробле- 
мима којп су јој се ностављали. Иако 
се ни у једној прилици не појављује на 
иозорници, то је правило класичне 
уметности, Госпођа де Лафајет ирича 
у свом делу свој живот, нризнаје своје 
слабости и показује своје врлине, и 
читалац је изненађен сличностима из 
романа. Ова честита жена "јако 
воли" свог мужа, то јест не воли га 
нимало у смислу својих романа и свог 
прециозног речника. Он не познаје 
љубав и дознаје да његова жена воли 
војводу де Рошфукоа, човека чувена 
и као љубавника (волела га је једна 
најлепша жена тога времена), и као 
дворски човех, и као писац. Та 
поштена жена, која је опијена 
страшћу које се плаши, која се не 
одупире својој наклоности, јер осећа 
да је немоћна, али која се не мири са 
неверством и грехом, то је нринцеза 
де Клев, а то је и госпођа де Лафајет. 
Могло би се рећи да је госпођа де 
Лафајет писала свој роман прожи- 
вљавајући га. а није искључено да је 
она,толико слична нринцези де Клев, 
признала свом мужу да воли Ларош- 
фукоа. И госпођа де Лафајет је 
преживљавала драматичне борбе 
принцезе де Клев, не ради свог мужа, 
него ради одбране свог схватања 
славе, доброг имена и поштења." 
Иако сматрам да је ово поређење 
мало натегнуто, нарочито у истицању 
страсти којом је обузета, наводно, 
сама списателзица, мишљење Д. 
Милачића не мора битп без основа, 
напротив. Истотако, констатација да 
јс у роману испричан живот самс гђе 
де Лафајет не може се примити без 
резерве. Зато што се с пуном 
сигурношћу не можс тврдити ни оно 
пгго мисли Милачић ни став којим се 
то мишљење ставља иод знак питања, 
разложно звуче речи проф. Слобо- 
дана Витановића који каже: "У тој 
тихој атмосфери, времсном све 
удаљенијој од бучног вртлога 
монденског живота и всрсајских 
светковииа, цветало је њено трајно и 
дубоко пријатељство и љубав са 
Ларошфукоом, меланхоличним, 
мрачним и оштроумним писцем 
Максима. Њихова књижевна сарадња

и узаЈамни утицај свакако нису од 
малогзначаја."

Други нодстицај за писање 
романа могао је доћи сасвим 
спонтано као плод размишљања о 
животу у оним круговима у којима се 
кретала и жеља да и у облику књиге 
сведочи о ономе о чему је у 
разговорима у салонима и интимном 
друштву говорила. Њој се није 
свидела проза коју су неговали 
Д'Ирфе и његови следбеници али она 
није ништа учинила да том идеализо- 
ваном, псеудоисторијском и аванту- 
ристичком роману каже одлучно не и 
да га јавно негира. Додуше, за то је 
било потребно много храбрости и 
спремности за дуготрајну и неизвесну 
полемику. Конвенције су као и свуда 
увек биле жилаве, тешко померљиве. 
И зато, и њен роман има неке споља- 
шње одлике које су у складу са духом 
времена и владајућом поетиком. 
Уосталом, прециозна књижевност је 
имала нека својства која се не могу 
негирати, брига за израз и чист стил, 
на пример. Од те прециозности, нема 
сумње, има доста и у роману гђе де 
Лафајет и то је, с обзиром на њен укус 
и способности да одржи меру. једна од 
врлина њене књиге. Сем стила, гђа де 
Лафајет је следила писце те књиже- 
вности служећи се маниром који су 
они претворили у реметилачки 
елемент структуре тих дела. Реч је о 
злоупотреби тзв. епизода којима су 
писци псеудоисторијских романа, 
измишљајући згоде и незгоде својих 
јунака, само нродужавали свој текст 
осамостаљујући те епизоде и чинећи 
нх независним од главне радње. 
Нанротив, све епизоде у Приниези де 
Клев, то су обично приче које слуша 
сама јунакиња, тесно су повезане са 
главном радњом и у функцији су лика 
главне јунакнње њеног обогаћивања 
и нијанснрања; из тих нрича јунакиња 
романа сазнаје о животу на двору н о 
личностима којима је окружена, као и 
о многим чињеницама које у ствари 
поричу њену идеалну иредставу о 
животу на двору п људима; реч је пре 
свега о граници између стварности и 
нрнвида. Тако ће мајка, завршавајући 
своју причу о нонашању самог краља 
и других високих личности у љубави, 
као и дивљој међусобној мржњи 
између жена које претендују на 
краљеву љубав, рећи кћери: "Ако

***

Госпођа де Лафајет је репре- 
зентативан израз цивилизацијског и 
стваралачког духа салона XVII века. 
Захваљујући особеностима своје 
личности и интелектуалним даро- 
вима које је имала у изобиљу, она је, 
може се слободно рећи, оваплоћење 
Кастиљонеовог идеала дворанина по 
својој способности "скривања и 
показивања", али је истовремено и 
негација његовог уверења да је 
суштина бића у изгледу, у фасади, а не 
у унутрашњим духовним и етичким 
својствима која се не могу докучити 
ни анализирати, једном речју - 
адекватно снознати. Такође, гђа де 
Лафајет је оваплоћење Мереовог 
схватања да се савршен витез, тј. 
човек мора руководити начелима 
природности и духовне гипкости. Под 
природношћу Мере је подразумевао 
склад између бића н његовог 
спољашњег изгледа и стварности н 
привида. Управо та својства је 
поседовала у изузетно великој мери 
гђа де Лафајет, истовремено типичан 
изданак духа XVII века и оригннална, 
самосвојна личност која се издвајала 
из своје средине да би припадала свим 
срединама и будућим вековима.

Димишрије Миленковић: Цршеж
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Е5Т-Њ Ј1Ј5ТЕ 0'ЕТКЕ КЕСК1ЈТЕ 51ЈК бОХ ЕСК1Т1Л1Е ^ЕОЕСАТКЖ
0'АШОиКО'НС1

***

§гар11о1оз1С сз( с!суспис ип тоусп 
пссс5ба1гс с1апб 1с сас!гс с!сб ђигсаих 
с1'стђаисћс, с1с5 а§епссб та(пто- 
пјакб, с1с 1а тссЈссЈпс, с!с 1а рбусђо- 
1о§Јс, с!с5 сеМгсб с1'опсп1аиоп бсо1а- 
1гсб. Ос потђгси^сб стгсрпбеб с1и 
1110П с!с спПсг гссоигсШ а ссис поиусИс

Осријб 1оијоиг5 1сб 5ссгс1б с!с 1а 
рбус11о1о§1с Иитајпс поиб гспсЈст ип 
рси бссрпцисб с1 сгсст ипс сопГибЈоп 
с1апб 1сб С5ргј15. Иа сотр1ехие с1е 1а 
па(иге Иитајпс С51 1с 5ијс1 с!е 
потђгсибеб с1ис1сб бстпНГфисб. 1_а 
бсјспсс сИсгсИс а гсропс1гс а с!с 
потђгсибсб цисбПопб, с( а рспс1гсг 
с1апб 1сб рспбесб с!е ГИоттс с1 1сб 
апа1убсг аиббј. 5сб гсбиИа15 бот 
рагГоЈ5 сПгауатб, Јпсгоуађ1с5, сог- 
гсс1б ои 1псоггсс(5. Оп реи1 сИгс цис 1сб 
сопс1и510П5 (Јоппсеб раг 1сб бсјспсеб пс 
50Ш раб 1оијоиг5 ЈпГаПНђ1с5. 0'ип јоиг 
а Гашгс поиб боттеб 1сб 1ето1П5 с1еб 
рИспотепсб сНГГегстб, циј поиб 
рсппеист Пе 5опс1сг ипс регбоппаН1е 
(раг ехстр1е, цгарНо1о§1С, аб1го1о§1е, 
рагар5усИо1о§1е, ргесНсНопб с1и (ЈсбНп 
ИитаЈп, а\'спјг, Иогобсорс). Аијоиг- 
(Ј'ИиЈ 1сб тесНа у рагНарет (Јс р1иб еп 
р1иб. Иа ^иебНоп (Јс ба ргорге ује, (Је 
50П сЈсбПп, (Јс 5оп ауепјг ои (Јс ба топ 
сусп1ис11с ргсоссире 1оијоиг5 сИа^ис 
1ПсН\чс1и - НсбЈгсих с1с бауојг 1а усп(с 
5иг 501тсте, боп сагас(сгс, 5С5 ргосеб- 
биб р5усНо1о§фиеб, сп ип 11101 (Је 
соппаИгс ба рсг50ппаП1с.

СтбПисПоп П'аијоигс1'ћи1 еб1 ип 5ије1 
сотрНцие. Тои11е топсЈе сз1 тесотет : 
1сб е1еуе5, 1ен ргоГеззеигб, 1ез рагеШб. 
Сопинет гезоисЈге се ргођ1етс ? 11 у а 
ђеаисоир с!е ро1ет1цие5, тајб 1а 5о1иПоп, 
11 у еп а раб. Н'е1а1 Пап5 по5 есо1еб пе 
сћап§е раб.

Ие М1п151сге с!е ГеПисаПоп 5'еГГогсс 
с!е ноиуег с1е ђе11е5 Гогтеб 1апсНб ^ие 1е 
сотепи геб1е Јпуапађ1е. С'еб11е ргођ1ете! 
Еп §епега1,1е5 ргоГеббеигб п'ассер1ет ра5 
с1с поиуеИеб ЈсЈееб. Пб 1гауаШет ргеб^ие 
с!е 1а тете тапјеге чие 1еиг5 апс1епб 
ргоГеббеигб. Ое Гаигге со1е, 1еб е1еуеб пе 
бот раб тоПуеб. Оп соп51с1еге Гесо1е 
сотте 1е рјге еппепи е11а рјгс рете. Оп 
уа а Гесо1е роиг беб рагеШб, беб ргоГб. Ис 
1гоЈ51ете §гапс! ргођ1ете, сс 5от Пе5 
по1еб. Тои! 1е топс1е раг1е ^ие 1е5 по1еб пе 
бот раб јтропатеб, тајб, еп е(Те1, се ци'П 
сотрге угаппет, се 5от роипат с!еб 
по1С5. ђа Гогте! Ег пеп с1'аи1гс. Ј’есои1е 1еб 
е1е\'еб циј сНбет : "51 \;ои5 те с1оппег... 
АИ, ј'аигај с!е 1а сћапсе..." Роиг то1, с'еб1 
гЈсНси1е ! Оп п'еб1 раб аи тагсће ! Сеие 
аипобрћеге т'е1гап§1е. Је уоис1гаЈ5 50П1Г 
сГ 1С1 ПптесНагетет, таЈ5 је пс реих раб. 
Је с!о 15 аиепсЈге епсоге ип ап.

Еп аиепс1ат, је репбе ђеаисоир а топ 
ауеп!г. Је сго15 ^ие је Гегај те5 е1ис1е5 а 1а 
РасиИе с1'есопотЈе а Ве1§гас1е. С'е51 ип 
ђоп сИојх, је 1е 5а15. Ј'ај с!и 1а1ет роиг сеие 
ргоГе5510п : је 5Ш5 ргаНцие е1 1геб 
соттипЈсаПуе. ВЈеп 5иг, је пе 5а15 ргеб^ие 
пеп с1'есопот1е, та15 П п'у а раб 
сЈ'ођб1ас1е5, је Гарргепс1га1.

шсНјосЈс с1с Пссои\'сг1с с1сб с(а1б, 
бспНтсШб, ргојс1$, ђс$01П5 Иита1п$, 
1ои( сс1а роиг $с1ссНоппсг с1е$ 
сапсН(Ја1$ ^и'П $011 саПгс тоуеп, 
$ирепсигои (ссНпЈсЈсп.

Је реп$е цис 1а $1ађИПе р$усИо1о- 
§фие ($1 ^исЦиЧт с$1 р1и$ пегусих ои 
тот$, с1сргс$$1Г ои поп) п'с$1 ра$ 
ПпсНсе с!с 1а сарасЈ1с с1с (гауаП (Јс 
ГИоттс, рагсс цис 1'сии р$усИо1о§ј- 
^ие рси( ЈпПиепссг ГесгЈшгс, раг 
схетр1е еп са$ с!с $1гс$$ ои с!е та1асНс. 
С'с$1 ип с1е$ ПеГаи1$ с!с 1а цгарИо1о§Јс. 
Ос ссИс тагПегс ипс апа1у$е §гарИо- 
1о§фие (Гапа1у$е с1с 1а сН$1апсс еп(гс 
1с$ Н§пе$, (Је$ 1еигс$, (Ји тос1с (Ј'стр1оЈ 
(Јс 1а таг§е, с!с 1а $ј§паШге гопс1е ои 
ај§ие) п'с$1 ра$ 1оијоиг$ соггсс1с.

Сеие (есИпЈцис пои$ тоШгс 
1с$ $ссге($ (Јс по1гс $1§паШгс а $с$ 
НтПе$. Ие$ §гарИо1о§ис$ сих-тстеб 
тсисп( цис1цие$ ђсто1$ е1 гарреПет 
^ис 1еиг бсјепсс п'с$1 ра$ схас1с. Ат$ј, 
1е §гарИо1о§ис пс рсш ра$ (ЈеШгтЈпег 
Га§с с1 1с $схс, тај$ сс ци'П рсШ 
НсШтПпег с'с$1 Га§с тета1. II е$1 
аи$$1 Јтро$$1ђ1с с!с циапППег 1'јте1- 
П§епсс. Мај$ ипс цисбНоп $'Јтро$е 
$ап$ се$$е : "Е$1-П ји$1е П'е1ге гссги1е 
$иг $оп еспШге ?" Иа р$усИо1о§Јс у 
гсропс1га-1-с11сипјоиг?

Мапја Уикзапоугс 
Еусее с1с Иебкоуас

Тапја К.0С16 1Јп роетеОттпјс МИепкоуЈс: пеззт

Еп сс ^иј сопсстс 1а §гарНо- 
1о§јс, ипс Псб 1ссИп1цис$ сх1$1атс$, с1 
1ге$ тоПстс аијоигс1’ИиЈ, 1с$ орттпб 
с1и риђНс $от раг1а§ес$. Сс11с бсЈспсс 
с1с$ еспШгсб (ЈоЈ1-с11с с1гс рп$е роиг 
ипе сИо$е $спеи$с с1 аиШепПцис ? 
Е'стр1оЈ (1с ссис 1есНпфие би$С11с 
ђсаисоир (Је соп1га(НсПоп$, с1 Пс$ 
ра$$1'опб аи$$1. А топ аУ1$, 1а 
§гарИо1о§Јс а $е$ а\'ата§с$ с! $с$ 
НсГаи1б. 1Јп с1с $с$ ауап1а§е$, с'с$1 ^ис 
сеПс (есИпЈцис Ггап^аЈбс ($оп ђсгсеаи 
е$11а Ргапсе) регтс! Нс$ $опс!а§еб (Јс 1а 
р$усИе ИитаЈпс с!'ипс ташсгс гарШе 
е1 еШсасе. С'е$1 а саи$с Нс се1а ци'е11с 
е$1 с!е р!и$ еп р1и$ гсрге$еп1ес Нап$ 1е$ 
НотаЈпез сНГГегеШб (Је 1а ује. 1г

М01Јб А(ЈТКЕб, бЕКВЕб ...
11а 1егге МегИе пе с1оппе раз с1е гесоНе 
Раз с!е %егте с1стз ипе %гсипе роигпе

Мсиз, реи1-е1ге, а\>опх пош оидНе
сш /опс! с!е Гсипе
зоиз 1ех сепс/гех
ип реШ јоуаи \>егтеН
с/оп11а Нгспхе ЈегаН јоис/ге 1е %е/
срп епгоке поз хепх
е1 епскате поз тспиз
пот етрескаШ
с1е Иег ипе %егде
ип /гиН хирегке
с1е Уо/оШе е! сГатоиг.

Оттпјс МИепкопс: пеззт
КиЦса Тинсепко
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ТКАО(ЈСТ10№

*** ***

* * * ПРЕВОАИ РЕНЕ ШАРкем: силк
СШВЕЕ РЕШЕТО

Р1иб П сотргепс!, р1иб П боиОте. Р1иб П заћ, р1из П еб1 ПесНЈге. 
Ма1б ба 1исЈс1Ј1е еб1 а 1а тебиге с!е боп сћа^пп е1 ба 1епас11е а сс11е 
с1ебопс1ебеброЈг.

ће с1еб1г пе зете П1 пе тоЈббоппе, пе биссеПе ци'а 1иј е1 
п'аррагИеп1 чи'а кп. II бе сЈез^пе серепПат сотте 1е сгеапаег 
аћбо1и.

Што више разуме, то внше пати. Што више зна, више Је 
расцепљен...

Али његова луцидност је равна његовом болу, а његова 
жилавостравна његовом очајању.

Жеља не сеје и не жање, не следи ничему него њему, 
припада никоме него њему. Он је означен, међутим, потпуно 
као повереник.

Млади, ви ћете сами одмах знати да кажете истину, да јој 
оцртате опо почегно, осмех који не предвиђа.

Не свија се, пролази се.Треба проћи, дотакнути крај. 
Простор будућности чије се срце окруживало, скупно се.

Мрморење љубави, мрморење мржње.Он се није отимао, 
потонув у лавиринт, у невидљиво горке беде једне ратничке 
тајне, да не би више чуо.

Лено се брисала са венца на крову прнча детињства 
сукцесивнеласте.

и не

Јеипсб, а 1а тти1е, уоиб беи1б бауег сћге 1а уегЈ1е, еп ПеббЈпег 
Гјп1па1, ПтргеуоуаШ боипге.

Оп пе соШоитс раб, оп раббе. Оп П011 раббег, оп 1оисће аи
1сгте.

к'е1епс!ие с!с Ги1иг с1оп11е соеиг б'етоигаЈ1 б'еб1 герНее.
1Јп тигтиге 6'атоиг, ип тигтиге <Је ћате.И пе бе ПегоћаЈ! 

раб, б'епГоп9ат <Јапб 1е с!ес1а1е е1 ПпуЈбЈћШсе с1'ипе арге раиуге1е, 
сГип бесге! тагПа!, роиг пе р1иб еШепсЈге.

РагеббеибетеШ б'еГГадак с!е 1а сотјсће с1и 1ок 1а Гаћ1е 
сГепГапсе с1е Г1нгопс1е11е биссебјуе.

Превео: Драган Тасић

01ЛМР1ААЕВЕКТ1

01Јаш блшижт-њб... КОЈ1ЕТ
ПЕСМА ПЛЕСАЧИЦЕОиаш1 заигоМ-Нз срГЛппег 

отте еп 501 ипе Јат ргоЈопАе 
соттеа Гаике с!и сп ?

О, ти који ме називаш плесачицо.м, 
знај данас да ја нисам научила да плешем. 
Срео си ме малу и разиграну док сам 
плесала на путу и пред собом гонила своју 
плаву сснку. Вртсла сам се као пчела, а 
полен златножутог праха прекривао је 
моје ноге и моју косу боје земље.

Видео си ме како се враћам са извора 
љуљајући амфору на својим слабинама. док 
је вода, у ритму мојих корака, прскала по 
мојој туници попут округлих суза, поиут 
срсбрних гуја, попут куждравих вретенова, 
који су, ледени, поскакивали до мојнх 
образа. Корачала сам лагано, озбиљно, али 
ти си мој корак плесом именовао. Ниси ме 
глсдао у лице. али си пратио покрете мојих 
колена, њихање мога струка; на песку си 
разабирао облик мојих голнх пета.трагове

копче на својој хаљиии: ти наЈлепше пле- 
шсш кад од менс одлазиш, с.мирена и пови- 
јених колена, и кад ме, одмичући, гледаш с 
брадом на рамену... Твоје тело ме памти, 
подрхтава и колеба се, твоја бедра тугују за 
мном и твоји бокови ми захваљују. Гледаш 
ме осврћући се, док твоја видовита стопала 
одабиру пут. Одлазиш свс мања и обасјана 
сунцем на заласку, док. на врху косе, не 
постанеш, у својој’ наранџастој хаљини. 
витка као усправни пламен који непри- 
метноплеше..."

Ако ме напустиш, отићи ћу, плешући, 
ка свом белом гробу.

Поздравићу, нехотичним и сваки дан 
све споријим плесом, светлост која мс 
створи лепом и видс вољеном.

Последњи.м. трагичним плесом ухва- 
тнћу се у коштацса смрћу, али ћу се борити 
само да бих са захвалношћу подлегла.

Нека ми богови подаре складан пад. 
руку спојених над главом, једнс ноге 
савијене а друге испружене: спремна да 
лаким скоком пређем праг царства сени...

Називаш мс плесачицом, а ја не у.мем 
да плешем.

б Гахтег запз роШ с!'ог%ие 
Гсптег е! пе јатспз Ј1тг 
(оијоигз гесоттепсег 
1е с1еззт с!е ш поисНе

је (е с/еИге с1е 1а пицие 
аих сћеуШез
је (е рШе с1е реп/з атоигеих 
(е ппззеИе 6 зр1енс1еиг 
(е р1о\е е( Гога%е 
(и пГтптез е( (и т'а((агс1ез 
1а ои (и Гаррагпепз 
е( те гепшз а Гех(азе.

мојих раширених прстију, којс си 
упоређивао са траговима пет неједнаких 
бисера.

ОЛИМПИА АЛБЕРТИ

К АД ЋЕ ОНИ ЗН АТИ ... Рекао си ми: "Убсри то цвеће, потрчи 
за тим лсптиром..." Јср ти си плесомКад ће они знати да Волети 

отвара у себи дубоку Глад 
као у освиту вриска?

називао и моје крстање, н сваки наклон 
мога тела над гримизне каранфиле, и 
покрет који бих пред сваким цветом 
поновила забацујућн на раме непослушну 
сшарпу.

Превео: Рисшо ЛаиновићО волети те као вечну музику 
волети тс и никад не стати 
увек започињапш наново 
иртање твојих усана

У твојој кући, сама између тебе и 
високог пламена свстиљкс, казао си ми: 
"Плеши!",аја нисам плесала,

Али нагу у твом наручју, всзану за 
твоју постељу ватреном врпцом задо- 
вољства, ти си ме ипак назвао плесачицом, 
видећи како под мојом кожом, од мог 
стегнутог грла до мојих свннутих стопала, 
струји дрхтај неизбежне насладе...

Уморна, поново сам везала косу, 
си је гледао како се покорно, као гуја коју 
очарава флаута, увија на мом челу.

Твоју кућу сам напустила
Олимпна Албсрти јс рођена у Антибу 1950. танЈтао. Ти нс плешеш најлепше 
дутор јс 11И1НС збирки псспма и романа. мени хиташ заднхана и кад, обузета жељом
Довила јс награду Францускс Акадсмијс 1986. која распаљујс тело, всћ на путу тргаш

лудујем за тобом 
свим својим бићем 
отимам ти љубаанс јаде 
умивам тс росом о дивото 
савијам те и препуштам бури 
ти ми заповедаш и задржаааш ме 
ту Где си ти Господар 
и до усхићсња ме доводиш.

Превела: Љиљана Јањић

а ти

док си 
кад к

ЗТоте ОаопеИе Со(еие
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Л ппанса Србиј<1-Фраииуска у Паризу

БЕЛЕШКЕ О ПАРИЗУГРАД СВЕТЛОСТИ
У првој половнни јула прошлс годинс 

Ллијанса Србија-Француска из Лесковца 
органнзовала јс за својс чланове п>пговање у 
Париз. На пут сс крснуло 4. јула увечс, ауто- 
бусом Туристичкс агснцијс" Јовић травсл".

Поштосмо, послс задржавања и ноћења у 
Бсчу, половину нутиика. онс мла!)с. оставнли 
у Евродизнилснду, у Париз улазимо око 
поднсва, кроз кшиу п вслику саобраћајну 
гужву. Хотел Алсзија налазимо у Улици 
бил»а. у близнни Порт д Орлсана, послсдњс 
сганице мстроа 4. Одмах после смсштаја, 
мстроом клнзимо ка самом цснтру - Снтеу. 
Занимљиво јс цснтром Париза ићи и 
насумце, а за сваку оријентацију ту јс 
Дјфслов торањ. Тако откривамо чувсну 
фонтану Светог Михајла. на почстку 
Булмнша. а онда. прошавиш мост на Сени, па 
порсд Лувра. тражећи најкраћи пут ка 
Бобуру. откривамо прелепу цркву Свстог 
Еустахија.

Када сс аутобусом кренс у 
обилазак комплскса Дома инвалида 
којим домиипра Мансарова црква Свс- 
тог Луја, грађсна језуитским стилом. са 
златом опточсиом куиолом, у Улици 
Варси прођс сс порсд ранијсг хотсла 
Бирон у комс јс сада смештсн Родснов 
музеј, а впсока ограда скрнва великн 
врт са најразноврсипјим биљсм н 
Роденовим скулитурама. Онај ко има 
среће можс на трснутак, ако у правом 
момснту управи ноглед у добром 
смсру, да између густо олисталих граиа 
на тренутак види Мислиоаа, и го с 
леђа. Тај нсочекиванп дар, да сс бар на 
један трен видс обрисп чувснс скулпту- 
рс всликог мајстора, када су свс мислп 
усмерене здаљу којс је Луј Четрнаести 
подигао за смештај 7000 ветсрана. 
оплемењује мислн п ствара чудаи осе- 
ћај који сс може доживсти само у кои- 
такту са правом. вслпком умстношћу.

Као део композиције КаГшја па- 
кла. инспирисане Дантсовом Божан- 
ственом комедијом. која јс трсбало да 
будс улаз у Музеј примењсне уметно- 
сти. Мислилаи нијс нп замишљсн да сс 
гледа с лсђа. Реплика оригиналнс бро- 
нзанс фигурс представља самог Дан- 
теа. п сада је усамљена у врту.

Постоји још једна рсплика Ми- 
слиоиа и она се налазп на вајаревом 
гробу.

излазим нз Бобура н тражим иајближу 
станицу метроа. Ваздух још мирише на 
кишу која је у рсткпм алијаким налстима 
цслог дапа омстала ходачс што пису 
никаква другог посла имали до да крстарс 
нсиознатим улицама, вођспп пнстипктом 
п тражсћи да их сам град изпсиадп печим 
што иису очекивали да виде. Пролазим 
порсд огромнс саксијс која је као 
умстничка пнсталација постављена иа 
дну косог илатоа иснред Центра сезајући 
му чак до другог сирата. Тај плато често 
уметпицнма такозваие копцептуалне 
уметности служи за приказивање њихо- 
вих уметничких пдсја, али је то п место за 
извођсње најразличитијих перформанса, 
па п всштииа других извођача: кловнова, 
плссача, егзибициониста...

Од нзлаза из Цситра ка врху платоа 
лсво се избнја до кафса са огромном 
тсрасом на којој је порсђаи вслики број 
малпх, округлнх, "француских" кафе- 
сточића. Сви опи су урамљени са по две 
лаке, плетенс столице, порсђане тако да 
свака глсда ка платоу, као да су намс- 
штене да сс одатле прати програм. Онс 
остају тако п кад се иа њему ништа не 
догађа, иако јс то веома ретко. Ако ништа 
друго, па његовпм бстоискпм плочама ћс 
се поиеко сунчати или јсдноставно дангу- 
бити гледајући у стаклено-металну кон- 
струкцију Бобура и успут - проссћи. Баш 
лево од овог кафса, уиорсдо са Цснтром 
и. по духу. у склопу с њим, стоји фоитана 
" Игор Стравииски".

Базилика Сакре-Кср

У разгледање Париза са професио- 
налним водичем крсће се проласком поред 
Монпарнаса, Луксе.мбуршког парка и 
Сорбоне. а од трга Конкорд окреће се 
Јелисејским пол.има до Тријумфалнс капије. 
Одмор је најбољи на Трокадеру. одакле сс. са 
платоа из.међу Музеја мора п Музсја човека. 
Парнз види као на длану. Послс Трокадера. 
поподне је посвећено Лувру у коме бирамо 
оно најбоље. Мнлоску Венеру и Нике 
Самотракс. Рснесансу.Ђоконду...

У Версај одлазимо наредног дана. пратс 
нас киша и ветар. али то не смета да видимо 
"собе планета" и вртове на80хсктара,са 1500 
фонтана, Молијерови.м позориштем и 
ндеалним село.м.

Поподнс је посвећено Монмартру и 
базилици Сакре-Кер. на са.мо.м његово.м врху. 
Лево од ње, тесно.м уличицом долази се на 
Тертр. чувени трг сликара који уоквирује 
велнки број башти кафића и рссторана. У 
повратку са Монмартра не треба пропустити 
шстњудо Мулсн Ружа, у ко.ме још увек може 
да се виде чувснс представс са играчицама 
кан-кана.

Дневно се париским метроом 
превезе око половиие становпика 
Париза. Њсгову утробу чини шеснаест 
линија мстроа којс повезују свих 
двадесет арондисмана. Када јс слика 
базилике Сакре-Кер са првим мраком 
почела да нестаје са хоризонта.

Станица Шатле налазн се у самом 
центру Париза, иа левој обали, н јсдна је 
од најпромстнијих. У онштој гужви, 
будући да сс ту укршта неколико линија, 
иијс могућс открити да ли гомилс људи.

гггг-.

О^ешг
V**

• 41

Послсдњегдана у Паризу иде се бродо.м у 
разгледањс града са Сенс, а оставл»ено је и 
слободно време до вечерњегполаска на пут.

На повратку, после ноћне вожње. по 
плану, аутобус стиже у "најлепши град 
Европе" - Салцбург. Ту се поново ноћи, а 
сутрадан. на самом крају путовања, послс још 
једиог заустављања код Беча. полази иут 
Србијс.

Ж.Т.
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БЕЛЕШКЕ О ПАРИЗУ
савремсног Париза. Пссма тс младс 
црнкињс, у ритму који јс донирао негдс са 
најудалзснијсг југа, чпнила јс да у мсни 
полако ишчсзнс осећај разочарсња 
поновним сусрсгом са градом свстлости. 
Париз који сам иамтио био је другачији. 
Оно што мс јс сада, послс дугог низа 
година, у овом граду дочскало разорило је 
моје заводљиве илузијс и пријатна сећања 
иа младалачкс данс. Тск јс ова музика, 
коју сам сада, на нсочикиваном месту и 
сасвим случајно, слушао са људима из 
свих крајсва свста, својом унивсрзално- 
шћу објашњавала ис само шта се са гра- 
дом светлости и људима који у њсму живс 
догађало него јс показивала и оно што сс 
догађа,откривајући нову оссћајност, нову 
сстстику, пову идеју о прожетости 
култура и могућсм заједништву народа. 
Никомс на том малом, бучном, под- 
земном тргу ннје било потребно да будс 
музички зналац да би схватио у чему јс 
њсна новина и о чсму псва. О она је била 
лако разумљива свакомс зато што је у 
ссби иосила оио што јс саврсменим љу- 
дима заједничко и на тај начии, говорсћи 
о новом добу. прслазила јс свс границс.

који у таласима израњаЈу из различитих 
тунсла, улазс или излазе из мстроа. Иа 
чворнштима гдс сс укршта ио исколико 
ходиика направљсно јс мало вишс 
простора, иалик малим трговима каквих 
јс горс, у "дневном" Паризу много. Таквс 
иодзсмне тргове, опст, користс разни за- 
бављачп. углавпом музичари п ту изводс 
своје всчис, патетичне мслодијс, очску- 
јући од бројних пролазника ситну награ- 
ду, од којс ћс имати за днсвис трошковс. 
Науглуједиогтаквог "трга" уутробиста- 
ницс Шатлс паилазим на двојс младих 
музичара како сс спрсмају да отпочну свој 
програм. Млада црнкиља и младић 
арапског нзглсда моитирали су мало му- 
зичко иојачало прикачсно на акумулатор 
аутомобила. а потом и високс там-там 
бубљевс на нестабилним сталцима 
облепљсиим селотејп траком. У почстку 
сс чинило да ће сва та "скаламерија" 
наједном да сс сруши, јср јс дрхтала на 
сваки додир. Поред зида, супротно од 
малог орксстра, всћ су сс наређали људи 
који су, очиглсдно, чекали да "концсрт" 
отпочне. Бпло је необично видети да неко 
чека да чује музицирање извођача из 
метроа. иа су мс та слика и лсжерно 
постављање инструмената натсрали да и 
јазастанем.

Када јс монтираље било готово, 
девојка јс прсбацила каиш гитарс ирско 
главс и окинула нсколико пута прско 
жица, тск да провери да свс фуикционишс 
и штима. Младић је, нс скидајући скоро 
догорслу цигарету са угла усана, испро- 
бавао својс бубљеве, добујући врховима 
прстију по затсгнутој кожи, а длановима 
би тако притискао но ободу инструмснта 
да сс добпјао вах-вах звук, који је нали- 
ковао јауку. Ти ирви звуцп елсктричнс 
гитаре ијауци бубљсва падјачали су врсву 
по ходницима и сскалаторима и привукли 
још више људи да застану, тако да сс на 
простору са кога су на разпс странс 
водили и однскуд доводили ходници 
окупнла вслпка група иајразлнчитијпх 
ликова. од очиглсдно нсуредиих клошара 
н иафрцканих и утсгнутих бсспослепих 
дама, до брпжно ужурбане господс 
пословиог изглсда. Девојка јс онда нри- 
шла микрофопу, поглсдала у младића и 
дала му знак да почнс.

Њсн глас и сстна мелодија коју је 
псвала зауставили су свако крстаље на 
том иодземном тргу. И они који су послс 
свакс шкринс кочница подзсмних возова 
куљалн из утробс Париза морали су да 
стану н да чују песму црнс сиренс, нс 
могавши да сс одуиру њеној прнмамљивој 
моћи. Била јс то музика која јс ио 
сснзибилитету доиирала до свакс душс 
којс би сс дотакла. Како то само тонови 
склопљени у мелодију могу, чииило сс да 
јс свакомс разумљивим јсзиком тумачсно 
оно што јс суштииа саврсмсног свста и

Сутрадан сам, послс напорног оби- 
ласка Монмартра и базиликс Сакрс Кср, 
када сс всћ ухватила летња ноћ, журио на 
станицу Шатле да још јсданпут чујсм му- 
зику нсобичне црнкиљс. Нажалост, 
тешко сам се сналазио у колоплету лнннја 
мстроа и, мада сам издалска кроз ходникс 
очскивао да у врсви прспознам звуке 
гитарс, када сам стигао било јс касно. 
Девојка и младић су били на својим 
местима, али всћ су паковали ннстру- 
мснте. Док сам прилазио, примстио сам 
како неки бсскућник из искрзанс путнс 
торбе вади фигурину урађену у дрвету и 
нуди је на поклон псвачици. Девојка је 
узела поклон, "афричку краљицу", и 
заглсдала га, а човек јс, уз осмех 
снебивања, поново посегао у торбу и отуд 
извадио поломљену руку фигуринс 
показујући девојци како би трсбало да 
стоји. Прихватајући окрњсни дар са бе- 
зазленим смешком, девојка јс "кралшцу" 
н њену поломљсну руку са осталиу 
стварима смсстила у своју торбу.

Центар Помпиду посвећен је савре- 
мсној умстности. На њсгових нсколико 
нивоа налазе сс Музсј модсрне национа- 
лне уметности, Атеље Бранкузи, Мултн- 
медијална библиотска, Институт за 
истраживање акустике, бројне сале п 
галерије у којима се изводс спсктакли и 
инсталације са новим тенденцијама у 
музици. плесу.тсатру итд.

Са знатижсљом сс пењем покрстним 
стспеиицама које иду поред самс констру- 
кцијс Центра. са спољне странс, зашти- 
ћснс туиелима од плексигласа. На петом 
нивоу, куда је највише посстилаца одла- 
знло, нанлазнм на гостујућу изложбу 
најбољих дела савременс у.метности из 
збиркс музеја у Лођу. На самом улазу 
"стајао" јс Матис. а онда. по разним 
сала.ма направљеним од прсграда на 
целом спрату - Брак, Пикасо, Модиљани. 
Дали, Гоген, Кандински...

Уморан од силногтумарања по сала- 
ма Бобура и всћ засићен дсла великих 
мајстора, долазим до последње сале, на 
севсрној страни петог нивоа. Кроз 
стаклени зид. у даљини, указујс ми се 
величанствен призор, по лепоти раваи 
дслима која сам до малочас "упијао". Ако 
постоји пролаз који нас право води ка 
нсбу, онда јс он морао да буде ту. У 
даљиии, нс внше на зсмљи али још ни на 
нсбу, всћ окренута љему, показујући 
сасвнм сигурно нут ка Богу - стајала је 
Базилика. Знао сам, било је то Брдо 
мученика и Свето Срце на љсму, срце 
Христово што отвара врата небесима, 
храм у изражсном византијском стилу са 
једним од највећих мозаика на свету - 
приказом Богочовска раширених руку.

* > ^ I
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* $ 
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г ■' I
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I*IС1 I
• *.

I

Улаз у париски мешро

Када су послс крсшснда, у комс јс 
младић оставио инструментс и палицама 
почсо да свира по ксрамичким илочицама 
зидова метроа, водоводиим и вентилаци- 
оним цсвима, одсвирани последњи акор- 
ди, проломио сс громогласни аплауз, као 
на правим коицсртима. Мпоги су прила- 
зили музичарнма п иоздрављали сс с њи- 
ма, а младић је отворио кофср од гитаре у 
којсм су били музички дискови са 
снимљеним мелодијама п продавао их 
пролазницима. Они који нису имали да 
купс диск у кутију су остављалн новац и 
одлазили. Највише их јс, ипак, остало да 
сачскају новс композицијс. Живојип Тасић
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ЕШ1С.\ЕМЕ.\Т 01Е1ШХЛ15 ИХССЕ ЕТКЛХСЕКЕ* * * * * *

Ш бТАСЕ РА8 СОММЕ УЕ8 А1ЈТКЕЗ

Ее5 ођјесНГб (1и 5Га«с 
1. ОесоигегГе с1и ОерагГс- 

шеиГ с1е 1а УспсЈее : 1с Гопсиоп- 
псшст с!и 5уб1сшс роПицис е1 1а 
сЈсссШгаНбаПоп а 1а Ггапдајзс, 1с 
5уб1сте ссЈисаПГ 1с с1с\-с1оррстсш 
ссопотцис с11оип5Пцис с1с 1а сот- 
типе с11а \пс 50сЈа1с с1 сиКигсПс.

Г0:ТГЕ!Ш4Е-С0Ш’Е
V

.**г '
• Р.-.-о

■»•I

УЕиО^с >• и ч,.

• а « Т":

2. ОесоигсгГе с!и раГпшоЈпе 
гепсЈееп, 5а ппбе сп \'а1еиг с1 Гасиоп 
списаиус тспсс с!ап5 1с сас!гс сГи 
СопзсП Сспсга1 Пс 1а УспПсс. N0115 
а\'опб раббс 1го15 јоиг5 аи 1_0!и5 с!с 1а 
СНаћоиепе, ип сИашаи 5р1спсНс1с оп 
Мс11с Маппс Иасоиг, гс5ропбађ1с 
рссЈа»о§1цис. 110115 а схрПцис цис 1с 
сИагсаи е1а!11с ројт Пс Псрап роиг у 
Гајгс ипс тајбоп "тибсс" роиг аијгег 
1с5 1оигЈ51С5 с1 ип тстопа1 Пс5 
Оисггсб <3е УспПсс. ри15 Пб у от 
ог§апЈ5е ипе ссо1с с1ерапстсШа1с 
дш аијгс 1с5 с1е\'сб с1с 1ошс 1а Ргапсе 
с1 чиј 1е5 арргспс! а гсбрссГсг 1с 
раттотс, с1с Пссоиупг 1с раббе, 
сГаНопЈег сПГГсгеШб 5ијс15 с1с ђЈо1о§Јс 
с1 тстс <Јс §а51гопопПс аи сас1гс сЈс 
1а^ис11с поиб а\'0П5 ргсрагс сЈи 
сИосо1а1 с1 сЈи сНосо1а1 сИаи<Ј а 1а 
Га?оп сЈот П с1аГ1 ргсрагс аи XVIII 
51Сс1с.

РиапсЈ оп т’а ЈпГоппес ^ис јс 
51П5 асссртс аи 51а§е "УспПсс 2004" 
јс пс 5а\'аЈ5 ра5 соттсШ гса§1г. ОЧт 
сот ј'с1аЈ5 1гс5 Исигеибе сГаПег сп 
Ргапсс е1 <Ј'сппс1пг топ 5а\'0Јг сЈапб 
сПГГсгсШб сЈотаЈпсб сЈс сЈ\ЈП5аиоп, 
1ап§ис, Ијбсојгс. ссопопнс ссс.: <Јс 
1'ашгс со1с "ђа Успс1сс ? С’е51 оп ?". 
Ј'ај гс§агс!с биг 1а сапс с1 ј'а1 1гои\'с 
ипс рспсс гс§10п а ГОис51 сЈс 1а 
Ргапсе цш ГаЈ1 рагпс Пс5 Рау5 сЈс 1а 
Иојгс с1 чш сЈоппе 5иг ГОссап 
АПапицис.

ВЈстби <Јап5 1с сас1гс <Јс5 асиопб 
сЈс соорсгаиоп јтсгпаиопа1с сЈи 
Псрапстст сЈс 1а УспсЈсе а\'сс 1а 
бсгђје С1 5иПои1 §гасс а М. 
СИагсЈоппс! сЈи Сстгс СиКигс1 
Ргап<;аЈ5 с1с Вс1§гасЈс с1 Мтс ГзађсПс 
Кои55саи. гс5роп5ађ1с §спсга1с сЈи 
51а§с. ј’ај гс<;и ип Е-таП цш т'а 
арргосђс 1с5 ођјссиГб <Јс сс 51а§с. Ј'ај 
сЈс 5шЧс арсг<ри ^ис сс 51а§с п’с1аЈ1 раб 
соттс 1с5 аишсб. ђа сЈссоиуепс сЈсб 
сПЛсгсгИб ГаЈ15 пс 5С ГаЈ5аЈ1 раб сп 
ба11с с1с с1а55с таЈ5 5иг р1асс. ђс 
Соп5сП Оспсга1 сЈи сЈсрапстст <Јс 1а 
УспсЈсс сјиј ПпапдаЈ! 1с 51а§с С1 по1гс 
бсјоиг поиб оЈТгаЈС 1а роббЈђППс 
сЈигаш 1с 51а§с <Јс \'Ј5Ј1сг. сЈс уојг, 
<Ј'сшспс1гс с1 сЈ'сп игсг поб ргоргсб 
гсПсхЈопб.

1\ои5 сиоп5 сПх ргоГс55сиг5 
5СГђС5, 0П2е ргоГс55СиГ5 П155С5 С1 
Чшпге е1исПап15 ро1опаЈб; пои5 ауопб 
еЈе Ш51а11с5 а Еа КосИе 5иг Уоп 
репсЈаги оп^е јоигз е1 а Роп1епсу-1с- 
СошгерепсЈатсПхјоигб.

Ха\мсг Сојпсг, ујПсиКсиг с1с Р155оис 
сцП П0115 а раг1с с1с 1а ГађгЈсаПоп сЈи
VIII.

4. Рго§гатте сиМигеПе еЈ 
(оитПсЈие : Х'ои5 аујопб 1а ро5- 
бЈђШсс с1с V1511сг 1а МосИс 5иг Уоп, 
№теб, Иа КосНсПс, Ис5 бађ1с5 
с1'01оп11с, ГПс с1с Мојгтоиисг, Ис 
Магаш РоЈ1сујц, 1с тибес МПссп- 
<Јсаи сЧ Јсап Уо1с аЈП5Ј ^ис 1с Огапс1 
Рагсоиг5 сЈи Риу <Ји Рои с1 1а 
СЈпебсепЈс.

3. ОесоиуегЈе с!е Гесопопне 
уепсЈееппе е( <Је Геп(герг15е Ггап- 
<Ја15е : Х'ои5 а\'0П5 раг1с <Ји 5у51стс 
ђапсаЈгс аи СгссП! А§псо1с, поиб 
а\'0П5 уЈ511е Гстгсргјбс У\'С5 КосНсг 
СП Вгс1а§пс С1 110115 а\'ОП5 УЈбЈЈе

ђс 14 јшПсЈ 110115 а\'0115 С1С 
ассисППб с1ап5 с1с5 ГатШсб Ггап-
9а15с.ч.

Оихапка Јапкахпс

и> Коспс - хиг - Уоп
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Е№Е1СМЕМЕНТ 01! РТШМЈА181АИС1ЈЕ ЕТКАМСЕКЕ * * ** * *

'

РОЕМЕ5 ЕИ АСТ10М ТЈге <1и РгапдаЈб с!апб 1е шопс!е5 
N0 332, р. 69

I

Оћјес*Ј*5 Риђпс
5Ити1ег 1а ргј$е сЈе 1а раго1е ег ЈпШег 1е5 А<Јо1е5сегП5 еС ас1иКе$. 
еш<ЈЈап15 аи *ех1е ППегаЈге. ГСеукег Гас- Ма*епе1

Иеб гех1е$ ргоро$е5. 0е$ герго<ЈисгЈоп5 
<Је$ гак)1еаих 5иЈуапг5 :
\Л/аг*еаи : Се /аихра5; Сез р1д'тз ди 6а/; 1е 
дешсНеиг сЈе тошеаих;
0еда$: 1е Ничеиг д'аН51гиНе.

согсЈ сЈи раггјсјре ра$$е ег сЈе 1а ^ојх ра551- 
уе. беп5Јг)Ј||5ег 1е$ егисПапг5 а Iа ретгиге.

Кооосро Маснџса, АШапсе /гап<;а!5е 
сЈе Виепоб АЈгез (АгдепИпе)

1Чјуеаи
1п1егтесЛаЈге е1 ауапсе : Рг^/егС арге$
200 Иеигеб сЈе Сгап^ак, \/ег1ате ег \Л/аг- 
1еаи арге$ 350 Меигеб.

Ехсе11еп1 оиМ сЈе ХгауаН еп с1аззе с/е Р/.Е, /а роеЈ/е реиГ еГге ехр/о/Гее а бШегепХз 
пмеаих. Аззоаее а ГеХисЈе сЈ'ипе 5е/есГ/оп с/е ХаМеаих, е//е епдаде ипе мепХаМе с1упа- 
т!дие вгесНапде$ аи је/п с/е /а с/аЈЈе еГ јГ/то/е Птад1паХ1оп сЈез арргепапХз.

ООС. 1
I 1-е тебба§е 

}асдие$ Ргеуегг
1-а рогсс дис дие1чи’ип а оиусгсе 
1-а рогсс дис дие1ди’ип а геГсгтсс 
ћа сћајзс ои дис1ци’ип $’с$С а$$ј$
1.с сћас дис чие^иЧт а сагс$$с 
ће Ггијс дие диек]и’ип а тогс1и 
ћа 1ессге дие диек|и’ип а 1ис 
1-а сћајбе чие чис1ди’ип а гепуег$ес 
1-а рогСс чие дие!ди'ип а оиуегсе 
ћа гоисс ои дие!ди’ип соигс спсогс 

' 1-е ћојб дие дис1ди'ип сгауегбс 
1а гјујеге ои чиек]и’ип $с јсссе 
к’ћ6рјса1 ои дис1ди'ип е$с тогс.

\/ЕР1А1МЕ ЕГ \Л/АТТЕА1ЈРНЕУЕКТ ЕМ ВА1\ЈОЕ1ЕТТЕб
1е ргоро$ сЈе сессе асСмСе е5С сЈ'и11’115ег Гоћ- 
5егуаСЈоп сЈе Саћ1еаих роџг сгбег џпе аСто- 
5рћеге. Г0ЏГП1Г ип 66с1епсНеиг сЈ'6тоиоп5, 
<Ј'еуосаСЈоп5 аџх еСисЛапС5 ес 1еиг регтессге 
сЈе Гајге џп Пеп ауес !а рое5Је. ће гесиеП ЕеХез 
да1ате$ сЈе \/ег1ате, јпбрсге раг 1е$ Саћ1еаих 
сЈе \Л/аСсеаи, е5С ип ћоп ехетр1е сЈе се дие 
регтессепс се5 согге$ропсЈапсе5.
A. РаЈге оћбегуег Сго15 саћ!еаих сЈе \Л/аССеаи : 
1ез р/а/$/г5 сЈи На1 (Ои1\ллсћ СоПеде, 1опсЈге5), 
/.е /аих ра$ (Мџ5ее сЈи 1оиуге. РагЈ5), /.е с/еп/- 
сНеиг сЈе тотеаих (№иопа1 СаПегу о/ бсос- 
1апсЈ. ЕсПтћоигд)
Оп реиС аЈоиСег а сессе 5е1есћоп 1е Ничеиг 
&дН$'м1Не сЈе Оеда$ (Мџ5ее сЈ'Ог5ау, Рап5) еп 
ргесЈ5апС ћ1еп а,и'П $'адЈС сЈ‘ип сћо1х сЈи рго- 
(е55еиг ји^СЈће раг 1е сћ^те сЈи роете.
Роиг сћасип сЈе се$ Саћ1еаих, 
сЈесгЈге :
- 1е5 сЈесогб;
- 1е5 рег50ппаде$. 
јтадтег:
- се диј $'е5С ра$$$ ауапс 1а 5сепе ;
- 1е сЈЈа1одие р055Јћ1е епсге 1е5 рег$оппаде5 ;
- се ди1 ча $е ра55ег сЈап$ џп а^епк р!и$ ои 
тоЈп5 ргосће.
B. 1_е5 ^сисЈЈапСб $опС епбиЈСе тујгеб а сгеег 
ипе ћЈ5С01ге соћегепСе ^ рагС1г сЈе5 Саћ1еаих.
C. 1е рго/е$5еиг реис тајпсепапс сЈЈ5Спћиег 1е 
роете сЈе \/ег!ате (Оос.2). ТгоЈб 6СисЈЈапС$ !е 
П$епс а ћаисе \'о1х (ип паггасеиг ес сЈеих рег- 
50ппаде5).
ће5 <^1исЈ|апС5 геЈеуепс. апа!у$епс ес соттеп- 
сепс 1е$ та'1саС10П5 сопсегпапС 1е сЈесог еС 1а 
рг^епСаСЈоп сЈе$ рег$оппаде$. 115 еСиаЈепс 1е 
<31а!одие 1е ргок?$5еиг 1е$ туае а!ог$ а Ја<ге 1е 
ћеп опСге 1'ћ15Со1гс сЈи роете. !е$ сЈ|Ј/егепс$ 
Саћ1еаих еСисЈ|6з еС 1е$ ћЈ$С01ге5 див»!5 опс ри 
1тадтег /) рагС1Г сЈе5 саћ!еаих

ће роете сЈе РгсуегС. диј тагдие ипе $иссе5- 
5Јоп 1од1С]ие сЈе Ја1с$, $е ргеСе ћЈеп а џп ехег- 
С1се сЈе гетЈ5е еп огсЈге.

Асгтгеб сЈе сотргеНепбЈоп есгјге
1. РгерагаСтп . 1е рго/е55еиг рћососорје 1е 
роете аћп дие сћадџе дгоире сЈЈБрозе сЈ'ип 
сехсе. II биррпте !е$ сЈеих сЈегтегб уег5 еС 
сЈ^соире 1а Јеип’1е уег5 раг уег5. СЈпе еп7е1ор- 
ре сопсепапс 1е роете еп угас (5аи11е$ сЈеих 
сЈсгтегб уег$) е5С гетЈ5е а сћадие дгоире 
2.1е5 есисЈЈапС5 огдапЈ$епс 1е5 сЈесоиреб еС 1е$ 
соПепс 5иг ипе Јеи|11е сЈе тап1еге а гесопбћ- 
Сиег џп сехсе 1одЈдие.
3. 1е5 еСисПапС5 т^епСепС епбике 1е5 сЈеих 
сЈегпЈег$ уег$, еп гебрессапс 1а 5СгисСиге сЈе5 
^ег$ ргбсесЈепСз
4. СЈп тетћге сЈе сћадие дгоире сЈббЈдпб 
сотте гаррогсеиг Нс 1е Сехсе гесоп5ћСие ес 
гепсЈ сотрсе сЈе 1'ЈпсегргесаСЈоп дие $оп еди<- 
ре а /аће сЈи СехСе.
5. Епћп. !е рго1е5$еиг а151пћие 1е СехСе опдјпа! диј 
е$С 1и е; соттепс^ раг 1'еп5етћ!е сЈе 1а с1а55е

Оие1дие5 ехегсјсез
1. Кергепе? 1е роете ес ге/огти!ег-1е еп 
соттеп<;апС раг дие!ди'ип (Ос/с/дс/'ип а 
оичеп 1а рог(е.. ). Апа1у5ег 1е$ сЈеих Јогти1а- 
СЈоп5 ес СЈгег-еп сЈе$ сопс1и$Јоп$ (ех : ассепс 
ГГИ5 5иг 1'асС10п еС поп р!и$ 5џг 1'оћјес, есс.).
2. 1тадтег 1е рогсгак рћу^јдие ес а/ЈесМ сЈи 
рег50ппаде сЈе 1а рое51е.
3. ВесЈЈдег 1а 1ессге ге<;ие раг !е рег5оппаде

I

ООС.2

СоИодие 5епСЈтепСа1
Раи1 Уег1а1пе
(Ехсгајг с!еб Гесез §а1атсз)
Оап$ 1с ујеих рагс $оПса1ге сс §1асс 
Оеих Гогтеб опс соис а Гћеиге ра$$е.
ћсиг$ уеих $опс шогс$ ес 1еиг$ 1е\тс$ $опс

тоНеб.
Ес Гоп спсепсЈ а рсте 1еиг$ раго!с$.
Оап$ 1е ччеих рагс боНсасгс сс §1асе,
Осих $реаге$ опс е\годие 1е ра$$е.
- Тс $оиу1епс-П (Јс посге схса$е апсЈсппс ?
- Роигдиос \'ои1ег-\'ои$ <1опс ди’Н т’еп

боиујсппе ?
- Топ ссспг ћас-Н соијоигб а топ $еи! пот ? 
Тоијоигб У01$-си топ ате еп ге\Јс - \’оп.
- Аћ! 1с$ ћеаих јоиг$ <1е ћопћеиг ЈпсПсЈћ1с 
Оп пои$ јоЈ§1поп$ по$ ћоисћсб! - С’с$с ро$бЈћ!е.
- (2и’П ссак ћ1еи, 1с а*е1, ес бгапсЈ, Гсбросг!
- Ееброк а Ги1, уаспси, усг$ 1е сје1 пок.
ТгЈб П$ тагсћасспс <1ап$ 1е$ ауотсб Го11е$. 1
Ес 1а пи1с $си!с епссппјс 1сиг$ раго!е$.

I

РЊЕ2 бУК 1А ТОИЕ

Ои Сгоиусг 1с$ гергосЈисПопб сЈе$ Саћ1еаих :
\Л'аССеаи : 1е$ р!ат5 ди На1 

ћир:/Дуу^.агСгепе\7а!.огд/а5р/сЈасаћа5с/агс а 
5р?а!сЈ=628&радс=2
- \Л/а11еаи : /.е 1аих раз 
ћССр:/М\л/\л/.аћсда!1егу сотЛЛ/ДуаССеаи/\л/аС- 
Сеаи25.ћст1
- Оеда$ /.е Ншеиг (Ј^аНзтхНе 
ћССр:/Л\'\лА^.па!а5да11егу.сот/агс-рппС5/5НО- 
51095

Еп $ауоЈг р!и$ 5иг ПпНиепсе сЈе \Л/аССеаи $џг 
>/ег1аЈпе:
ћир://\лА\лл/.ипЈу-соиг$.1г/ : « 1а ћ1|аск>п \Л/аС- 
Ссаи / \/ег!аЈпе : ипе тј$е аи ротс ». •

А 5јдпа1ег <к}а!етепс ГехрозЈпоп «. \Л/а1Сеаи е11а !&е 
да!апсе ч аи Мизбе <је$ 8еаих-Ап$ сЈе \/а!опс1еппе$ 
(Ргапсе) сЈи 5 гпаг$ аи 14 јшп 2004.
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Из историје лесковачког Друштва пријатеља Француске (10)

ФРАНЦУСКИ КЛУБ - 

ВАЖНА ИНСШТУЦИЈА У ЛЕСКОВЦУ
жавмвцаваа>хи|

нцуске у Лесковцу позива своје' 
чланове на другу ванредну 
скупштину, која ће се одржати у 
недељу 22. јануара у основној 
школи код реке. у 2 сахата по 
подне, и то са оноликим бројем 
чланова колико буде дошло." 
Нажалост, штампа није забе- 
лежила ток и исход ванредне 
скупштине па су нам њене одлу- 
ке остале непознате. Можемо 
само претпоставити да су оне 
биле везане за дал^у консоли- 
дацију Друштва, прн чему је, 
чини се, приоритет дат курсе- 
вима францускогјсзика. Новине 
су, тако, објавиле да се упис 
полазника за нови курс врши "у 
локалу (Друштва) Краљице 
Марије улица, понедељком. 
средом и петком, од 5-6 часова 
увече" (према "Л.Г." од 21. 
јануара). Месецдана касније. 26. 
фебруара, одржан је састанак са 
уписаним иолазницима "у клуб- 
ском локалу, ради договора" о 
начину одвијања курса чији 
почетак је одређен за1.март.

Тог истог дана одржано је 
покладно вече Друштва. "Ле- 
сковачки гласник" га је овако 
најавио: "Клуб пријатеља Фран- 
цуске чини велике припреме за 
своје покладно всче, које при- 
ређује 26. о. м. у сали хотсла Кру- 
не. Будући да је прошлого- 
дишње покладно вече истог 
клуба многима још у живом и 
иријатном сећању, то, за ово 
всче влада вслико интересо- 
вање, јер ћс, како нас уверавају, 
бити испуњено многим новим и 
разноврсним дистракционим 
изненађењима."

Криза у коју је било запало 
Друштво пријатеља Француске 
у 1925. и 1926. години успешно је 
преброђена концем октобра 
1926. избором нове управе и 
активностима које су уследиле. 
После приредбе, "вечеринке”, 
коју је Друштво организовало 
заједно са Грађанском касином 
на самом крају 1926, 26. децем- 
бра, и која је оцењена као "нај- 
успелија забава ове сезоне". рад 
Друштва, односно Француског 
клуба како је оно најчешће 
називано, одвијао се у 1927. 
години кроз неколико сталних 
активности: матинеа. соареа. 
забава. курсева француског 
језика, наравно и кроз рад 
библиотеке.

Навешћемо, као пример, 
матине најављено у "Леско- 
вачком гласнику" 29. јануара у 
обавештењу под насловом 
Матине у франиуском клубу: 
"У недељу 30. ов. мес. у 3 сата 
биће матине у локалу Фран- 
цуског клуба, за чланове клуба и 
њихове госте. Матине ће бити са 
предавањем г. Хаџи-Митића: 
Шта се хоће васпитањем да 
створи?"

Наставило се и заједничко 
деловање са Грађанском каси- 
ном. Тако је, према "Леско- 
вачком гласнику", 29. октобра 
одржано "Касинско вече са 
Француским клубом код Плуга у 

8,30."

се. наиме, прослава иедесето- 
годишњице ослобођсња Лесков- 
ца и лесковачки недељник је, 
наравно, дао значајно место 
овом јубилеју, а у једном 
прилогу, намењеном гостима- 
посетиоцима прославе. Шта има 
да се внди у Лесковцу. поменут је 
и Француски клуб. Изостављене 
су неке установе и бројна дру- 
штва, али Друштво пријатеља 
Француске (Француски клуб) 
нашао се међу важним лескова- 
чким институцијама које су 
заслуживале пажњу посетилаца 
Лесковца.

У прва два месеца 1928. 
године рад Друштва су обеле- 
жила трн догађаја. Најпре је за 
недељу, 15. јануара. била зака- 
зана ванредна скупштина Дру- 
штва. У позиву. објављеном 14. 
јануара. стајало је да ће се она 
одржати "у 10 сати пре подне у 
основној школи код реке. 
Утврђени дневни редје истакнут 
у клубском локалу." По свему 
судећи, скупштина није одржа- 
на, вероватно због малог броја 
присутних чланова, јер у наре- 
дном броју "Лесковачког гла- 
сника" (21. јануар) нашла се 
вест: "Друштво пријатеља Фра-

II I Ш г|!ПДа је Друштво повратило 
углед из првих година свог гјо- 
стојања сведочи и једна белешка 
у "Лесковачком гласнику" обја- 

вљена 20. октобра. Припремала

К
Основна школа код реке, Где јс одржана 

ванредна скупшшина Друштва
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