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Ј01ЖНА1, ОЕ 1.А ЗОС1ЕТЕ ЗЕКВ1Е-РКАНСЕ ОЕ ЕЕЗКОУАС

АМБАСАДОР ФРАНЦУСКЕ Г. ИГ ПЕРНЕ У ЛЕСКОВЦУ
Гћа Баса-Мазони. директор Француског културног нентра. посетила Алијансу

може без ограничења извозити у ЕУ. 
У разговору је учествовао амбасадор 
Француске који је, како је известила 
Наша реч 26. априла, рекао "да је 
уговор о текстилу веома значајан јер 
отвара европско тржиште за српски 
текстил, али не сме да се дозволи да 
буде злоупотребљен, као што је био 
слу чај са шећерном афером".

После састанка у Регионалној 
привреднбј комори, г. Иг Перне је 
нашао времена да са својим сарадни- 
цима посети просторије Друштва 
Србија-Француска. Живо се интере- 
сујући за досадашње активности 
Друштва и будуће подухвате, г. 
Перне је изразио задовољство што 
Француска у лесковачкој Алијанси 
има још један "релеј" за неговање 
пријатељских веза два народа и за 
ширење француске културе и фран- 
цуског језика. Његова Екселенција 
амбасадор Француске, приликом 
сусрета са представницима Друштва, 
уручио је Милијани Ристић. победни- 
ци такмичења за франкофону песму у 
СЦГ, поклон: луксузно издање књиге 
Б ЋШогге Ае Ргапсе аих 1001аМеаих.

Крајем априла, тачније 
25.4.2005, у Лесковцу је боравио 
амбасадор Француске у Србији и 
Црној Гори, господин Иг Перне 
(Ни§ие5 Рете1). Са високом делега- 
цијом Владе Србије, на чијем челу је 
био потпредседник Мирољуб Лабус, 
и отправником послова Европске 
комисије у СЦГ, г. Перне је посетио 
Лесковац у оквиру вишемесечне 
кампање "Европа куца на твоја 
врата". Посета уважених гостију је 
имала за циљ да се југу Србије упути 
норука да су Влада Србије и Евроиска 
унија спремне да пруже пуну помоћ 
региону у његовом економском 
оиоравку и развоју.

рале улогу театра у комуникативном 
приступу овладавању француским 
језиком и у његовој дифузији. 
Позоришне представе ученика у 
школама и на другим нивоима на 
француском језику могу бити снажно 
мотивационо средство, а циљ наставе 
страног језика је управо да се млади 
мотивишу на рад. Професори фран- 
цуског језика и друге релевантне 
институције морају зато поклонити 
велику пажњу овом важном сегменту 
који ужива подршку Француског 
културног центра. С тим у вези, гђа 
Баса-Мазони је истакла да ће српско- 
француске асоцијације, школе и 
други субјекти моћи да рачунају на 
помоћ Француског центра у Београду 
само ако имају добро засноване и
остварљиве пррјекте чији Је цил 
ширење франкофоније.

Госпођу Баса-Мазони прим1 
је, приликом њене посете Лесковц^ 
председник општине Гојко Величко- 
вић. Пријему су присуствовали 
представници Француског центра из 
Ниша и Друштва Србија-Француска 
из Лесковца. Тема разговора била је 
унапређење културне сарадње две 
земље и могућности повезивања и 
партнерства Лесковца са неким од 
градова Француске. Гђа Баса-Мазони 
је затражила помоћ локалне само- 
управе у решавању проблема леско- 
вачке Алијансе и изразила наду да ће 
Лесковац наћи партнера у Францу- 
ској.

* * *

Госпођа Жаклин Баса-Мазони 
(Јас^иеНпе Вазба-Маггот), директор 
Француског културног центра у 
Београду, посетила је 19. маја, са 
гђицом Неж Приво, директором 
Француског центра у Нишу, наше 
Друштво. У дугом и плбдном 
разговору са члановима Управног 
одбора, гђа Баса-Мазони се упознала 
са радом Друштва (Алијансе), 
интересовала се за положај францу- 
ског језика у школама на овом 
подручју и изнела драгоцене суге- 
стије и предлоге за још плодотворни- 
ји рад Друштва. Корисне препоруке и 
савете дала је и гђица Приво, пози- 
вајући се на искуство двогодишњег 
рада Француског центра у Нишу. 
Цењене гошће су посебно потенци-

Лмбасадор Франиуске Г. Иг Перне

У Регионалној привредној 
комори у Лесковцу одржан је 
састанак са председницима општина 
и привредницима Јабланичког 
округа. Разговарало се о економској 
ситуацији на југу Србије а знатна 
иажња је поклоњена текстилној 
индустрији овог подручја и њеним 
могућностима за брже напредовање 
нмајући у виду недавно потписани 
Уговор о текстилу са Европском 
унијом према коме се наш текстил

Посета Лесковцу високих фран- 
цуских представника наишла је на 
широк одјек у лесковачким медијима.

Гђа Баса-Мазони у разговору са 
Гојком Всличковићем
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(јануар-јуи 2005) Конкурс о франкофонији
Управни одбор Друштва расписао је у фебруару конкурс 

за најбољс радовс на тсму Франкофонпја, иоводом Дана 
Франкофоннјс. Жнрн (Д. Јањпћ, Т. Коцић п Ј. Тасић) 
прсгледао јс ириспеле радовс н донсо следеће одлукс:

Прва награда није додсљсна.
Другу награду у износу од 2000 дниара добио је заједнички 

рад Маје Ђорђсвић и Тамарс Станковпћ, уч. IV разреда 
Гимназије у Лсбану: ћа Ггапсорћоше ту1ће, јтацс с1 гсаћ1с.

Трсћа награда, у износу од 1000 дпнара, за рад 0и'сб1-се ^ис 
1а ГгапсорћопЈс роиг уоиб ? додсл3ена јс Маји Михајловић, уч. III 
разрсда Г имназијс у Лесковцу.

Нови председник Удружења
На изоорној скупштини Удружења професора 

француског језика Сроијс, одржаној 19. фебруара овс годинс 
у Београду, за новог председника изабран је г. Тодор 
Јорданов, професор Гимназије у Лсбану, иначе актнван члан 
нашег Друштва. Честитамо профссору Јорданову на избору 
п желимо му успешан рад и даљу плодну сарадњу са 
АлијансомуЛссковцу.

28.1. Изишла из штампс Алијанса бр. 13. Штампањс 
омогућсио средствима Француског културиог центра 
из Бсограда.

21.2. Представљен нови број Алијансе. Радовс су читали 
аутори.

25.2. Отворсна изложба слика Ненада Кражића, члана 
Друштва.

28.3. Отворсна изложба фотографија "Метаморфозс" 
Млађана Живановића из Ниша.

29.3. Предавањс о Жилу Всрну, поводом стогодишњице 
рођсња. ПредавачјебилаТањаКоцић,професор.

14.4. Всче Љиљане Јањић. Представила се шансонама, 
српски.м и руским народним пссмама, својом поезијом 
и прозо.м на француском и српском, преводима. Гости 
су јој били КУД Хисарлијс, Радован Илић, Иванка 
Ђокић, Градимир Илић, Тања и Сања Коцић. Јован 
Тасић. Милијана Ристић (Вече одржано у Камерној 
сали Културног центра).

20.5. Књижевно вечс: "Србија у делима француских 
писаца". Прсдавач: Душан Јањић, а у програ.му 
учествовали: Благоје Ивановић, Душанка Јанковић и 
КУД "Хисарлије".

26.5. Поетско-музичко вече у Вучју (библиотека До.ма 
културе). Програм испуњен шансонама и стихови.ма 
француских пссника. Учествовали су: Тодор 
Јорданов. Јован Тасић, као и Марија Костић, 
Алсксандра Радосављевић и Ђурђица Митровић 
(ученице Г имназије из Лебана).
Предавањс "Француска-земља парфема" (са 
пројекцијама) мр Влади.мира Банковића, дипл. инг, 
мснацера у истраживању и развоју компаније 
Здравље-Ас1ауЈ5.

15.6. Предавање о Жан-Пол Сартру, поводо.м сто година од 
рођења. Прсдавање је одржао Душан Стошић, 
књижевникритичариз Београда.

Такмичења ученика
Најзапаженији такмичар у знању француског језика на 

нашем подручју била је ове године Ена Круљ, ученица VIII 
разреда Основне школе "Васа Пелагић" у Лссковцу. На 
Окружно.м так.мичењу у Лесковцу (2. априла) надмоћно је 
освојила прво место и једина се квалификовала за 
Републичко такмичење на коме јс 7. маја, у Београду, 
освојиладевсто место.8.6.

Умрда Јелена Симоновић
29. маја ове године у.мрла је Јелена Симоновић, члан 

нашег Друштва од његовог оснивања. До одласка у пензију, 
била је истакнути наставник француског језика у Основној 
школи "СветозарМарковић" уЈТесковцу.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ЛЕСКОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈАЛКЕ
На конкурсу за франкофону песму победила Милијана Ристић

Милијану Ристић, са песмом 1Јп Нотте е( 
ипе /етте (Један човек и једна жена). 
Цитираћемо поново Јасну Хрвић која се 
значајно ангажовала у припрсми Милија- 
нс за финални наступ: "У сјајној конкуре- 
нцији одлучивалс су нијансс: интонативна 
прсцизност, начин интсрпрстирања и 
владањс француским језиком. Милијани 
Ристић, побсдници овогодишњег конку- 
рса за франкофону пссму, ништа од овога 
нијс нсдостајало... Истанчан слух и 
нсуобичајсна боја њсног чистог и звонког 
гласа још вишс су истакли трепсравост, 
мекоћу и мслодичност француског јсзи- 
ка. Милијана јс заиста пленила својим на- 
чином интсрпретације, осмехом, крс- 
тњом,појавом..."

Милијана Ристић јс од 1. до 5. маја 
учсствовала на Мсђународиом фсстива- 
лу франкофонс пссмс у Сплиту са запа- 
женим успсхом, а у јулу јој прсдстоји, као 
награда за освојсно прво мссто у Нишу, 
ссдмоднсвни боравак у Француској. 
Очекују јс и нови наступи. Пожслимо 
Милијаии много успсха у животу.

И ове године одржано је такмичсње 
за франкофону песму (Сопсоигб <Јс 1а 
сћапбоп Ггапсорћопе) на коме су могли да 
учествују млади од 18 до 28 година. Орга- 
низовано је у два нивоа, полуфинална 
так.чичења у неколико градова Србије и 
Црне Горе (Београд, Подгорица, Нови 
Сад, Кладово, Ниш) и финале у Нишу.

На полуфиналном такмичсњу, 
одржаном 26. марта у Нишу, са нашег 
подручја представило се пет такмичара. 
Из лесковачке Гимназије учествовале су: 
Александра Дабић (песмо.м Роиг цие (и 
т'ат\е епсоге), Милијана Станковић (ЕИа, 
е11а...) и Милијана Ристић (СЈп Иотте е( ипе 
/етте), које су на акустични.м гитарама 
пратили Јована Стаменковић и Душан 
Стевановић, такође франкофони учени- 
ци. Из Г имназије у Лебану учествовале су 
ученице Александра Радосављевић 
(Шогс!) и Марија Костић (II те ЛК диеје 
шх НеИе). Како каже професор Јасна 
Хрвић, 'наши полуфиналисти су 
зали заиста раскошан талснат и широко 
поље интересовања" и "бројан аудитори-

Милијана Рисшић
јум јс с пуном пажњом и уживање.ч пра-
тио њиховс наступс". Онда није нимало
чудно што сс У финале, са још три такми-

ласирала и наша МилиЈана Ристић.
такмичењс, са двадссст

учесника из дслс земље, одржано јс 9.
априла у Нишу, У сали Нишког симфони-
јског орксстра. опст у организацији
Фоаннуског културног центра. Послс француског ј к0МП03ИЦИја1 шансона,
извођсЈва прогласио победника:
стручни жири у

чара,п
Финално

пока-
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ШТЕКУ1Е\У ОЕ МА0ЕМ018ЕЕЕЕ ^ЕШЕ РКЕУОбТ,
КЕбРСЖбАВУЕ Б1Ј СЕОТКЕ ЕКА1\9А1б БЕ Шб

=...........................--—— " '~

1ћеа1ге, ип $рес1ас1е с1е сЈапзе 

ауопз е1е 1аг§етеп1 ге1ауез раг 1е$ соШетрогаЈпе, <1еб сопћггепсез, ип
сус1е с!е Гћтз геаћ$е$ раг с!е јеипе$ 
ашеиг$ 1гап9а1$, ипе ехро$1ћоп...

по$ тап1Ге$Ш1оп$, та1$ пои$1.Г<? Сеп1ге /гапдагз Ае N1$ а 
се1едге еп ачгИ 2005 зоп АеихШпе 
аптуешпге. ()ие1 е5(50п г61е ?

ће СеШге Ггап9а1$ с!е N1$ а е*е 
1паи§иге 1е 16 ауп1 2003. II $'а§11 
<1'ипе атеппе с1и СеШге си1шге1 
{гап^ајб с!е Ве1§гас1е. А1п$1, пои$ 
$ег\'оп$ <1е ге1а1$ а Ве1§га<1е еГ 
т1егуепоп$ <1ап$ сШТегепШ 
<1ота1пе$ 1е1$ ^ие Гог§ап1$апоп с!е 
тап1Ге$1аПоп$ си11иге11е$, 1е 
$ои11еп <1е$ асПуће$ <1'еп$е1§- 
петеШ <1и Ггап^ај^, 1а сгеаћоп <1е 
соиг$ <1е Ггап9а1$ аи сетге, 1а 
соорегаћоп сЈесепћгаН$ее е1с

АсШеПетеШ 1е СеШге Ггап^ај^ 
<1е N1$ е$1 рег^и сотте ип <1е$ 
ргјпсјраих раг1епа1ге$ роиг 
ГаштаНоп си1шге11е <1е 1а УШе <1е 
N1$. Беих §гап<1$ геп<1е2-Уои5 оШ 
е!е поСаттеШ сгее$ : ипе $етате 
с!е 1а си1Шге Ггап9а1$е (Јоитее$ 
Ггап9а1$е$) е! ип сопсоиг$ паНопа1 
с!е 1а сћап$оп Ггапсорћопе. Се«е 
аппее, 1а §а§пап1е, Ме11е МШјапа 
К.1$Нс, е$1 ипе јеипе е1еуе <1е 
ће$коуас.

те<Иа$, ауес 1е$^ие1$ пои$ 
ггауаШоп$ 1теп$етет с1ери1$ 1а 
сгеапоп би СеШге Ргап9а1$. ЕпГт, 
аШге јпсћсе геуе1а1еиг : Гаппее

еШ.
Еп се ци1 сопсете 1е$ сопсегШ 

ои 1а <1ап$е сотетрогајпе, пои$ 
ауоп$ ГаЈг уетг <1е$ агг1$1е$ <1е

ра$$ее, ог§аш$ег <1е$ соиг$ <1е 
1гап9а15 ге1еуаћ Не Гехр1о1и Се«е 
аппее, пои$ ауоп$ оиуегГ 6 пјуеаих Ргапсе. <ЗиаШ аих аи(ге$ еуеп-

етеШ$, се $оШ 1е$ N1501$ еих- 
тете$ ци1 от геропНи а поте 
арре1, еп ргоро$ат ои ратарат 
(НгесШтеШ а <1е$ татГе$тНоп$

<1е Ггап9а1$. Еп <1еих ап$ 1е СеШге 
Ггап^ај^ <1е N1$ а §а§пе еп У1$1ћШ1е: 
с'е$Гипрап геи$$1.

Ге11е$ ^ие 1е Сопсоиг$ <1е 1а сћап$оп 
Ггапсорћопе, 1е МесНаћи$ ои 
епсоге 1е Шеагге роиг 1е$ еп1апг$.

СеГГе с1еих1ете е<Нг1оп а 
гетроле ип Ггапс $иссе$. Је реп$е 
^ие Пћее ћ'еп Гагге ип геп<1е2-Уои$ 
аппие1 а еГе аНорГее раг 1е$ N15015, 
^ш еп гераг1еШ епсоге аијоиг<1'ћи1. 
II ГаиГ Шге ^ие погге тоће <3е 
Гопспоппетет, ћа$е $иг 1е рппсјре 
<1е 1а гес1ргос1ге, етћои$1а$те 1е$ 
N1501$ ^ш, раг соп$е^иет, $'еп§а- 
§ет с!ауата§е <1ап$ Гог§ап1$аг1оп 
Не П05 тап1Ге$ГаГ1оп$ еГ ассиеШепг 
ауес §гапћ 1ШегеГ по$ асг1у1ге$.

МаЈетокеИе №г%е Рги\*оз1

4. Ге зоипеп 1е Сепи
3. Оап5 1е саЛге Ле5 ас(т(е5 /гапдап аррог(е а ГАШапсе Ле 

ог§ат5ее5 раг 1е Сеп(ге/гапдагз, Св5ко\ас пои5 е5( \га1теп( 
1е5 Јоигпее^ /гапдаГ5е5 Ле №5, ргес!еих. Цие реп5ег-\ои5 Ле 1а 
5ои(, рагаТ(-И, 1а р1и5 шрог(ап(е /и(иге соИаћогапоп. Е5(-се ци 'е11е 
тат/е5(апоп. Соттеп( ји§ег- реи(е(гер1и5/гис(иеи5е?
\ои5 се( е\епетеп( си1(иге1?

*ч?

Ргзпсибк! сегг^г N15 Је пе раг1егај$ ра$ <Је “ГиШге” 
С'е$г еГГесг1уетепг Геуеп- соПаћогапоп ри1$цие пои$ ггауаН- 

етепГ 1е р1и$ ЈтрогГат <1е Гаппее 1оп$ еп$етћ1е <ЗериГ$ Гоиуегшге <1и 
еп Гегте (1'ог§ап1$аг1оп си1Шге11е. Сетге. ГГАШапсе 5егћ1е-Ргапсе Зе 
Тоиг <1'аћог<1 рагсе ци'И е$Г реп?и Ее$коуас е$иг6$ асгјуе <1ап$ 1е 5ис1- 
сотте ип Ге$пуа1 теГ а 5егћ1е. В1еп епгеппи, пои$
Гћоппеиг 1а (Нуег$1Ге Ни раГпто1пе етешЈопб арриуег уо$ е!Гоп$ еп 
агНбГцие Ггап9а1$. Еп$иће, се$ $ошепат уо$ ргојеГ$ Зе соорега- 
Јоит6е$ $от аи$$1 Госса$1оп <1е Ноп <1есетгаН$ее ег еп ог§ап1$апг
Ноппег ипе 1та§е с1'ипе Ргапсе ип сус1е Не с1пета Ггап9а1$, раг
тосЈете, ге$о1итет Гоитее уег$ ехетр1е.
ГЕигоре.

Еп сНх јоиг$, пои$ ауоп$
ог§ап1$6 р1и$1сиг$ сопсегГ$, Зи

2. Е(е5-\ои5 соп(еп(е Ле 
ГашИепсе ЛирићИс а N15 ?

^ои$ ауоп$ соппи ипе г6е11е 
рго§ге$$тп еп <1еих ап$. А1п$1, пои$ 
гесеп$оп$ асГиеПетепГ 391 
ас1ћегет$. Рг6$ <3е 600 рег$оппе$ 
пои$ гешЈеШ уј$1ге сћа^ие 11101$. Раг 
аШеиг$, 1е рићНс $и1г по$ асНуће$ 
аусс ип §гап<1 ЈШегеГ. А се Шге, 1е$ 
Јоигпее$ Ргап9а1$е$ $опГ ип 
схссПет ЈпЗЈсаГсиг. N011 $еи1етеШ 
1с рићНс а а$$1$Гб потћгеих г! 1ои1е$

Ргороз гесиеПНб раг 
пиИап Јапрс
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Ј1ЉЕ5 УЕШЧЕ 

(1828-1905)
сешепајге с!е за шоп, Гогсе еб1 с!е сопб1а1ег 
Чи'П еб1 с!е\'епи роиг 1еб РгапдаЈб ип §еше 
тесоппи, с1ес1ај§пе с!е сеих сошробет 
1еб атћо1о§1еб с!е 1а Ниегашиге, ге1е^ие 
сЈапб 1е риг§а1оие с!еб “готапсјегб роиг 1а 
јеипеббе”, еп сотра§п1е с!е бгеуепбоп, 
КфНп§ ои Јаск ИопсЈоп. Се1а п'а раб 
Шијоигб е1е 1е саб. Е1 роиг ип §гапс! потћге 
с!е рауб, роиг пе раб сНге Гепбетћ1е с!е 1а 
р1апе1е, Ји1еб Уегпе рапа§е а\;ес \Пс1ог 
Ни§о 1е ргт1е§е с!'е1ге ратп 1еб р1иб 
§гапс!б с!е 1а Пиегашге ипЈуегбеНе. Ји1еб 
Уегпе еб1 с1'аћогс1 ип ех1гаогсНпа1ге 
сћгопциеиг <Је 1а бесопсЈе шоШе с!и Х1Х-е 
бјес1е, Геро^ие <Јеб §гапс!еб сопчиеШб, с!еб 
уоуа§еб с1'ехр1огаНоп, с!еб геУо1иНопб 
ЈпдибГгЈеПеб ои роНи^иеб, е1 биПоиг с!еб 
ЈпуепПопб с!е 1а (есћпцие тоНете. 51 1е 
рићНс с!е боп гетрб б'етћоиб1абте роиг 
сћасип с!е беб Цугеб, с'еб1 ци'Н у 1гоиуе ипе 
геропбе аих ^иебНопб цие бе робе 
ГОссШет а 1а уеШе Пе боп етрпбе биг 1е 
топс!е... Исб готапб с!е Ји1еб Уегпе

Г Сћаг1сб с!е 5есопс1аг, ћагоп <1е 1а Вгес1е е! 
<1е Мотезцшеи езг пе аи сћасеаи с!е 1а Вгес1е, 
ргеб с!е Вогс1еаих, 1е 18 јатчсг 1689. (Јиапс! Н а 
асће\ге беб егис1еб сћег 1еб Огашпепб, а Ји11у, 
“оп ки а тЈб етгс 1сб тајпб с!еб П\теб с1е <ЈгоЈ1, П 
сп сћегсћа ГебрпГ. Еп 1714 П а е!е потте 
сопбеШег аи Раг1етет с!е Вогс1еаих, С1 еп 1716 
ргебШет а тогиег. Ма§1б1га1 ехасг е1 
ггауаШеиг, тајб реи соп\гаЈпси, П бе сћегсћап 
Пеб ргеоссираиопб ћогб ои а соге Пе беб 
Гопсгјопб ег сЈсујет тетћге с!с ГАсасЈетЈе с1е 
ВогПеаих, ои П соттипјциајг Пеб тетојгеб биг 
1еб ^иебћопб с!е рћубјцие: Гесћо, 1а ребатеиг, 1а 
ггапбрагепсс с1еб согрб, егс. СерепНат П 
ргерагајг зоп ргетјег оиуга^е. II сћбајг: “Ј'ај 1а 
тате Пс Гајгс Псб П\теб ег <Ј'сп егге ћопгеих 
аргеб 1сб а\'0Јг ГаЈ1б.м

Еп 1721 П а рићПе, бапб 51§пашгс, 1сб 
1*еиге5 регзапез. Аргеб ип биссеб сопбЈс1егаћ1с 
с!с се П\те, П сбГ успи а Рапб ои П а Гге^иетс 1сб 
ба1опб с( б'еб1 ГаЈг гесеуојг а ГАсаПетЈс 
Ггап^аЈбс (1727). ћа репосЈе епгге 1728 с( 1731 
МотебчиЈеи а раббе а уоуа^ег роиг гесиеППг 
<Јеб Носитетб сг биггоиг Пеб оћбсг\’апопб роиг 
ГЕзрги (1ез 1о15. Аиббј сипеих ^ие боп 
сотратоге Мошај^пс, П бЧтегеббе тојпб аих 
ћеаигеб пашгсПсб ци'аих тоеигб сг аих 
тбШипопб. 5оп \’оуа^с а соттспсс а Ујсппс, 
ријб, аргсб 1а \’ЈбПс Пс ргез^ис (оигсб 1еб ^гапсЈеб 
\'П1еб П'ћаПс, П сб1 ат\’е сп НоНапсЈс е(, биг 1е 
уасћг с!с 1огс1 Сћсб1сгГ1с1<Ј, П а ба^пс 
ГАп21с1сггс роиг у бсјоитсг сЈсих апб. А ћопПгс 
Мотсб^ијси а сшсПс Пс ргеб 1а сопбПШ1Јоп 
апб1ајбс, а 1а ГоЈб топагсћјцис сг сЗетосгап^ис, 
цш с1е\'ај( гсб1ег роиг 1иј Пс1еа1. Ксшитс сп 
Ргапсе, Н б'сбг епГсгтс еп боп сћагсаи Не 1а 
ВгеПс роиг тсигс сп огсЈгс бсб по(сб с( беб 
ЈтргеббЈопб.

Еп 1734 П а рићПс 1сб Соп5\с1ега110П5 хиг 
1е5 саи5е5 (1е 1а #гапс1еиг с\е5 Котаии е\ Ае 1еиг 
с!есас1епсе. Роиг бс гсробсг Нс Пттспбс (гауаП, 
Мотсб^иПси а уоуа^с р1ибјсигб ГоЈб а Рапб с( а 
с(с уи Папб 1сб рппсјраих ба!опб с!с 1а сариа1с. 
Аргсб сћа^ис \чб11с П гститаи (оијоигб р1иб 
агПст а ба ујс с!с ргоујпсја! с( с!с (гауаШсиг.

Еп 1748 а раги боп сћсГ-сЈ^оеиУгс ГЕ5рп\ 
с&5 1о15. Ссис осиугс сс1сћгс а соппи ип бисссб 
ћгШат ег а с(6 (гасЈиЈгс сЈапб ип ^гапс! потћгс Пс 
1ап§иеб. Бсих апб р1иб гагс!, сриЈбе раг сс( еГГоп 
ргосП^јеих, Мотсз^шеи а Поппс ба Пстјегс 
осиуге 1а Ое/епсе с1е ГЕзргН с1е5 1о\5 сг а 
иЈотрће Пе (ои(сб !сб орробЈСЈопб сг Пс (оиб 1сб 
аПусгбаЈгсб. Аи тојб Пс Г6упсг 1755, а§с Пс 
зојхатс-бјх апб, Мотсз^шси сз( топ к Рапб.

ТосГог ЈогАапоу

Оапб 1е ПоббЈег <Ји “РгапдаЈб <Јапб 1е 
топсЈе” сопбасге аи сетепајге Пе 1а топ 
Не Ји1еб Уете, Карћае1е ВаП сћ( : ‘Теб 
\'оуа§еб ехггаогсНпаЈгеб боп( пеб ауес 1е 
ргеппег готап с!е 1а бсјепсе <Је Ји1еб 
Уете...“Моп ћш а еге Пе реЈгкЈге 1а Тегге е( 
раб беи1етет 1а Тегге, тајб ПЈпЈуегб’', 
Пес1аге Ји1еб Уете. Иа §ео§гарћ1е еб( ба 
§гап<Је раббтп ег 1и1-тете етгергепс! 
циеЦиеб 1оп§б уоуа^еб. Аи соигб <Је ба \Пе, 
Ј1 б'асће(ега (гојб ћтеаих циј Геттепет 
еп сго1б1еге биг 1еб тегб Пи погс! Не ГЕигоре 
тајб аибб1 еп МесНгеггаппее ег 1е 1оп§ с!еб 
со(еб аЈт1са1пб. II \'оуа§е е§а1етеп( аих 
Е(а(б-1Јтб П'ои геујет Габсјпе. Иа 
ријббапсе <Је боп 1та8Јпапоп, ба сарасјге а 
сгеег сЈеб топНеб јпсоппиб ег а “ујуге” 1еб 
ауепгигеб ци'П Песпг, бот 1еб ^гапсЈеб 
Гогсеб <Је беб готапб, се11еб цш Габсјпет 
1еб јеипеб 1ес(еигб. 5еб Пебсгјрпопб 
ргоујеппет сПтргеббЈопб регбоппеПеб 
гесиеПНеб аи соигб Не беб уоуа^еб тајб 
аиббј, ћјеп биг, с!е беб 1ес(игеб. Саг роиг 
Гајге соппапге а беб 1ес(еигб 1еб сНГГегетеб 
рагиеб <Ји топ<Је, Уете сЈој( бе 
сЈоситепгег. “Ие бесгег с!е Уете еб( Папб ип 
аћопсЈат (гауаП <Је Поситетаиоп цие боп 
1та§таиоп (гапбГогте еп Псиоп гоијоигб 
уга1беттћ1аћ1еп, ест ОапЈе! Сотреге. 
Огасе а беб гесћегсћсб, Уете сНГГибе ип 
бауојг ^ие Гоп геиоиуе аи Нетиг Пе беб 
тПНегб с!е ра^еб: д1о55аЈгС5 (есћт^иеб, 
Гопсиоппетет, аи ћои1оп ргеб, с!еб 
тасћјпеб 1еб р1иб регГесиоппееб... Уегб 1а 
Гт Не ба ује, беб Пегпјегб уо1итсб 1ајббет 
(гапбрагајпе ипе гсЛехЈоп е( ипе 
ЈпциЈеиШе циј ес1аЈгет 1еб гарроИб с!е 
Геспуајп а 1а бсјепсе. МаЈб еп Ниегашге, е( 
роиг с!еб еепегаиопб с!е јеипеб 1ес(еигб, 
Ји1еб Уете геб(е се1ш циј “те( 1а усгасјге 
с1еб Гај(б а е^аНге Пеб геуеб”.

Јеап-Мапе Оиб1ауе Ие С1еб1о рићНе 
сЈапб “Рапб Магсћ” ип агис1е ^ш ропе 1е 
(1(ге “Уоуа^е аи сетге с!е Ји1еб Уете”. 
Роиг Ис С1ебЈо, Уете еб( бапб с!ои(е ип Псб 
р1иб ^гапНб есгјуајпб Ггап<?а1б : 
“АијоигсГћш, аи тотет с!е се1ећгсг 1с

соиугет (оиб 1еб сЈотаЈпеб. Ие сотј^ие б'у 
те1е аи сћатаичие, 1а гајбоп б'у етћаИе е( 
поиб етгате јибци'аи сЈеПге. 1Јоп раббе, 
Папб 1е тете сћариге, <Је ГехШете <Ји 
готагИ1бте јиб^и'а 1а ГгепебЈе с!и готап 
по1г. Тоиб 1еб ге^ЈбКеб бот регтјб, с!е 1а 
сгиаше а 1а беп51ћ1егје, с!е 1а Пебсгјриоп 
етие с!е 1а тјбеге <Јеб ^гапсЈеб сјгеб 
тосЈетеб сотте сћег ОЈскепб, а 1а 
се1ећгаиоп с!и топс1е баи\'а§е <Је Репјтоге 
Соорег, <Је 1а §епегоб1(е ћитап1б1е с!е 
Роипег а 1а ГабсЈпаиоп роиг 1а с1еб1гисиоп 
е( 1а тон сГЕс!"аг АИап Рое.”

Иеб оеиугеб рппс1ра1еб с!е Ји1еб Уегпе 
бот : “Сн^ бетаЈпеб еп ћа11оп”, “Уоуа^е 
аи сетге с!е 1а Тегге”, “Ое 1а Тегге а 1а 
1-ипе”, “Уоуа^еб е( ауегИигеб <Ји сарпате 
Наиегаб”, “Ујп§( тП1е Неиеб боиб 1еб 
тегб”, “Ие Тоиг <Ји топс!е еп ^иаие-утбГ 
јоигб”, “[ЈПе туб(епсибе”.

Тапја Косгс
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АВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА 

ОД СМРТИ ЖОА ДАСЕНА
ЖАН-ПОЛ САРТР 

(1905-1980)
дистинкције). Сартр јс настојао да се 
уиозна и са немачком филозофијом и у 
свом дслу Биће ч ништавчло, тсмељу 
љсговог система, јсдан јс од ирвих 
Француза који су одступили од начсла 
јасности да би зашао у дијалектику 
свссти колико и појсдиначног сгзисти- 
рајућег бића - људског бића, али и бића 
као таквог. Будући да је човск 
слободан, човск нијс оно што јссте јср 
слобода у стрспњи (Гап&оЈббс) открива 
да својом сгзистснцијалном одрсђсно- 
шћу индивидуалнс датости увск тран- 
сцендира случајну или, једнако, нужну 
условљсност. Корозивни рад слободс 
сублимно ишчезава у ди.му оног што јс 
"Ништа" да би створио место за 
"Нсшто", за било шта. Наравно, то је 
само јсдан пут вртоглаве апстракције 
који је и самом Сартру изгледао 
сумњив. Давна двојност духа и 
супстанције тако се исказала као 
прсмоћ духа који поричс стику општо- 
сти, који пориче и баналност и апсурд, 
категорије узвишеног и приземног 
приказујући тендснциозно човека као 
средиште вечних, оригиналннх избора. 
Сартр је тако дух видео у јаркој 
светлости ништења сваког јефтиног 
смисла. Наравно, рецимо као писац 
драматскнх игара, Сартр ннјс сасвнм 
сравњив са Бскстом. Јонсском и другим 
апостолима апсурда, иако је злобно 
показивао грађанском човеку какве 
бесмислицс обично бира да би се 
склонио прсд леденим ветром апсо- 
лутне слободс. Сартр је извршио 
"државни" удар на француску класику 
XIX вска показујући Французима како 
подзсмно виде Флобера и Малармса. 
међу иним, али сс тада, вероватно 
схватио као неко ко је неповратно 
потрошио свој, наводно, апсолутно 
слободни избор, п осстио се некако

Син синеаста Жила Дассиа, рођсн у 
Њујорку 1938. годинс, млади дипломира- 
ни стнолог Жо Дасен први пут се поја- 
вљујс на музичкој сцени 1965. године. Тс 
годиие сс на Француском радију могла 
чути њсгова обрада јужноамаеричких 
песама "Оиатапатсга" н "Вјр-ђјр". 
Студије у САД и Француској омогућилс 
су му да сс упозна са америчком и 
француском културом. Утицај америчкс 
фолклорне традицијс присутан јс у 
бројннм Дасеновим песмама. Његов 
прспознатљив стил допао се музичком 
директору СВ5. Француска публика, 
по.мало уморна од "Ус-ус" ритмова. брзо 
јс прихватила Дасенове песме и њсгов 
начин интерпретације. Једноставно, била 
је очарана Дасеновим пссмама.

У годинама које ће уследити Жо 
Дасен јс певач број један у Француској. 
Звали су га "златним дечком" француске 
шансоне. Снимио је велики број песама 
које су постигле велике тираже. 
Поменимо оне најпознатије: Са ш'а\'апсс а 
циој (1966), Бсб Бакопб; Мапе-Јеаппе (1967), 
Ба Вапс1с а Воппог, $Ш1ег биг 1а соШпе, Ма 
ћоппс есоПс (1968). Године 1969. 
тријумфује са Бсз СНатрб Е1убСб, а 1970. 
снима познату песму Сајмона и 
Г арфанкла СссШа и први је на француској 
"Топ-листи" са пес.мо.м Б’Атспцис. И 
даље је, дакле, међу најпознатијима. 
Слсдс песмс: Бсз Псигб аих с1сп1б, Б'Ецшрс а 
Јојо, 1971; А \гс1о с!апб Рапб, 1972; 5ј 1и 
ГаррсИеб т61апсоНе, 1974. Годинс 1975. се 
појављује његов највећи хнт Б'Е1с ЈпсНсп. 
Наредне године Дасен осваја Шианију п 
Јужну Америку песмама Са \*а раб сћап§ег 
1с топЈс н $1 ги п'сх1б1а1б раб. Постиже 
планетарни успех; најомиљснији је певач 
уРусији и Канади.

Дасен је просто уживао да се 
поиграва са стнловима и знао је тако 
добро да нам песмо.м дочара далеке 
пределе. Неке од његових песама могли 
бисмо слободно назвати "егзотичним 
шансонама".

Жан-Пол Сартр, родоначелник 
француског егзистенцијализма, 
саопштавао је своје филозофске 
мисли, у чијем средишту су идеје о 
индивидуалној слободи, избору, 
неизбежности ангажовања и одгово- 
рности човека, и кроз своја бројна 
књижевна дела: романе - Мучнина (1а 
Маизее), Путеви слободе (1ез Сћепипз 
с1е 1о Ићег(е); приповетке - Зид (1еМиг)\ 
драме - Муве (1ез Моисћез), Иза за- 
творених врата (Нтз с1оз), Прљаве 
руке (1ез Машз за1ез), Ђаво и Господ 
Бог (1е Бхате е( 1е Воп П1еи); есеје - 
Шта је литература, и о Бодлеру, 
Жснеу, Флоберу, аутобиографију - 
Речи (1ез Мо(з), итд. Добио је 1964. 
године Нобелову награду за 
књижевност, али је одбио да је прими. 
Основао је часопис 1ез Тетрз тоАетез 
и бно први директор левичарског 
дневног листа ЦћегаИоп.

Славко Турудић

О
ЖАН-ПОД САРТР 

-САОБОДА ИАИ СУПСТАНЦА-
угрсЈаним, утсшеним, спасеним. 
Напослетку, сетимо се Хелдерлинових 
речи: о то.ме, можда "идући пут, више". 
Сартр, једна ениг.ма.Жан-Пол Сартр, филозоф и 

књижевник, целим својнм огромним 
делом кренуо је путеви.ма истраживања 
старог питања шта је биће, шта небићс, 
шта јесте а шта није, са дубоком 
интуицијом да и оно што нпје, на нскн 
начин ипак јссте. Сартр јс један од 
реткпх људи којима је успело да створе 
један фплозофски систем: модерни 
мислиоци су најчсшћс бсжалн од 
система тврдсћи да јс систем неизбе- 
жно лажан и погрсшан, верујући да ћс 
их фрагментарностспасити од тнраније 
и тоталнтаризма заокруженог порстка 
мисли п глобалних идеја. Идеја, снстсм 
ндсја упркос свсму је провејавао и 
снстлуцао нз најслободнијих крхотина 
мисаоних цслина, којс су немилосрдно 
трошсне У име разликс (дифсрснције,

Драган Тасчћ
Оп 1га, ои ш УоиЈгаз, циапсЈш УоисЈгаз 
Ес 1'опз'аппегаепсоге, IогздиеГатош

зега топ
Тоше 1а \пе зега рагеШе а се тапп 
А их сотеигз с\е 1'еге тсИеп.

(Б’Е1е ЈпсИеп)

Жо Дасен је пуних петнаест година 
био присутан на музичкој сцени. Умро је 
изненада, августа 1980. године на 
Тахитију, од срчаног удара. Његове песме 
су сачувале сву свежину а његов 
насмејани лик и сигурна интерпретација 
остале су у сећању бројних љубитеља 
његовихшансона.

Јован ТасићСаршр са Симон де Бовоар
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пример, "илирске" теме косј јеуног 
Ллфонса Додеа нлк, да кажсм, 
Аполннера, унео сам нову светлосту 
њнхове теме н тематске кругове, у 
њнхов књнжевни проседе н тако 
даље.

Проф. др Михаило Б. Павловић 
(Београд, 1926) бави се француском 
књижевношћу (о француској поези- 
ји, роману и позоришту између два 
светска рата објавно је четири књи- 
ге), а предмет његовог посебног 
интересовања јесу француско-српске 
и француско-југословенске књи- 
жевне везе. Из ове области објавио је 
књиге: ЈуГословенске теме у 
франнуској прозн (1982), Од поГледа 
до текста (1983), Франнузн о Србнјн 
н Србнма 1912-1918. (1988), Од 
Есклавоннје ка ЈуГославнјн (1994), У 
двоструком оГледалу (1996), 
Пашрнк Бесон н Србн (1998), Српске 
теме у франнуском роману XX века 
(2000). Изншле су му и књиге: Два 
внђења франнуске књнжевностн 
(1994) и Мој Аполннер (2004). Бави се 
и књижевним преводилаштвом. 
Носнлац је "Ордена заслуга за народ 
са сребрном звездом" и француских 
одликовања "Витез реда академских 
палми" и "Витез реда књижевности и 
уметности". Поред осталог, члан је 
Словенског ннститута у Паризу, 
Европског друштва за културу, 
Међународног друштва "Гијом 
Аполинер", као и Удружења 
књижевника Србнје.

Не занемарујућн нове тежње н 
нова достнГнућа у књнжевној крн- 
тннн н нсторнјн, моје научно дело, 
моГу слободно да кажем, задржало је 
н неке елементе традшшоналних 
прнступа. То некнм радовнма одузн- 
ма блнставост н драж новнне, али 
нм, чннн мн се, оснГурава шрајносш. 
Прнродно је да је мој рад 
упоредо са наставннчкнм. То су, да- 
кле, два упоредна тока, којн се врло 
често улнвају један у друГн. Прнпре- 
мање предавања подстниај је за 
научно нстражнвање, као шшо, 
опет, научно пстражнвање даје 
храну предавањнма. Најбоља су н нај- 
убедљнвнја управо она која су плод 
лнчннх наставннковнх нстражн- 
вања.

3. Чмш се да Вам је од свкх 
француских писака најблнжи 
Аполннер. Ваша најновнја књнга је 
управо о овом велнком песннку.

ншао

Сам наслов моје доста обнмне 
књнГе, делом двојезнчне, "Мој 
Аполннер" (пМоп АроШнагге'), 
суГернше да је реч о велнком 
франнуском песннку онако како сам 
Га ја у току ннза Годнна видео н 
дожнвео, како сам друГовао са њнм н 
прнказнвао у нашнм н страним 
(франнускнм и белГнјскнм) публн- 
каинјама. Ту је све што сам рекао о 
Аполннеру: нстражнвачкн чланин, 
есеји, прикази, неколнко превода.

2. Најзначајнији део Вашег 
богатог научног рада посвећен је 
проучавању француско-српских и 
француско-јужнословенскнх књиже- 
вних веза. О томе сведоче Ваше 
бројне студије и радови у нашој и 
страној периодици. Посебну пажњу 
обраћате присуству српских и, шире, 
југословенских тема у француској 
књижевности. Шта су показала Ваша 
истраживања у овој области?

4. Бавите се и превођењем 
француске прозе и поезије и много 
сте учинили за присутност француске 
књижевности у нашој култури. 
Преводили сте Меримеа, Куртлина, 
Колет, Валерија, Сипервјела, 
Аполинера, Сименона, Бесона... У 
чему се огледа Ваша преводилачка 
естетика?

Моја нстражнвања су показала 
да је круГ франиуских пнсаиа који се 
баве нашнм темама много шири неГо 
што се замишља. Нама су се бавнли 
велики, па и највећи писии као што су 
Нодје, Ламартин, Балзак, Иго, 
Мериме, Жорж Санд, Доде, Лоти, 
Жил Верн, Аполинер, МарГерит 
Јурсенар, поред низа друГих. Та 
традииија се наставља и у наше 
време, све до данашњеГ. Нису само у 
питању Патрик Бесон или Влади- 
мир Волков, неГо и читав низ фран- 
иуских писаиа наших савременика 
(Клод МорГан, Анри Троаја, Анри 
Боније, Пјер Нор...). Има и наших 
сународника, као НеГован Рајић или 
Владан Радоман па Милена Ноковић, 
Иванка Микић-Далмас, Милан 
Ратковић... који на франиуском 
шреширају наше теме. Проучавање 
наших тема код некоГ страног, у 
овом случају франиускоГ писиа, за 
франиускоГ истраживача много је 
шеже неГо за нашег. А то је начин да 
сеједан значајан писаи боље осветли 
у сваком погледу. Проучавајући, на

При превођењу сам се увек 
трудио да испуним основне законе 
тоГа посла: тачно преношење 
смисла, налажење одГоварајућеГ 
језика и стшла, дочаравање духовне 
атмосфере, а све на добром српском 
језику. Посебно сам морао да се 
потрудим преводећи Меримеову 
мистифкаиију наше народне поезије 
под насловом "Гусле". Требало је 
дочарати дух и стил лажних 
народних песама. Када сам правио 
антологије франиуских текстова о 
ЈуГословенима и Србима, руководио 
сам се, разуме се, и критеријумима 
који нису само књижевни.Михаило Павловић

1. Предмет Вашег 5. Пратите, свакако, текућу 
литерарну продукцију у Француској. 
Која су, по Вама, обележја савремене 
француске књижевности?

научног рада, 
ка° универзитетског наставника, је 
француска књижевност 
19. и 20. ,првенствено 

века. Занима Вас посебно 
период измеђудва светска рата. Како 
ви сами оцењујете резултате Чини ми се да је сада у 

Франиуској мање изузетно великих и
свогнаучнограда?
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нципи и схватања о настави? Шта унутрашњости земље. Бурућносш 
бисте поручили нашим професорима друштеа зависи пре сеега од залага-

ња његоеих нланова, наронишо 
нланова Управног одбора од којих се 

Трудио сам се да студенСпе што неки, морам то са жаљењем да 
више заинтересујем за струку, да им констатујем, нису ни из близа 
приближим лепоте франиуског ангажовали колико је било пошре- 
језика и књижевности и да, колико је бно. Понекад је потребно досша 
моГуће, развијем њихове ствара- 
ланке моГућностш. Проблем који се 
увек поставља када је рен о настави ђе> да се опиита друштвена кризаЈг 
јесте однос између такозване инфо- пометња, са осећањем несиГурносши 
рмативне и формативне наставе. и неизвесности одражава и на рад 
Код нас су биле јаке тежње оне прве, нашеГ Друштва. 
док се у Франиуској, на пример, више 
држало до наставе која формира, 
оспособљава за размишљање и за нам, на крају овог разговора, чиме се 
самосталан рад. Ја сам увек држао да тренутно бавите? 
између двеју настава Спреба успоста- 
вити разумну равноГпежу, јер ни 
познавање нињенииа није нимало 
занемарљиво.

изузетно славних писаиа као, 
реиимо, између два рата. Велики 
писии нашег времена (неки су понели 
пре рата) свакако су Марсел Еме, 
Жилијен Грин (умро 1998), Жилијен 
Грак, Мишел Турније, МарГерит 
Дирас и МарГерит Јурсенар, Ле 
Клезио, Патрик Модијано, Маинеф 
(Габри-јел), Патрик Бесон, код нас 
свакако најпознатији, збоГ 
заузимања за српску с(пвар, физинке 
присутности у нашој земљи и више 
превода дела и низа написа о њему.

францускогјезика?

снаге да се линна незадовољсшва и 
интереси превазиђу. Мислим, тако-

6. Ваша универзитетска предава- 
ња у Француској и Ваш рад, уопште, 
допринели су да француска културна 
јавност сазна више о српској књиже- 
вности и култури. Колико је наша 
књижевност позната, односно каква 
је њена рецепција у франкофоном 
свету?

9. Професоре Павловићу, реците

.Поред неких ситнијих радова 
(понеки нланак, приказ, писмени или 
усмени, јавно предавање и сл.) нај- 
више сам у последње време био анГа- 

8. Веома сте се ангажовали у жован управо у Друштву за култу- 
обнављању рада Друштва за култу- рну сарадњу Србија-Франиуска. 
рну сарадњу Србија-Француска. Има Поред друГоГ, као нлан УправноГ 
ли оно будућност и шта мислите о одбора,орГанизоваосам,санеколико 
улози сличних друштава (алијанси, сарадника, прославу апоГодшињиие

Друштва (1904-2004). После свенане 
академије у мају, у окппобру смо 

Без икаквих линних а.ибииија имали наунни симпозијум о српско- 
настојао сам да колико Год је то у франиуским односима у последњих 
мојој моћи оснажим и обновим рад сшо Година, а недавно смо, уз помоћ 
Друштва, није постојање сматрам Франиуске владе, издали обимни 
неопходним. Мислим да смо доста зборниксаопиаиења. 
урадили, али да нам још посла остаје.
На пример, сарадња са сродним 
друиипвому Франиуској, као и јанање 
сарадње са братским друштвима у

Мислим да не можемо да се 
сувише жалимо у поГледу присуст.ва 
наше науке и уметности, културе 
уопште, њенепознапшстиу Франиу- 
ској. С једне стране, ту има заслуГе 
франиуских наунника, историнара, 
књижевних и ликовних критинара, а 
с друГе, достшГнућа наишх људи, па и 
настојања наишх државних инсти- 
туиија. Поред професора, књиже- 
вних историнара и књижевних 
критшнара који су нашу књижевно- 
ст приближавали Франиузима, 
непроиењиву улоГу одиГрали су, и још 
иГрају, франиуски преводиоии са 
српскохрватскоГ, односно српскоГ. 
Треба истаћи да је неким наишм 
савременим романсијерима иелоку- 
пно, или скоро иелокупно књижевно 
дело преведено на франиуски. То је 
слунај са Булатовићем, Андрићем, 
Црњанским, Добрииом Ћосићем, 
Тишмом, Кшиом, Павићем. Поред 
Владимира Димитријевића и њеГо- 
воГ предузећа В'А%с пНотте, нашој 
литератури и култури пажњу 
поклањају и издавани Франиузи. То 
су Плон, Робер Лафон, Галимар, 
дакле неколико најаећих издаванких 
кућа, поредвишедруГих.

удружења, клубова) широм Србије?

Разговор водио: 
Душан А. Јањић

7. Прсдавали сте француску 
књижевност бројним генерацнјама 
београдских романиста. Познајете, 
псрујсм, добро наш образовни си- 
стем. Какви су Ввши педагошки нри« Михаило Павловић са Пашриком Бесоном
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*** СЕЋАЊЕ НА НИКОЛАЈА ТИМЧЕНКА

САША ХАЏИ ТАНЧИЋ

НИКОААЈ ТИМЧЕНКО
- НЕПРЕСУШНА ЕНЕРГИЈА СТБАРАЊА

Сартр је једном рекао: "Истин- 
ски важно није шта неко чини с 
нама, него шта ми сами чинимо с 
оним што неко чини нама". Ово 
Сартрово упозорење одзвањало ми 
је у души кад код сам га изблиза 
посматрао или размишљао о Нико- 
лају Тимченку, а изузетно интензи- 
вно откако је заувек изостао са 
нашег договореног виђења у леско- 
вачкој Библиотеци, одакле је кући 
кренуо путем неповрата. Узевши у 
обзир целокупну личност и дело 
Тимченково, схватљиво је његово 
осећање света, однос према уметни- 
чким, моралним и друштвеним 
питањима с аспекта одбране себе од 
других чојственом одбраном других 
од себе. Снагом своје личне слободе 
он је изабрао да сам поступа с оним 
што је за живота чињено с њим, пре

било што се средина тако поста- 
вила према њему, пошто му је 
важније било како да се он постави 
према онима што се тако односе 
према њему. Зато ће дневнику који 
је водио до краја живота дословце 
поверити: "То није никаква траге- 
дија, и ја то не сматрам својом 
несрећом". Све може бити, али по 
Николају Тимченку једно није 
могло бити: "проблема не би смело 
да буде, нити га има". Тако је 
завршавао сваки разговор, вером у 
победу хуманизма, победом личног 
стоицизма, који је изузетно одне- 
говао управо у годинама када му је 
било најтеже; и не само њему, него 
многима. заправо свима, годинама 
које су појели скакавци... Тај 
особити стоицизам, тај парадо- 
ксални и иронијски однос гесла " све 
је у реду, и ту проблема не би смело 
да буде" кључно је обележје 
читавог његовог живота, сатрвеног 
проблемима и нередом оних који су 
успостављали ред и поредак.

накнадно посебно осветљава 
замршену и загонетну природу 
његове личности. Сматрао је после- 
дњих година да ваља објављивати 
само оно што је директан одговор 
на тренутне дилеме без тактизира- 
ња и прагматичких или каријери- 
стичких мотива: "Рећи нешто 
паметно и храбро, нешто што 
задире у интересе моћних који раде 
против опште ствари и против 
живота незаштићених људи - то би 
требало да буде задатак оних који 
имају и умеју нешто да кажу".

Имао је и умео, и написао 
много, но и то је чинио упркос 
ономе што су други чинили према 
њему. Стварност му је напретек 
пружала грађу о "моћнима који 
раде против опште ствари и против 
живота незаштићених људи". 
Књижевност и уметност је пак 
непрестано изучавао и тумачио да 
би се, на примерима дела великана, 
бавио судбинским недаћама, сре- 
ћном или несрећном судбином, 
друштвеним односима, сукобима 
страсти, карактерима, али и сушти- 
ном бића. Суштину бића слутио је 
интелектом, а не евокацијама 
маште. Али, чему онда епизоде са 
песмама, које је изгледа у потаји 
писао, ако не да одолева притиску 
реалног, стремећи метафизичким и 
естетским суштинама.

Све против себе слагао је у 
унутарњи живот свог бића, с 
осећањем растуће усамљености и 
замора. Изградивши читаву страте- 
гију унутрашње самозаштите, 
попут Граса, који је лупајући у 
лимени добош заузео град Данциг, 
Герхарда Хауптмана који је за 
већину својих дела окупирао 
Шлезију, Кафке који је искористио 
континент Америку за истоимени 
роман, и Рилкеа који је узаптио чак 
и унутрашњи простор света за своје 
"Девинске елегије", Николај Тим- 
ченко је магичним магнетизмом 
своје критичке и моралне личности 
запосео читав југ Србије, а са њим 
све своје читаоце и ноштоваоце 
који ће га сетрајно сећати.

свега у родном граду коме Је 
завештано служио до задњег тре- 
нутка. Лесковац му је изгледа пру- 
жао безмало безграничне могућно- 
сти доживљавања свог "овде" и 
"сад", повезаних са "свуда" и 
"увек".Ј

Заштићен самим собом, да би 
једино тако чинио с оним што су
други чинили с њим, осмислио Је 
себи јавни и тајни облик своје 
стешњене егзистенције. Наизглед, 
постранце, кроз реалност три- 
јумфовао је против реалности, 
развивши управо читаву једну 
апологетикуживотне мимикрије.

До смрти је спонтано тежио ка 
самоостварењу, напредовању које, 
како би то и Јунг објаснио, треба 
једном да одведе некој замишљеној, 
али и оствареној целини личности. 
На том и таквом путу до себе и од 
себе према другима напајао се 
животном енергијом, зачудо непре- 
сахлом, пошто је обилно притицала 
из речи, из дела, из текстова које је 
писао и о којима је писао. Мада се до 
краја живота није ослободио 
опсесије о свом судбинском про- 
клетству да је страно тело које 
његова родна средина није призна- 
ла за своје. Но и у таквом дожи- 
вљају себе истински важно није му

Сходно ономе што су други 
чинили с њим односио се према 
властитим критичким и књижевно- 
историјским пројектима. Није 
дочекао да их види објављене, што
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*** ЕМ ЗСПЈУЕМК ОЕ МК01.А1 Т1МСЕШ0 ***

ИиЦса Типсепко
РОЕМЕ Р01ЈК МСОЕА1

Ога%ап Таз1с
1-.А РЕ^бЕЕ иВКЕ БЕ 
МК0ЕА1 Т1МСЕ^КО

Јовица Сшаменковић 

РАЗГОВОРИ СА ТИМЧЕНКОМ
Ти ез /а, (оп И( ЈаИ рагИе
Ое се((е ес1а\ап(е МапсНеиг с/е пс/%с.
Ман. (Јие ЈаИч/, с/опс, 1С1 се Јипедге сог(е%е 
ТапШз <7ие, рапош епсоге, (потрНе 1а \че.

1е Нпсеи/ Н/апс, ттаси1е 
јтаџе \ч\>ап(е с/е /а риге(е 
сои\>ге /с/ /а Ј\ег(е 
(ТеО е ип Нотте е( с/е /е гез(ек

Бесане ноћи се вуку опустелим 
улицама Лесковца, а ја корачам њима 
са сазнањем да није све онако како 
изгледа. Откада сам упознао чари 
поезије и прозе, књижевност је за мене 
постала завичај, завичај душе.

У свему томе је знатну улогу имао 
човек који је отишао прерано, отишао 
иако је имао још много тога да каже, и 
напише. Николај Тимченко беше мој 
пријатељ, књижевни сарадник, жива 
енциклопедија из које сам црпео своја 
прва, али и потоња књижевна сазнања. 
Сећам се наших разговора о Хегелу, 
Хајдегеру и Хани Арент. Била су то 
права предавања. без оног ех са(аес1га... 
Позајмљивао ми је књиге и у том 
избору преферирао Хесеа и Томаса 
Мана. "То ће вам за вашу прозу више 
користити", говорио је. И био је у 
праву. Користило је. Као и Флобер, 
Умберто Еко, Стендал...

Његова радна соба беше пријатно, 
ушушкано место у које је светлост 
допирала кроз широм отворен прозор. 
Полице са књигама, књиге на радном 
столу: Монтењ. Балзак, Овидије. 
Платон... Машина за писање, уредно 
сложени листови папира, оловке... 
Разговарали смо...

Разговарали смо о Косову. Није 
могао да схвати људску глупост и 
поделу људи по раси и језику. Није 
желео да то схвати. Било је то испод 
части, против разума. А разум, гаћо, 
играо је у његовом животу велику 
улогу. Нихилизам и дефетизам је 
сматрао опасним и ружннм појавама. 
Баш као што јс опасним сматрао и 
расизам, национализам и верски 
фанатизам. Писао је о Хиландару, о 
Византијском Комонвелту. Са одуше-

МЈко1аТ Ћшсепко ауак ипе р1ете 
соппајбзапсе цие 1а с1ос1ппе тагхјзсе 
гејеие 1а сопбаепсе 1оитее уегз се 
с!еја ех151е роиг геПе1ег 1а сЈетосгаПе 
ћоиг^еоЈбе бапб Готћге с1и тотсЈге 51§пе 
с!и ргеба^е с!е 1а бос1е*е поиуеНе, Гогтее 
раг ГасПоп сЈеб оиупегб цш ропет 1а 
НћеПе а еих-тетеб аи1ат ^и'аих аиГгеб, 
с1'ип 51тр1е Га11 бе 1а рпбе с!и роиуојг. 
КЈко1аТ Ћтсепко бајс ^и'а Ге1а1 бостНб^е 
тете ге§пе Гогс1ге, се цш бг^пЈПе 1а 
соп1га1п1е; ГогсЈге еб1 1а сопсНпоп 
песеббајге та1б поп биГПбате бе 1а 
бигујуапсе с!е Гћотте бос1а1. Бе беи! 
гебрес! бе Гогс1ге п'ебГ раз 1а уоје ^иј тепе 
аи Пћге сЈеуепЈг <Је Гћитап11е, а Гехтгепсе. 
Беб огсЈгеб а Гоиеб! ои а Геб1 пе бот цие 1еб 
ге§1еб бе 1а У1е ћитаЈпе с1апб 1еб еШб 
сНГГегетб е1 боиует орробеб, серепбат 
цие 1е сотепи уег1гаћ1е бе 1а геа1ће 
ЧиоНсНеппе, П Гаис 1е сгеег с!'ип еГГоП 
бирепеиг. Ћтсепко е1а1г оиуеп, а Героцие 
Ни босЈаПбте уои^обЈауе, а 1а уеп1е цие 1е 
с!е§ге с1е 1а ИћегГе е!аЈ1 р1иб е1е\'е а ГоиебГ, 
та1§ге 1а т1бб1оп Пћегатсе с1еб оиупегб, 
^и'а Геб1. II п'ауак раб ипе сгоуапсе сасћее 
а 1а сЈбтосгаНе ћоиг§ео1бе, сотрагее а 1а 
сарПУ11е с!е Гк1еа1 босЈаНб1е, та1б аи 
сотгајге, П ргесћа11 аи рићПс се чи'Н 
бауа11 бапб сга1пс!ге 1еб сопбециепсеб 
роПНциеб бапб ип тШеи гебШспГ с1е зоп 
гетрб. С'е1ак 1а репбее Ићге <1и У1еих 
рћПоборће сопбасге а Гебрп1 аћбГгаЈг 
гиббе, по!ге С11оуеп гебрес1е Пе 1а уП1е Пе 
Бебкоуас. Б'ап еит ГеброЈг итчие Пе се 
таТ1ге а репбег. Је Пта§1пе раг1ег епсоге 
У1Уат тете аргеб ба топ, ба \'01Х с!'ип боп 
с!е 1а с1осће К1ее Не Ваис1е1а1ге боиб 1еб 
соирб Ни ребб1т1бте рћПозорћцие:
II ез( атег е( доих, рет/аш 1сз пш(5 сТЈпхег, 
0'есошег, ргез с/и Јеи цм раЈрИе е( Јите,
Иез зоихетгз /оШатз 1еп(етеп( з'е/е\'ег 
Аи Нпи( (/ез сапИопз (јш сНап(еп( с/апз /а Нгите.

Ез(-И раг(1 сНегсНег ип рауз
ои 1е гезрес( ти(ие/ ез( /а /о '( зиргете
с( ои Топ п 'а јатсиз Јии
(1с зшхке /е сНепип хегз се (ји'оп аипе.

(Јп уга/к/ \>и/с ез( гез(е
(/апз поз соеигз е( поз атез
(јч'оп пероигга сотН/ег ци'еп еззауаш
с/е Јаие, /е тотз Ј)озз1Н1е, с/'\ттоп(Ис1(ез.

N100/01 Ћтсепко, /усееп

вљсњем, али и резервом у исти мах. 
Мислио сам да га никада нећу упознати. 
Не до краја и не без остатка. Можда јс 
управо и испало тако некако. На моју 
штету.

N01100 811Г N100131 Тнпсепко
N6 сп 1934 а ћсбкоуас, сГип тапа§с 

пПх1с, бсгћо-гиббс, КЧсоЈаТ ТЈтсспко бс раб- 
бЈоппс, <1сб боп јсипс ацс, роиг 1сб 1сигсб, р1и(о( 
роиг у гсПссћЈг цис роиг 1сб ссгјгс. Тои(с 1а 
сгсаиоп с( Гсбрп( ћитајп, ргсбстсб с!апб 1сб 
П\тсб, боп( боп оћјс( (ГЈп(сгс(, с!сб ГапПц1И(с а 
поб јоигб. 0'ипс сигјобјгс ЈтсИссшсИс 
јпаббои\Чс с! с1'ип сбргј( апа1уПцис, П соттстс 
с!сб саибсб с( с!сб сопбсциспссб Псб суоћијопб 
босјакб с( 1иб(огЈцисб јибчи'аих ргоћ16тсб 
1осаих сићигс1б с( роП1^ис5, сс циј 1ш а уа1и 
с1сб гсргсббјопб \Чо1стсб с!и гсЈцтс соттипј- 
б(с. Оапб бсб есгј(б оп (гоиус с!сб (га1(сб рћПо- 
бор1ичисб, с!сб спПцисб ПисгаЈгсб, Псб сббајб, 
с1сб гсПсхтпб с(- с!сб оћбспчтјопб, с!сб ро1спи- 
^исб. ћа рсгбоппаН(6 с!сб ашсигб с( Госиугс боп( 
СЈ»а1стсп( боитјб боп сбрг1( рсгбрјсасс.

0'ип па(игс1 сх(гстстсп( бић(П, \Чс(1тс 
с!с ПпјибПсс босЈа1с, П сћсгсћај( с( (гоиуаЈ( Пс 1а 
Гогсс с!апб 1с (гауаП циј 6(ај( ба гајбоп Пс \Чугс.

В1еп!\еигеизе /а с/ос/\е аи $оз\ег \ \$оиге\1х 
()ш, та1уге за х/еШсззс, а/ег(е е( Мсп рог(ап(е, 
Је((е Ј\(Шетеп( зоп сп геН&еих,
Аи\з\ (Ј\ии\ х\еих зо/(/а( цш хеИ/е зо\сз 1а (еп(е!

"Шта мислите о теорији крви и 
тла?", питао сам га. "Види.м да сте чита-
ли Кнута Хамсуна", рече Тимченко уз 
осмех. И чини ми сс да је то био наш 
последњи разговор. После тога је 
дошла знма, дуга, хладна, непреболна 
зима. Тимченко је са товаром књига 
под мишком, уским лесковачким ули- 
цама, отпешачио на неко, надам се, бо- 
ље место, у метафизнчку државу све- 
тлости, о којој смо понекад разгова- 
рали.

<о
г—|| ^,„1 Счс

/<М

Ј1 «»р«.•*
д. .>^..^4

Т——— <Г* За спомен нска остане ово сећање 
на човска који је пленио људскошћу, 
хуманошћу, добротом и и непресушннм

4,4 ^ к __
------

Еас-зши/е еп ашо§гар/ие с/е ЋтсепкоТ.К. знањем.
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*** СЕЋАЊЕ НА НИКОЛАЈА ТИМЧЕНКА ***

НИК0Ј1АЈ ТИМЧЕНКО

УМЕСТ0 УВОАА: РЕЧ О МОНТЕЊУ
Кадгод ми усахне 

интелектуалне инспирације, што 
се често догађа у мом неплодном 
животу, латим се Монтења (1538- 
1592). Пријатно је, и у исто време 
опомињуће, читати Монтења и 
бити у хоризонту његове мисли и 
на трагу његових проницљивих 
увида у смисао и облике животних 
појава. Бити на Монтењевом 
трагу значи бити у дослуху са 
многим истинама и парадоксима 
који се јављају као истине; једна 
од тнх парадоксал них истина јесте 
у томе да се до ње, праве или 
искривљене, долазило преко 
маске која се, како је у једној 
прилици речено, лепила за лица и 
била главно обележје људи XVI 
века. Тема маске, каже Сретен 
Марић, једна је од главних тема 
Монтењевих Огледа а Паскал је 
сасвим на трагу Монтењевих 
увида када је, рецимо, забележио 
да је човек "само прерушеност, 
лаж и лицемерност, у себи са.мом и 
у односу на друге". Да ли Декарт 
изражава мисао XVII века када 
каже да "наступа маскиран" када 
говори о својим ставовима и да ли 
је потпуна мисао XVII века иска- 
зана у Молијеровом генијалном 
Тартифу, бити на трагу Монте- 
њеве мисли значи и подсетити

жбама" Монтењ се ставио под 
окриље Музе и ту покушао да на- 
ђе "спокојност и пуну безбедно- 
ст". Критичан према обичајима и 
устројству свог века, Монтењ 
ипак није нихилист; он је само 
живот у гаДи претпоставио 
животу у практичном деловању. 
Сретен Марић је с тим у вези 
приметио да је "скровиште 
Монтењево било 
испосничко, и он ће се често 
враћати међу људе и сарађивати 
на њиховим делима...” Најзад, 
бити на трагу Монтења значи 
градити своју мисао на најбољим 
тековинама прошлости, пре свега 
бесмртне антике, да би се, новим 
сазнањима и уз најбоље сензи- 
билитете, унапређивала мисао 
будућности. Монтењ је обухватио 
својо.м мишљу цео XVI век а у 
следећем, XVII веку био присутан 
као извор најдубљих истина. 
Маска о којој је било речи - 
питање је - колико је и на које све 
начине обележила XVII век, то 
раздобље у коме су се хероји 
сучељавали са поривима срца и 
дужностима на које их је обаве- 
зивала норма а стално враћала у 
свакидању стварност обичног 
живота људска ограниченост на 
могуће и приватно. И тако, бити 
на трагу Монтењу значи увек би- 
ти у жижи актуелности човековог 
света. И наравно XVII века ко.ме је 
отвориоврата.

Монтењ је веома критичан 
према савремености (са мало 
претеривања, Сретен Марић 
каже да је презирао своје доба); 
тај скептицизам, Монтењ је, на 
једном месту у својим огледима, 
изразио једном у приличној мери 
тврдом констатацијом - "Свет је 
неспособан да се излечи"; човек је 
увек на беспућу и у хаосу. Монтењ 
није био једини мислилац који је 
покушао да тај хаос "сагледа са 
извесне студиозне дистанце" и да

сагради какву-такву своју колибу 
приватних и привремених истина, 
како се домишља Сретен Марић у 
свом занимљивом предговору 
Огледима (Култура, Београд, 
1967). На истој линији са Монте- 
њом. и са сличним идејама које их 
повезују, стоје и моралисти и сви 
значајни писци XVII века. Од 
Монтења потиче мисао да живот 
по себи није ни добро ни зло, јер у 
животу добро и зло заузимају оно 
место које им индивидуа одреди. 
Зато у борби против хаоса сам 
човек има централно место али је 
проблем у томе, како је приметио 
два века касније умни Монтескје, 
да несрећа долази отуда што људи 
"лебде између празних нада и 
смешнога страховања и, место да 
се ослањају на разум, они стварају 
чудовишта од којих се плаше, или 
утваре које их обмањују".

Опште је место у литератури 
о Монтењу да је он грађу за своје 
огледе црпао из три извора - анти- 
чке филозофије и литературе, из 
помног анализирања својих 
сопствених мисли и осећања, свог 
искуства и живота и, треће, из 
посматрања и размишљања о 
поступцима и начину реаговања 
на животне појаве савременика. 
Тако, Монтењева мисао има, 
строго узев, практични, свако- 
дневни аспеккт, с једне, и теори- 
јски, филозофски, с друге стране. 
Строго узев, може се рећи да је 
Монтењева основна преоку- 
пација васпитање и поука и то би 
било тачно кад не би било такође 
тачно и, можда пресудно, да је овај 
ренесансни мислилац "истовре- 
мено
дерног европског субјективизма и 
отворио хоризонте филозофској 
оријентацији модерног релати- 
визма и егзистенцијалне недефи- 
нисаности бића" (Н. Ковач).

(Одломак из дужег 
иеобјављеног рада)

и оно мало

све пре но

своју мисаону и практичну дела- 
тност тако да се досегне мудрост 
чија је суштина у томе да се 
докона како да се добро живи и 
следствено томе добро умире? Да 
ли ка томе води поступак, практи- 
чни поступак самог Монтења: 
се повукао на своје имање да би се 
припремио за ту мудрост. Шта 
значи повлачење из вреве живота, 
из битке за положаје, за веће 
богатство, за власт у држави и над 

људима? Има ли начина да се буде 
КЈртворан? Како је сам забеле- 

"још здрав и О^Кшто му је "већ 

■Рробовањег-
он

антиципирао путеве мо-

неначет", 
одавно додијало 

двору и јавним слу-



АТЕИЕК НТТ&КА1КЕ ВЕ5 МЕМВКЕ8ЕТОЕ5 АМ18 ИЕ 1.А 50С1&Т&*** ***

ТЕХТЕ5 51ЈК 1.Е ТНЕМЕ: ЛА ЕКАЖОРНОМЕ
ЕАГКАГЧСОРНОМЕ- 

МУТНЕ, 1МАСЕ ЕТ КЕАЕ1ТЕ Ј'арргеп<15 1е Јгап^ајб с1ери1з 1е 1усее. 
С'еб1 ша с!еих1ете 1апп§ие, Јопс је бшб 
ипе уга1е Јеђшате. Ј'а1те 1е Ггап^аЈб с!еб 
топ епГапсе. Роиг то1, с'еб1 ипе ћеПе 
1ап§ие, ђ*еб те1осИеибе. Меб соибтб 
ћаћ11ет Рапб; Ј'а1тега1б 1еиг гепске У1б11е 
е1 ргоГпег с!е сеие оссабјоп роиг 
регГеспоппег топ Ггап^аш Еп 1ои1 саб, 
та1§ге 1ои1еб 1еб сИШсикеб, је Гарргепс1б 
ауес р1а1б1Г.

' С'е$1 ипе /ап^ие де11е ачес с1е$ то1$ $ирег6е$ 
2н/ ропе $оп /и$1оЈге а 1гачег$ $е$ ассет$ 
Оп 1'оп $еп( 1а ти$1дие е( 1е раг/ит с/е$ Негде$ 
1*е/гота%е с/е сНе\ге е( 1е раи\ с/е/готеш."

(СИ. Тг4пе()
ћа 1апеие Ггап^апе еб1 1а 1апеие 

тепасее, та1б аибб1 с!еГепс1ие. II у ауак 
Шијоигб 1е сотћа! етге 1еб 1ап§иеб рагсе 
Чие сћачие 1ап§ие 1епс! уегб 1е ботте! 
с!'есће11е топсћа1е. Еа 1ап§ие Ггап^апе еб1 
тепасее, таЈб аибб1 р1иб с1е сет бојхате 
сИх тИНопб <Је регбоппеб с!апб 1е топс1е 
раг1ет Ггапдајб. Бе 1а тете тап1еге Пб 
ПеГепс1ет 1а сикиге е! Гћ1б1оЈге Ггап^апе 
цш еб1 сасћее ргоГопс1етет. Еа НиегаШге 
Ггап^аЈбе ауаЈ1 Шијоигб ипе §гапс1е 
јтропапсе <Јапб 1еб соигатб Икегаиеб 
топсИаих. Ееб р1иб §гапс!еб оеиугеб 
с1'есг1Уа1пб Ггап^аЈб ауајет Шијоигб ип 
§гапс! биссеб Папб 1е топсЈе епНег. б'П п'у 
ауајет раб П'еспуа1пб Ггап9а1б, 1а Ииега- 
тге тогнИа1е бега11-е11е б11тропате ?

Ои бегаЈ1 1а р1асе Не 1а Ниегатге 
Ггап^аЈбе Папб 1е топПе бапб ВаисЈе1а1ге, 
бапге, РгеуеИ, Уег1а1пе, Ва1гас, К1тћаис1, 
МоНеге...?

бот сотте 1е ует боиШе Пе 1а Ргапсе. 
Ие соч еб1 ип Пеб бутћо1еб Не 1а Ргапсе 
бутћоНбат 1а Непе па110па1е. РепПат 1а 
Кеуо1иПоп П ассотра§пе 1а Оес1агаПоп 
Пеб ПгоПб с!е Гћотте. II сћате 1а б1о1ге е1 
1а 1иие роиг 1а Ићепб е1 сопие 1а Гугапје. 
Мапаппе, бутћо1е с!е 1а Ргапсе, гергебете 
1а Ргапсе сотте Ге1а*. Иа 1гапсорћоте а 
ипе §гапс!е јтропапсе роиг 1а соорегаиоп 
Пеб рауб ои Гоп раг1е Ггап^аш

"Ауап( Гехрап$10п с/е$ сНо$е$ т/ш1е$,
Сотте ГатНге, 1е ти$с, 1е Непјот е\ Гепсеп$,
Ои\ сНатеш 1е$ \гап$рог1$ с/е Ге$рп\ е\ с/е$ $еп$."

Аијоигс1'ћиЈ 1еб ге1аПопб епП*е 1еб 
§епб бот Пе р1иб еп р1иб Гопеб е! 1а 
песебб11е Не раг1ег Пеб 1ап§иеб епап§егеб 
ебГ еУ1с!ете. Иеб Ргап^ап а1тет 1еиг 
1ап§ие ег Пб ћојует 1еб раго1еб сотте б'Пб 
ћиуајет Ни ујп. Иб §агс!ет 1еиг 1ап§ие 
сотте ип реи с!'еаи а 1а тат.

Маја БогАеуГс е\ Татага 5\апкоуЈс 
Иусее Пе Иећапе, 1УЗ

Маја Мгкај1оУ1С, Ш7 
Еусее с!е Иебкоуас

<21ЈЕЕЕбТ ЦЕ 8ЕК8 
Б'ЕТКЕ ГКА1ЧСОРНСЖЕ ? 
V ТК01ЈУЕ2-У01Ј5 БЕ ЕА 

РШОК1ТЕ ?

(Зиапс! ј'еШ1б реИ1е, ј'есои1а1б 1еб 
ћ1б1о1геб с!'ипе 1ап§ие п*еб ће11е е1 <Ј'ип 
рауб ои 1еб аПб бот пеб. ЈЧта^таЉ 
циеЦиеГо1б ^ие1 е1аЈ1 1е бепб сГеШе 
Ггапсорћопе е1 ^ие1б е1а1ет 1еб 
ауап!а§еб с1и Ггап^аЈб. Ех а1огб, ј'а1 
соттепсе а арргеп<Јге сеПе 1ап§ие е1 
ј'еп еШ1б гау1е. II е1а11 (геб атибат а 
арргепсЈге 1е Ггап^аЉ е1 је Гарргепа1б 
ауес ип §гапс1 р1ашг. Е& 1ап§ие 
Ггап9а1бе роПе ипе ћ1б1о1ге ои Гоп бет 
1а тиб^ие е! 1еб рагГитб с1еб ћегћеб. Је 
роиуа1б бепиг 1а Ргапсе. С'еб1 1е 
бетјтет тсгоуаћ1е те гепс!е 
ћеигеибе рагсе ^ие је би1б биге ^ие је 
Га1б ^ие^ие сћобе <Је ћоп. (^иапс! оп 
раг1е <1е 1а 1ап§ие Ггап9а1бе е1 с1е 1а 
Ргапсе, оп пе реш раб оићНег 1ои1еб 
себ §гапс1еб сћобеб ^ие 1а Ргапсе а 
<1оппееб аи топ<1е.

Аргебет, ^иапс! поиб се1ећгопб 1а 
1ап§ие Ггап^аЉе а Госсаб1оп с!и Мо1б 
с!е 1а Ргапсорћоп1е, је реих сНге ауес 
ПеПе ^ие је бшб Ггапсорћопе. Је 
сопбМеге ^ие се ГаП те с!оппе <3е 
Гауата§е рагсе ^ие 1е Ггап^аЉ еб1 ипе 
1ап§ие ^ш поиб ГоитИ ипе псћеббе 
1пГт1е ег поиб оГГге аибб11еб тоГб 
поиб тап^иаЉт роиг роиуојг ппеих 
поибсотргепс1ге.

“Еп раззап\сотте ип гече 
Аи тШеи с1е$ туз\егез 
Оез Муз\еге$ с!е Рапз ”

<31Ј'Ебт-СЕ диЕ еа 
ГКА1ЧСОРНОМЕ РОШ МО! ?

(Ргечег\)

ће ГПт Ггап^аЈб еб1 ип Пеб р1иб 
таг^иаШб сЈапб 1а С1пета1о§гарћ1е 
топсНа1е. ћез ГПтз Ггап9а1б поиз 
папбропет сЈапз 1е топсЈе с!е Геброћ е! Пеб 
геуеб.

“ћа Ргапсе еб! 1а!” Оиј, с'е:аи 1е ппе 
боиб 1ецие1 1а Роће Пи Иуге а еи Неи а 
Ве1§гас1е. 0'ассогс1, је бшб О.К. Ма1б, 
^и'еб1-се ^ие 1а Ггапсорћоп1е уга1тепг ? 
Роиг^шп 1а Ргапсе ебГ-е11е 1е11етет 
јтропате ? С'ебГ а саибе с!е ба си1гиге, 
ћ1еп б(1г. ћа сићиге Ггап^апе еб1 пеб У1еП1е, 
сотте 1еб ге1анопб ег 1еб Иепб етге 1а 
сикиге Ггап^аЈбе ег П’атгеб сићигеб. 
Аирагауат, ^иапс! 1а Ргапсе 6га1: ип рауб 
ГоН, е11е соп^иегап сепајпеб рагпеб 
сГА&цие, сГАтегцие е1 П'Аб1е. ЕИе 
Напбтеиаи ПпПиепсе сићигеИе Папб себ 
рауб, е1 аијоигс1'ћи1 поиб роиуопб етепс1ге 
раг1ег Ггап9а1б аи Магос, еп А1§епе, еп 
Тип1б1е, аи СапаПа.

N011 беи1етет еп АГп^ие ои еп 
Атбгцие, та1б аибб1 еп Еигоре П у а 
^иеЦиеб рауб оЛ Гоп раг1е Ггап9а1б. Се 
бот 1а Ве1§к}ие, 1а бијббе, 1е 1л1хетћоиг§. 
Оп рет тете сИге ^и'П еб1 роббЉ1е 
П'етепПге Ггап9а1б Напб Шиз 1ез со1Пб Пи 
топНе. С'еб1 се1а, 1а 1тапсорћоп1е.

Ма1б 1а Ггапсорћоп1е п'еб1 раб 
беи1етет ^а. С'еб1 с!'аћогс1 Гатоиг епуегб 
1а Ргапсе е1 ба сикиге, Гепује Пе соппаТпе 
сеие сићиге е1 1еб асциЈбЈНопб <Је сеие 
сшНбаНоп.

Оапб 1ои1еб 1еб рптпсеб Пе Ргапсе оп 
гебресШ 1еб насИпопб ^абНопот^иеб 
1оса1еб. ћа сишпе Ггап^апе еб1 Неб соппие 
Напб 1е топПе епПег. ћа Ргапсе геб1е 1е 
рауб с!и ћоп ујп (ујпб П'А1басе, Пе 
ВопЈеаих, (Је Воиг§о§пе). Иеб У1Пб (Је 
Ргапсе бот Гоеиуге П'ап, 1еб бутћо1еб Пе 
1а Пигее, Не Ге1ет11е. Ее ујп еб1 сотте 1е 
бо1еП, 1е туЉе, 1а гбаНгб, Пта§е. ће рауб 
Чш а 265 Ггота§еб П011 еНе нбб рори1а1ге. 
С'еб11а циаШб Пе 1а Ргапсе ^ш пе себбега
Јата1б.

Мете 1а тоНе а Шијоигб ип ассет 
Ггап^аЈб Папб 1е топсЈе еппег. С'еб1 сотте 
1е Сћапе1,1е Сћапе1 сотте 1а г6аН1б е11а 
геаНгб сотте 1е геуе.

ћеб Ргап^аЈб сопб1(Ј6геп1 ^ие Гћотте 
с!ои епе гебрессб, робббПег 1а Нћепб Пе 1а 
репббе, Пи науаП е1 Пе 1а ргорп&е. С'ебС 1е 
ћопћеиг. Оапб Гћ1бШ1ге 1а геуо1иНоп 
Ггап^ајбе еб! пбб Јтронате. СеПе 
г6уо1иноп а Поппб но1б рппсјреб ^ш бот 
кбб ЈтроИаШб роиг 1а бос1б1б Ггап^апе е1 
1а ГгапсорћопЈе. ћЈћепб, Е§аИ1б, Рпиетиб Мапја Ре\гоУ1С, II-1 

ћусбе Не ћебкоуас
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Мгпг-јоигпаI (1е§ 1усеет с1е N1$

*** ***

Кићгцие Рарагахгј

5с(Ш(!а1е: Уе/кИ а ип поиуеаиретапп!

1-а бстате Јстјсгс аи пј§ћ1 с1ић ‘%$ку ђаг \ а 
1а ђоит с1и се1сђгс јоисиг с1с ГЕсоПс Кои§с, 
М. РатеНс, У.У.У. с$1 аггј\се 
јпсоппи... Лргсб р1ибЈсигб ђоЈббопб е1 
цис1цисб бсспсб ргоуосатсб, оп јјшогс 
соттст П$ от ссгпипс 1а бојгсс тајб с!сб 
раббаШб поиб ош сИ( цие сс1 ћотте 
ту$1епеих с1аЈ1 сп ГаЈ1 ип ђибЈпсббтап, сх- 
рсП1 атј с1с №(а§а ВскуаЈас....
\'оиб роиусг јта§јпег 1сб сопбсциепссб цис 
сеис сЈссоиусПс аига с1апб 1а ргсббс...

1\ апа, МИап, Мага, М1ас!еп 
5че102аг Магко\чс, 1У5

ЈУое! а !а татегезегће 1л Оехгјп

Лргсб ипс бојгсе ауес 1а ГатШс, аббЈбс раг 
1еггс с1 тап§сап1 Нс 1а поиггкигс бапб ^гаЈббс 
апјта1е, б'сп биЈ1 ипс јоигпсс аиббј саћис. Оп 
с!и цие 1а ргетјегс рсгбоппс 4111 етгс с1апб 
по1гс тајбоп уа поиб арропсг 1с ђопћеиг. 
Тои1с Гаппее бсга боиб 1с бј^пс с!с ссис 
рсгбоппс. ЕНс с1ои ргспс!гс ипс ђгапсћс с!с 
сћспс с11ш тсигс 1с Гси, сп сћбат: “П у аига 
аи1ат с1'аг§сш ци'П у аига с!с ђгајбсб с1 ашат 
с!е ђопћсиг ци'П у аига сГсипссИсб...”

С'с1аЈ1 сп Ебра§пс... 1Јпс ГП1с с1 ип ^аг^оп 
Гаих-јитсаих ош с1с ађапс1оппсб. бсрагсб а 
1а пајббапсс с1 ас1ор1сб раг Псих ГатШеб 
сШТсгстсб, Пб пс бс бот раб соппиб.
Јибчи'аи јоиг ои, 20 апб р!иб (агс1, Пб от ГаЈ1 
соппаЈббапсс с1 бот 1отђсб атоигсих. 
риапс! Н$ бс бот тапсб, Пб от Гаи с!сб 
гссћсгсћсб $иг 1еиг$ оп§тсб с1 оп1 с1ссоиусг( 
ци'Пб с1ајст 1сб спГаШб с1еб тстсб рагсШб... 
С'сб1 ћопјђ1с, оп рспбс! Е1 \'оиб?

ОипИса, Иа1аНја, Зопја, МШса 
5\>е1осаг Магко\>1с, 1111

а\гес ип

Маја
5ге102аг Магкопс, IV4

[Јпе Сгор јоНе таНгеххеКиђпцие Уосађи1а1ге
Оапб ипс есо!с рптајгс аих Е1а1б-11пЈб, П 
с1аЈ1 ипс таНгеббе с!с 20 апб. Е11с е1ак 1гсб 
сћапиатс с1 бсб с!сусб Гас1ога1сп11оиб. Ма1б 
ип баг^оп с1с 10 апб а геибб1 а бсШигс ба 
та?1гсббс. 11б оп1 соттспсс а богиг 
епбстђ1с, Папб Пеб рагсб сГаигасПоп, аи 
сјпста... сп 1ои1 ђјсп 1ои1 ћоппсиг, ђјсп биг! 
Осих апб р!иб 1агс1, ссрспПат, с11с Сб11отђсе 
спссЈШс с!с кп. Есб рагсШб с1и ^аг^оп оШ 
а1огб рог1с р!ат1с роиг с1с1оигпетсп1 с!с 
тјпсиг.
Есиг ђсђс Сб1 пс сп рпбоп.

ОигсНса, ИашИја, Зопја, МШса 
5\>е102аг Магко\чс, 1111

ђопјоиг
ђопбојг
ба1ш
аи гс\'01г
^ауа?
с1'ассогс1
б'П 1е р1а1(
пепб!
тсгсј
оисб11ароб1с?
сотђјеп ?а сои1е?
гспПег-Уоиб
1стаип
1сб01Г
1сс1пста
(оијоигб
јатајб
1с ^аг^оп
1а П11с

ПођагсЈап
Пођго уссс
гс1га\'о
ПоуЈПјспја
какобј?
игсс1и
тоћт 1с

Киђп^ие ТоигЈхте

Аг/ Тоиг (1ех Сгапех

Еа ђатП1е с!с Се^аг б'сб1 (егпПпес раг 1а тог1 
с1с ђсаисоир с1е бо1с1а1б бегђеб, Пот 1е р1иб 
сгапс! с!'стгс сих б1с\'ап бЈпсЈјеНс. Л сеие 
оссабЈоп, 1сб Тигсб от Га1( ргеиус Пс 1еиг 
ћгшаШс сп сопб1гиЈбап1 ип топитспП 
аббстђ1а§с Пс ћг^исб... с1 Пс сгапсб бсгђеб. 
Ее ссЈсђгс рос1е Ггап^аЈб ЕатагПпе а 
1стоЈ§пс ^и'П гсб1аП спсогс Пеб сћсусих биг 
1сб сгапеб.

§1с!
ћ\'а!а
б<Јсјсроб1а?
коћко коб1а?
баб1апак
јшго
уссс
ђјобкор
иуск
пјкас!
Пссак
сЈсуојка

Јуапа, МПап, Мага, М1ас1еп 
5уе102аг Магко\пс, 1У5 Киђг^иеСопзеПб

Оие1с{иех сопхеНх роигГатоиг,...Иа ГоПегеххе с!е Л7х

Роиг уо1гс ргспПег гспПсг-Уоиб, биг1ои1 1сб 
ППсб, Ппс Гаи1ЈЛМЛ15:
1 - с1гс 1гор ђауагПсб...
ЕаЈббсг уо(гс рсП1-атЈ раг!сг аиббј! Ес 
сћа1обис сб1 1гсб ЈтроПаШ роиг тјсих бе 
соппакгс. Е1 јиб1стсп1, уоиб Уои1сг тјсих 1с 
соппаЈ1гс. С'сб1 роиг сс1а ^ис уоиб аусх 
с1ссЈс1сс1сбогНгаусс 1и!,поп?!
2- с1гссп гс1агс!...
Уо1гс рсП1-атЈ рси1 рспбсг ^ис уоиб е1сб 
јггсбропбађЈс с1 ^ис уоиб п'с1Сб раб 1геб 
јп1сгсббсс раг 1иј. Уоиб Уои1с2 Поппсг ипе 
ђоппс јтргсббјоп? С'сб1 Гопс1атсШа1 роиг 
соттспссг ипс ђоппс гс1аПоп!
3- ауојг с!с таиуајбсб татсгеб...
N0 пс2 раб 1гор Гог1, пс ђиус2 раб ђсаисоир, 
пс с!Ј1сб јатајб с1Чпјигеб.
4- успјгаусс ипесорјпс...
Л уо1гс ргспПсг гспс!с2-Уоиб, успс2 бси1с. 
5иг1ои1, пс успсг јатајб аусс ипс сорјпс, ои 
рјгс: р1ибјсигсб сортсб!!! Сс п'сб1 раб ђоп с1и 
1ои1 роиг ГаЈгс соппаЈббапсе. Е1 бј уоиб пс 
успс2 раб беи!с, уоиб пб^исх с!с (гапбГогтсг 
уо1гс гс!аПоп сп бјтр!с атЈПс.

Еа Гопегеббс Ногтпе по1гс ђс11е \ч11е Пе ћНб. 
Е11с бс 1гои\'е а со1с с!с 1а гјујеге.
Есб Тигсб оШ соп$1гик ссие ГоПсгсббс аи 
пиНеи П'ип ђсаи рагс. АијоигсГћш, оп у 
1гои\;с 1с ссЈсћге гсб1аигат “Натат". 51 
\оиб \ ои!с2 ђојгс ^ис^ис сћобе, П у а аиббј 

саГс 1гсб р!ајбат цш б'аррс11е “Сј1аопЈса”. 
Е1 Ге(с, Папб 1е саГс “Ргеб” б'огпапЈбст 
ђсаисоир <Јс бојгссб...
51 \оиб \*ои1с2 ујбкег ссис \ч11е, Н еб1 
псссббајгс цие уоиб \ПбЈПс21а ГоПегеббе!

ЛгаШха, Јохапа, М1ас1еп 
5\е102аг Магкохчс, 112

ВгаП51а\> 
5\>е(02аг Магкоугс, 1У5

Киђг^ие Гакз Ојуегх

Иоисе тогС ?ип

Л Воб1оп сп 1919,21 рсгбоппсб бот 1иссб раг 
ип ехиаогПЈпаЈгс ассШст. (Јп сагшоп ои бс 
(гоиуајсп! 13 1оппсб с!с бисгс а схр1обс с11а 
уа^ис <1с бисгс а рго\о^ие, сп 1отђап1, ип 
1гстћ1стсп1 Пс (еггс. НиЈ1 тајбопб бс боп1 
а!огбссгои1себ.
...Поисе ои поп (Јоисс, 1а тоП Сб1 топ!

1\>апа еС 1\>ипа 
5\>е102аг Магкоујс, 1У5

Кићп^ие ТгасЈкЈоп

Та51а\'а
^ашезс/егсНе!

Оапб по1гс рауб ехЈб1с ипе 1гасНПоп ^и'оп 
аррсИс “51а\'а”. Сћацие ГатШе а боп 
рго1ес1еиг, боп бајт. Раг ехетр1с, 1е 
рго1сс(еиг Пс та ГатШс еб1 5ат1-ћНсо1аб. 
Сћацие аппес та ГатШс ргераге ип сИпег 1е 
19 сЈссетђге е1 с!еб регбоппеб цие поиб ауопб 
јп\ч1е \чеппеп1 сћег поиб. 5иг 1а 1ађ1е, оп а 
т1б Пеб ђои^Јеб ^ш ђгШет 1ои1е 1а пш( т 
1'ћо(с5бс с!с та1боп а ргераге ип гераб 
бресја!...

Оапб 1еб ^иагПсгб Јпс1ибПс1б ои Гајг Сб1 
роИис, ђеаисоир Пс јитсаих пајббет. Ееб 
бсЈепПГ^иеб аИетапПб цш б'оссирет с1е 1а 
бап(е с1 <Јс ГћуеЈепе оп1 Песоиусп сс!а. Ееб 
бсЈепНПциеб с!'Натђоиг8 от сопб(а1с цис 1еб 
јитеаих сотр1еп1 роиг 5,5% с1е$ поиусаих- 
псб Папб 1еб гопеб роПиесб, а!огб ^ис Папб 1еб 
Нсих р!иб бајпб, оп сп сотр1с бси1стсп11 ои 
2%тахЈтит.
С'сб1 ђјгаггс, тајб с'сб11а усг!1с!

ВоНапа, ЈНко1а, А^екхапЈег 
5\>еС02аг Магкочсс, IV5

МаЈб, сс ^ис уоиб с!сус2 ЛВ50Е11МЕМТ 
Га1гс:
1-е1гсбигсс1с уоиб!
риапс! уо1гс рсШ-атЈ уоиб ПстапПс уо1гс 
орјпјоп рсгбоппсПс, ехрптс2-1а! Моп1гех 
^ис уоиб аусх с1и сагас1сгс. С'сб1 ђсаисоир 
гшсих ^ис с!с с!Јгс “ј'баЈб раб” ои “соттс 1и

МНап ес МПоз 
ЗуеСогаг Магкоујс, IV5
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МШ-јоигпа1 Аез 1усеет Ле N8
цие 1еб Ргап^аЈб боп1 раббЈоппеб с1 ђјеп 
сп1епс1и, с!е ^гапНб ашоигеих...
Ие$јеипеб еп бегђје боп1 шепасеб рагсе ^ие 
1еиг рауб а боиуегП соппи 1а §иегге, шајб Иб 
ајтеш 1а ује е1 Пб ајшеп1 б'ашибег. Раг 
орробШоп, 1сб јеипеб еп Ргапсе боп1 Нђгеб е1 
бигб (1'сих.
Иа Ргапсе а ђеаисоир (1е §гап(1б шопишеШб. 
Тои11е шоп(1е соппај! 1а Тоиг ЕЈПе1, РЈо1ге- 
Баше, 1е Еоиугс, ГАгс (1е ТгЈошрће, 1еб 
Сћашрб Е1убсеб ... риат а Ве^гаНе, с'еб( 
ипе ујИе псће (1е сиИиге. Ееб шопишеп1б 1еб 
р1иб соппиб боп11а Гог1егеббе Ка1еше§(1ап е1 
1'ееНбе(1ебуе11бауа.
II пе Гаи1 раб оиђИег поп р!иб (1е шепНоппег 
1а си!б1пе (гасННоппеИе бегђе (еИешеги 
уапее...

Таигеаи, уоиб е1еб еп ђоппе бап(е е( р1ејп 
(1'епег§је!
Сешеаих, уоиб а11ег ђ1еп(б( гепсотгег УО(ге 
(1оиђ1е...
Сапсег, аиепиоп а пе раб уоиб ђги1ег 1еб 
ршсеб...
Ејоп, уоиб е(еб пегуеих : себбег ип реи бе 
ги81г!
У1ег§е, чиеЦиеб ргођ1ешеб аи (гауаП : уоиб 
е(сб (гор (Ш1ше!
Ва1апсе, уоиб ћеб1(ег 1гор, ргепег епПп ипе 
бес1б10п!
бсогршп, уоиб ауегђеб01П (1е сћа!еиг... 
ба^ШаЈге, ћеигеих еп ашоиг. Сир1с1оп а 
1апсеба Песће!
Сарпсогпе, а1с1ег У1(е уоб аш1б: Гопсег! 
Уегбеаи, се шо1б-С1, уоиб роиуег ебрегег 
ујуге (1'ашоиг е( (1'еаи Гга?сће...

^еих”. ћеб ПИсб чи1 героп(1еп1 а1П51 пе боп( 
раб јтегсббатсб роиг 1еб еаг^опб.
2- е(ге ђе11с!
бј уоиб боПег спбстђ1е аи геб(аигап( ои б1 
^'оиб аИсг аи 1ћеа1ге, а1огб, теб сћсгсб атјсб, 
\'оиб с!сусг с(гс 1гсб ђе11сб! Ргерагсг-уоиб, 
тациШсг-Уоиз, рагГитсг-Уоиб: П Гаи1 е(ге 
гсбр1сп(11ббап1с!
3- ...таЈбраб1гор!
бј уоиб аИсг аи сјпста ои сћег 1ш, бј с'еб1 ип 
гспс1сг-Уоиб (1ссоп1гас1е: п'сп ГаЈ1еб раб 1гор! 
боуег па(иге!1е. Уоиб роиусг (гсб ђјсп рог1сг 
ип јсап с1 ип Т-бћЈП е1 с1гс 1геб тЈепоппс 
аиббј!
4- 1сбигргепПге!
Ли Пеихјстс ои 1го1б1ете гепПег-Уоиб, уоиб 
роиусг Гатепег Папб ип саГе ци'П пе соппа11 
раб, ои (гоиуег (1еб ђП1е(б роиг 1е та(сћ Не 
боп <Цшрс ргеГегее. II бега 1геб а8геађ1степ( 
бигрпб...

ЕпПп, поиб Уои1опб (Нге цие 1а бегђје еб( ип 
ре(Ј1 рауб аи ^гапП сосиг! Ро1$боп$, уоиб Пеуег Га1ге р1иб (1'ехегс1себ: 

аПег Нопс а 1а рјбсте!Маја, Ка1аппа, 2огапа 
$\>е102аг Магкоујс, II2 Мапја 

5/еуд/1 Згетас, 12Л\>ес сев сопзеИв, Уо1ге геп(1е2-\>оив зега 
раг/аШ Воппе сНапсе! Кићг^ие 1гапсће с!е У1еб

Зогоро! поив а ипргеввмппе
Кићпцие НитеигМапја е1 Је1епа 

5\>е1о2аг Магкочхс, 1УЗ
^атоиг...

Коиб ауопб раббе Пе ђоппеб уасапсеб еп 
Ви^апе, ауес поб атјб. Коиб ауопб е(е а 
богороћ
Иоиб геуоуопб 1с ђеаи бо!еП агПеп1 Пе 
богоро1,1е ђ1еи Пи сјс! с( 1е ђ1еи Пе 1а тег... 
Иоиб ауопб ујб11е 1а уЈеП1е уП1с е( тап§е Пеб 
рои1реб ПеИсЈеибеб. II у ауај( ђеаисоир Не 
1оипб(еб.
Ее (етрб чие поиб ауопб раббе 1а-ђаб, пои$ 
поиб еп боиуЈепПгопб (оијоигб...

Мхгјапа, Иа1аИја, Јо\>апа, У1асИпиг 
Згеуап Згетас, 1У6

Киђп^ие тГегсикигеНе 1Јп беи! то1, тајб 1е11етет Пе бепб... Ое 
(ои(еб Гасопб, с'еб( ^иеЦие сћобе цш поиб 
гепП 1геб ћеигеих. (ЗиапН оп еб( атоигеих, оп 
а ПтргеббЈоп ци'оп реи( 1ои1 Гајге, оп пе бет 
јатајб 1а ГаП§ие, е( оп еб1 а§геађ1е аусс 1ои1 
1стогк1е...
Је рсих (Нге таШеигеибетет чие је бшб 
атоигсибе Пе циеЦи'ип ци1 еб( 1геб 1о1п Пе 
то1. Оп а Га1( соппајббапсс Гаппее раббее, 
циапП ј'е1а1б еп Огесе. Ј'у уајб (оиб 1еб е(еб саг 
ј'а1 ипе 1ап(е 1а-ђаб... Попс, се( е(е је уа1б 
рагНг аи$б1! Ј'аиеп(1б ауес ЈтраПепсе Не 1е 
уо!г. Ј'ај ПтргеббЈоп цие је пе реих р!и$ 
У1\ге бапб 1ш е( ^ие је пе роигга1 раб аиепПге 
јибчи'еп јшп роиг е(ге ауес 1иј.
Мајб ј'а1 епсоге ^ие1цие$ то1б П'есо1е. 
Ј'сбрегс ци'Пб уоШ У1(е раббсг...
Еп (ои( са$, Гатоиг поиб Поппе 1а Гогсе Пе 
ујуге.

1\оГге уоуа^е всо1а\ге

Моп апп Лса е( то1 боттсб а11еб а РагЈб Гап 
ПстЈсг. ћЈоиб ауопб арргссјс 1а сићиге 
Ггап^ајбс, бсб ујсих ђаПтсп1б Пи ХУс бјес1е, 
бсб топитсп1б б1 ЈтргсббЈоппатб... Уојг 1а 
Тоиг ЕЈГГс!, с'е1аП 1а геаНбаПоп Пе по(гс геуе! 
РЈоиб сПопб 1о§еб Папб (1сб ГатШеб 
Ггап^аЈбСб. Себ ^епб е(а1сп1 бЈпссгсб, 8еп(Пб 
е( соттип1саНГб. Јс 1еб ај (гоиуе 1геб 
сотргсћспбЈГб с( ассисП1ап(б.
Оапб Гасгорог! Сћаг1еб Пс Саи11с, поиб ауопб 
гспсотгс по1гс ^гапП тиб1С1еп Согап 
Вгс§оујс с( ауопб рпб ипе рћо1о ауес 1иЈ! II 
с1аЈ11гсб а§гсађ!с с( бутраППцие, е1 П с(ај( 
(1апб 1с тете аујоп ^ис поиб! (ЈисИс 1гоп1е: 
с'сб1 еп а!1ат сп Ргапсе цис поиб ауопб 
гспсоШгс ипс се1сђгПс бсгђс!
РспПат цис поиб УоШопб, јс би1б (отђбе 
атоигсибс (1'ип ЈЈаг^оп поттс Еис. Јс 1иј ај 
Поппс топ питсго Нс (61брћопс. С'с1а1( 1с 
р1иб ђсаи јоиг Нс та ујс. Ј'с(а1б атоигеибе 
с1сри1б(1сихћсигеб...
риапс! поиб боттсб ге(оитсб а Вс1§гас1е, П 
р1сиуаП. РЈоиб бПопб 1геб 1пб(еб.
МаЈб тстс б11а ујс еп Ргапсс сб( ђе11е, 1е ује 
а N1$ сб( тјеих! 1с1, поиб бопопб (оиб 1сб 
јоигб, поиб боттеб р1иб соттип1са(1Гб 
ВгсГ, по(гс рауб сб( 1с р1иб ђеаи Пи топПс.

Је1епа е1 Лса 
5\>е!о2аг Магкоу/с, IV3

1\о5 воиуешгв (Ппуег

ГЛПуег еб( 1а р1из ђс11е бајбоп. Тои( 1е топНе 
а1те раббег 1еб уасапсеб сТШусг а 1а 
тота^пе.
Еп бегђје, П у а ђсаисоир Пе тотабпеб 
бр1епсИс1еб: КораопПс, 21аПђог, Тага, 
Оигтј^ог, ВгсгоУ1са...
Сеие аппес, поиб ауопб \'1бП6 КораопПс. 
РЈоиб у ауопб раббб (Нх јоигб. Сћа^ие аппее, 
ђсаисоир Не 1оипб1с$ \чсппст арргбсјсг ба 
ђеПсроиНгсибс...
Иоиб ауопб с(е а Гћо(е1 “СгапП" еб( 1е 
теШеиг ћо(е1 Пе КораопПс, брас1еих е( 
сопГоПађ1е. Сћа^ие јоиг поиб а\'опб Гај( Пи 
бкј, е( 1е бојг пои$ $отте$ $оП1б а 1а 
сНбсоШбчие “КоуаГ’ об пои$ а\'оп$ есои(6 Пе 
1а тиб1цие бегђе: Сеса, б(оја, №На 
ТЈкхасЈеп...
Иои$ гссоттапбопб а (ои$ 1е$ Ргап^ајб 6е 
У1б1(ег по(ге рауб с( по$ тотабпеб...

Магко, МаЗа, Је1епа, 1\>апа, У1асИса 
5(еуап 5гетас, 1У6

А1ог$, 1е$ епГаШб : (отђег атоигеих, с'е$1 
дета!!!!

77јапа 
5(е\?ап 5гетас, 12

1е1усее...

11 р1еи\'ак. Је те $ш$ гбуеШее (агс1. Је Пе\'Ј 
а11ег аи 1усее... Је п'е(а1б ра$ ћеигеибе рап 
цие 1е$ ргоГеббеигб Поппајет Пе$ ехатепб < 
(ошеб 1е$ с1аббе$. Ј'е(а1б еп гс(агс! е( ј'е(а1б (ге$ 
1асћее.
Иа ргетјеге с1а$$е е(а1( Пе 1а рћубЦие. Ко1ге 
ргоГеббеиг е$( беуеге е( поиб Поппе (оијоигб 
Не таиуа^беб по(е$. Ма1$ 1е ргођ1ете с'е$1 
Чие (ои$ 1с$ ргоГеббеигб $от сотте 1и1... 
РЈоиб п'ауоп$ ра$ а$$ег Пс (етрб роиг 
арргепбге, роиг поиб рготспег а\'ес по$ 
апПб, роиг ђа\'агс1ег, с( 1е р1гс с$( чис пои$ пе 
пои$ атибопб ра$ угајтст...

541 оп сотраге 1а Ргапсс е( 1аЗсгМс...

Се $от Псих рау$ 1г6б (ШТбгсШб. Иа бсгђ1с 
сб1 ип рауб раиугс тајб 1с$ ћоттсб $от (гбб 
вспН1б. Еп Ргапсс, 1а тстаШб п'с$1 ра$ 1а 
тстс. Исб бсгђсб оп( ђсаисоир Пс 
1стрсгатсп1 с1 боп1 1г6$ соигаЈЈсих, 1ашИб

Кикпдие Ногозсоре

ВбИег, П с$1 гссоттапбб Пс гс$1сг 
(пициШе..

:
=Је1епа, ЛпЈјеИа, Јо\>апа 

5уе102аг Магкоуш, II4
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АТЕ11ЕК иТТ&КЛШЕ ВЕ5 МЕМВКЕ8 ЕТ 0Е5АМ151)Е 1.А 50С1ЕТЕ ******

УккИипг Рпу10У1с

17ЖЕ Ш&Ше®ШЖЈЕ
Је гесарпи1а1: ћоп, ј’с1аГб а ћогтјг, 1оШ еп зиеиг, 1'аигаЈз риЈе те геуеШаЈ 1ои1 еп зиеиг е1

т'етргезза1 <Ј'а11итег ипе 'Тоу- Ри1а. Ма1з ^ш е(а1г сеие јеипе сгеуег (Ј'ипе јпзокћоп. 
сеп", раг ћаћпис1е, та1з аизз1 роиг Л11е? 1Јпе раи1с1рате <Ји §гоире? 
пеШгаНзег ип таи\'а1з §оиЈ сЈапз Ноп, с'е(аи ехс1и, а ТпезЈе је 1ез раузапз <Је 1а бегћје оссШеп1а1е, 
та ћоисће. 0'ои уепаЈ1 зе §оСи? Е1 ауа1з ћјеп етћаг^иеез ЈоиЈез (Јапз е11е рог1а11 ипе <Је сез гоћез ^и'оп 
^и'ез1-се ^иеје ЈаЈзаЈз, а т1(Л, зеи1 1е 1га1п, етћгаззе, сотте раг гезег\'е "роиг 1ез зогпез", у1за§е 

(Јапз сег ашосаг уј<Је, §аге зиг ип ћазагд, 1ез р1из ћс11ез (Ји §гоире, о\'а1е, ипе ^иеис <Је сћеуа1 сћаЈаЈп 
рагкт§ (ЈезегС ? 1Јпе оћеиг Јур^ие ј'а1 ип реи ттаис!е еп ассерСаШ 1е е11ез уеих ип реи гои§1з, сотте 31 
<Јез уасапсез, ип те1ап§е <Ји засћес еп рарјег согИепаШ топ е11еауап1оп§1етрзр1еиге. 
рагГит <Је сбпЛегез е1 <Је 1а роигћо1ге, егршзје5и1зге51езиг1е 
сапаПзаНоп тишс1ра1е зе регоп еп гассотра§паШ сЈи ге§аг<Ј гергепаШ зоп зепеих еЈ еп те 
(Јеуегзат сЈапз 1а тег (еп азрјгап! 1е ггаГп ^ш сНзрагаЈззаЈ! (Јетеге 1е СегкЈап! 1а та1п <Ј'ипе Га<;оп 
се сЈегпЈег, 1ез сопЛпепЈаих У1га§е еп <Је\'а1аШ 1ез гаНз уегз рго1осо1а1ге. Ј'ассерГа1з за тајп е1 
Геппет 1ез уеих е1 тигтигет Типп, е! р1из 1о1п, уегз 1а Ргапсе. тергезетајатошоиг. 
сЈапз ип 1гапзрогС готапН^ие : ЈерагСа§еа1 ПНсо 1е роигћоЛе ауес 
«Реих-т зепНг 1а тег ?» ), те Ги 1е сћаиЈГеиг с!е Гаи1осаг ци1 поиз 
геуетг а 1а геаН^е, сотте <Ј'ипе ауа11 ЈгапзрогЈе регкЈат с!еих сћег то1, с'езЈ роиг ?а ^ие 
апезШезЈе ргоГопће. Је 'гесоп- зетатез а тауегз 1ез р1из ћеНез ј'ассиеИНз Јоиз 1ез сагз уепат (Је 
зНша1 сЈапз 1а тето1ге 1а ћеиуепе сотгеез с!е 1а Уои§оз1ау1е, ип Кга1јеуо, <Је Кгизеуас, с!апз 
ће 1а уеШе <Јапз ипе сауе а ујп а б1оуепе, ци1 те гетегс1а 1гез Гезро1г <Је гепсотгег ^ие1ци'ип 
Рогес. Бапз топ зас <Је \'оуа§е еп сЈуПетет еЈ 5'етргезза Не гетгег ^иеје сот1а1з. 
зЈтШ сиЈг а тоЈНе (Јесоизи зе а Ејић1јапа, за сар11а1е па1а1е. Е1 
ћоизси1а1ет, еп ^пп^апЈ <Је 1еигз то1, епЕе раг 1ез еЈРеСз <Је Гехсез соир <Је р1ск-роске1з? 
согрз еп уегге сои1еиг зЈгор <Је (ЈеутеиЈеШорреићезоттеПЈе 
тепгће ^иаПе ћоиЈеШез с1е Нтћа1ји5^и'а1а§агегоиНегее1те 
Ма1уо151е сПзЈпе '^Шоп ЈгоиуаЈ! 
раз ћапз 1ез та§аз1пз". Је те 
гергосћа1 зегјеизетет 1а зои1о- 
§гарћ1е<Је1ауеШе:5Јаујп§1;ап5Је (ЈераП: П1 <Је Гатуее а Ри1а. Езресе Јготрее раг 1с тесћат 1оир е1
т'а1сооНза1з а се гуЈћте, је те <Је соп, те сНзаЈз-је, 51 Ш п'ауа1з еззајега <Је те зоиНгег ̂ ие^иез
ге!гоиуега1з, а ^иагате апз, риат раз ћи сотте ип ЈтћесНе Ш 1е сНпагз.
с1 та1 газе, <Јапз ипе ћиуеКе ргез зегајз 1ои1 <Је зипе гсп<Ји сотр1е
Не 1а §аге а раПа§ег с1и ујп ШаНцие ^ие сеНе Ш1е п'ауак псп с!'ипе Јоптес?
аусс 1сз реН1з ЈгиаппНз с11ез рШсз РгапдаЈзс сЈ ^ис, <Јопс, е11е пс
Не ћаззс с1аззе... II з'еп Ра11т <Је роиуаЈ1разе1гсс1и§гоирс.
1гсз рси ^ие ј'аћап<Јоппе 1ез
ћошеШсз <Јапз ссЈ аШосаг уј<Јс с1 соттс ип ауси§1с. Ла ГП1с с1аЈ1

<1сја а сб1с <Јс то1. ЕИс п§о1аЈП

боп ассет е1ај{ се1иГ <Јез

- Ле т'арре11е ЛНу, <Лс е11е еп

- Ти Уоуа§ез ои, ЛНу?
- Ма Гог, ј'аЈтегаЈ5 Теп гетгег

- Ри'ез1-се Гез( атуе, ип

- Ма1зпоп
без уеих гои§1з Шсгегет 

1а1зза1 сћојг зиг 1а ћап^иеПе <Ји епсоге ^ие^иез 1агтез. Аћ ћоп, 
“Ма§1гиз” уепЈаШе еп раПапсе е11е уа те зап§1оЈег таЈтепапЈ 
роиг Ри1а. Је пе те зоиуепајз П1 <Ји ипе ћ1зЈо1ге зиг 1а реШе ћгећгз

- Оопс, ш Гсз Гагг р1а^исг раг

- Ти раНсз <Ј'ип тсс, П п'а ^и'а 
а11сг пјцисг за тсгс...Ехсизс-то1. 

Јс циЈНаЈ 1с усћјси1с а 1а1опз, С'сз1 ип Јурс <Јс топ ћ1сН, П Га11 зез
сШНсз а Вс1§га<Је, оп зс соппаН 

(ЈериЈз ГспГапсс, сЈ ?а Га11 а рејпе 

- (^а ГаЈ1 ипс ћоппс Нстј ћсигс ип тоЈз ^и'оп зоП спзстћ1с.
^ис је Ггаррс, е1101, Ш Ногз соттс

зигсћаиГГе.
С'ез1 1а ^ис је гетагдиај 

^ис1ци'ип ГгарраЈЈ пегусизе- 
тет а 1а ујне <Је Гатосаг. Ма1§ге ипе ћисће. бј Јс п'ауајз раз Нпј раг

- Е1 а1огз, ци'сз1-П Нсуспи?
- Воп, ј'ај рпз тсз уасапссз, јс

1а <Јои1еиг ргоуо^иее раг 1е 1е геуеШег Ш зсгајз реиГеЛе ЈгауаШе а ГизЈпс с!е зоиз-усШ-
то1п<Јге тоиуетет <Је 1а Ше је гераПЈаТпезШ. тсШз, ј'у ај ип 1гсз ћоп розЈс, еЈ
Лтз раг те 1оитег <Јапз 1е зепз Ни Ј'азрјга1 ргоГопсЈстст Га1г ј'1шсћ5^и'опроиггака11сга1агпег.
Јос-Јос еЈ, ећ1оиЈ раг 1е зо1еП Не ЈпсапсЈезсепЈ Нс сс гтсН тбсНСсг- II тс <Л1 ^и'П п'а раз аззсг Нс Гпс,
т1<Л Ггарра11 НгоЛ Напз 1а У11ге, гапееп. ^и'П зс ћај§псгај1: сс1 б1с сЈапз по1гс
је У181а зПћоиеНс сГипс јсипе ГП1е - Е1 ГаШосаг С51 агпус ^иатЈ? Могауа, соттс 1ап1 <Ј'аи1гс5. Јс ки 
^ш, <Ј'ип 51§пс <Јс 1а тат, - 01си заЈ1,ј'зш81а <Јсршз р1из сИб с!с псраз ГаЈгс 1с соп, ј'а1 ип рси 
тЧпукак а сЈсћаг^иег. сГипс с1стј ћсигс к 1с гс§агс!сг Н'бсопот1сз с1 оп раззсга ћјсп

-
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АТЕПЕК иТТШШЕ ОЕ5 МЕМВКЕ5ЕТОЕ5АМ15 ИЕ1А 50С1&Т&*** ***

ШЕ КЕНС ОЈУТИЕ
Г |И||

Ез1-се ^ие ј'аига15 гешаг^ие 1а 
раиуге ЕПу 51 је п'е1а1з раз а зер1 
сеп! кПошеШез <3е сћег Ш01 еГ ип 

1пз1оипе1? Аига15-је Па1§пе

Погшјгаз сћег ии, је ГшНш ћјеп раг 
Шоиуег ипе сошћјпе 1и1 П1з-је 
ргиПешшеШ, е1 је зауајз Пеја ^ие 
Чие11е ^ие 1а сотћте топ 
ауес 1е роигћојге зе угс1ега11.

Е11е зе газзегепа ип реи.
- Т'ез уга1ешет ип ћгауе 

§аг90п. Оп <Ига11 ^ие 01еи еп 
регзоппе Га епуоуе ауес се1 
аиШсаг. Је 1е ге§агс!а15 <1огт1г: ип 
уга1 тес, ггшз ауес ип У1за§е Не 
реП1§агдоп

- Еа1ззе 1отћег, 1ш сћз-је 
та§паште, <1еја Пег Не топ 
ехр1оП ћитап11а1ге, оп уа с!'аћогс1 
ге§1ег1опге!оиг.

Бе та тат §аисће је рпз топ
зас Не Уоуа§е 1оиг<1 Пез ћоиШШез
Не Ма1уо151е е! Пе 1а Негтеге
гезегуе Пе тез са1е<;оп5 е!
сћаиббеПез, е! <1е 1а ПгоПе је рпз за
рећ1е та1п токе роиг Геттепег
уегз 1а §аге Геггоу1а1ге.

* * *

Е1 ^и'ез1-се ^ие је роигга1 ћ1еп 
Га1ге јиз^и'а ут§Мго1б ћеигез е1 
^иагГ? Ј'аига1б рапе ^и'П у ауаГГ ип 
ћгат роиг Ве1§гаПе уегз тгц 
ћеигез Пе Гарге5-т1сП. Е1 51 је 
раззајб §епНтеп1 1а пиН гсг е! 
гераг1а1б 1е таћп ауес 1е 1га1п с!е 
пеиГ ћеигез 1гете? Је роигга15 
еттепег 1л1у Папб ип геб!о ргеп- 
ске ипе ћоппе §гП1ас!е, епзипе оп 
роигга11 ргеп<1ге ипе сћатћге, Нгег 
ип соир, ћ1з1о1ге Пе те Пеззоикг, 
е1 1е таћп оп роигга гепкег 
ре1паг<1. М01 а Ве1§гас1е е! ћПу 
Папб за те1апсоћцие ргоу1псе.

Ш гарасе, с'езг сотте-?а ^ие 
?а 5'арреПе. ће §аг?оп ^иг, 1е1 ип 
уаШоиг, ГопП зиг ипе ГП1е аи ссеиг 

теиПп. Е'ат1 ^иГ сопбо1е ипе 
соИбеие цие зоп тап а ци1«ее. 
Ше со11е§ие “сотргепП” ип 
со11б§ие ГгаТсћетет сћуогсе. Саг, 
1ез Геттез сИуогсеп! рагсе ^ие 
1еигз таг15 пе 1ез а1тет р1из, е! 1ез 

ћоттез рагсе цие 1еигз Геттез пе 
1ез сотргеппетрШз.

епзстћ1е ипс сћгате Пс јоигб а 1а 
тег, 51 Пеја оп пе реи! раз ГаГге 
тјеих. ЕпПп П ассер!е. Оп 
5'атепе јсј, оп бЧпзШПе Папз 1е 
сатрјпд, с'е!а11 зирег. Је 1и1 Поппе 
1ои( топ Гг1с зоиз рге1ех1е ^и'П 
заига 1е §агс!ег т1еих цие то1, 
тајз еп Га11 је Га1 ГаЈ! роиг 
Гепсоига§ег, с'еб1 ^иашЗ-тете ип 
ћотте, П Гаи1 Шеп ^и'П ри155е 

5огНг ип ћП1е! с!е за росће...
- Е1 Н б'е51 1аП1е ауес 1е Гпс, 

сопс1иаЈ-је запз 1гор ћЈеп 
<31551ти1ег топ 1псге<3ић1е.

- Иоп, П ез! Соијоигз 1а-ћаб, 
<3ап5 1е сатр1п§. II а <3етепа§е 
5ои51а 1ете <3е ћчПб ГП1еб Ссће^иез, 
1и У015 ип реи, 1ои1еб <3ез рШа1пб... 
Ехси5е-то1, је т'етрог!е, та15 Ш 
сотргетЗгаз. 11з пе Гот ^ие 
г1§о1ег, ћо1ге <3е 1а 1Циеиг <3е 
сћосо1а! е! ћа1бег. Шег 501Г ј'зш5 
а11ее 1е уо1г, 1е зиррћег Пе те 
(Зоппег ип реи <3е Гпс јиз1е роиг 
т'асће1ег ип ћП1е! <3е ге1оиг, так П 
Гајзајћ 1е соп, ргеЗепПак ^и'П пе 
сотргепа1с раз 1е зегће, П е!а11 
5аоп1 сотте ип апе, е! пе сеззаП 
<3е 5'е5с1аГГег ауес сез §агсез, еп 
те топкат Пи с1о1§Г

Оез 1агтез 1иГ сои1егет зиг 1ез 

јоиез, за ћоисће зе ЗогсЗп. Е11е 
ћа155а 1а 1е1е е! зе т1ћ а р1еигег, 1гез 
ћаз, еп 1а155ат есћаррег <3е за 
§ог§е сотте ип б1ГПетет а ре1пе 
аи<31ћ1е, герптат 1ез бап§1о15.

Ј'ергоиуа1 роиг е11е ипе 
сотра5510п бЈпсеге е! т'еп уои1из 

<3'ауоЈг е!е 51 теПат 1ои1 а Гћеиге. 
ћез ретез ргоГпеизеб пе р1еигет 
раз соттс-са.

- АИег, са1те-1о1, оп уа зе 
ргетЗгс ип саГе е! оп Пп1га ћ!еп раг 
ропсЗгсипе 5о1иНоп.

- (Зи'с51-сс ^ис ш уеих ^ие је 
ропс1е, сотте-^а, запз ип зои, 
пћтроПе ^ис1 П1с роигга т'агге1ег 
роигуа§аћоп<За§е.

- Регзоппе пе Гагге1ега, раз 
р1иб 1аг<3 ^ие <3ета1п 501Г Ш

зас реи
ГаћогсЗег 51 је п'ауа15 раз зи цие, 
аћапПоппее е1 ћ1е55ее, е11е е1а11 
ипе рго1е ГасПе, ипе ћ1сће ехап§ие 
^ие 1е уаиШиг уогасе асћеуега 
П'ип 1е§ег соир <3е ћес <3апз 1е соеиг 
роиг зе ге§а1ег епзиНе <3е зез 
епЗгаШез епсоге сћаи<3ез еС 

Ггет155апЗе5?
Ма ргорозШоп 51 ћитајпе <3е 

1ш асћегег боп ћШе1 <3е геШиг 
п'е1аП-е11е раб тоНуее, тете 
тсопбшеттет, раг 5а §гаНш<Зе 
^ш те бегаП 1е§1Нтетет <3ие еЗ 
^и'е11е ехрптега11, таПуге рга§- 
таН^ие, еп те ргоробат еп геШиг 
1е 5еи1 ћ1еп ^и'е11е роббеПаЈС еп се 
тотепЗ ип реи Не 5а јеипеббе 
ехсПате, ип реи Не 5а 1еп<3ге55е 
та1а<Згопе е151псеге ?

1Јп гарасе? Је т'еп уоип 
ргебдие роиг сеЗ ехсеб <3е Г1§иеи1 
0'оп роиуаИ ћ1еп уеп1г се 
рип1ап15те те 1огШга1с Пе 
1етрб еп 1етрб? Ј'а1 §гапсИ Папб ип 
тШеи оп 1еб рагепШ, <3'ип 
спНскте боипат, епсоига§ет 
1еб рагНеб Ппеб Не 1еигб ГПб, Напб 
ип тШеи ^их 1§поге се сиће <3е 
си1раћШ1е Теп саШоНцие, аишт 

^ие сеНе оћбеббтп ргоШбтте раг 
Ппсеббат геехатеп (Зе 5а ргорге 
соп5с1епсе. Иеб Шасеб <3е1а\'ееб ег 
атогрћеб <3е 1а бртшате опћо- 
<Зохе <3е топ еп1оига§е 5е 

гебита1пет а ип Го1к1оге ехЗгете- 
тет 51трНПе сЗе 1а се1ећгаНоп <3е 
бат! Еис, рпШессеиг <3е поГге 

та1боп, е1 аи ту5Нс15те Нот та 

татап Га1бап реиуе <3е Зетрб еп 

1етрб еп 5е НетапНат, а тоШе 
т^шеЗе, а то1Не со^ите, ^ие1 

еГаГГ се сИаћ1е чи1 1а Га15а11 51 

1гге51б11ћ1етепГ г1§о1ег 

етеггететб...
аих

(1л 5Ш(е аи ргоскаш питего)

15



АТЕ11ЕК иТТЕКЛШЕ ОЕ5 МЕМВКЕ8 ЕТ ИЕ5 АМ15 ОЕ ЕА 50СГЕТЕ

Р0Е51Е *** Р0Е51Е

******

* * **** Р0Е51Е ***

1\е\’епка Роро\пс
С'Е5Т У01Ј5, Р0КТА1ЧТ 
0Е5 ЕТ0ЉЕ5 ЈЕ1ЖЕ5, 

ОУЕ ЈЕ СОША15

Вокап (Јппјепоук Огадап ТазГс
ЈЕ N41 СШЕ Т01 ШЕ МО^ТАС^Е А11 

В01ЈТ Б1Ј МО^БЕЕттепе-то/ 1от (1Чс1
Ое ГаШге сб(е Ае се топАе,Ез1-се Vгш (јие ш /ГешепАз раз тез спз 

ЕзКе роззШе (Јие т пе гетапјисз раз
ци'оп пГа 1га!и

А топ рго/. Кииса ТшсепкоЛе \пеих рое1е Га АИ, сри герозе поп /с/, 
Ма\5 аи с/е/, оп уоН ипе п/оШа^/е Је 51/15 р1е'те

с1е уоз е1оИез јеипез Ае та(т 
<7ш иои5 ПеШ.
... Уо5уеих, уок5 1ез амесрге\е5 
а уо\гереИ\е-ЈШе, а \>о\гереП\Ј115... 
ОиИз 1е5 &аг(1еп\ 1леп !...
Рагсс ^ие с'е5\
1е реШ соЈЈге (Гате 
<7/// па\ч§ие
(Јап5 1е5 1\аи\еиг5 риге5, Меие5 
а\>ес агАеиг (Гип регсе-пе1%е 
Аап5 1еиг5 ра5...

АуаШ 501Ј, сотте (1е5 1ои\>е5-теге5,
Ае 1а ЈооШе,
е\ \ои\ са ауес 1е скагте (Гипе Јее, 
\>0К5 гепсЈег ргезцие Неигеих 
сНасип (Је \>05 \>га/5 ат\5,
\>ои5, регЈе-ате, га\>Ге (Јап5 Ја со(ЈиШе,
д/Гипе \>а%ие а је\ее
5иг Је ре\/\ езрасе (Је та ЈаЈа\5е...

Је\е2-\>ои5 зиг Је5 Но/Ж 
сЈе Ја гтеге (Је \>/е.
[)(Ш5 \>о\ге НпШ
1)101-01(551, је 5СП5
Је соШе (Је Јее
е\ сЈе \>о\ге Ша5 сЈе 50/е НЈеи Јга/5 
а\>ес (Јс5 Ј)1(ЈиЈе\исЈс5, (Је5 ге\>е5 
СЈК1 Ја\>еШ 1е5 рЈа/е5 (ЈоисетеШ...

Је V015 (ЈПОП 5 С5\ Шп (Н\>егп 
Еттепе-то11от Је сс\ ешокга^е 
Ј1 С5\ угапсЈ \етр5 роиг то/ (Је Јоигпег 1а рауе 
Је сотр\е зкг \01 рокг е\ге та сетшге

(Је 5ак\>е\а%е
СегШтез сЈтзез зеиЈетеШ агес \о/ 5,аггап§еп\

аЈЈгеизе.
ЈЧгт 5ш\>ап\ зез реШез еп сп5\акх, 
Рапт 1ез агдгез, \>егз Јез Ј)е\ез 
ВагагсЈез аихуеих (Гог. ЈЧга\,
Е1ате регсЈие, Јуагсе <7*/е тез 50п°е5 
5оп\ Ј/оШеих. Ез\-се ц/ГеЈЈе ех/з1е,
Се\\е тоШа^пе, сотте 1а ршззапсе 
ВепсЈие а за зоигсе рагеШе а 1а тчеге ' 
5ате (Је ГоиШ ? Мете аргез 
СеШ апз је 5Ш5 јсипе, тете арге5 
Тго15 сеп\5 тШе кИоте\ге5 5ои5 
Еа \’ои\е се1е5\е. Се5\ \та\, \ои\ да 
Ех\5\е е\ је пе 5Ш5 роЈШ \Шеге55е 
Аи ге5\е.

Је )Га\ гссокгз (Ј/Га \о/
ОксииЈ је 5Ш5 тесоШеШ (Је \окз е\ тесошеш

сЈе то/
ОкапсЈ И те рагаи цке Је топсЈе ез\ сЈе\>епк

топ е/тет/ (Јес1аге
ОкашЈ Је зепз сотткп сЈ/зрагаи 
Је )Га\ (Ј//е \о/ рокг те газзкгег 
5/ 50к\ еш ј'а\ Незот сЈе те зедкезПег 
Је сгатз Јез \>еПкз, 1ез Н/епЈа/запсез, Ја Ноше 
Оегг/еге \ок\ да Иу а ткјокгз кп то\/ЈсасНе 
Ј'а\ сокЈ/апсе ктцкетеШ еп \о\
Рагсе (јке \к Ја/5 ра/Т/е сЈе то\

Је \>еих дие \и арргос1\е5, е\ ди'ипе 
Еопоие ра\\5е (Јиге еШге (Јеих с1\ос5 
Ои\ ш\\55еШ по5 (Јеих согр5 
Ои Но\5, (Ји Јег по\гс\5.
Ва\55е \е5уеих е\ рагЈе,
Ва\55е \оп Нес, топ сНег о\5еаи,

Је Гассотра^пега/5 /Птрог\е ок 
Ахес \о/(5 сез (ЈезепсЈ/еШетеШз тез Јогсез

5оШ а Нок\
Нез (Ј/ЈЈ/ск1\е5 5'аНаиеш зкг то\ сокр зкг сокр Ош рог\е5 Ја сго\х \'\5\Н1е. 
Иа рекзее (Је \а тог\ ез\ ргосЈ/е Јахоке 
СЈ/о/5/5 Ја (НгесГ/оп, Ја хНеззе, 1'Јгекге,је Језшз 
Ј\>екх Јшг е\ рЈаШег 1а \ок\ се цш т 'еппше 
Је сЈш\\е 1ез Јагтез, 1ез ретез, Гара\ЈГ/е,

\ок\е кпе \>\е Вепјатт Раг§е, Раш
Ах ес \о\,Ја '\ \гок\>е Је сокга^е (Је ргепсЈге 
Је сЈ/етт (Још је геха/з запз гери о

САШОЈбСЕ ЈОУЕЕЈбЕ
Је /Га\ гесокгз дка \о\
()ка)/сЈ је 5Ш5 тесоШеш сЈе \ок5 СотН/еп р1иг\е11е ои иеппе 

а5-\и 1а Неаи\е аиепаше ! 
М\еппе ! тхеппе ! е\ ШгА/че

РАКОЕЕ Б'Ш СНАОШе\ тесошеш сЈе то/
{ЗкапсЈ је )Гагг/\>е раз а ге\гокхег 1а ра/х

ахес тоЈ-тете Оп окхге кп соекгзапз р1к5 сЈЧззке дк'ип с/еЈ 
сотте ипе рог\е. II агг/хе циЧ/уек^Је 
а/(55/ 1а та/50)/ ге%аг(Је Је сЈ/атр

Тоихге е\ сЈош/е зкг 1а тег, Је Но/з.
II агг/хе д/Г/т соеиг сотте ш/еропе 
5'окхге 5С/П5 рЈиз сГ/ззке сј/Гкп с\еЈ. Оп сгоИ 
<7ке ГЈ/ог/20)/ геЈегте кп рауза^е.
II 5кЈЈ/за/\ сЈ'кп агНге рокг репзег 
раф/5, е\ Гоп сго/зе Је с/е1 сЈе \гате 
сЈе рЈа/е сЈе рете. Оч сго/\ цке ГЈхог/гоп 
геЈегте ш/ рауза^е. Оп сго/зе кп соекг 
сотте
Оп сго/\ сјкЧЈ хоИ сотте ш/еропе ахек^Је.

се\\е Јхеиге 5\та%гаше 
роиг сГаи\ге5, а с1'аи\ге5, 
ри\5 а тоЈ-тете, ри\5 а то\
- је \е 5а1ие. Иои5 ауоп5 
/е јоиг аи геро5. Мои5 аигоп5

()капсЈ је хе/а гасошег а цке1д1Гкп
тез ргоНЈетез

Је п а/ цке \о/ рокг те сотргепсЈге 
5/ зоихеш је соттепсе сЈе покхеаи

е\1е раззе Ја/ Незот сЈе Је сЈезарргепсЈге 
Је те тф Је 1'тпосепсе, <Је$ ап§еа Нитатз, 1ез пи‘15 ^'^ег, сотте 1п\>егз еп 5игр1и5.

сЈез %еп5 запз ресЈ/ез
/.е топсЈе тагсЈ/е \оијоигз

А/сЈе-то/.је \е сго/з 
II иГез\ песезза/ге (Је ге%а%пег ЈаЈо/

ЕЕ 8Т1ЈРЕРА1Та\>ес сЈез топЈз сасЈ/ез

Ео)1 \>/5а%е п'а р1кз чие писН\е \епасе 
Не Не1 Ј/отте аНогсЈе раг ип сЈ/а%гт х/хасе 
Е\ 1е согрз ге\епи цие Ја тог\еЈЈе епЈасс 
Зегреше раг 1ез тог\з сЈош /7 \гокхе 1а \гасе 
С'ез\ Ја пи/\ хепе оп 1е сЈеи/15'аЈап%иН 
Еп 1ап%ие5 оссирее^ раг сЈ'атокгекх 5оис/5 
Ои пип Нгкпе цие ГаН^епсе оН5сигс/\
Роиг^ се1и/ ди/ п'а \к 1е Неи цт Га теиг\п 
Еа \е\е сЈосЈеНпе е\ 5а Јап%ие рге5а%е 
Ее ро/сЈ^ЈгоШ сЈ'ипе оНоЈе сИегсЈ/ап\ кп ра55а%е 
Рагт/ 5а НоисНе Нее оп сЈ/ацие то\ 5'епса%е 
РеЈи^аш сЈерауег ип рпх сЈ'аи\ге Ј/аЈа^е.

сЈе \гате (Је ре/пе (Је рЈа/е.

(В. (Јт1јепо\>/с ез\ е\исЈ/ап\ еп ЕеПгез)
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ЛИТЕРАРНА РАДИОНИЦА ЧЛАНОВА ИПРИЈАТЕЉА ДРУШТВА* * * * * *

ТКАБ1ЛКЕ, С'ЕбТ ТКАНШ ?
1-с гарроп стгс 1с гсхгс огЈеЈпа1 с1 за 

1гас1исиоп Гак Гођјег с!с пошђгеизсб апа1у$С5 
сопсетат 1с сопссрг с!с Пс1сП1с С1 с!с ггаћјзоп с!с 1а 
1гас1исиоп. Ссб апајузсз от тстс ГаЈ1 па?1ге ипс 
сЈјбсЈрНпс Нп§Ш51к1ие 1а Шсопс с!с 1а сгас!исПоп 
цш схаттс 1с ргођ1етс с1с 1а (гас!исиоп 
соп\гспађ1с С1 \'сш гсус!сг 1с ргоссббиб тета1 
с!е 1а иапзтјббјоп с1сб рспбссб сГипс 1ап§ис с!апб 
Гаиис. 1сј, поиб аПопб раг1ег с1е 1а 1гас1исиоп 
Пиегајгс оп 1с ргођ1стс с1с 1а Пс1еП1е сг с!е 1а 
ггаћјбоп С51 рагисиПсгстст схрпте. Иои5 аИопб 
сббаусг с!с тотгег с1сб сПГПсиксб ИпбШбп^иеб е1 
си1тгс11еб с!и ргоссббиб ггас1исиГ сп ГаЈбат 
апспиоп 5иггои( аи го1с с1и ггасЈисгеиг, 
јтсгтс61ајге поп бси1етет стге с!сих Јапеиеб, 
таЈ5 аи551 етгс Гатеиг сг боп риђПс сггап^сг.

II у а беб цш ргсгепсЈст ^ие 1а 
иабисиоп С51 Гогсстет 1а иађјбоп. бј поиб поиб

ргсббепиг 1ои1 сс ^и'П \'ои!аЈ1 сПге. Е11е С51 
гсесптге рагсе ^иЧ! б'а§11 с1'ип ргоссббиб с!с 
сгеаиоп сотргспат р1и5Јсиг5 рћа5С5: 1сстге 
аиспиус, апа1убс с!е(аП1сс аи пјуеаи 8гаттаиса1, 
1сх1са1, бстапицие т бГуНбицис, сгс. ЕпГт, 51 
поиб ауопб сп уис чи'П С51 сПГПсПс роиг ип 
иабисгсиг бс П-апсћЈг гои5 1ез ођ51ас1с5 ргос1ш15 
раг 1а уапегс 6е51ап§ис5,1а ГгабисНоп С5Г ггаћјбоп. 
1.а ггаћ15оп еб1 сЈопс јтробее ег е11е п'е51 ^и'ипе 
рћабе иабисиуе. Ег 1с ггабисгеиг С51 тгегргегагеиг, 
сгсагсиг; рагГоЈб, П п'ебГ ^ие Гоии11триЈ55ат с1е 1а 
1ап§ис та15 П п'е51јатаЈ5 ип 1гакге.

1уапа Уикзапопс’, етсНате, 
Расике с!е РћПоЈо^е, Вео^гаП

Ханс Рооерт Курцијус, својим конце- 
птом европске књижевности и латннског 
средњевековља као да стоји на граници 
између упоредне и опште књижевности... 
Европску књижевност, указује Курцијус, 
треба посматрати и као микроструктуру и 
као макроструктуру, тј. треба је изучавати 
и аналитички, са становишта општијих 
начела.

Курцијусов европоцентризам и неги- 
рање националне књижевности били су 
изузетно значајни за време у коме се поја- 
вио, али му је озбиљно замерено занемари- 
вање осталих књижевности као и свођење 
европске књижевности на књижевност 
романског круга.

Појам опште књижевности у савре- 
меним изучавањима литературе прилично 
је недефинисан и његова употреба је 
неуједначена. Светозар Петровић указује 
на неколико употреба. Најпре, истиче 
појам опште књижевности у изучавању 
општих начела књижевности, што значи да 
овај термин приближава теоријн књи- 
жевности. У књижевној критицн он се 
готово не употребљава; па и онда када се 
употреби, нарочито у новинској критици, 
и.ма оно значење које има у библиоте- 
карству. Наиме, означава она дела која се, 
по библиотечким нормама, не могу класи- 
фиковати ни у једну категорију.

Посебну пажњу С. Петровић посве- 
ћује Пол Ван Тигемовом одређењу овог 
појма. Наиме, Ван Тигем општу књиже- 
вност одређује као општу историју књиже- 
вности, историју која обрађује оно што је 
заједничко неколиким књижевностима. То 
заједничко може имати неколико облика; 
или међународне правце, или одређене 
жанровске појединости, модалитете. 
мотиве, итд. Види се да је у начелима за 
одређење појма опште књижевности 
присутан критеријум географског.

Жирмунски и Конрад, совјетски 
аутори, своје изучавање ове области 
постављају на сасвим другачије основе. 
Дотадашња изучавања упоредне и опште 
књижсвности они стављају у три катего- 
рије: прва је историјско-генетичко изуча- 
вање карактеристично за Курцијуса, друга 
оно везано за Пол Ван Тигема и треће, 
историјско типолошко, покушавају сами да 
одрсде. Основу њиховог одрсђсња чине 
најпре марксистичка филозофија, пото* 
проучавањс Всселовског и на трећем мес 
јс њихова заинтсрссованост за вансвр* 
пску књижевност.

Историјско-типолошко изучавање 
указује на де.мократичност књижевности, 
на повезаност различитих историјских 
низова, на одређену социјалну условље- 
ност утицаја. Они су имали на уму руски 
формализам и Марксова и Енгелсова 
одређења историје и напретка. Стога је 
њихово одређење историјско-типолошке 
повсзаности занимљиво за изучааавањс 
књижевности и у равни дијахроније.

Драган Радовић

ПОЈМОВИ УПОРЕАНЕ 

И ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ
гспбопб сотрт ^ис 1оше 1ап§ис гсргббстс ипе 
ујбјоп 6и топс1с, цие 1оше 1ап§ис а 5а 1о§1цис, боп 
\'осађи1аЈгс с15а 51гистге, ссис рпбе с!е робтоп 
С51 ГопсЈсс. “РаЈгс раббсг сспс утоп с!и топбс 
с!ап5 ипе ашгс 1ап§ис циг уо11 1еб сћобеб 
б1ГГегеттст, с'с51 1а циабгатге с!и сегс1е.“ 
(\УиПтап). Тоигс 1ап§ие гсПеге 1с5 аиеЈбпететб 
си1тгс15 с!с 5а рори1апоп. Тоиге 1апбие а 5оп 
5у51стс 2гаттапса1 циј јтробе ипе сепајпе 
Гадоп пе геп§стст псб рспбееб сг с'с51 роиг сс1а 
^и'П п'с51 ра5 гоијоигб ГасПе сГесћапесг 1еб 1с1ес5 
етгс 1с5 1ап8ие5.\УПћће1т \'оп НитђоМг, 
Гоппагсиг пс 1а ћпеиЈбпчие §епега1е, боипепајг 
ци'П п'у ауајг раб с!е \'егиађ1с сотргећепбЈоп сс 
соттипјсапоп стге 1еб сИПегетсб рориЈапопб. 
Соттст геппге 1с5 пиапссб п'ипс 1ап2ис пап5 
Гашге? С'е5Г, 5ап5 поигс, 1а гасћс 1а р1иб сИШсПе 
циј С51 јтробсс аих 1гас1ис1сиг5, 1е ггауаП пс 
бјбјрћс.

Појам упоредне књижевности упо- 
требио је први пут Вилмен 1827. године на 
Сорбони. Свакако да је нешто слично 
упоредном изучавању књижевности посто- 
јало и раније. Може се говорити о Аристо- 
теловим упоређивањима комедије и траге- 
дије, Хорацијевим поређењима грчке и 
римске књижевности. Сличних настојања 
имамо и у ренесанси, романтизму, итд. По- 
тоња употреба појма упоредне књижевно- 
сти указује на прецизније детерминисање 
али и на употребу у другом значењу.

Највише пажње овој проблематици 
посветиоје Пол Ван Тигем. У својој књизи 
Упоредна књижеоност (/,а Ниегашге 
сотрагее), он разматра историјат и генезу 
појма, затим методологију, а у трећем делу 
говори о општој књижевности.

Будући да се јавила након позити- 
визма и романтизма, Ван Тигемова књига 
није могла да заобиђе појам националне 
књижевности. Стога се упоредна књи- 
жевност оријентисала на разматрање веза 
које постоје између две националне књи- 
жевности или између више националних 
књижевности. По Ван Тигемово.м виђењу 
упоредна књижевност се изучава у оквиру 
историјс књижевности, што значи да њена 
методологија нс води неким књижевно- 
тсоријским начелима.

У изучавању упорсдне књижевности 
морамо сс најпрс сусрести са границама, а 
тск онда говорити о пошиљаоцу, примаоцу 
и трансмисији. Уколико проблсм сагле- 
давамо са становишта оног који прсдајс 
утицај, можемо говорити о успсху у 
одрсђсној срсдини; ако саглсдавамо 
проблсм са становишта оног који прима, 
можсмо говорити о извори.ма. Важно 
место дато јс и прсносиоцу, било да сс ради 
о прсводиоцу илн нском другом облику 
прсношсња одрсђеног књижевно-ствара- 
лачког искуства на другу средину.

Овдс, можс сс закључити, Ван Тигем 
говори о упорсдној књижевности на син- 
хронијској равни. Међутим, Ван Тигсм има 
на уму и утицајс које на једну срсдину и у 
јсдном времсну вршс књижсвна остварсња 
различитих раздобља.

Исб сИШсиИсб бгаттапса1еб ег 1сх1са1с5 
цис тшс 1ап§ие ро55спс гсргебстс ип усгиађ1е 
пеП роиг 1с5 сгаписгсигб: 1еб ехргс5510П5 
јсћотапциеб, 1с5 то15 ци1 п'ош раб 1сигб 
ецшуа1ет5 паапб 1сб аШгсб 1апеиеб, егс. Раг 
ехетр1с, соттст сгапијге еп Ггап^аЈб 
Гсхргсббјоп бсгђс \6\ §г1от и ја^опе пот 1а 
51§тЛсапоп п'с51 раб ипс ботте 51тр1с 6с5 
51§шЛсапоп5 ЈпсИујписИсб псб то15 ци1 1а 
сопбпшет? II Гаит ггоиуег 1с тоуеп јибге с!с 5С 
псђгоиШсг, Н Гаиг “јпустсг" а!огб. С'с511& ^ис 1а 
1гаћЈбоп соттспсс, ипс 1гаћ1боп Гогсбс ег 
тсупађ1е. Еп сббауат с!'с1гс Лс1с1с сЈапб 5а 
цаписпоп, 1с иаписгсиг 1гаћи. Рис1 рагапохс!

Ос 1'ашгс согб, роиуопб-поиб а ргјогј сИгс 
цис 1с 1гас1ис1сиг С51 угајтст ип тгаГггс? Иоиб 
пс\'оп5 аптсигс, с'с51 ип тог пиг С1 јпјибсс роиг 
^ис1ци'ип циј 5'сЛогсс ђсаисоир пс иаптсигс аих 
1сс1сиг5 Гсбргјс с!с Госиугс. Ес иаписшиг С5Г р!и(дг 
сгбагсиг цис иаигс сг 1а иаписпоп сзг р1шбг 
јтсгргбтпоп чис иаћјбоп. 0'аШсигб, сћачис 
1ссшгс С5( ипс јтсгргбтпоп бс Госиугс аи551. 
Иог5цис Гбсгјуајп риђћс боп оси\ггс, с11с пс 1ш 
аррагпст р1иб. Роиуопб-поиб раг1сг пе 1а иаћјбоп 
1ог5цис пои5 5а\'оп5 цис с’с51 јизттст вгасс аих 
и*ас1ис1сигб чис 1с топс1с а соппи Гсббспсс пи 
$>6шс с!с Ваи6с1аЈгс, с!с РгоибГ, бс бапгс ?

Иа иаписпоп С51 1с гббиИас с1и сотргоппб 
стгс 1сб схј^спссб псб 1ап8ис5, ГсхргсббЈоп 
робпцис с!с Гбспуајп с1 Гап пи цаписгсиг. А1огб, 
сс ргосс55иб с!иг С1 сотр1схс, С51-И 1а ггаћтоп, 
Птсгргбгапоп, 1а г^сгиигс ои ^исЈцие сћобс 
с1'ашгс? Коиб П1гопб ^ис 1а Цаписпоп сб( гоШ сс1а 
сп5стђ1с. Е11с С51 јтсгргбтпоп рагсс чис 1с 
цапистиг 6011 рбп&гсг ргоГоппбтст сЈапб 1а 
бј^пЛсапоп с!и 1сх1с с1 Ноиусг 5а ро1уб6ппс, 11 
с1оИ сотргсппгс ши1 сс ^ис Гаитиг а сИ1 т
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ЛТЕПЕК НТТ&КЛ1КЕ ОЕ5 МЕМВКЕ8 ЕТОЕ8АМ18 ОЕ ЛА 50С1&Т& 

ПОЕЗИЈА У ПРЕВОДУ *** Р0Е51Е ТКАИШТЕ ***

***

Кету <1е СоиппоМ
1ЈЕ УОУАСЕиК

иНегће ј1еиги гоијоигз аи сгеих/гагз (1е гоп гешге, 
Тегге, роигциој гс/изег 1оп уепгге аи уоуа^еиг ?
Е( 511е 5еЈ§1е е51 тпг, И а /ат ег 5е5 татз 
ТгетМет (1'атоиг диапс! И реп5С а гоше5 1е5 §егНе5.

НАМЕРНИК
Биље увек ивета у свежој шупљини твоје утробе, 
Земљо, зашто ускратштш твоју утробу намернику? 
А ако је раж зрела, он је гладан и руке му 
Дрхте од љубави кад помисли на све снопове.

Он зна да је плава и зслена шума отворена 
За псе који ће да нањуше мирис брлога: 
Јучерашње увело ивеће мирише на звсзде,
Али старо небо је милосрдније од белог глога.

II 5аи цие \а /огех Меие ег \епе С51 ои\епе 
Аих с1пеп5 \ опг/1а\гег 1е раг/ит с1е5 ШпИгез: 
Ес5/1еиг5/апес5 сПпег опг пс5 опеигз сГегоИез, 
Ма!51е Vјеих аеI е51 тотз сгиеI дие Гаиберте. Спирала се омотава у змије етера,

Удара и повија, ходочасниче, твоја замшиљена рамена: 
Воденииа се врти и меланхолија гусака 
Исписује твоју судбу на крвавом хоризонпгу.

Еа 5р\га1е 5'епгои1е аих зегрешз пе Гетег, 
Егарре е1 рНе, рИегт, 1е5 ераи\е5 реп51\е5:

тоиНп гоигпе с\ 1а тИапсоИе с\е5 о\е5 
Есги ш пе^ппее 5иг ГНопгоп 5ап§1аш. Час, пријатељу, сумрак и задовољство мазГи 

И плач точка и анђео који полеће:
Стисни песниие, усни у звезди твоГ сна:
Ескадра медуза пада на жалове и скончава.

Превео: Саша Ранчић

Неиге, апп, сгеризсте, ес 1е р1а\51г с1е5 пипез 
Ес 1е5 р1еиг5 пе 1а гоие ес Гап%е дт 5'еп\о1е:
Еегте се5 ро\п§5, с\ог5-со\ с1ап5 Га5Сге с!е соп гсхе: 
Е'с5сасЈге с!е5 тес1и5е5 сотће ес сге\ е 5иг 1е5 §ге\е5.

Ко§ег СаШосз
1,е шуб!еге с!?Аше1Г2еп
Је 5Т5 \с \>еш дт 5ои//\е 5иг \а тег,
је 5Т5 \а$ие с1е 1а тег,
је 5Т5 ти§\55етеш с1е 1а тег,
је 5Т5 \с ћоси/ аих 5ерс сотћаС5
је 5Т5 о\5еаи с1е рго\е 5иг \а /а\а\5е,
је 5Т5 гауоп с!е 5о\еИ,
је 5Т5 па\1%асеиг тсеШ%еш,
је 5Т5 5апј>Нег сгие\,
је 5Т5 1ас с!ан5 \а р\ате,
је 5И\5 раго1е с1е 5с\епсе,
је 5Т5 ипе ерее а\%ие тепадаш ипе агтее,
је 5Т5 \е сИеи дт с!оппе \е /еи & \а сесе,
је 5Т5 се\т цт герапс! 1а 1ит\еге ешге

\с5 тоша%пс5,
јс 5Т5 се\т дт аппопсс \е5 Д$>е5 с1е 1а 1ипе, 
је 5Т5 се\т дт еп5е\§пе оп 5е сасће \е 5о1еИ.

Мира Коцић
НИПРОШЛОСТИ

НЕМА
МЕМЕ ЕЕ РА88Е 
К'ЕХ18ТЕ РШб

Ј'а\ /отНе та сИатНге јшциаи/опп 
роиг Сгоиуег пап5 ип И\ге ипе/1еиг 
рге55ее еС оиННее,
ип тоС посе пап5 ип аЊит пе 5ои\>еп\г5, 
ип гаррогс аих оНјеС5.
Меп циип \терагсоис.
Је сгоуа\5 а\о\г \а\55е ипе рагс\е 
пе тоГтете пап5 \е5 рНосо5. 
1та%\пе-Со\!
Сереппаш,ј'а\ регпи поп 5ететеШ 
\е тотеш асСие\, 
та\51е ра55е аи55\.

Претражила сам собу до дна
да нађем неки заборављени, испресовани
ивет у књизи,
неку записану реч у споменаршча, 
неку везу са предметима.
Свуда празнина.
Мислила сам да на фотоГрафијама 
има део мене.
Замисли!
Па ја не само сиисо немам садашњост, 
ја сам и проислост изГубила.

Амерженова тајна
Ја сам ветар који дува по мору,
ја сам сиалас на мору,
ја сам хук мора,
ја сам бик са седам борби,
ја сам птииа Грабљивииа на литиии,
ја сам сунчев зрак,
ја сам веиип морепловаи,
ја сам крволочни дивљи вепар,
ја сам језеро у равниии,
ја сам Глас учсњака,
ја сам оиипар мач који преиш

* * *
* * *

Мете \е5 ерте5 оШ ипе ш огтпасге 
соирее раг \а тогс
еСаШ пе %агс!е, е11е5 чеШепС 5иг \е јагпт 
5ап5 ге\асНе
еС 5е гејои\55еш п'а\>о\г ипе го5е аи 5оттеС. 
Ма\5 \а го5е пе 5е гепп ра5 сотрсе сЈе 5а НеаиСе 
т пе 50п ог\%те.
С'е5С ип ги5Сге цт ГаггасНе 5ап.ч тегсс 
роиг сои\>пг \а риаШеиг с1е 5е5 НаШоп5.
N05 апт\егза\ге5 пе\>а5СепС \е5 го^ез,
Ес пои5, се п'е5С цтаи тотеш 
оп \с5 Г05С5 5е Сгап5/огтеш еп ерте5 
дие пои5 пои5 еп геппоп.ч сотрсе.

ТгаЈик раг Киџса Типсепко

И трње има природан живот и смрт 
и стражари и вечито чува врт 
и има радоссп - ружу на врху.
А ружа није свесна своје лепоте 
нити да је ћерка трња.
Њу човек отме Грубо да прикрије 
воњ својих прња.
Наши рођендани ружама живот прекраше, 
а ми то схватимо
тек кад нам сс животи у бодље преобраше.

рашнииима,
ја сам боГ који распаљујс ум, 
ја сам онај који ишри састлост

у планинама, 
ја сам онај који најављујс мснс мсссиа, 
ја сам онај који поучааа Гдс сс кријс

сунис.
Прсвсла: Лшљшш Јањић
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ИА VЕ NБ Е Е
™1е.В. Меи$' ,0ери‘5 1°иЈ°иг8 1« сопсеВЈ, Љ Љеа,гс, <к* асИуМ$ Љ 
Уепаеепз сошшива-еш Д« пшаош ЛјуегИееетеп, сп оЉап аих 
ђаахсз роиг ае рго,е8ег Ји Уеп, Чш у ,оип$,еа 1а росПМШс ае аерспсег 
$оиШе Јс 1 осеап А11апицис еп 1еиг аг8еп, е, 4с $е зетјг а Га,ае Еп 
етропап, асес 1иг Ји ааМе е, Ји $е1. тсте Јетра, 1а УспСес спса1$зс 1е 
Роиуег-уоиз 1ша§1пег <1ез §еп$ 1к}шс!е. 
ћађ11ап1 се$ таЈ$оппеие$

/.огл' с\и 51а%е с1е регјесИоппетеп! 

с1ез рго/еззеагз с1е /гапдаи Гаппее 
с1епиеге еп Уепс1ее, МаПате 
Оазстка Јсткоут а еи с1е 1а скапсе 
с1е \пеа соппакге 1е рауз уепЈееп. 
ЕНе »0115 ге1гасе \с1 1е 1сМеаи Је 
сеПе кеИе ге§шп /гстдсихе. Чие 1а Е'а§псићиге е$11а (1еих1ете асПУ11е 

тагее ћаи1е 1гтопс1а11, с1 ауо1г ГаЈ1 <1е <1е$ ћаћ1гап1$ ће сеие ге§1оп, арге$ 1е
1еиг ргоутсе 1а с1еих1ете ге§тп еп гоиг1$те. 11$ $оп1 с!е ’ §гапс1$ 
Ргапсе ћ'арге$ 1е ргоГи есопот1цие.
Сеие 1иие соп1ге 1е$ с1е$а$1ге$

;ТГД

ргос1ис1еиг$ с1е Го1е §га$ ег <Је уо1аП1е 
еп §епега1; П$ оп1 аи$$1 ипе ћоппе 

паШге1$ 1е$ а реиС-еие аррп$ а е1ге гериГаПоп Пе рго<1исСеиг$ ес 
р1и$ У1§Паги$ е1 р1и$ $а§е$. 11$ П'ехрог1аГеиг$ Пе ујапће с1е ћоеиГ, П 
$есћатт$у$1етап^иетет1етага1$ Гаи1 сћге ^и'П$ от с!е$ сопсћиоп$ 
еп сгеи$ат с!с$ сапаих аГт Не $е рге$^иеШеа1е$роигсе1а. Е'егеп'у е$1 
ргосигег <Је$ 1егге$ а си1пуег, <Је$ ра$ 1гор сћаи<Ј е1 Гћјуег у е$1 <Јоих,

с'е$1 рошхркп 1е$ ћоу1п$ ге$1ет <Јап$ 
ће 1оип$те е$1 1а ргет1еге асПУ11е 1е$ сћатр$ сћх то1$ се гепс! 
<Је$ ћаћ!1ап1$ пе сеие ге§1оп. 11$ оп1 Ге1еуа§е ћеаисоир р1и$ ГасПе еС 
1апсе ПсЈее <Ји 1оип$те 1теШ§еп1. то1п$сћег.
ћа сб!е УегкЈееппе а рге$^ие аШат 51 оп ует $е гепПге $иг ГТ1е <Је 
пе јоиг$ еп$о1еП1е$ цие 1е М1сћ та1$
1е$ рпх пе $от ра$ аи$$1 е1еуе$. Еп $е 
гепПат сотр1е ^ие 1е$ гоип$1е$ 
цијиеп! 1а р1а§е уег$ опге ћеиге$ а

<Је$ гауоп$ ићгау1о11еие$ роиг тагее ћа$$е “ће ра$$а§е <Ји Оо1$”.
Роипат, П Гаиг ГаЈге аиеппоп роиг пе

: јрФ''
Т гч

4-ј1
*‘Л

пТ пп..

” у

ап гг -

-Уг гг
п1П П м
7 ...

раШга§е$, е1с.и-
*јЈј.

1о%15 (1е 1а Скакоиепе

ћа Уеппее е$1 $1Шее а ГОие$1 <Је 1а 
Ргапсс ; $оп $утћо1е $от <Јеих 
сосиг$ : Гип роиг 1а ра1пе, Гаи1ге роиг 
1а гећ§1оп. ће <Јераг1етеШ Га11 рагпе 
с1с 1а гс§1оп Пе$ Рау$ Пе 1а ћо1ге. С'е$1 
№ро1еоп ВопараПе цш а сЈоппе аих 
Усп<Јесп$ 1с$ сЈго11$ сЈсраПстетаих, 
соттс §е$1с <Је ћоппе уо1оп1е роиг 
саћпсг 1е реир1е ес роиг спт1пиег 1а 
ћаЈпс арге$ 1а §исгге. II а песШе аи$$1 
<Ј'есИПег ипе поиуеПс уП1е е1 <Ј'у 
иап$Гсгег 1а ргеГесШге еСаЈС 
аирагауат а Ротеппау-1е-СотШ. А 
ГаШс <Јс Пп§еп1еиг СогтЈег, 1а уШе 
ргсшЈга 1а Гогте <Ј'ип реп!а§опе 
ашоиг <Ј'ипе 1ттеп$е р1асе $иг 
1а^ие11е $е 1гоиуе аијоиг<Ј'ћи1 1е 
топитеШ сЈе Наро1еоп. С'е$1 1а 
Косће-$иг-Уоп, ипе уП1е топетс 
тај$ ^ш тап^ис 1с сћагте <Јс 
Ротспау-1с-Сотт. 
ћа гс§10п П011 $оп пот & ипе рспт 
Г1У1сгс пи 5ип. Оп сИг цис 1а ргоутсс 
псуа11 $'арре1ег “ћа гс§тп пс пеих 
ЕаГб”, <Ј'аргсб 1с$ псих г1У1Сге$ 
сои1сп1 а 1гаусг$ 1а ге§Јоп с! $оп1 
р1и$ §гап<Јс$ с! р1и$ 1тропатс$, та1$ 
1с$ с1сршс$ пс уои1а1ст ра$ ^и'оп $е 
точиатШ <Јс$ ћаћЈ1ап1$ <Јс тит 1а 
УспПсс (ћс$ сЈеих 1аГ<Ј$). 
ћс$ сагас1сг1$пчис$ <Јс Гагсћ1тсШгс 
успс1есппс $от пс$ та1$оп$ ра$ 1г6$ 
ћаит$, рејпт$ сп ћ1апс ааусс <Јсз

Но1гтоипег оп ра$$е раг 1е рот циј 
ип11 ГПе аи сопппет. Ма1$ роиг сеих 
^ш ајтет 1е$ ауепшге$ П у а ип ашге 
ра$$а§е ^и'оп реи! ипћ$ег решЈат 1а

саи$е
у геуеп1г уег$ ^иаСге ћеиге$ пе 
Гарге$-т1<Л. II у а <Јопс сеие репосЈе ра$ $е Га1ге ргеппге раг 1а тагее 
<Је ^иеЦис$ ћеиге$ ^ие 1е$ 1оип$т$ ћаит. II у а аи$$1 ипе соиг$е дш а1пге 
реиует ра$$ег аП1еиг$. Етап! поппе 1е$ $рогпГ$ ес 1е$ сошеиг$. Ое$ цие 1а 
цие 1а Ргапсс а <Је 1ге$ ћоппе$ гои1е$ тагее ћаШе соиуге 1е ра$$а§е, 1е$ 
е1 ^ие сћа^ие ГатШе Ггап<;а1$е соигеиг$ $1апет. ()иап<Ј П$ агпует а 
ро$$е<Је еп тоуеппе <Јеих У01Шге$, П1е 1'еаи лпет ји$^и'а 1еиг 1аШе. 
оп ргоро$е <Је$ еп<Јго1с$ а У1$Пег а СеПат$уатуеттетеа1апа§е. 
Птепеиг (1а песоиуепе сЈи рат- 
тоЈпе), <Је ћоп$ ге$1аигат$, <Је$ Оивапка Јапкоук'

■

;

ФМ•:Т

Т*-

— =3«* V. Л

</е6 ш с/е 1а соигзе
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Из историје лесковачког Друштва пријатеља Француске (11)

КОНКУРС ДРУШТВА ПРИЈАТЕЉА ФРАНЦУСКЕ
Лесковцу одредила јс двс награде од по 
250 и 150 дннара за најбољи спис 
(причица, цртпца, нредавањс итд.) у 
духу друштвсног правца (однос српског 
и француског народа). Састав може 
битп на француском или српском. 
Наиис трсба послати или предати 
уирави на оцену, а право иа награду 
имају само они из Лесковца. Рок 
предаје до 15. јануара 1929." Како, 
изгледа, није бнло одзива, а и рок за 
предају састава је био нсуобичајено 
кратак, управа Друштва је поновила 
конкурс (Лесковачки гласник26. јануар 
1929), изменивши га тако што је 
повећала новчане награде на 350 и 250 
динара "за најбољи рад", проширила 
врсте написа и на "новеле, епизоде" и 
што је српски народ заменпла "југо- 
словенским" ("из културних односа 
југословенског и француског народа"). 
Нови рок за предају рукописа: 31. 
јануар 1929. Најзад, у Лесковачком 
гласнику, у броју од 16. фсбруара 1929. 
изишло је измсњено, или боље рећи 
ново обавештење о конкурсу: "Уирава 
клуба ће$ Агшз с1е 1а Ргапсс у Лесковцу 
спојила је ујсдно обе награде од 350 и 
250 динара за најбољи рад: причица, 
цртица, енизода, нредавање итд. из 
културног мсђусобног односа народа 
Југославије и Француске". Одређен је 
опет нов рок за предају радова: крај 
фсбруара.

Није нам познато какав је био 
исход конкурса. О томс у локалној 
периодици, или у било којој другој 
публикацији, нема ни помена. Ни 
трагања у Историјском архиву и 
Народном музеју у Лесковцу иису дала 
резултата. А архива Друштва, нај- 
потпунији и најверодостојнији извор 
података о постојању и раду ове 
установе, била је уништена за време 
Другог светског рата, тако да је остала 
мистерија шта се са конкурсом збило. 
Може се само иретпоставити да 
конкурс није успео, да је предато мало 
радова или да нису били вредни 
објављивања. Врло кратки рокови за 
њихову предају могли су само да збуне 
свентуалне учеснике. Ако је то тако, 
штста јс што један леп и достојан хвале 
покушај Друштва да се изађе из оквира 
уобичајених активности није уродио 
плодом. Посебно што је тема била 
подстицајна.

Активност Друштва прнјатеља 
Француске у Лссковцу у прва два 
месеца 1928. годинебилаје (како смото 
истакли у прошло.м броју Алијансе) у 
знаку трн догађаја: одржавања ван- 
редне скуиштине Друштва, кампање за 
упис на курссве француског језика и 
организовања завршне забаве ссзоне. 
Ови догађаји најавили су успешно 
деловање Друштва у овој години.

За културну историју предра-тног 
Лесковца година 1928. била је, уопште 
узев, по много чему значајна. 
Обновљен је, прс свега, рад Народног 
уннверзитета (основан 1924. он се исте 
године угасио). Први његов председник 
постао је тек у Лесковац приспели (10. 
фебруара 1928) нови директор Реалке, 
Владислав Росић. нначе по струци 
професор француског језика (будући 
познати преводилац дела Мопасана и 
Анатола Франса). Народни универзи- 
тет ће континупрано радити до 1940. 
године и иредстављаће важну културну 
институцију у граду. Градско позо- 
риште, основано 1926, наставља своју 
делатност, али потресано матери- 
јалним недаћама упада у кризу из које 
се неће извући: Грађанска касина 
наиушта кохабитацију са Француским 
клубом и враћа се у своје раније 
просторије: оживљава и рад певачких 
дружина. у првом реду "Бранка". У 
1928. години и у Лесковцу су свечано, са 
много помпе, прослављене дссето- 
годишњица пробоја Солунског фронта 
и десетогодишњица уједињења. Треба 
још истаћи да је ове године изграђен 
хотел "Костић", први прави модеран 
хотел у Лесковцу.

Друштво пријатеља Француске, 
одн. Француски клуб, наставило је са 
својим уобичајеним активностима: 
курсевима француског језика, мати- 
неима, соареима... Библиотека је, 
такође, имала свој устаљени ритам рада 
у просторијама Друштва у улици 
Краљице Марије. О раду Друштва било 
је мало вести у локалним новина.ма, али 
Француска, француска култура и 
цивилизација често су у њима поми- 
њани (на пример, Сретен Динић у 
својим сећањима на боравак на Крфу 
говори и о француској болници у којој 
су "нашли лека и одмора многи наши 
ратници", или исти аутор наводи у 
једном чланку "дивни пример одлично

организоване дсчије штедњс у Фран- 
цуској".

Као куриозитст, у Лссковачком
гласнику се иоЈавио поздрав јсдног 
Лссковчанина маршалу Франше 
д?Епсрсу. Наш локални лист јс то, у 
броју од 13.10.1928, овако нренео: 
"Приликом доласка у Београд на 
прославу нробоја Солунског фронта 
француског војводе Франше д^Епсрса, 
наш грађанин г. Бора Наумовић, 
инвалид, упутио му је слсдећи теле- 
грам: Јуначки Војводо. Ево хитам да те 
српским поздравом иоздравим. Здраво 
ратни друже (Бора Наумовић, наре- 
дник, ннвалид)'. Одговор Франше 
д'Епереа: ’Хвала драги пријатељу, 
поноси.м се твојим поздравом' (Војвода 
Франше д'Епере)".
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Луј Франше у 'Еперс

Пуну пажњу заслужује јсдна 
акција Друштва која речито говори о 
тежњи ове српско-француске асо- 
цијације да прошири облике свог 
културног и просветног деловања. 
Крајем 1928. друштво је, наиме, 
расписало конкурс (објављен је у 
Лесковачком гласнику 29. децсмбра) за 
најбоље саставе из области "културних 
односа српског и француског народа". 
Предвиђенс су билс значајне новчане 
награде, а састави су могли бити на 
францу-ском или српском језику. 
Дословни текст конкурса је гласио: 
"Управа друштва Бсз Агспб сЈе 1а Ргапсс у
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