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ВШХЕ™ ОЕ Е'А550С1АТ10Н бЕКВШ-РКАИСЕ ОЕ ЕЕ5КОУАС

ССЖТШШТЕ ВЕб МХАТГО^б РКОРОШЕб ЕТ АМ1САЕЕ8
^,Ч'Р1: П1:ГЈ АУ1-.Г М01м«1тгс ППГ,1П-^ РЕКИР.Т АМВА^АПГ.Ш РЕ ГКАМСГ. 5;НКВ1Е-ЕТ-МОКТННРП1?П

8еи1етеп1 аих Нугсз сППб101ге, ци'е11е ез1 
ујуаШе. с1упатјцие, та1б е11е <Јо11 
геропс!ге аих ех^епсеб с!е по1ге гетрб е1 
пашгеИетеп! б'ас1ар1ег а ип топс1е еп 
р1еЈпееуо1иПоп.

1-а Ргапсе б'еп§а^е асиуетет с!апб 
1а ргерагаиоп с1е 1а 5егНЈе-ег- 
Мотепе^го а себ есћеапсеб, раг с1еб 
асНопб с1е боиПеп аи с!еуе1орретет с!еб 
сараскеб ас1т1П1бШаиуеб с1е уогге рауб. 
ргеа1аћ1е еббепПе1 а ипе ас1ћеб1оп а 
ПЈпјоп.

/- Мопмеиг ГЛш1)ама(/еш\ уоиз 
е(ех (1ери1Х /е то'т (/'осЧоћгс 2004 
АтОаши/ечг (/е Ггапсе еп 8егМе-е1- 
МоШепсџго. Соттеп1 етч8а%е7.-\'оиз 
/ез ге/а(10118 еп/ге поз (/еихрауз ?

N08 с1еих рауб раПа^ет ипе 
ге1аПоп ргоГопс!е е1 атјса1е. Ое 
потћгеих бсгћеб \пует еп Ргапсе е1 
сотпћиет сћачие јоиг а апјтег сеПе 
гећапоп. Оеб епиерпбеб Ггагк^аЈбеб 
туебПббет ип реи рапот еп бегћЈе е1 аи 
Мотепе^го. Сеие ге1аПоп сопбПШе ип 
Гогпис1аћ1е сарјтћ цие је т'етр1о1е а 
Гајге ГгиснПег.

4- 1ез Непз сиПиге/з цт итззеп/ 
1108 (/еихрауз оп( ипе /опдие 1гаДШоп. 
0.ие /ач(-Н /тге, а \о(ге аУ18 роиг 
(/еге/оррег е( еппс/иг сез Непз ?

ТоШе ге!аПоп, роНпцие, сићигеИе, 
а ћебо1п <1'е1ге си1Пуее. СеНе-с1 бе 
поигп1 с1е Гепевде с1еб ћоттеб чиј 1а 
Гот. N08 СепП*еб СиИиге1б, ге1ауеб раг 
1оШ ип гебеаи с1'аббОсЈапопб 1е11еб цие 1а 
уо1ге, боп1 ип Гопи1с1аћ1е оип1 роиг 
уећ1си1ег 1а сићиге ГгапдаЈбе аиргеб с1е 
сћасип.

Серепс1ат, ГасШебтп а ПЈпјоп 
Еигорееппе еб1 т Гте ип сћоЈх роћп^ие, 
ип сћо1Х <Је б0С1е1е, ппрП^ие <Јез 
с1го11б е1 Пеб НеуоНб. II аррапјет шш 
<Ј'аћог<Ј аих ћаћћаШб <Је се рауб сГеп 
<Јес1с1ег. Мајб 1а Ргапсе бега 1оијоигб 1а 
роиг ботепјг 1а 5егћ1е-е1-Мотепе§г 
биг 1а У01е <Је Пте§гаПоп«игорееппе.

2- ОчеИез зоп( а Г/хсиус ас1ие//е 
/езрпоп/ез Ле го/ге пиз81оп ?

5иг 1с р1ап роНп^ие, 1а уепие еп 
с!есстћге с1ениег с1и М1пЈб1ге Ггап<?а18 
с!еб АГГаЈгеб е1гап§егеб, М. Ооиб1е- 
В1аху, бите раг 1а уибке <Ји РгебШет 
ТасПс а Рапб, бот ип бј^пе 1ап^1ћ1е с!е 
ПтепбЈ1с <Је поб есћап§еб. Је уеих 
едаШтет тепноппег 1а соорегапоп 
сЈссетгаПбсе. циј те1 еп соШас* с1еб 
гсбропбаћ1еб роПпчиеб 1осаих с!е поб 
с1еихрауб.

ИесопотЈе епб1и1е. 1-а р!асе с!с 1а 
Ргапсе сб1 1ојп сГеп*с пе§Пееаћ1е, ауес 
с1сб потб ћјеп соппиб сотте ЕаГагде, 
МЈсћсПп, 1а 5осЈс1е 1»епега1е ои 1е СгесНг 
а&псо1е : тајб поиб уои1опб роигбијуге 
по.беГГоПб.

Оапб 1е ЈотаЈпе сиИигеК епПпЈ раг 
поб Сетгеб СиНиге1б Ргад(?а1б, поб 
асПопб с!е соорегапоп, ои ћшп епсоге 
поб. еГГоПб роиг с1еуе1оррег 1а 
ГгапсорћопЈе \ма, потттет, ип ргојеХ 
атћЈПеих с!е сгеаПоп сГип §гап<1 1усее 
Ггапсо-бегће. Иапб се соШех1е, јс ба1ие. 
1а \'о1оте с!еб аШогЈ1еб с1е Ве^гадс <Је 
уои1о1Г с!еVеп 1 г оћбегуа1еиг а

6- (Јп §гап(/ потдге с/е рго/е1 
зеигз (/е /гап^ахз п’а јашахз е/е еп 
Ггапсе. Ез(-се ци 7/у а /а роззЊШ/е (1с 
/асШ/ег /еиг Лераг1 еп Ггапсе роиг 
аррго/опШг /еигз соппа/ззапссз (/е /а 
/апдие е/ с/е /а стИзаНоп /гапџизез 
(Ђоигзез, соиг/з зејоигз, ехсигзгопз...) ?

Тоиге ипе ра1еие <Је роббЈћШгеб 
ехЈбГе : роиг 2005. 80 ргоГеббеигб с!е 
ГгапдаЈб с1от р1иб1еигб с1е 1-ебко\'ас- бот 
раП1б еп бт§е еп Ргапсе. Еа сатра^пе 
с!е бе1еспоп роиг 2006 а-<Јеја соттепсе. 
Оеб бетјпајгеб <Је регГесПоппетет бот 
огдатбеб еп 5егћ1е, апЈтеб раг с1еб 
Гоппатигб ГгапдаЈб. ЕпГт, 30 јеипеб 
бегћеб оп1 ћепеГЈС1е еп 2005 с1и 
рго^гатте « Оесои\гпг 1а Ргапсе ».

7- Уоиз аует. хчзИе И у а реи (1е 
(стрз /е зх(е Ле /оиШез агс/хео/о^кцхез 
Ле ЈизПтапа Рпта (Сапст СгаЛ) 
ргез Ле СсПапс Лапз /а ге§10п Ле Гезко- 
гас. ()ие/1ез 801x1 уоз /тргеззхопз ?

Ј'ај е1е 1геб јтргебб10ппе раг 1е 
1га\'аП ассотрН а ЈибПпЈапа Рпта, еп 
соИаћогапоп ауес 1а сћајге с!'агсћео- 
1о81е <Је ПЈп1Уегб11е Раг1б IV. 11 те 
бетћ1е јтропат с!е рготои\г01г се 1уре 
с1'аспопб цш \мбет а рго!е§ег е1 теиге 
еп Уа1еиг 1е рагптоЈпе ћЈбШг^ие <Је се 
рауб.

Мопххеиг Нидиех Регпе/, ЛтбаххаЛеиг 
Ле Ггапсе сп Зегб1с-е(-Моп1епс$го

5- Уоус7.-\'оиз /а 5ег/)/е-е1- 
МоШепедго Лапз /ез аппеез Леуепхг 

ГОг&ашбаиоп Јтетаиопа1е с1е 1а тетћгеЛеГ/Јтоп Еигореетхе ? 
РгапсорћопЈе. Ее ргебШет СћЈгас, е! сЈетЈегетеш 

1е т1П1б1ге с1еб аГГаЈгеб е1гап§егеб, М. 
ЕзЏсе цие ГШзШге Ле ГатШе Ооиб1е-В1агу бот уепиб а Ве1§гас1е 

Јгапсо-зег/уе Летсигс епсоге \чгасе ?
Себ ехетр1сб бот ашат с1е б1§пеб 

с|ие сеИе атјие п'аррагиет раб Мотепецго.

1ет01цпег <Је по1ге р1е1п боиПеп а 
Пте&гапоп еигорееппе <Је 1а 5сгћ1е-е1- Ргороб гесиеППб раг 

Оизап А. Јапј/с
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X Р О Н И К А * * * ВЕСТП * * * ВЕСТИ *** ВЕСТИ ***
(јул-децсмбар 2005) Сдава у просторнјама Аруштва

Први пуг откако прославља славу Свсту Јелену. 
свсчаност је одржана у просторијама Друпггва. Пре 
свстковпне, у цркви Свстс Богородице. приступнло ее 
обрсду рсзања славског колача. У читаоници Друшгва, 
послс баладе У уолшш јоргована Љиљане Јањип. коју су 
отпевалс Тања н Сања Коцић. п читања стихова нссме о 
Јелсии Анжујској, наставило сс са слављсм у прпјатној п 
опуштеиој атмосфери уз ирисуство бројних чланова и 
ирпјатсља Друштва. Нпјс. наравно. изостало обилато 
иослужење. Домаћпн славе биојс мр Влада Ванковпћ.

Изложбе лнковннх ралова
У иросторнјама Друштва наставпло се п у другој 

половини 2005. годнне са праксом приређпвања лпковних 
изложбп.

Најнре јс 1. новембра, у органпзацији Друштва п Покрета 
за крсативностХод и ход из Ниша.отворена нзложба цртсжа 
Јошкпн Шиљана (Небојше Стојковића) пз Грделице. Биоје 
то први Шиљанов наступ послс добијања ирестижне награде 
за цртеж на бсоградском Салону цртсжа и малс иластике. 
Ову лепу и маштовпту изложбу отворио је лссковачкн 
сл и к а р Ра I па Ра д и вој с ви ћ.

Друпггво Србпја-Француска и Ротари-клуб приредили су. 
иотом. нзложбу слика Драгољуба Стаиковпћа-Чпвија. 
акадсмског сликара из Лесковца. која је отворена 23. 
децсмбра. Чиви, истакнути српскп псјзажист. изложио је 
двадесетак слика. махом пејзажа. Послс поздравне рсчи 
Душана Јањпћа. Слово о друштвеној слити одржао јс г. 
Ивнца Савић који јс п огворио изложбу. Послс отварања 
прпређснјешампањ-коктсл.

Вал>а напоменути да су и Јошкнн Шпл>ан п Драгољуб 
Станковнћ-Чиви чланови лссковачког Друштва Србнја- 
Француска.

16.6. Владпмпр Павловић. унивсрзитетски наставник и 
иреводилац из Београда. одржао прсдавање о 
лптерарном ирсвођењу. Прс прсдавања. госио- 
д I! на П а вл ови ћа 11 редставио ј е Т од ор .1 орда нов.

18.6. Всче шансона у оквиру Лссковачког културног 
лета.

28.6. У Културном центру у Лсбану прирсђснојош јсдно 
вече шансона.

30.6-8.7. Дани француског фплма (у сарадњи са 
Лесковачким културнпм цснтром и фабриком 
"Здравл>с", захваљујући Француском ценгру пз 
Ниша).

14.7. Представл>ен нови. 14. број Алијансс. Дсо всчсри 
бпо јс посвсћсн премпнулом НиколајуТимченку.

25.10. Про.моција књпгс проф. др Михаила Павловића 
Мој Аполннер - Моп АроПЈпаЈгс. О књизи су 
говорилп Душан Јањић и Драган Тасић а 
Аполннерове стпхове казивали су. на француском 
п српском.учснпци Гимназијс из Лссковца.

1.11. Отварање пзложбс цртежа Јошкнн Шнљана, 
члана УЛУС-а.

12.11. Слава Друштва Свста Јслсна.
23.12. Отварањс изложбс слнка академског слнкара из 

Лссковца Драгољуба Станковића-Чивија.

Јул-дсцембар 2005.
Остале активностн Друштва (рад бнблиотске, 
чптаонице. ссднице Управног одбора. сарадња са 
други.м институција.ма и др.)

У СВЕТУ ФРАНЦУСКИХ ШАНСОНА И ФИЛМОВА
рни центар и компанија Здравл>е- 
Ас1аујб. Велнку помоћ у избору 
филмова пружио је Францускп центар 
из Миша. У пријатном амбијенту 
атријума Интернет кафеа "Здравл>с" 
приказани су следећи филмови: 
Деаојка па мосту Да /ЈНе хиг 1с рош), 
Фантом из ЈЈуара (1л> јашбте (1и 
1ои\пе), Диаљс руше Дех атех Јог(сх) и 
Чудесна сурбипа Амелије Пулен (1л 

/а/т1еих с/ехИп (ГАтеНе РоиНп). Ван овог 
ирограма. 24. августа. приказан је п 
чувени филм Лика Бесоиа Велико 
плааетиило Де упик! /)/еи). Може се 
очекиватн да Дани француског филма 
постану стална манифестација у 
Лесковцу.

жевности Универзитста у Бсограду), 
побрала је аплаузе публике својим 
наступом (на гитари ју је пратила 
Јована Стаменковић). Потврдила је 
свој велики таленат и оправдала прво 
место са такмичења за франкофону 
песму у Србији и Црној Гори. Запа- 
жено је. као и увск до сада, учешће 
професора Јована Тасића кога јс на 
гитари пратио Миодраг Живковић. 
Приредбу је зналачки водио професор 
Тодор Јорданов. Десст дана касније, у 
Културном центру у Лсбану при- 
ређено јс веома успело вече шансона. 
Приредба је наишла на врло леп 
пријем код многобројних посстилаца. 
У програму су учесгвовали Јован 
Тасић, Лм1л>ана Јањић, Тодор Јорда- 
нов. Марко Јорданов и, као гост, 
Владимир Павловић, истакнути рома- 
ниста из Бсограда. И ово вечс је иока- 
зало да јс музичка сскција Друштва 
најактивнија.

У Лссковцу су. од 30. јуна до 8. 
јула, одржани Дани француског 
филма. Поред Друштва Србија- 
Француска, организатори ове мани- 
фестације били су Лссковачки култу-

Јун и јул 2005. године обележили 
„у, посебно. вечери француских 
шансона и Дани француског филма.

Са јсрнс аечери шансона

18. јуна. у оквируНајпре јс.
Песковачког културног лета одржано 
всчс шаисона на отвореној почорници 
V центру града. Публици су се прсдста- 

! као извођачи. Милијана Ристић и 
Т„С.|ћ М..Л..ЈПНС Ристић.

Г,.м,.аз..Је (с»да
студент Француског језика

Сиена из филма
"Чудссна судбииа Амслијс Пулен"и књи-
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ГОДНШЊИЦЕ *** АтУЕК8А1КЕ8 * * *.**: Ф ГОДИШЊИЦЕ *** АИИ1УЕК8А1КЕ5 * * *

ЛурслнЈО и песме Химере. Ова дела 
ће и обсзбедити Нервалу 
место у француској кљижевности. 
Иако у нрози. новеле су део 
Нерваловог песничког стварања. 
Оне су израз песниковог необичног 
живота, његовог трагања за љу- 
бављу, обавијеној мистиком, потраге 
за апсолутом у којој се стално 
преплићу сан и јава. "Саи је други 
живот". каже песник и у његовим 
песничким визијама успостављају се 
тајанствене везе између света 
стварности и надреалног света сна. 
Тако, све добија двоструки вид, свака 
појава има потенцпјалну симболику. 
Лишена реторике, саткана од наго- 
вештаја. асоцијација и симбола, 
Нервалова поезија је блиска симбо- 
листима и зато су онн у њему видели 
једног од својих претходника. С друге 
стране, и надреалнсти су у Нервалу 
видели свог сабрата: у стиховима у 
којима се брише граница између сна 
н реалностн, у којима се залази у 
онострано и подсвесно.

Оно што даје посебну снагу 
Нерваловој поезији то је апсолутна 
искреност у изражавању личних 
искустава, немира и слутњи који га 
опседају; то је аутентичност његовог 
поетског дела у коме нема извешта- 
чености, дела које је особено дожи- 
вљавање света у свој његовој пуноћи.

ЖЕРАР АЕ НЕРВАД 

(1808-1855) високо

ч
>/
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4Ж. |:

Морис Равел за клаваром

клавир а потом наставио студиЈе на 
одсеку за компоновање. Мада је 
претрпео утицај Камија Сен Санса. 
Габријела Фореа и Ерика Сатија. 
Равел је стваралац веома ориги- 
налног музичког израза. Од вели- 
ког претходника Клода Дебисија 
разликује се класичним кара- 
ктером своје уметности. Равелов 
музички опус одликује се уравно- 
теженошћу, прецизношћу, чисто- 
том. бригом за композицију. орке- 
страцијом пуном боја. Ритам му је 
разнолик. од шпанског фолклора 
до џеза. Равелове композиције 
освајају сензибилношћу и изузе- 
тним мајсторством, савршенством

Жерар де Нервал (Сегагс! с1е 
Мегуа!) је велики песник француског 
ромаитизма. претеча симболизма и 
надреализма. Родио се у Паризу, али 
је детињство, оставшн врло брзо без 
мајке, провео у провинцији код 
рођака. Недостатак родитељске 
љубавп трајно ће обележити његову 
осетљнву прнроду. Легенде, митови. 
предели покрајине Валоа утиснуће 
се. такође. дубоко у његово сећање. 
Рано је испољио пнтересовање за 
књижевност п већ као гимназијалац у 
Парпзу почео је да саставља стихове. 
Путовања су иродубпла његову 
склоност ка лптератури. као и култ 
који је гајио према немачкој култури. 
Преводио је немачке песнике, 
посебно Гетеа. Године 1836. Нервал 
се страсно заљубљује у глумицу 
Женн Колон која ће бити његова 
велика песничка ннспирација. Но, та 
л»убав имаће кобнс последпце по 
песниково ментално здравље. Он 
запада у тешка душевна стања, лечи 
се. повремено нзлази из кризе 
пишући тада своја ремек-дсла. Али, 
ирнтиснут материјалном бедом, 
нервно гшметен, он једиог тренутка 
не види више излаза п 26. јануара 
1855. нзршава самоубиство.

Иервалово књнжевно дело је 
обимио н врло разнородно. Оно 
обухвата песиичке збирке, новеле, 
драме, путоппсе, ессјс, мемоарске 
текстове, либрета за оисре, нреводс, 
антологије. Заиимљиво је да је, пре- 
водећи Гстеа, прснео на француски 
јсзик његов препсв наше Хосана- 
Гшшае. И опера Црногории сведочи 
о Нерваловом интересовању за наше
крајевеп л»уде.

Из обнмног пишчсвог опуса 
издвајају се новелс Силвија и

израза.
Главна Равелова дела у области 

опере и балета су Сат Шпаније. из 
1907. године. опера пуна полета. сва 
у живим бојама, затим лиризмом 
инспирисан балет Дафнис и Клое 
(1906-1911), па опера-балет Деппе и 
чаролије (1925) која се издваја 
нсжношћу израза. У његова 
најбоља музичка дела за клавир. 
која су преобразпла технику овог 
инструмента, убрајају се Водоскоии 
(1901), Огледала, Гаспар ноћи 
(1908), Купренов Гроб (1917) и два 
клавирска концерта (1930-1931). 
Чувене су његове оркестарске 
композиције Шпанска рапсодија 
(1919), Валиер (1920) 
популарни Болеро (1928). Његов 
Грио (1914) је једно од највећих 
дела француске камерне музике. 
Славу је стекао п као аутор соло 
песама

Ирена Налеачћ

МОРИС РАВЕА 

(1875-1937)

и веома

Грн шансоне за Мадагаскар
(1925).

Морис Равел (Маипсе Ка\'е1) је 
један од највећих француских 
композитора XX вска. На Париски 
конзерваторијум примљен је са 14 
година. Днпломирао јс на одсеку за

Морис Равел је вероватно нај- 
популарнији француски компо- 
зиторусвету.

Јована Алексчћ

3
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СШ1ХА1ЈМЕ АР01ХЖА1КЕ 

ГИЈОМ АПОЛИНЕР 

(1880-1918)

****
ПОА КАОДЕА 

(1868-1955)
Једна од највећих појава фран- 

цуске књижевности XX века. Гијом 
Анолинер и вредношћу н врстом 
свога дела најснажније и најбоље 
иредставља п симболизује француску 
поезију и сва естетичка нревирања п 
тражења у годннама пре Првог 
светског рата, као н она из првих 
година после велике катастрофе...

Поред утицаја појединаца било јс 
и утицаја разних струја и покрета за 
које је све Аполинер био широко 
отворен. доприносећи често и сам 
њиховом стварању или развијању. 
Али је његова величина управо у 
томе што је од почетка умео да се 
уздигне изнад поједнних система и 
доктрина н да све потчини правој

Пол Клодсл (Раи! С1аис1с1) јс пмао 
врло успсшну дииломатску каријеру а 
као писац сс бавио прс свега иосзијом п 
позориштсм. Од пссничких дсла нај- 
важнија су му Пст Великих Оџа (С\т\ 
Огаппех ОеЈех) п Каитата за три Гласа 
(Саша/еа Ној.ч \>о\х). писана у Омблијском 
стилу. а од драмскпх Размсна (I*'ЕсНап- 
%е). Поџневно раздвајањс (Рапа<*е <1е 
пшИ), Благовестш Марнјн (Аппопсе ЈаИе 
а Мапе) и Сатснска штсла (ЗочНег <1е 
заИп) која прсдставља врхунац његовог 
нозоришта. Читаво Клоделово дело 
прожима једннствена визија свста чија 
јс окосница дубока хришћанска вера. 
Иако нс припада ниједном књижевном 
правцу, Клодел за свој литерарни 
развој дугујс много Рембоу и си.мбо- 
листима, француским моралистима. 
али и Есхилу и Шскспиру.

У средишту Клодсловог песни- 
чког дела је мпсао о свеопштем 
јединству произашлом од једног истог 
ствараоца. Бога. који повсзује н 
ујсдињујс раздвојенс деловс. човека и 
природу. Пссник јс тумач дела Свеви-

поезиЈП. својој поезиЈИ, да све што му 
је притицало пропусти кроз призму 
сопствене осећајности, учинн сво- 
јим...

Рапги 1е$ рое1е$ ^ш, аи с!ећи1 с!и 
$јес1е, ГгауаЈеп! с!е поиуеаих сћеттб а 1а 
роезЈе, СиШаите АроШпаЈге пет 
сегсајпетет 1а ргетјегс рЈасе. Мај$ се 
‘*тос1епп$Се,\ се ‘*сићЈ51е,\ се ргесигзеиг 
с1ез биггеаћбСеб. ^иј ГиС аи551 ип хегкЈге 
е1е(иацие. п'а јатаЈб готри а\-ес 1а 
(гасћиоп.

Утицај који је Аполинер вршно и
нзвршио својим несничким делом п 
другим активностима (нредавања, 
теоретски чланци, нарочито о 
сликарству и сликарима...) био је 
огроман. Као што је нрелазио 
границе поезије и књижевности 
уопште. он је прелазио границе 
Француске. Допро је и до нас и 
обележио више наших песника 
(Растко Петровић. Раде Драинац, 
Тодор Манојловнћ и др.). Најкраће и 
најсажетије. за тај утицај се може 
рећи да је био такав да би без 
Аполинерове појаве. као и без нојаве | ; 
надреализма на који је Анолинер у 
великој мери утицао, сва модсрна 
француска поезија била друкчија и 
сиромашнија.

Иеб 1901 АроШпаЈге рићПе зез 
ргстЈегв \:ег5. Еп 1911 рагап боп ргетјег 
гесиеП Јп1Ј(и1е Вехпшге ои 1е Сопс^е 
(РОгрНее. 1Јп с1ез с!еих гесиеПз 
с!'АроШпаЈгс 1е$ р!иб јтропатз А1соо1$, 
\чт 1е јоиг еп 1913. II сопиет р1ибјеиг5 
сћеГ$-сГоеи\те, (е1б цие: 2опе, ће РоШ 
МЈгаћеаи, 1а Сћапбоп с!и Ма1-аЈте, ћеб
СоЈсћ^иеб. Хиј( Кћепапе. Еп 1918 
АроШпаЈге рићће 1еб СаШ%гаттезч 
“роетеб с!е 1а раЈх е( с!е 1а сиегге,\ ТапсПб 
Чие А1соо1х е.м р1и(6( Гоеи\те с!'ип рое(е 
с!и раззе е( аПасће аи раббе, та1§ге 1е$ 
тпо\*аПоп5 циј у 5оп( 5еп5Јћ1еб, с!ап5 1еб 
СаШ%гаттех АроШпаЈге 6е\чеп1 
“тосЈете”. II биррпте 1а ропс(иа(Јоп, \\ 
аћапсЈоппе 1е гу(ћте с1аббјцие е( 1а пте; а 
Пп5(аг с1е5 рејтгеб сићј$(е5 П сН$1очие е( 
гесотробе 1а геаН(е, \\ 1гои\'с <Је$ ппа^еб 
пеи\ге$ е( ћагсПеб, П рга(јцие 1а роебјс с1е 1а 
бигрпбе, \1 сотробе с!е$ “ЈсЈеоегаттеб 
1уп^иеб” ^ш с!оппеп( 1е (ј(ге аи гесиеП. 
Роиг(ап(, 1е (епс1ге 1упчие ге.$(е (оијоигб 
ргебеШ е( Гћитоиг е( ПгопЈе пе сасћет 
јатајб (ои( «а Гаћ 1а боиДгапсе с!и “та! 
аипе” Бе$ роебЈеб (еПе.ч ^ие: Тп5(е$5е 
сГипе е(оПе, Ба УЈс(оЈге, Ба ЈоПе Коиббе, 
боп( 1е$ геиббћеб 1е$ р1и$ ће11е$, 1с$ р1и$ 
сагас(еп5(Јчие5 с!е сс гесиеП, с!оп( оп реи( 
сПге ^и'П а сћапуе (а\'ес с1'аи(гс5 оиуга^еб 
сГАроШпаЈгс) 1а Гасс с!с 1а роебје Ггап(?аЈ5е 
тобегпе.

пјњсг, али он није само пукн преноси- 
Аполинерово прозно дслотешко ј лац Божјс вол^с всћ јс, вођен хришћан- 

сс може одвојити од његовог песни- 
чког опуса. Из вшпс разлога. Прева- 
сходно песник, песник чак и када 
пише ликовну кригику, настављач 
антиреалистичке традиције у фран- 
цуској књижевности, Анолинер јс 
сваки нрсдмет који би дотакао,

ским духом. акгиван судсоник у 
свсопштсм сгварању свста.

Човск јс, прсма Клодслу, подс- 
љено бићс што јс извор његовог 
трагичног положаја у свсту. С јсдне 
странс, он тсжи зсмал>ској срећн, 
остварсњу чулних задовол>става, а, с 
другс странс, љсгов дух стрсми вишимсигурном руком уводио у домен

поезије. У тематском иоглсду такођс | ирсдностима, идсалу. апсолуту. Овај
драматични конфликт измсђу духа н 
тсла испуњава, поссбно, Клодслово, 
лиризмом обојено, драмско дсло дајући 
му видну трагичну ноту. Но, драма 
човсковс судбинс разрсшава сс у изми-

постоји врло тесна веза између 
његове прозе и њсговог песничког 
дела. Историјскс, фолклорне и 
митолошке реминисценције и више 
него то, такође су им заједничке, као 
што је изграђивањс сопственог мита 
видљиво и у једном и у другом делу...

рсљу љегових унутрашњих супротно- 
сти, у превазилажсљу подвојсности, у 
сТаиању у унивсрзално јсдинство којс јс 
дсло Спаситсља, Бога.

Б’оеи\'ге ро$(ћите с!и рое(е соп(Јеп( 
по(аттеп(: II у а (1925), Бе СчеПеиг 
те/апсоПс/че (1952), Роетез а Бои 
(1955).

Михаило Паолоочћ
(фрагменти из књиге Мој Аполчнср) Мчшар Пејић
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ЛЕ КОРБИЗИЈЕ 

(1887-1965)
ја и једноставност Ј1с Корбизије 
демонстрира у градњи капеле цркве 
ћЈоце-Бате с!и Наи1 у Роншампу и, 
врло импресивно, зградом Парла- 
мента у Чандигару у Индији. Својим 
пројектима инснирисао је бројне 
архитекте широм света да пођу 
његовим путем.

Ле Корбизијс је и сликар. осни- 
вач нуризма, ликовног иравца који се 
заснива на чистим, једноставним 
геометријским формама иредмета из 
свакодневногживота.

Лазар Рељин

ШаГал: Зслсни виолиниси/а

Започиње циклус илустрација: за 
Гогољеве Мртвсдушс. Лафонтенове 
Бајкс, Библију. Опредељује се 
одлучно за фигуративно сликарство, 
за, условно се може рећи, неку врсту 
поетског реализма, пуног слободно 
распоређених боја. Претежно ради 
фантастичне композиције са моти- 
вима из руског н Јеврејског фолклора 
и успомена из детињства. За време 
рата одлази у Америку да би избегао! 
као Јеврејин, нацистичке прогоне. 
Болно ће га погодити смрт његове 
жене Беле. По повратку у Француску, 
1950, настањује се у Сен-Пол Вансу 
крај Нице. Ради са жаром, страстве- 
но, декорације, фреске. витраже, 
керамику. На молбу Андре Малроа, 
осликава, од 1963. до 1965. године. 
плафон Опере у Паризу.

Године 1973. у Ници је отворен 
Шагалов музеј. Дванаест година 
касније, Шагал умире у Сен-Пол 
Вансу у дубокој старости, у 98. години 
живота.

Ле Корбизије (Бе СогћибЈег, право 
име му је Сћаг1еб-Ес1оиагс1 Јеаппегес) је 
чувени француски архитекта и 
урбаниста швајцарског порекла. 
Одиграо је крупну, чак пресудну 
улогу у развоју модерне архитектуре. 
То је чинио најире као теоретичар у 
часонмсу 1^'ЕзрпI пои\>саи а онда и у 
другим делима (Атинска иовсља, 
Урбанистичкс расиравс. Модулор). 
Посебно га је занимало урбано 
неимарство при чему јс формулисао 
планове за градовс са облакодерима 
и за масовну стамбену нзградњу са 
циљем да се нромени дотадашњи 
начпн живота у сивим, тесним и 
ружним стамбеним блоковнма. По- 
лазећи од става да је "кућа машина за 
становање", он је разрадио идеју о 
функционалном стану у коме се 
обезбсћују најболш услови како за 
породнчнн и лични тако н за коле- 
ктивни живот а то се постиже таквим 
расиоредом соба, њпховпм димензи- 
јама н узајамном повезаношћу да се 
омогућава нуна удобност н незави- 
сност. Да бн се обезбсдило, нак вишс 
иростора и светлости, габарит зграда 
се своди на неколико ослонаца а 
иредвића се урсђењс површина за 
игру и паркиралпшта. Ле Корбизије 
јс у Марссју остварио тако замишљс- 
ну "стамбенујединицу" којаобухвата 
337 станова у 27 различитих комбина- 
ција у иогледу површине и распореда.

У својим пројектима тежио је 
чпстим, модернистнчким линијама 
као што јс, на ирпмер, внла Савоја у 
Поасију која се издиже на елегантним 
бетонским стубовима. Чистоту лини-

Капела ирквс у Роншампу, 
коју је пројсктовао Лс Корбизије

МАРК ШАГАД 

(1887-1985)
:

Шагалова уметност, у којој нма 
нримеса надреализма н кубизма, 
одликује се симболичким и мнсти-
чним трагањем, својствсннм његовим 
двоструким коренима, словенским н 
јеврејским. Снажно маштовнто и 
поетично дело Марка Шагала особен 
је израз његове истине о човеку и 
животу.

ШаГал: Младснии са Ајфеловс кулс

Марк Шагал (Магс Сћа1»а11) јс 
француски сликар руско-јеврејског 
порекла. У Санкт Петерсбургу је 
сгудирао сликарство, а 1910. годпнс 
прелази у Париз. Слика најнрс нод 
утицајем Ван Гога и кубиста, али се

Милииа Сшанчић

инснирише и Јарком колористичком 
иалетом Робера Делонеа. Године 
1914. враћа се у Русију, подржава 
револуционарни покрет, ствара у 
кубистичком стилу, интересује се, 
носебно, за декор V позоришту. Од 
1923. ионово је у Француској. Шагал: Продаваи сшоке
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ЦЕб ЦУСЕЕМб ОЕ ЕЕбКОУАС 1Ч01Ј5 РАКЕЕ1УТ

Со1птсп(јЧтао|пс топ ауспјг ? ба1т!
Јс биЈ8 МЈНса. Ј'ај сНх-бср1 апб с1 јс 

Ссис аппсе јс уаЈб раббсг топ \'ајб аи 1уссс. (ЈиатЈ ј'с1аЈб а Гссо1с
схатсп сГасћгпббшп а 1а РасиИс ргјшајгс,ј'ај сИоЈбЈ 1с1уссерагссцисјс
с1'Есопот 1 с а Вс1§гас1с. Оп рси1 сНгс усих ГаЈгс 1сб сИкЈсб а 1а ГасиИс. Јс
с]ис ссис рспосЈс сб1 1гсб ЈтропаШс рспбс ^ис топ ссо1с рсш тс (Јоппсг 1а
роиг топ а\'стг. Јс тс биЈб сЈсја теП1сигс сс1исаиоп. Папб ссис ссо1с
ИађНиес а ГјсЈсс ^ис та \ис сћап§сга. ј'ај с!с ђопб гс$и1(а($« тајб Пб пс бот
Јс п'еп ај раб рсиг. Јс бајб деријб раб 1а §агап(јс роиг 1с $иссе$ а 1а
1оп§1стрб се ^ис јс усих сЈапб 1а \чс с1 ГасиИе.
сЈапб цие^исб тоЈб (ои( сс1а \'а Тои1 (Јсрспс! <1с 11101. 81 ј'арргспс!б 

ђјсп, ј'аигај с1и бисссб. Ма1п1епап1, јс 
бијб 1гсб ик]шс(с с!с 111011 ауспјг. Јс 
рспбс боиуст а топ (гауаИ Гшиг. II у а 
гат с!с тсПсгб ЈтсгсббаШб, тајб јс пс 

ђапс]ис соигоппсс с!с бисссб. 1Јпс бијбраббигс1ецие1бсга1стјсп. Риапс!
Гсттс с1есјс1сс, епсг§јцис. ипе Геттс ј'с(ајб спГат, јс уои1аЈб е(гс
Чиј баЈ1 сс ^и'с11с уси1. Тоијоигб сп таппсцит. Ј'ас1огс 1а тос!с, тајбјс пс
ђа(с. аусс ипс Гои1с <Ј'абб1б(ап1б цш 1а бијб раб биГПбаттсп( ћаи(с.
бијуст $ап$ ссббс. 1Јп усп(ађ1с Мајп(спап(, јс усих с(гс (гас1ис(псе.
“ћоттс с1'аГГаЈгсб”! Је р1ајбап(с ип Ј'аЈтс 1сб 1ап§исб с(гап§сгсб, с( та
рси. Јс пс \'сих раб сћаббсг ипе §гапс1с раббјоп. сс боп( 1е$ Уоуа§сб. Јс гсус с!с
сатсгерагсс^исјс(гои\'с1сбспб<Јс1а уојг 1с топс1с списг с( сГарргспсћс 
ујс сп ГатШе е(, а топ а\пб. 1а ГатШс ђсаисоир р 1 иб биг с!'аи(гсб
с( 1а §гапс1с сагпсгс пс уоп( раб сЈуШбаПопб. Мајб. ргстјсгстст. јс
спбстђ1с. Јс бајб $еи1стсп( ^ис је <ЈоЈб Лтг1с1усссс(ршб1аГасике.
(гауаЈПсгаЈ а\;сс с1с\'оисттстреп<Јаш 
тсб еикЈсб роиг тс ргсрагсг а 1а \'јс биЈб ргс(с а 1и((ег роиг сс ^ис јс усих.
гсс11с. Јс пс \гсих раб \'ј\'гс а Гс(гап§сг, Ј'с$рсгс ^ис јс гсиббјгај. Е( аргеб, јс
јс \'ај$ сћсгсћег та сћапсе јсј. 1Јп јођ (гауаШсгај рси(-с(гс <Јапб ипс
ђјсп раус роиг ^ис је ријббс Уоуа§сг а еШгсрпбе с(гап§сгс с( јс ујугај с!апб
(га\*егб 1с топ<Јс соттс (оипб(е с( ипс тс(горо1с. Сс $сгај( бирсг, с( јс

гсус с!с ^исНцис сћобс соттс <?а. Оп пс

соттспссг...
О.К. ! С'сб( бирсг ! Мајб, чи'еб(-сс 

С]1п бс раббега аргсб ?
Јс УоисЈгаЈб <Јс\'спјг сћгсс(псс сГипе

\'Пго: Цокеаи (1с пик

пс би 1 б раб бигс се ^ие јс уеих. Оп те 
сП( ^ис јс биЈб (гор јсипс, ^и'П у а 
спсогс ђсаисоир <Јс (стрб, тајб јс скПб 
тс <ЈссЈс1сг. Ис сћојх с1'ипе сагпсгс, 
с'с$( (гсб ппропат. С'сб( сс ^и'оп Гега 
роиг(ои(с1а ујс.

Роиг 1Чпб(ап(, је уајб 1аЈббег тсб 
р1ап$ роиг Гаусшг. јс уаЈб т'атибсг 
а\'ес тсб апПб... Иа Гасићс ? (^а реш 
а((сп<Јгс.Јс бајб цис сс пс бсга раб ГасПс с( јс

7џапа %апс П/З

Ме$ ргојсПч сГауешг
II пои$ гс$(с реи( с!с (стрб роиг Гииг 

поб с(ис1сб а Гссо1с. Сс п'с(аЈ1 раб 
ГасПс, тајб сс п'с1ај( раб $ј ГаЛ§иап(. 
Коиб аујопб с1и (стрб Пђгс а Гајгс 
аи(гсб сћобсб с]ис по$ с1суојг$ а Гссо1с. 
ЕИс гс$(сга с1ап$ та тстоЈгс роиг 
(оијоигб. Јс п'оиђПсгај јатајб тс$ ат1б 
с( тстс тсб ргоГсббсигб. 11$ п'с(ајсп( 
$ј бсусгсб, Пб пои$ сотргспаЈсп(.

МаЈб 1с (стрб с1с 1а ПесЈбЈоп сарј(а1с 
сб( успи. Јс Гај рп$е П у а ^ис^исб 
тоЈб. Ј'с(исПсгаЈ 1а рсс1а§о§Јс. Ма тегс 
уси( ^ис јс Габбс 1а тсс1ссјпс. тај$ јс пс 
роиггајб ра$ с(исПсг 1а тсс1ссјпс, ј'сп 
$ијб бпгс. Моп рсгс тс боиПст. II те 
сотргспс! (оијоигб тЈсих ^ис та тсгс. 
Јс гсЛссћЈббаЈб 1оп§(стрб ауап( с1с 
ргспс!гс ссКс Пссјбјоп. Јс Уоис1га1б 
(гауаШсг с!ап$ ипс ссо1с ргјтајгс аусс 
1с$ рс(ј(б спГат.б. Ј'ајтс ргсб^ис (ои(сб 
1с$ таПсгеб, тајб јс п'ај ра$ ипс 
та(јсгс ргсГсгсс. С'с$( роигссКс гајбоп 
^ис ј'ај с1ссјс1с с1'с(исПсг 1а рсс1а§о§1с. 
Оопс, јс гс.Жс а Гссо1с. Ј'ајтс раг1сг 
аусс 1сб рсП(б епГаШб. Јс усих 1с$ ајс1сг 
а с1сра$бсг 1сиг$ ргођ1стс$ а Гссо1с. Јс

уоПа, је $ијб соп(сп(с.
Ј'схј§с ђсаисоир ? Оп усгга.
Јс бшб бпгс ^ис ОЈси а ип рс(ј( р1ап 

роиг тој. Мајб, јс пс усих ра$ аиспагс 
Оо<Јо(. Јс 1и((сгај с!апб 1а \'јс. раб а раб.

ба1(Јата!б...
МШса Косгсу 11/3

Јс т'аррс11с Тјјапа. Ј'ај бсјхс ап$ с( 
Мапја УикзапоУ1с 1У/7 јс уајб аи 1уссс. Мсб јоигб $оп( 1оп§б с(

сПГЛсПсб рагГоЈб, тајб <?а тагсћс. Моп 
а\'спјг ? Јс пс бајб раб. Јс УоисЈгаЈб 
т'јпбсп’гс а 1а Гасикс, тајб а 1а^ис11с јс 
пс бајб ра$; јс п'ај раб спсогс ПссјсЈс.

Јс т4п(сгсббс аих 1ап§исб 
с(гап§сге$, биг(ои( аи Ггап^аЈб. Јс рспбс 
цис с'с$( ипс 1ап§ис (гсб ђскс с( 1гс$ 
тс1осПсибс. Мајб ј'ајтс аиббј 1с с1гој(. 
Мсб рагсп(б $оп( јип$1сб с( јс рсих сПгс 
цис с'с$( ипс ђоппс ргоГсббЈоп. М01,1с 
ји§с ? Јс пс сгоЈб раб. Луоса(, роиг^иој 
ра$ ? МаЈб, јс усих тЧпбспгс а 1а 
Гасикс с!оп( 1с$ с(ис1сб пс с1игеп( ра$ 
(гор 1оп§(стрб с( циј п'е$( ра$ сћТЛсПс. 
Еа Гасикс цш п'сб( ра$ сПГПсПс ? Са 
п'сх1б(с раб ! Еп (ои( саб, јс уоис1гаЈб 
Гајгс ип (гауаП ^ш с$( ђјсп раус. Јс бШб 
јп^ијс(с роиг топ аусшг рагсс ^ис јс
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1.Е5 ЕУСЕЕМ БЕ ЕЕ5К0УАС N005 РАК1ЈЕМ'

N0115 ауопз ГаЈ1 ђсаисоир с!с рћошз. 
Моп опс1с циј с1аи аусс поиз а 1ои1 
Ште. Рапз е$1 ипс уП1с с!е 1а 1итјегс, 
ипс уП1с роиг 1оиз 1е$ §ои(5. -1° 
п'оићНсга1 јатаЈб сс уоуа§с. Ј'ај раззс 
Нс ћсНез уасапс;с5 еп Ргапсс с1 ј'сп 
аигај ип егапс! боиустг роиг тоијоигб.

рспбс ^ис с'с51 ГасПс с!с (гауаШсг аусс 
сих. 11.5 боп151 с!оих, 51 бЈпсегеб.

Роиг т'1пбспгс а 1а ГасиИс цис ј'ај 
сћојбјс, јс с1оЈ5 раббег 1сб схатспб 
сГстгсс: 1а р5усНо1о81с с( 1с 1С51 
сПпГогтаиоп. Ј'ај с1сја соттспсс тсб 
ргсрагаНГб. Јс (гауаШс аиббј роиг 
атсНогсг тсб гебиИаСб а Гссо1с. Пб 
ПсугаЈепС с1гс тсШсигб роиг роиуојг 
тЧпбспге а 1а ГасиИс запб ргоћ1стсб. 
Јс 51П5 Пегс с1с топ сНојх. Јс рготс15 
сГеис ипс ћоппс е1исНап(с с1 Пс ГтЈг 
1ИС5 сик1с5 с1ап5 ип с!с1ај погта!.

:
Јохчига Т(шс 1/4 !

Е*ге ћеигеих, роиг Ш01 с'ебГ...
‘Та ГогШпе боигк аих аисЈасЈсих” 

сН1 ип ујсих ргоусгћс. Оопс, сИасип 
рси11а тгоиусг. МаЈ5 П Гаи11а сНсгсИсг, 
бе ћаигс роиг с11с. Ри'сб1-се циј поиб 
гепП Нсигсих ? Всаисоир Пс сИобеб : 
атоиг, аг§сп1, бапТс, геиббЈТс 50ст1с... 
Роиг роиуојг ТгауаШег, П Гаи1 сТгс еп 
ћоппе бапТс. Роиг 1сб јеипсб 1а батс еб1 
ип с1а1 погтаК та15 П Гаи11а §аг<Јсг, 1а 
501епсг. тсШсиг тоусп Пс Га1ге 
сс1а сбТ 1а ргаПцие Пи броп. Еп ГаЈбат 
Пи 5роп оп Гак ип ћсаи согрб, ћ1сп 
сопбТгиЈт. Оапб 1а босјсте тоПегпс 
Гаррагспсе схТспсигс сбТ ип аТоит Тгеб 
ЈтроПапТ. Оп бе 5ст тЈсих. р1и5 биг Пс 
501-тете. Ет ^иашЈ оп еб1 ћеаи, оп 
рси1 Тгоиусг р1иб ГасПетст Гатоиг. Ет 
Гатоиг, с'с51 1а ГоПипс. 11 С51 сНШсПс 
Пс 1с 1гои\'сг, та15 јс рспбс ци'П сх151е 
ипе аиТге тоЈПс роиг сћасип. II Гаи15С 
гстоигпсг аитоиг Нс 501 С1 1гоиусг 1сб 
усих ^ш поиб ге§апЈет тспПгстст. Је 
соппа!б сс бспПтст. Оп ебТ р1сјп 
(Ј'спсг§јс, псп п'сб1 сНШсПс, оп рси1 
Гајгс тош. Е'аг§ст. С'сб1 јтропат 
аиб51 роиг 1а ујс, роиг \ч\тс тЈеих, 
роиг бс бспНг тјсих, тајб ра5 Тгор 
П'аг§ст. Тгор (Ј'аг§ет §а1с 1сб §епб.

МаЈб јс пс рсих ра5 с1гс Нсигсих 81 
1сб аиТгсб аШоиг <Јс тој пс 1с бот ра5 
биШбатшет. Јс пс рсих раб гсс:агс1сг 
1сб 8СП5 раиугсб еТ 1п51сб, биПои! 1сб 
спГапТб. Еа раи\тс1с тс гспс! 
таШеигеих. 5Ј јс §а§пс ип јоиг 
ћсаисоир П'аг§ст, ј'аГс1ега11еб спГапТб 
раиугеб. Јс тс бспб Нсигеих Папб 1с$ 
бЈШаиопб оије рсих а1(Јсг 1сб аиТгсб.

81е\'ап КшШсгСу 1У/4

ХИго: Сои1еиг \чо1еае (Је 1ипе

(Јие Пе 5ирег1аНГ5 п'а-!:-оп ра5 
етр1оуе5 роиг Пе51§пег 1а Ргапсе ?

Ј'ај раббс тсб уасапссб П'с1с сп 
А1басс, ипс гс§Јоп а Гсб1 Пс 1а Ргапсс. 
Еп А1басс П у а ипс рсте уП1с циј 
б'аррс11с Кт^сгбИспп, ^ш бс Тгоиус 
ргсб Пс МиШоибс. Јс 5иЈ5 а11с а 
КтбсгбНсип сНсх 1сб соибјпб (Јс та 
тсгс аусс теб рагстб ст та боеиг. 
Иоиб а\'опб раб5с тгоЈб бстајпеб сп 
Ргапсс. Иа Татс Пс та тсгс а т\Ше та 
ГатП1с аи тапа§с (Јс боп ГПб. КТои5 
ауопб Гајт ип ћсаи уоуа§с сп аитоћиб. 
N0118 а\'опб ћсаисоир \'оуа§с ст ј'ај \'и 
р1и51сиг5 рауб*. 1а Сгоапс, 1а 51о\'сп1с, 
ГАШпсНс, ГА11ста§пс. Еп А1басс ј’аГ 
\м811с Ми1Иои5с, ипс ћс11с \'П1с ои оп 
\'ОЈТ ип §гапс! потћгс (Јс 1оипб1С5. 
Ми1Иои5с сотртс стчгоп 200.000 
Иаћјтатб. С'с51 ип §гапсЈ сстгс тсхтПс. 
А МсПИоибс ј'ај \Ч1 ипе §гапс1с 
сатИсс1га1с с( 1с тибсе типЈсЈраН КТоиб 
ауопб \Т511с аиббј ипс рсптс уШс 
рШогсб^ис чиј 5'аррс11с Сисћ\\ч11сг ои 
П у а ипс с§Нбс с!с ^отгс-Оатс. С'сбТ 
ипс гс§тп ои П у а с1с ћопб \мп5.

Ис тапа§с (Јс топ опс1с а с1с 
сс1сћгс Папб ипс реше с§Пбс. С'сТаЈ1 
1гсб ћсаи. РиЈб, оп а Гстс 1с тапа§с 
(Јапб ип гсбТаигат Пс ГЕсо-тибсе. Ј'ај 
§ои1с 1а сИоисгошс, 1е јатћоп, 1с Г015 
§габ сТ 1скои§с1НоГ.

Аусс топ рсгс ј'ај ујбпс аиб51 Рагјб, 
сар11а1с с!с 1а Ргаисс. N0115 
уоуа§с раг 1с Пчип. Ес Уоуа§с а с1с 
гарШс с1 сопГоПаћ1с. Рапб Сб! 
таепНшис. Ј'ај уи Пс потћеих 
топитсШб 1и$(оп^иеб с( сикигс15: 1а 
Тоиг ЕИГе1, ГАгс Не ТпотрИс, ГОрсга 
Пс Рапб, 1сб СНатр5-Е1у5сс5,1а Р1асс 
Пс 1а СопсогПс, 1а Р1асс Пе 1а 
КсрићП^ис, 1а Р1асс с!е 1а ВабПИс, 1а 
5с 1 пс с1 5С5 ропТб, 1сб §гапс15 
ћои1суагс!8.

1\чша 2(1га\’ко\чс, 1У/4

СсгТаЈпсб сНбст ^ис 1а ујс сб! 
соттс ип соШе с!с Гсс. Иа \ис пс 
сотр1с раб раг 5а 1оп§исиг, та15 раг сс 
ци'с11с сопТЈст. 5оиуст, соттс ип 
рсЈтгс ^ш ге§агс!с с!ап5 ба 1оПс, је И015 
ки (Јоппсг 1а ујс С11а ГаЈгс ујугс. Јс тс 
гсТоигпс с1 јс гс§агс!с 1с 1стр5 поиб 
С8( гсбТс. Јс тс робс боиуст 1а ^исбПоп 
роиг^иој ј'ај §гапсН 81 \'11с. Соттс ипс 
§гапс!с рсгбоппс јс соттспсс а рспбсг 
а се чис 1а ујс поиб (Јоппс. Јс 51115 
тајтспаш (Јсуап! ип сапсГоигсТјс тс 
(ЈстапсЈс ои јс \'аЈ5 а11сг аргсб топ 
ссо1с бссопдајге, соттсш гсбоис1гс 
1сб ргоћ1стс8 с1с 1а ујс сри 110115 
аиепс1ст, чис1 сИојх П ГаШ Гајгс роиг 
срГоп п'аЈ1 раб с!с гстогсЈб аргсб. Моп 
сНоПх С51 с1с с1с\'спјг ргоГсббсиг 
сПибТоЈгс. Ј'аЈтспи5 цис ј'арргсппс 
ћсаисоир р1иб биг пои*с сЈуШбаиоп 
рспскии тс5 сПкЈсб а 1а Гасикс. Јс 
уоисНааЈб ^ис топ ПауаП 8011 и*ап8пи5 
аих §спсгаиоп8 бијуатсб с! 1сиг ГаЈгс 
\'01Г 1сб ГаиСсб сотјбсб раг поб апссТгсб 
роиг с]ис сс11сб-С1 пс бс гсрс(сШ р1иб.

Је1епа 8(ојко\чс IV74

.
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Хпт: IЈпе ватс Напскс
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ПРЕВОДИ* * *

ЛЕКОНТЕДЕ ЛИЛЕЕСОГчТЕ РЕ Е15ЕЕ

Мртвима
Послс узношењо и после покуда,
За прождрљив заборав обележена истим знаком,
Мноштва бсз гласа, тииита имена, нсматс куда,
Листови отмсног храста или скривсни скромним мраком;

Ви чија нико нијс упознао суморна скончања,
Који стс горсли свстом ватром оџ доба рана,
Кукавиис, свсти јунаии, звсри мушког <;ржан>а,
Бачсни срсд ђубришта аскова на хрпу бсз обмана;

Жалосна стада мртивх, ја вам завидим,
Ако. чим кроз оГроман простор ухваћсну жртву постидим. 
Завсштав вашу бсду наслсднииима Грубим,

Кушатс заувек, гостш ирнс тајнс,
Нсопозив мир нспознатс земљс вајнс,
Кад вас за вслику иоћ иелс рсдом љубим.

Аих тсиТб
Аргсз Гаршћсоке аргез 1ез %ето/пс5,
Роиг 1е уогасс оићИ пшгдисз <1и тсте зсеаи. 
Миппипсз 5ап5 \о/х. \ а/п5 потз. гасез Јипез, 
РеиШсз пи поћ1е сћепе ои <1е Гћитћ/с агћпз5еаи ;

Уоиз пот т<1 //'</ соппи 1сз тотез адо/псз, 
1ок5 <јш ћп<Ис2 <Гип /си 5«сге пе51е ћегссаи, 
ћасћез. 5<ПШ5 е! ћегоз, ћгШез, та/ез $етс5. 
Ајои(е5 аи Гиппег </с5 5/сс/с5 раг топсеаи ;

О /иуићгс^ иоиреаих </с5 тоП5,је гоиз спу/с. 
5\. <7иат/ Пттеп5е езрасе С51 сп рго/с а /а \ /с. 
ћсуиаш \ о1ге т/зсге а </е уИз ћеппегз.

I ок5 ”оп/с2 а јип/а/5. ћо1е5 <Гип по/г туз/еге, 
ћ Чггеуосаћ/е р<пх /псош/ие а /« /еггс.
Е( 511« §гап</с пип уоиз уап/с гош еппегз ! ПЕРИЦА ПЕШИЋ 

ХаикуПревео: Драган Тасић

Док гледа игру 
јј покушава да чујс 

шапат лсптира.

Встар позајмљујс 
разигранс тоновс свиралс 
да распали ватру.

Встар доноси 
жубор водс са појила 
всзаном псу.МАКС АЕУГч МАРК АЛЕН 

Љубавни јад Промрзлс птиис 
на санти лсда - 
зајсдно ка ушћу.

Ес та! с!'а1тег
Роиг есћаррег аи /етрх.јс т 'аћзеше, је/Т5. 
Је пПпусшс ип Јмиг </е пиа%е е\ </е уеш ; 
5а/15 аИс5. је пГспуо/е е/ р/апе зиг та \че 
Оиг/ее </с гШех ћ/еиез а///5/ <р< 'ип осеап.

Бсжим од времсна и нестајсм ко дим. 
Измишљам будућност од аетра и облака; 
Бсз крила лсишм, иад животом лсбдим 
Што Га ко океан рсси плава трака.

Пролсћно јутро: 
стари будс дсиу - 
славуји успављују.

Како беше име шог чоаека младаКаррс/ес-то/ 1с пот </е се( аао/сзсеш 
Оот јс пезсеш/з, с/п-оп, сотте ии сћа/ сГш/с ћгапсће. Од ког« потичсм као лисш са Гранс 
С'с1ап аи /етрх </'«у«ш ГехШепсе </« гетрз.
{Јиат/ ј 'ес1а// <П5 тез пипх аих а5!гез </е !ез ћапсћез.

РЕК1СА РЕ81С 

НаТки
У време пре врсмсна одаајкада,
Кад ми ноћи бсху тобом озасзданс.

Трсн дуГо трајашс, а аатра букташс 
Додајући стално драа на плам сјајни; 
Пролсћа асчна чак и смрт заплашс 
Обузсту чссто саојим чарима тајни.

Љубаоном јаду радост сс насупрот пружа, 
Тихе радости смсњујс туГа клстш.
Хоћстс л ’ да са мном будс убрана ружа 
Па да снеаамо у постељи лста?

Ал9 арсмс нас чска. Г/риолачи и зоас, 
Жудно упија жар од дрхтаја саткани 
У покретс, планоас, заносс, сноас 
ЈЈЈто наш жиаот чини и кра нашу храни.

ДруГс ће пишие доћи Гдс бсјасмо ми,
Сенка ћс наш жиаот у наборс саити. 
Дотле, заГњурсн у псни и у магми 
Кратке љубааи људске ја ћу бескрај пити.

Л'Т5!аШ </игап /оп%!етр5, /е/еи ћгп/ап 51 /оп 
Ои'И/а//ап /ш' јегег запз сеххе с/ех/оге!5 ;
6Јп е!ете/ рпШетрх /гоић/ап тете /а топ 
Мат!е5 Јо!5 ро55с</ее еп зез сћагтех 5есге(5.

Тоијои/ 5 аи /иа/ (Гаппег /а јо/е 5е 5ире/ро5с 
А1/151 <]ие /а сЈои/еиг аих /сшс5 Уо/ир(е5.
Уои/ес-уоих е^ог^сг а\>ес то/ сеие го5е ?
Е( рТ5 /101/5 ПОГППГО/15 (/<Ш5 IС /П </с Ге!С.

Л/ш.у /е Јетрз поиз аиеш/. Ма/51с 1е/чрх иоих а!!пе, 
А\ч'(Је (/'аћзогћег се /па&па ра/рпаш 
Ос ХС51С5, (Јс ргоје!5, Је 50/1%с5, </е (ЈеИге.ч 
()т/опие погге \ч'е, (ЈоШ зе поиггп зоп 5ап%.

Г)'аи!ге5 о/хеаих \че/к/гои! зсрохег оп поих/птех 
(Јиа/кЈ /'Отћге гои/ега по!ге аћхепсе еп 5С5 рИх.
Е/\ аие/к/аш, је \ еих гер/оп^ег с/а/\5 Гесите 
Ои ћгс/атоиг ћита/п оп је ћо\5 Гт/ип.

Е/\ ге^агпаШ /с јеи 
/7 с55«\е (/'ешеш/ге 
/с тигшиге </ех рарШопх.

Ј.с усШ рге!е
/сх!о/15 и/птех </е I« Ј/пие
роиг зоиЈЈ/ег /е Јеи.

Ге \>сп( аррог/с /с тигтиге 
</с Геаи </е Гаћгеиуо/г 
аи с/пеп Ис.

ћсх о\5саих %/асе5 пс/гак/ 
5\<г /е ћаис </с у>/асе - 
.епхетћ/е \>ег5 Ге5!иа\ге.

ће пкпт ргпиа/пег:
/сх <к/и/!с5 геуеШеш /еигх еп/ап/5 -
/с5 Г055!^П0/С5 /С5/опI ПОГППГ.

Прсасла: Мирја/ш МихајлоаићПреаела: Љиљана Јањић
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* * * ПРЕВОДИ
А1БЕС ВЕРЛЕАНТОАН ДЕ СЕНТ-ЕГЗИПЕРИ

Писмо таоцу
(одломак)

Сплин, светска испразност
(одломак)

!

I

Да би представио иојам животне досаде, 
Бодлер бира енглеску рем ‘?>р1сспи. Замена 
обележја да би се изразила не смрт већ 
патн.а, осамљеност "ду.ха испуњеиог стра- 
хом", иаскаловско осећање онтолошког 
бола.

Пријател.у, потребап си ми као 
планински врх на коме се дише пуним 
нлућима! Потребно ми је да се налактим уз 
тебе.Још једном. иа обали Соне. на сто мале 
крчме од невезанпх дасака, н да ту позовемо 
мориаре у чијем друштву ћемо наздрављати 
у мируједном као осмех сличном дану.

Дко се још увек борпм. борићу се мало за 
тебе. Потребан си ми да бпх више веровао у 
долазак тог осмеха. Потрсбно ми је да ти 
помогием да жпвиш. Впдим да си тако слаб. 
заплашен. како носиш твојих педесет 
годпна. сатима. са гима, да би постојао дан 
више, на тротоару иснред какве бедне 
бакалиице, дрхтећи у несигурном заклону 
пзлизаног капута. Тебс, Француза. осећам у 
двострукој смртној опасности. што си 
Француз п што си Јеврејпн. Осећам сву цену 
једне заједнпце која не признаје впше 
спорове. Ми сви припадамо Француској, као 
једно.м дрвету, п служићу твојој истини као 
што си ти служио мојој. За нас, Французе 
који смо напољу. ради се о томе ла у овом 
рагу деблокпрамо залихе семена замрзнуте 
снегом немачког присуства. Ради се о томе 
да притекнемо у иомоћ вама изнутра. Ради 
се о томе да вас учннимо слободним у земљи 
где ви нмате фуидамеитално право да 
развијате своје корене. Ви сте четрдесет 
мплпона талаца. Увек је тако да се у 
ппвнпцама тлачења прнпремају нове исти- 
пе: четрдесет мплпоиа талаца размишља 
тамо о својој новој истини. Мп се уиапред

песника, али н сликара и музичара, и 
велнког романтичарског "песннка", 
сликара Делакроа, "песника модерних 
вре.мена": на две странице Салона 1846. 
термнн меланхолија се појавл»ује пет или 
шест пута да би окарактернсао стил 
Делакроа који је као и Данте п Шекспир. 
сликар "светскогбола": "тојеона иосебна п 
упорна сета која избија из свих његових дела 
и која се изражава избором теме, стилскнм 
фигурама и стилом боје". Та јака озбилша 
сета сија суморни.м сјајем чак и у својој боји. • 
једноставној. озбиљној у уједначеним 
масама. као боја свих велнкпх колориста. 
али тужна и дубока као мелодија Вебера ‘.

Алн ако су случајеви меланхолије бројни 
у списима о уметности, ретки су у Цае11\зла. 
како то примећује Жан Старобннски: “Го- 
ворити о сети а не употребити сувише често 
реч меланхолија, то обавезује на прнбега- 
вање спноппмима, речима приближпо истог 
значења, метафорама". Избор енглеске 
речи сплин, која је њен синоним. тражп у 
језнку. због саме своје необичности. такву 
замену, утолико пре симболнчку што се не 
појављује директно у стнховима већ само у 
насловима (четири песме одељка Сплин и 
идсал). Сплин је дакле иешто што се не да 
одредити. чему нема имена. оснм мета- I 
форе...

Постоји у Бодлеровском сплину веома 
пзражеио паскаловско осећање онтоло- ј 
шког зла. неодвојивог од судбине смртника 
који живи свој земаљскн живот као у затво- 
ру, болници, негде у изгнанству као онај 
"краљ једногкишног поднебља" кога ништа 
не може да развесели, да ослободи од чаме...

(Л§пс5 \/ег1с1: ћс5р1ееп. ипе \%апас рго/апе) 
Превела: Ружииа Тимченко

>

Нема ничег ближег осећању испазности 
од бодлеровског сплипа. Свакако, у време 
када Бодлер пише ЦаеНс зла п нредставља 
животну досаду еиглеском речи "5р1ссп\ 
само се поново прихвата теме п речи које су 
већ много користили романтичари пратећи 
моду употребе англпцнзама тако драгу 
његовим савременицима. Међутим, сплин 
подразумева више речи чисто бодлеров- 
ских. као што су зебња. сета. иесрећа, 
досада... То је бол душе. животни немир. 
метафизичка зебња. осећање неподесности 
у односу на себе п свет. блиско ономе што је 
Шатобријап, почев од Гснија хришћанстоа 
(1802) дивно назвао "таласом страсти" пре 
негоштоје изгубиоодсвогсмисла поставши 
"Ренеов бол' а затнм 'бол века": "Живи се

!

пуиог срца у празном свету; п не дожнвевши 
ништа, човек је разочаран у све". Као и 
сплин то је стање сачињсно од напетости 
између супротних гежњи (пун п празан. 
ништа п све. сплпп и пдеал. ђаво и бог...) и 
збрке или пгре у огледалу између себе н 
света.унутрашњости п спол>ашњости. Рене- 
ова сметеност али п Јакоаљсао стрпљење. 
које Шатобријаи сматра саставним делом 
античке библијске п класичне књнжевне 
традиције од које но његовом мпшљењу 
потиче елегична поезија, песничка пгра 
(често пронична) чија је тема мотив 
јадпковања.

Дакле, у Естстским знаменитостњма 
Бодлер дефинише ноезију. наравно поезију

■

'

!
'
!

потчпњавамотоЈ истпии.
(Лшотс <3с 5аЈт-Ехирсгу: 

ћеПгс а ип ош%е. 1943) 
Превела: Милииа Шушулић

1Д11С ВКОСМЕТ

1-е гсус (1и рос*е ТК018 РОЕТЕ8 РКА1ЧСА1б СОЈЧТЕМРОКАШб
II 5нпн1 с!е Гатоиг с! с!с Готђге 
аих сошиге.ч ујусб с1и јоиг 
II гетоте аих р1из \чеих ту(ћс$ 
ЈН5СП15 с!ап5 1а рјсгге

II С51 ипе иие ауеи§1е 
ои ипс но1с с!с ти$цис

Роиг с]ие ГосП 5с (оигпс 
Еп с1ес1ан5

СЕАЕЈОЕЧЕ ЕЕСОд ЈБАН-Р1ЕККЕ ЕЕМАШЕ

Оапб ПттоБПс с^сгпе! бо!Г <Је тагб

Сотетр1е, 6 топ гс5(е сЈе јоиг 
Еа (гапчиШс п\чсгс с!е топ сосиг, 
1-С5 ччсих рјпб с!и ђопћсиг 
Ои сотсШс ипе Сгоирс с!е рјеб...

Сате (огс! 5С5 $егрсп(з 
С1оиеб аих ропсб с1е ћтнеге.
Беб пнббеаих ои\тет ађопс!аттет 
Еа Гогсе с!е 1а рјегге.

1трсгссрпђ1етст Гћопгоп $оир1ге 
сотте ип с1огтеиг а11оп«е $иг 1е с1о$
^ш \*а 5'с\*еШег сГип тотсШ а ГаШге
Без агђгс$ $а\’ет ипс 1ап^ис
арргЈзе еп 1го1$ јоигб
Сћацис аппее, а 1а тстс ћсиге
1е тстс зПспсс
тоиШс аГПсиге
Тегге, ссис Го1$
1и уа$ 1е сИгс 
1е то( ргоГопс!
Чиј допЛс 1с$ соШпс$
Ти Га$ аи ђоШ с!е$ 1е\ гс$ 
јттјпсшс, ппибс
Мај$ аијоигсГћш епсоге, аи с1еппег тотеш 
Ш ^агс1е$ 1а ге$сг\’е сп Гасе с!е нои$ 
е( (оп тигтигс а Гћопгоп 
пс $'стспб цис с!с ргоП1

Луоисг 1с 1етр$ 
аих ераи1е$ у1ассе$ 
с!ап$ 1а рспотђге $есћс 
с!ап$ 1с ђо!$ с!е $игеаи

Ге\чс1епсс с$1 Гга§ј1е 
ашаш цие по$ ујс$ 
ђопћеиг а 1а ^огЈ»е поиес

N011$ аиетс1гоп$ 1е$ гас!пс$ 
аих рИ$ сГћсгћс е( с!е Гси 
сс!сђгат 1а топ пессббајге 
роиг аодгапсНг 1е сегс1е

е( ^гапсПг пусс 1а Поге 
с1и усШ

Оап$ ГоћП^ие ссКаЈг $ап$ Ггауеиг 
Ее 1етр$ оиуге, Пђеге $е$ аПсб, 
Ш росчне па?1 сЈ'ип тоиуетсш 
Оап$ ИттођНс е(ете1...
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АТЕИЕК иТТ&КАШЕ ПЕЗ МЕМВКЕ5 ЕТИЕ5АМ15 ОЕ 1А 50С1ЕТЕ*** ***

ШЕ КЕМССЖТКЕV киИт 1г Ра\’1о \пс
- 8иН:е -

Е1 роигсаш, јс пс сс$$а1$ с!с т'спцшцшпег 
раг сс Гоиш $спитсш с!с си1рађШ1с. N011, оп 
ис \чст циапс! тстс ра$ аи топсЈс а\*сс сс 
рспсћат, с1 сГашгс рап, рсгзоппс пс т'а јатајб 
ссЈичис сЈап$ ссис пдисиг. Са с!о11 успјг с!с тс$ 
1сстгсб. Оапб топ спГапсе, тапсПб цис тс$ 
сатагас!с$ соигајсш аргсб 1с ђа11оп, тој јс 
раббајб тсб аргсб-пис1ј С1 тсб боЈгссб сп Нбат 
с!сб ђоицшпб 1гор сНГПсПсб роиг топ пј»с, сп 
пГаПпигат сп саииипј, ГазсЈпс раг 1с ГаЈ1 цис 
ј’ат\а1б рагГоЈб а сотргспПгс с!сб ђпђсб с!с сс 
циеје успајб с!с Пгс...

- Соисои, ј'бијб 1а, ци'сб1-сс цис ш 
батђсг§сб?

ђПу тс боипајг аиађ1сс с1апб 1а ђигсис Пс 
1а §агс, а иаусгб 1а Гитсс с!с 1а с1§агсис чи’с11с 
ГитаЈ1 псг\'сибстст а 1а Га^оп с!сб Ноттсб, 
соттс (ошсб 1с$ ои\псгсб с1 сс11сб с!сб ГП 1с$ с1с 
рго\’Јпссб циј от аггасђс а Јсигб рагсш.б 1с с1гоЈ1 
с1'а11сгаиђЈб1го1.

Јс т'абб1б ипсис сп Гасс П'с11с с1 богт с!с 1а 
росНс топ рацие( Псб **Ео\ссп" С1 с!сих ђП1с1б 
с!с 1га1П. Моп саГс шан с!сја 1јсс1с, топ саи 
пипсгаЈе пс рси11ај( р1иб с!апб 1с усггс иоиђЈс. 
Јс ђиб сГађогс! 1с саГс исс!с. ријб Гсаи 4111 а\аЈ1 
рсгс1ибсбђи11сб.

-Ти бајбциој, и!у?
- Оиој? и1у Ги 1а тоис С1 ЈпсПпа 1а тсгс 

:п ргспат ипс робс социспс. ОсПугсс с1с 
ПпссгишсЈс с!е боп гсшиг, с!1с Гп ип рси1 сГГоп, 
роиг 1а ргсписге ГоЈб ПсриЈб тојпб с!с с!сих 
Нсигсб с1с по!гс соппајббапсс, сГарропсг а по(гс 
сот сгбаиоп ип рси с!с ба тос1сб1с ГстЈпЈш. Ог 
ссие робс социсис Пс\а11 тс Гајгс сотргспПгс 
ци'с11с с(ај( ргсш а абитсг 1ои1с $иЈ1с робб|ђ1с 
с!с по!гс сопусгбагајоп.

1а\*сг с!с Гашгс бс ггоиуст стсНстст бсрагсб 
раг 1с ргоГопс! сапуоп с1с.ч сПГГсгспссб с1с с1аб$с 
сг Псб \'1бЈопб с!и топс1с оррозссб.

Ј’с1аЈб ргсбцис сШппс с!с \'ојг 1а бспбиаН(с 
ђоиШоппашс Пс тсб \»1Пј»( апб ссПсг 1а р1асс а 
ипс (спсЈгсббс с1оисс с( са1тс. Јс соиупб с1с та 
тат 1с рс(ј( роЈп§ с!с ђПу циј ђаиај( ип гу(Нтс 
псг\'сих а со(с с!и сспбпсг.

- Е( ријб, оп а циапс! тстс тсп(с с!с Гс(сг 
сс((с гспсоп(гс - сНб-јс (гсб ђаб с( гсЈ»гсиај 
ЈттссПа(тсп( с1’а\оЈг ргопопсс сс Пси 
соттип.

Иапб 1а тс поиб гср1опЈ»сатсб с!апб 1а
сатси1с агс!сп(с сГс(с с( с1ап$ 1сб осЈсигб с1и роп. 

★ * *

1Јп сбсаПсг ађгир( поиб атспа аи ргсписг 
с(а§с сЈЧт ЈттсиђЈс сГа\чт( 1а уиспс. Еоуго 
Ггарра а 1а ропе с( ип а1(о бопоге соттапсЈа: 
”Еп(гс!”. Иоуго пои.б Гк сотргспс1гс раг ип 
бјупс с!сб усих цис поиб пс с1с\ јоп.ч раб поиб 
ј»спсг, ријб сГип Ј;сб(с ПссЈсЈс ои\'Г1( 1а рог(с с( 
стга Папб ипс ап(ЈсНатђгс та! сс1ајгсс.

- УоПас1сбсПсп(б. Роигипспин.
Иа та?(гсббс с!сб Пеих бопк сГипс сијбјпс

- Ма Гој, ои(, оп Га ђјсп тсгнс - ИПу 1суа 
боп гсц;агс1 Пс 1а паррс с( гстоша боп боигјгс 
социс(. ЕИс сб( бј ђоппс, ЕНу. ЕПс јоие 
Ноппс(стсп( по(гс јси. бј Иоппс(стсп( цис 
ј'сргои\аЈ 1с ђсбојп Пс Ни сПгс ци'с11с пс с!с\'ај( 
раб бс бспПг ођП1»сс. Мајб јс тс геНпб аи 
Исгшег тотет. Оапб $оп топПс сЈез Ј»спб 
бјтр1еб с( ип рси с!игб 1сб сЈсисб богк 
гстђоигбссб сп (стрб и(Пс с( бапб гс$(сб, тајб 
сп раг1сг сб( сопбЈПсгс соттс ипс а((ацис а 
1сиг сПу:п1(с.

- Е’асП(Јоп, б’П уоиб р!а?(!
Иа бсг\'си$с ип рси (гор гопс1с1с((с, с1оп( 

1с \чба(»е Га(11»ис, 1сб опуЈсб ПсустЈб с( ба јирс 
(гор соипс с( ГгоЈббсс јпбрјгајст р!и(о( ипс 
бопс с!с рј(јс цис с!с 1а сопсирјбсспсс, Пха1( 1с 
басНс( сп рарјсг П'ои јс бопајб 1с$ Псписгб 
гсб(с$ 6и роигђојгс 1а1ббс 1а усШс раг 1сб 
ратсјратсб с1и (»гоирс 1с.б р!иб аиспсПЧсб раг 
тсб ргсб(а(Јопб с!с јпиПс. 5апб ауојг Ппј с1с 
сотр(сг 1а тЈ(гаП1с јс Ни гепПб 1а (о(аП(с с1и 
соп(спи с1и бас, бапб сгаЈпсЈгс цис сс гассоига 
1сбс аисип с!с поиб Псих. боп сб(1та(1оп а сИс 
пс Ги( раб тојпб ргссј.чс с( с11с \'сг$а 1сб рјсссб 
бапб 1а росНс ђсап(с с1с боп социс( (ађПсг.

- Ои сб(-сс цис јс рсих 1оисг ипс

спогтс сп б'сббиуат 1с.б тајпб а\»сс боп (ађПсг. 
ЕПс поиб с1с\Пба1»са с1'ип гсЈ»агс! Га(1Ј»ие, ршб, 
гсбЈ1;псс. сИс 1ат;а а Иоуго биг ип (оп с!с 
гсргосНс:

- Моп раиугс ђо\'го! Ј’ајтсгајб т?сих 
цис (и т’атспсб с1сб ВосИсб роиг с!сих 
бстатсб. цис!цис сИобс Папб сс §епгс.

Ос ба тајп епогте ђо\то а((гарра биг 1с 
ђиГГс( ипс ђои(сП1с сгаббсибс с1с ргобсссо сс бс 
усг.ча р!иб с!с 1а тојсјс с!'ип усггс с!с с1еих 
ПссПЈсгсб. II поиб 1ап<;а ип гс^агс! а((епс1п ршб 
Гк ип 1»сб(с с!с ба тајп Пђгс. ассотрадиб сГип 
"ЕИ!" сопсШаСсиг. сс цш с1суај( бЈЈ»тПег, роиг 
с11с: "Уаи( тјсих ?а цис 1а сПатђгс \чс!с", е( 
роиг поиб: "Мс \'оиб сп Га1(сб раб. 1а ујсШс п’сб( 
раб ГагоисИс".

- СЈпсјиатс сПпагб...тигтига 1а та?1ге.ббс 
с1с 1а тајбоп с( ассср(а 1с НП1с( с!сја ргс( цис јс 
(спај.ч Папб 1а тат. -...с( роиг Еоуго сс цис 
уоиб УоисЈгсх.

Ргсбцис (ЈтЈс1степ( ђо\то ргј( 1с ђП1с( 
гои^с с1с сПх сПпагб с( Гк 1с тстс ј»с.ч(с с!с ба 
(с(с, ассотра&пе с1и тстс "ЕИ!", сс цш, сскс 
ГоЈб. с1с\'ај( бЈЈ»пЈПсг: "Мсгсј. тајб с'сб( раб
0ђ1ЈЈ»С."- НЈсг б01г ј'ај си ипс бојгсс с1'асПсих а\'сс 

ип ^гоирс с!с Ргап^аЈб а циј ј’ај бсгуј с!с 1»иЈс1с 
рспсЈаш с!еих бстаЈпсб, с1апб (ои(с 1а 
Уои§об1а\чс, с( оп а ђјсп рЈсоЈс.

- ОиаЈб, је сЈЈгаЈб ђјсп цис Га.ч ип рси 1а 
ииси1с с!с ђојб сП(-с!1с бапб ип боирдоп с!с 
гсргосНс. Роиг а\оЈг гоирШс соттс (и Габ Гај( 
с1ап.ч Гаи(осаг - е11с п*»о1а соттс ипс спГап(.

- \оПа. ргссЈбстст. Ј’ај 1а Ј»иеи1с с1с ђојб, 
ј'а? та1 а 1а (гопсНс, 1с ргетјсг (гат пс рап 
с|и'ип рси а\*ап( тЈп1п(. Сссј сП(. оп роиггаЈ( 
а|1сг тапЈ»сг ипс ђпсо1с, ргспсЈгс ипс сИатђге 
С( ПоппЈг ип ђоп соир. с( рапјг 1с таип а\'сс 1с
(гајп с!с псиГНеигсб (гстс.

ЕПу Пхај( 1а паррс ба11с бапб цис 1с 
боигне социс( циј((а( бСб Јсугсб. ЕПс тс ГаЈбаИ 
сотргспбгс Ц(Гс11с ауан сотрпб 1с јси с(, 
ршхаис роиг 1с тотет јс 1с јоишз 
ћоппсгстет, хапх ргсхтпк ш сћаШацс, сПс 
ассср!аЈ1 (1с 1с јоисг ји5чи'аи ћои!, кс1оп 1сх

^ . 5П ГаЈХ. тој поп р1и5 јс п'ај рах Гсгтс 
1-осП 1а тп1 ЈстЈсге. с! риЈ5 јс (Јсугзјз аизл тс

Иа с!атс поиб топ(га с!с 1а (с(с 1а с1оиђ!с
ропс уј(гсс с( 1Лу с( тој стгатсб Папб 1а 
сИатђгс, р1и(о( ботђгс. цш ПоппаК .чиг 1а гис с( 
1с роп. Ос (ои(с суј(1спсс, сђатђгс с!е бсјоиг 
Иогб бајбоп. сИатђгс а 1оисг (1с тај а бср(етђс. 
биг 1'с(а1аЈ»с бирсгјсиг (1и ђиГГс( с1аббјцис сп 
ђојб тббЈГ оп ПсуЈпаЈ! цис!цисб готапз с!с.ч 
босигб Вготс с( ипс 1ихисибс топоЈ»гар1ке биг 
1а гсј»10п с1с Согбкј Ко(аг. биг ГЈпГспсиг: (1сб 
ПЈ»иппсб сп рогссПипс, ипс сиШег а саГс 
агЈ»стсс аусс 1сб агтојпсб (1'ипс \'П1е 
(оипб(Јцис (ГЛШгЈсИс. (1с уЈсШсб (аббСб а саГс 
аих то(1 Гб јаропакб с( ип спогтс (Јгс-ђоисИоп 
сп 1аЈ1оп сп Гогтс (1с Маппсксп Рјб.чс. (Јшнгс
УСГГСб а VIII Г011Ј»С СП СПб(а1, 1с ГСб(С (Гип бетсе
(1'ауап1 1а ј»исггс. Ис Ј»ап;ош1е1 аих сНс\'сих 
Гпбсб с( усп(П1 (спај( ба ђои1с (1с 1аЈ(оп с( рјббај( 
усгб поиб 1а угШс сп асјсг. Ес роб(с (1е 
(с1суЈбЈоп појг с( ђ1апс вапи (Гип паррсгоп 
сгосИс1с а 1а таЈп (1оп( ип апЈ»1с (отђа|(јибци'а 
Гссгап. Ли тиг, ип ј»гшк1 ј»оИсПп, "1(1у11с 
1пусгпа1с", с( а со(с (1с ки ипс (арјббепс 
"то(1сгпЈб(с" ргсбсп(ап( с1с$ ссгскб 
сопсстгјцис.ч сп сои!сигб раб(с1 с!аои 
бигЈ»1ббаЈсп(, соттс 1сб ђоуаих с1*ип апјта! 
сусШгс, (1с угоббСб (гсббСб сп 1ајпс паШгсПс. 
1Јп 1к сбсато(ађ1с а ГапсЈсппс, сп ђој.ч та.чЈГс! 
ип аи(гс, ки аиббј "то(1сгп1б(с" .чиг (1сч рјссЈ.ч 
ођПцисб, гссокусП (1'ип (јб.чи сои1сигоПус гаус 
(1с Пј»псб појгсч ачутсијцис.ч. 1Јпс (ађ!с а

сНатђгс?
- Јс \»ајб уојг тигтига-(-с11е биг ип (оп 

сотрПсс, бспПа ИПу (Гип гс§аг(1 схрсп с( бс 
(оигпа усг.ч 1с сотр(оЈг.

- Иочто!- б'сспа-(-с11с «а (га\»сгб 1а Гитсс с( 
1а риатсигПс 1а ђиусис.

Иоуго поиб арргосНа. ип рси соигђс 
соттс (оиб 1сб Ноттс.ч (гор Ј»гап(1.ч роиг 1сиг 
таЈЈ»гсиг. а\'сс ча рсаи (сгпс с( гј(1сс с( бс.ч (1сп(б 
ауапссб. биг 1с гсугч (1с ча ђ!оигс сп (оПс ђ1си 
таппс (1с1аусс Н ропа1( ипс р!ацис((с сп 1аЈ(оп 
а\'сс ип питсго. ВаЈ»аЈ»1б(с, циапП П у а Пи 
1гауаП, ЈтсгтсПЈаЈгс (1апч 1сч рс(ј(с.ч аГГаЈг.ч а 
(ои( тотсп(, ј\тој»пс .чПспсЈсих (1'ип бспсих 
с1спса1спаисп(1ап(.

- (Јпс сНатђгс?
- 1Јпс сНатђгс. Роиг ипс ти(. Е( рач 1от 

(1'јсј,бјр0ббјђ1с.
Иоуго НосНа 1а (с(с, (1'ип гсј»зг(1 схрсН П 

суа1иа по(гс .чо1 уађШ(с:
- II у а 1а, а ссп( тс(гсб, ипс с!атс 1гс$ 

ђјсп. СЈпциап(с (Ппаг.ч. Рш.ч П бЧпсПпа усг.ч 
поиб роиг поиб .чјј»пј Псг биг ип (оп сотрПсс:

- Е( \»оиб п'аусх раб а раусг 1а (ахс Пс10 УСГ 5а « » тс&М
суеПатт сп • 5а р|асСЈ иПс с(и(Папс 5СЈ0иГ.

ћс рпх сопуспи. 1,оуго аигарра топ 5ас 
сЈс соуаес с1 сЈЧт тоиутсм сЈс 5а 1б[С пои5 П( 
сотрспс!гс ци'П Га11ај( 1с 5ијугс.
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роиг тјсих тсиггс сп схсдеие 1с сагас1сгс 
с1ја1ссицис с!с ссис соггс1а110п рћу$1о1о&1ф1е.

Јс тс сИ$ спПп ци'а ујпф ап$ оп п'а ра$ а 
$'тПЈ§сг ипс 1е11с п§иеиг Јс соттепдај а те 
Нгсг с!и Нс, ргиНеттет, соттс $ј јс 1гаусг$а1$ 
ип сћатр с!е тјпе$. Оиапс1 јс цијиај 
сотр1сгетсш 1с Ни У1у $е гсрПа сп ро$1Ноп Не 
рћош$ с1, $ап$ $с гсусШсг. 5'сп\'1орра р1и$ 
сопГопаћћпст с1ап$ 1а соиусгГигс.

Јс ћи$ 1с гс51с с!с 1а таК'ОЈ5Јс с1с 1а 
ћотсШе статес, спЛ1а1 топ ри11 с( сотртј 
^и1цие$ ћШс($ ^ис јс т1б с1ап$ Геп\'с1оррс с1и 
ћШс( с!с (га»п с1с У1у. Е( јс 1ш еспуајб циапс!- 
тстс ип реНс то(?

- Ујспб дис јс с‘стћга$5е. ј'еп(епсНб 
боисЈаЈп ЕПу тигтигсг с( тс 5сп(15 с1ап$ 1е појг 
гои^јг соттс ип спГапс пи $игрп$ с1е\'апс ип 
гтггојг.

1а рагСЈс јпГспсигс роиг сп (јгсг ип огсШсг с( 
ипс соиусгсигс а роПб 1опј»5, соттс 51 с11с 
ауај( с1сри1$ (оијоигб усси с!ап$ сс((с сћатћгс. 
бои$ ГсПс( сЈ'ип ј»с$(с ћаћПс Пс У1у 1с Н( сп ћо15 
табЈГ 5’оиУГ1( соттс ип Нугс роиг $с 
(гапбГогтсг сп р1итагс! брасјсих с( 
сопГог(аћ1с, јс(а Псббиб ГогсШсг $ап5 (ајс с(, 
1суап( 1с5 ћга$ аи-с!с55и5 с!с $а (с(с, (ЈсрПа 
ћаћПстст 1а соиуспигс с1’ип $си1 тои\'стсп(. 
Соттс ип сћа(оп ГгПсих с11с Ј»Н$5а $ои$ 1а 
соиуспигс с( $с соиугћ (ои(с сгкјсгс, 1а (с(с 
сотргЈбс. ОисЈдисб $ссопс1с5 р!и$ (агс! $оп ћга$ 
с!гој( арраги! с!с Нс55ои5 1а соиуспигс роиг $с 
Псћаггаббсг с1с $а гоћс с!с бопјс ^ш б‘спУо1а \'сг$ 
1сро5(сс1с(с1с\'15Јоп.

Ршб $а (с(с аррапк а $оп (оиг с1с Пс$5ои5 
1а соиусгигс с( тс 1ап?а ип гсеагН Јп(сггоеа(1Г. 
Е11с б'с(1га с(, соттс $1 сПс саибај( а ипс сорјпс 
с1'Јп(ста(,тссН(:

- Ј'а1 та1 раПои(, (с11стсп( ј'би15 сгеусс. 
Ра$ 5Пг ^ис ј'тс 1с\'с роиг 1с сНпсг. ЈЧ'а1$ 
гоирШсг ји$^и'аи та(т, $апб с$са!с. ЕИс (епсН( 
а!ог$ ип ћга$ усг$ тој с( тс сН( (ге$ ћа$: 
“Ујспб”.

тапЈ»сг оуа!с рс$ап( аи тоЈпб ипс с!стј (оппс, 
гссоиусп сГипс паррс сгосћс(сс а 1а тат, аусс 
аи ссшгс ипс сапоисћс сГапШепс гсГогтсс сп 
\'а$с аћп(ап( (гоЈ5 Г05С5 аИЈПсЈсПсб.

ћПу б'с(ај( а$515с $иг 1с &гапс1 Н( таб5ЈГ с( 
Пхај( 1сЈ»оћсПп.

-Оп уааПсгтапесг?
- 51 (и а5 ГаЈт, с!'ассогс1, тој, јс гГаЈ ра$ 

Гајт. Оп Гсгак рси(-с(гс писих с!с Погпиг ип 
рс(ј( соир, с1 П'а11сг тап&сг 1с бојг, ћсјп?

.Гассрис^дај (асј(стсп(.
ЕПс с$( тсгусШсибс, ЕПу. Е11с сћсгсћс а 

т'сраг§псг с1с поиусаих Гга«5 $ап5 тЈпаиПсг. 
Ои рси(-с1гс бсгај(-с11с ргс$5сс с1'ассотрћ'г боп 
ас(с с!с Ј»га(јик1с с( с!с $с Псћаггаббсгајп51 с!с $а 
"с1с((с". УаЈПсгаЈб-јс 51 јс т'аПа!аЈ5 5иг Гаи(гс 
Н( сп ћи сП$агк. сп сатагаПс, "(Јш $с гсусШс 1с 
ргсписг гс\'сШсга Гаи(гс"? 5сгак-сс роиг с11с 
ип 5ои1а”стсп( ои ипс оГГспбс?

- Јс уа1$ тс с1сћагћоиП1сг ип рси, тс сП( 
ћПу ип рси р1и$ ћа$ с( ип рси р1и$ Поисстст с( 
сПбрапк Псггјсгс 1а с1оић1с ропс \м(гсс. С'с5( 
а1ог$ $еи1степ( с]ис јс гстагциај 1с гЈПсаи сп 
\ с1оиг5 1оигс1 с( роиббЈсгсих сои1сиг ћогПсаих 
апасћс а ип сгосћс( епогтс <Ји со(с §аисћс с!с 
1а ропс, с1оп( оп рои\'аЈ(, аи ћсбоЈп, аиасћсг 
Гашгс ћои( а Гаи(гс сгосћс( Пхс <Ји со(с Пго1(. 
Роиг аббигсг аих сПсп(5 ГШибЈоп сГс(гс $срагс$ 
с1с$ аи(гс,ч рапјс.ч с1с ГарраПстсгк.

Јс 5011(5 с1с топ 5ас ипс Пс5 ^иа(гс 
ћои(сП1с8 бапб сН^исисб, јс Гои\'п$ а Гајбс Пи 
(јгс-ћоисћоп с!и ћиГГс( с( \'сг5ај 6с 1а таКоЈбЈс 
Папб Псих с1с$ сритгс \'спс$ а \'јп, рои$$1сгсих 
соттс (оиб 1с$ аи(гс$ оћјс(5 <Јап$ сс((с рјссс. 
Ј'сп а\'аћи ип, си1 $сс. с( тс гсусг$а1 (ои( с!с 
511 ј(с ип ашгс. Јс ћи$ Гашгс \'сггс а\'сс 1а тстс 
а\чсП(с. ћа поћ1с та1\'0Ј$1с сћа$$а 
ЈттссНа(стсп( 1с$ гс5(с$ с!с Пугсббе с!с 1а

|

Јс т’арргосћа1 Поисстсп( с!и НЧ с( те 
рспсћај 5иг 1с уЈ5аЈ»с с1с ћПу спсогс сћаи<Ј с1и 
боттсП с( с1и рЈаЈбЈг гсссп($.

- Ј'а11аЈ5 Геспгс ип то(... ћаЈћикаКјс.
- ЕаЈббе (отћег. јс сотргспсЈб, $1 (и раг$ 

тајтспаги, с'е$( чис (и сЈоЈб ауоЈг ипе ћоппс 
гајбоп Пе 1с ГаЈгс. Мсгсј роиг 1с ћП1с(, (’е$ 
угајтет ип ћгауе даг^оп. П1у т'сп1а9а с( тс 
со11а ип 1опј; е( (спПгс ћајбсг. 11 $'еп Га11и( с1с рси 
^ие 1с рагГит с( 1а сћа1сиг Пс $оп согрб те 
Га$сп( ге\'спјг $иг та ПссЈбЈоп. тај$ аргсб 1и1 
а\'01г Поппс ип ПстЈсг ћајбсг, је рп$ ге$о1итсп( 
1а сНгсс(Јоп 6с 1а Поић1с ропс \м(гсе. У1у тс 
1ап9а (гсз ћа$ а (га\гсг$ ГоћбсипЧе с1е 1а сћатћгс 
спсогс ип “сјао”, б’спгои1а (1с пои\'саи с1ап$ 1а 
сои\'спигс с( $с (оита \’сг$ 1с тиг роиг 
гср!оп§сг Папб $оп $оттсП.

Јс гсб(а1 спсоге (го1$ бссопбсб Пе\'ап( 1а 
ропс а\'ат с1с с1с\'а!сг ГсбсаПег. Ј'агп\'а1 а 1а 
§аге ипс тти(е а\'ап( 1с Перап Пи (га!п бс пиј(
роигВе!^гас1с.

* * *
Јс ГитаЈб а со(с <Јс 1а Гепс(гс ои\'спс с!ап$ 

1е соиЈоЈг с!и \\аЈ»оп сп е$$ауап( Не пГехрПциег 
топ сотропстсгк. Јс т'асси$ај$ с( те 
6сГспс1а15 а\'сс Псб агЈ»итсп(5 циј $е \га1а1ст. 
тајбјс Пп15 раг гспопссг а сс ргосс$ $ап$ Пп П1 
рег$рес(К'с. Јс тс гаррс!ај ипс атјс ци! 
т’а\'ај( <Н( 1а \'сП1с бс топ <Јсрап Пс Ве1$»пи1е 
Чис топ ргоћ!сте е(ај( ^ис јс \'ои1а1$ 
са(с§оп$сг (ои(, (гои\'Сг роиг (ои(с сћо$с ип 
(1Г01Г арргорпс. Е11с а гајбоп. с'с$( 1<Но(, те 
6Јб-јс е( тс $сп(1$ 1ттс<На(степ( ћсаисоир 
то1П$ тј$егаћ1с.

Ј’с(ај$ са!тс. Ее (гајп $с ргсб$а1( <1е ^итег 
1а с6(с а<1па(1цис, раг 1а Гспс(ге ои\*спс <Ји 
сои1ојг еп(га1сп( 1с Гпж1 пос(ите с( 1с ћги!( 
гу(ћте Псб гоис$ ци! ^пп^ајсгк аих \*1гаЈ»еб. Ес 
рагГит <1с У1у, ип рагГит а 1а Го1$ т(с1еих с( 
аргс <1е јсипе Гсттс, те сагс$$ај( $ои$ топ 
риИ. Јс тс гсјо1и$а1( а ППсс цис 1с таип. 
та1§гс Гсп§оиг<Н$$стсп( <1’ипс пиј( ћ1апсћс. јс 
ЧшиегаК 1а §агс а рјс<1 роиг (га\сг$сг 1а то((1с 
<1с сеие \'П1с 1»гап<1с с( тосћс цис ј’ајте 
соттс ипс тсгс атк $оп спГат ћап<Нсаре, 
роиг ат\сг спГт <1ап$ 1с \ч<1с таппа! <1с поггс 
аррапстсгк ои т’аисп<1гогк, $иг 1а (оПс с1гсс 
<1с 1а (аћ!е <1с си1$1пс, ип Ј»11»ап(сбцис $ап<1\\мсћ 
с( ип <Јспи Н(гс <1с уаоип. Е( 1а (сп<Јгс ћ^спуспис 
цис та тсге аига Ј»пћоиШес сп \м(С5$е а\'ап( 
Пс рапјг аи ћигсаи, $иг 1а таг§с <1и јоита1 <1с 
та(1п поп спсогс ПсрНс.

■ ? *
Иа ГгаТсћсиг <Јс 1а пик <1’с(е с$са1а<1а1( 1а 

Гспс(гс оиуспс. Оп сп(сп<1ај( спсогс <1ап51а гис 
1с ћгоићаћа <1с$ 6сгтсг5 рготспсигб с( 1с$ §го$ 
пгсб бсб (оипб(с$ аИстапбб ГабС1ПС$ П'а\'01Г ри 
бс 5ои1сг роиг 51 рси <1’аг1»еп(. У1п§(-<1сих 
ћсигсб ујт»(.

Ј’е55ауај <1е пГспГопссг <1а\'агка§с боиб 1а 
соиуспигс. Сс ргојс( Ги( стрссће раг 1а 
1оиг<1сиг <1и согр$ <1с ИПу гсро$ап( $иг топ ћга$ 
1:аисћс, сћаиП. токс. <Јс(сп<1и Папб ип 
боттсП ро5(-со'ка! гс\Ч1»огап(.

Мс 5сг\'агк <1с та $си1с тајп Нћгс 
ј'а11итај ипе “Еоуссп". С'сб( а\*ес по5(1§1с 
ргоћаћ!степ( ^ис, циап<1 ј’аига1 циагагкс ап$, 
јс тс гаррсПсга! сс$ гепсотгеб. Е11е е$( 
та^пЈГ^ис, У1у. Јс <1и$ гсрптсг ип сс1а( <Јс 
гјгс: ^иапП с11с 5сп(ај( ^ис $оп схсј(а(10п 
арргосћаЈ( 1с рот( сгк^ис, с!1с $с сои\та1( 1а 
ћоисћс а\'сс 1с$ <1сих таш$. <1с рсиг ^ис $с$ 
боирјгб пс ра$еп( аих сп$.

ЕИс <1оп. "Соттс ипс ћисћс", соттс

\'сП1с с( 1с$ гстр1а9а раг ип сп1»оиг<Н5стсп( 
а<»гсаћ1с.

N011 тај$, ^и'с$(-сс ^ис с'с$( ^ис сеис 
сотссНс? ЕПу п'с$( ра$ <1и (ои( ипс уапипс. Е( 
рш$ тој, јс п'а1 Гпј( псп циј ри( ћп Гајгс СГ01ГС 
с|ис ј'а((сп<1ај$ <Гс11с ип ^исЈсоп^ис ас(с <1с 
§га(ј(и<1с. Оис пои$ $оуоп5 1а спбстћ1с с$( 
ашаш 1с гс$и1(а( <1с та ргоробШоп <1с $оп 
ассср(а(Јоп <1с ссПс-сј. Ваћ оиј, с'с$( с!ајг. Е11с 
аигаК ри тс <Нгс чи'с11с асссрии( топ 
а$5Ј$(апсс а сошПиоп <1с тс гстћоиг$сг ипс

е11с<Пгак.
Е( 11101?
Соттс та с^агеие $с соп$иттаЈ( јс 

<1с\'спај$ Нс р1и$ сп р1и$ соп$сЈсп( <1с 
ГсуапоиЈ$сп1сп( <1с топ <1с$1г <1е ра$$сг 1сј 1а 
ти(. Еп Га1(, ј'а\'а1$ сп\мс <1с рапјг. Ј’ћсбКа1 ип 
ји8(ап( а ППсс цис 1с та(јп, гсро.чсб, пои$ 
роиггјопб гстс((гс ра та($ јс сопс1и$ 
ш$(аттсп( цис сс то(1Г п’с(ак ра$ а$$сг Гоп 
роигтсгс(сп1г.

Соттст ћи схрПцисг? 1п\'стсг ипс 
1и$(01гс, 1иј <Нгс ^ис јс \ спа1$ <1с тс гаррс1сг 
Чис <1стат а пи<П ј'а\а1$ а Вс1§га<1с ип гсп<1сх- 
\'ои$ (гс$ 1тропап(? 1!п гстог<1$ соттсп^а а 
тс гоп&сг а П<1сс ци’сп <1сих јоиг$ ссис ћга\'с 
П11с $сгај( ћ1е$$се раг сих ћоттс$. Јс тс 
(опигајб сп тс ро$ап( 1а цис$(1оп роиг^ио1 <1и 
соир ј'а\чи$ ипс $1 Гопс спујс <1с рапјг. Сс( 
ср!$оПс Пи Н( рапа^с Гш (ге$ гси$$1. р!сјп 
<1'сто(10п, <1с $сп$иаП(е, <1с (еп<1гсб$с јс...с( 
роипат!

ГоЈ$ гс(оитсс <1ап$ $оп ра(сНп, с( <]ис јс пс 
<Јс\'аЈ$ ра$ сотр(сг а\'сс “1а сћо$с“. Ес$ П11с$ 
<1с $011 ј»спгс $а\'сп1 (гс$ ћ|сп 1с <Пгс с1ајгстсп( 
с( $апб пипаиПсг. Ог с11с пс т'а гјсп <Н( с( а 
ассср(с <1с ра$$сг 1а ти( <1ап$ 1а тстс сћатћге 
<]ис 11101, а1ог$...

- Ећ. <1ог$ ра$. 1Ј1у $е (спај( <1сћои( а со(с 
<1с тоЈ$ а\'сс ип Ппј»с сп (игћап гссои\'гат $с$ 
сћс\'сих, (спаш <1ап$ ипс пиип $оп $ои(Јси-
Ј»ОГЈ»С С1 $011 $Нр.

- АПсг, оп \»а рои$$сг ип рс(1( $оттс. 
11сжно Е11с тс рп( (спПстст раг 1а пиип с( тс 
(1га \'сг$ 1с Ј»гап<1 П(.

- ВоЈ$, 1л1у, ипс таКчи.чЈс. (Јп рјпаи! <1с
(описгге.

- Ј'ћ<и$ ра$, 11ки, ои (гс$ гагстст ипс 
ћјсггс. ЕИс тс Нт^а <1с иоиусаи сс геЈ»аг<1 
сосјис! (1с 1а ћи\'с((с <1е 1а Ј»агс.

- Воп, (Гасогс!,ј'уа1$ сббаусг. ЕИс ћи( ипс 
ћоппс 1атрсс <1ап$ $оп усггс с( типиига $ап$ 
(гор <1с согтсНоп с^ис с'с(ај( ра$ та1. Ри18 $'сп 
а!1а ји.чсрГа 1а <1оић1с ропс \м(гсс, аиасћа 1с 
пс1саи, сотјпиаји.чсрГаи ћи1Тс( <1оп( с11с оиуп(

"Вј(с бигс, сосиг (сп<1гс", <Н$а1( $ои\'ст
П1011 опс1с ра(стс1, <1от 1а гсри(а(Јоп <1с угап<Ј 
(отћсиг с(ак гсрспбис тсте раг $оп срои$с, с( 
ајои(аЈ( оћПЈ»а(о1гстсш: "Е( \чсс \'сг$а!", сп 
асссп(иап( $с$ ргороб <1'ип 1п<1сх ргоГс$$ога1,

11
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ЧЕТИРИ СРПСКА ПИСЦА И ФРАНЦУСКА АПОЛИНЕР ИЗ ВИШЕ УГАОВА
>' 2005. ГОД1111И папр|||цло сс 125 годииа од ро))си.а Владислава ПсткоииВа Диса, 120 година од ро1)сња 

Миодрага 11бро1)ца.50 годннаодсмрти Станислава ВипансраЛОгодниа од ро))си.а Даиила Кпша. 
Освриућсмо сс ) кратким цртама на н.иховс псзс са Француском.

Мпхапло Г1аило»п11. Мој Апомтер.
Гутсмосргова гилаксша. Бсогоал. 2004.

У књизп Мој Лполинер. Михаило 
Манлонпћ. јсдаи од наших нпјистакиутијих 
ромаписта. сабрао јс својс радовс о нсликом 
француском псспику које јстоком ииза годипа 
објављнвпо у нашнм н страним часописима п 
публикацпјама. дслом иа српском а дслом на 
француском јсзику. У обимпој књнзи. на 
готово шсст стотииа страницл. Павловпћ 
посматра Гијома Аполппера из впшс углова. 
али двс обласги, двс тсматскс цслинс. налазс сс 
у срсдишту њсговог интсрссоваља. Јсдиа сс 
банп слмпм псснпком. н.сговом лпчиошћу и 
делом, а друга јс всза Аполиисра са пама. п то 
двострука: присуство српскнх тсма у 
песииковом дслу. алп п рсцспцпја њсговог 
стваралаштва у нашој земљи п утицај који је 
вршио на нскс нашс иеснике. Обе овстематске 
цслпнс Павловић свсстрапо освстљава.

Што се тичс личности фраицуског гшсца. 
Павловић сс ис задржава само па фактима. 
впшс или ман.е позпатпм: он нзноси н јсдну 
занимљпву хипотсзу да се Андре Жид за 
грађењс свог главиог лика у роману Подруми 
Ватикана, Лафкадија. послужно управо 
личношћу Аполипера. дајући за ову своју 
тврдњу рслсваитнс доказе. Бпвсћн се. пак, 
пншчсвпм књпжсвним дслом, наш аутор 
размагра, поссбно. дис најпозиатије 
Аполинсровс псспнчке збиркс, Ллкохолјс п 
Калиграмс. наглашавајући да сс у њнма 
најбољс испољавају песнпкова ностска 
опрсдељсља. На основу Плвлонпћсиих 
разматрања. доллзпмо до закључка да 
Аполиисропа посзија представља амалгам 
днсју рпзличитнх сстстика и двеју постских 
концспција. С јсднс странс, Аполинср јс 
модсриист, кубист. прстсча иадрсализма, 
нромотср нових тсндснција у посзији, али. с 
другс стране, ои јс слегичан романтнчар који 
остајс нсран традицији. У својим радонима 
Михаило Панлонпћ пишс пашпроко п о 
Аполипсроном прозном дслу истпчућн да оно 
поссдујс иссумњивс врсдпости.

Друга тсматска цслнна којом сс банн 
Павловић са нских 15 радова поснећсна јс 
одиосу нсликог француског писца прсма 
Србима. односио Југословснима. Гонорсћи о 
присуству наших тсма у Аполинероном делу. 
наш аутор се иарочито задржава на ирипопеци 
Отмииа. показујући да сс и.сн писап ииспи- 
рисао обичајем отмице денојака у нским на- 
шпм крајсннма. Алп Павлонић. ипак, пајвишс 
пажи.с поклања судбпии Аполинсроног дсла у 
нашој земл.и. пријсму па које јс оно папшло 
код иас. утицају којс вршило на сриске модсрис 
псснпкс, иа Растка Пстровнћа н. мосебио. на 
Тодора Манојлонића.

Врло су занимл.ини п другп нидови 
Панлонпћсвог бапл.сња Аполимсром. Рсцпмо, 
тсма Апплпнср п паучна фантасгпка. пли 
пссниково прпјатсл.стно са Жидом н Пикасом. 
Пажп.у снакако заслужују н заииси о Жаклини 
Колб. Аполинсроној удовици. И. дакако. 
богага фотодокумситација на крају кн.нгс.

У снаком случају. проф. др Миханло 
Плнлонић сс оном ки.игом потвр1)ује као паш 
најбољи аполииарист. али и као књижевии 
историчар прнога реда. Пишући акрнбично. 
нсцрпно. зналачки. стилски дотсрано. он ни- 
шта нс прсиушта импронизацији, заспинајући 
снојс тирдн.с на ироверсннм чињсшшама.

И најзад, трсба ли рсћи јср то јс јасно, ова 
кн.ига чшш част иашој култури и. као што рсчс 
јсдаи критичар, "нишс исго било шта друго, 
приближана [иас] Енропи п равна са п.ом."

Душаи Јањп/1

ВЛАДИСЛЛВ ПЕТКОВИЋ ДИС 
(1880-1917)

МИОДРАГ ИБРОВЛЦ (1885-1973)
- Једаи од пајистакнутијих српских 

романиста.
- Прсдавао је пајпрс француски језик у 

гпмназијама у Ншиу н Београду, а од 1924. 
професор је францускс књнжевиосги иа 
Филозофско.м факултету у Београду. Једно 
време био је шеф Катедре за ромаиистику.

- За време 1 светског рата у Фрапцуској 
је водио бригу о српским ђацима. био је 
професор а касније у Паризу шеф Просве- 
тногодељења при нашем посланству.

- Године 1923. одбрапио на Сорбони 
дисерта цију Јози-Мапа Је Негета. 5а \че, $оп 
оеиугс. Аех зоигсез с/ез "ТгорНеех" (државпн 
докторат)

- Бавио се као књнжепнп историчар н 
есејиста поглавпто француском књнжевпо- 
шћу п француско-југословенскнм књиже- 
виим везама. Из ових области објавио је 
велнкн број радова. одржао стотинак иреда- 
вања у земљи и иностранству. учествовао на 
многим међународиим паучним скуповима. 
Преводио са фрапцуског па српски и 
обрнуто.

- Поред докторске дисертацпје н 
неколико дужих студија у иериодиии. главпа 
дела су му: Лп[Ј\о/оу1е сЈе /а рпез\е уои%о*1ауе 
с/ез XIX-е е1 ХХ-с хјес/ез. 1935. Уооу у 
проучавање романистикс и упорсдне 
књижевности. 1959. п С1аиЈе ГаипеI е1 /а 
Јогпше еигорееппс с/сз роехјез рориШгсз угесцие 
егзегће (1966). Она обнмна компаратпстичка 
студпја допрннела је, добрим делом, да буде. 
1968. годиие. изабран за члапа САНУ.

- Из.међу осталих признања добио је 
француску Легију части.

- Великп срискн песннк чије дело нма 
духовпе сродности са поезијом Шарла 
Бодлера н Пола Верлена.

- Читао је фрапцуске модерне песнпке: 
препео је на српски чувени Сонет 
романтичарскогпесника Феликса Арвера.

- Са Крфа. па који је дошао повлачећи се 
са српском војском преко Албаније. отишао 
је у Ницу. а потом у Париз у коме је жнвео до 
маја 1917. годпне.

- При повратку на Крф. брод је 
торпедован од немачке подморнпце н Дисје 
нашаосмрт уталасима Јонскогмора 18. маја 
1917.

- Познате су н често цитиране Дпсове 
речи захвалности Француској за помоћ коју 
је пружпла Србима у Првом светском рату:

Кад сс будемо вратили ни своја 
оГњишта. ако наше мијкеџ женс и сестре 
буду још жиае. онс /ге нас дочекати и 
запитати: 'Како аам јс било у 
Франиуској? Ми /\смо им одговориим: 
"Добро нам је тамо било." Ако наша дсиа. 
која су препатила највсће муке, још буду 
жиаа. и она /\е нас дочскати. али нам нсће 
умети упутити то пштање: она /\е нас 
просто запитати: "Л Где је та 
Франиуска?" Место одгоаора. ми /\смо 
стааити руку на срие и ре/ш им:"Еао оадеје 
Франиуска! " // наша деиа /\с нас разумети.

Чз гоаорау Рси1е5-Оа11с$, 1916)

ДАНИЛО КИШ (1935-1989)ГАНИСЛАВ ВИНАВЕР (1891-1955)
- Један од наших најпревођенпјих писаца 

у Француској.
- Провеоје иоловииусвогживотногвека 

у Француској: као лектор за српскохрватски 
језик на универзитетима у Стразбуру. 
Бордоу. Лилу. а од 1979. па до с.мрти живео је 
у Паризу.

- Прва његова књига преведена на 
француски језик је Башта. пспсо (1971), али 
углед је стекао преводом Гробниис за 
Бориса Дааидоаича (1979). Преведено Је 
готово читаво његово књижевно дело (12 
књига).. Ссм прве. све књиге Је превела 
Паскал Делпеш.

- Књиге су му објављиване код угледних 
париских издавача п напшле су па добар 
пријем кодфранцуске критике.

- У француској штампи објављено је 
више интервјуа са Даиилом Кишом.

- Киш је, с друге стране, плодан 
преводилац са француског на српски језик. 
Преводио је. у посебним издањима. дела 
Корнеја. Молијера. Верлена. Превера. 
Кеноа. Филипа Солера, а у периодици и 
више других песника. Приредио је 
А нтологију франиускс сротскс посзијс.

- Написао је више есеја о француској 
књижевности.

- За целокупан књижевни рад добио је 
награду "Велики златни орао града Нице", а 
добио је и одликонање "Витез умегиости п 
књижевности".

- Значајан српски песник. есејист. 
преводилац. који је велики део свог 
књнжевног рада посветио француској 
књижевности.

- Године 1909. отшиао у Париз на студије 
математике и физике. Поред похађања 
предавања Анрија Поенкареа, славног 
математичара. слушао предавања из 
филозофије Анрија Бергсона. а студирао је 
п музику код Ванде Ландонске. Из Париза се 
враћл у Београд 1912.

- На Крф је стнгао повлачећи се преко 
Албаније. Са Крфа је отишао најпре у 
Италнју, иотом у Француску.да би затим две 
године провео у Русији.

- После рата, покретач и уредник 
Јнамените библиотеке "Албатрос" у којој 
сс. од 1921. објављују и бројиа дела 
фрлнцуских аутора.

- Објавио више есеја о француској 
књижениостл и филозофији. Писао о 
Аполиперу, Валерију. Вијону. Жиду, 
Прусту. Раблеу: издао књигу Бсргсоноао 
учење о ритму.

- Објављнвао путописе из Француске: 
објавио брошуру НепретрГнута Франиу- 
ска.

- Посебно је значајан као преводилац. 
Непревазиђен је његов виртуозни превод 
Раблеовог Г'аргантуе и Памиагруела и 
Вијоновог Великог заасштања. Преводио 
је и Рембоа. Валерија, Молијера и друге 
писце.
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ПОЧЕЦИ ИЗУЧАВАЊА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У АЕСКОВЦУ
љивалс који ћс страни јсзик учити: нсмачки 
или француски. Доминирао је, ипак. нсмачки. 
Француски јсзик јс прсдавала. нсстручно. 
Зорка Јеремић. учитсљица.

Да сс настава француског јсзика 
одвијала и у првој и у другој гимназији 1910. 
годинс потврђујс јсдаи податак. Када јс, 
наимс.тс годинс француски конзул у Скопљу 
Кулар Дско (СоиИагс! Осбсоз), будући 
француски посланик на Двору у Бсограду. 
посетио Лесковац, "обишао је часове наставс 
у обс гимназијс" и "поклонио седам 
гсографских карти у боји из колскције УШаИа 
МапсЈге".

всликим српским пссником. избсгаојс јсдном, 
како наводи Трсбјешанин, ла буде строжс 
кажњсн. Димитријсвић сс, иначе. бавио и 
књижсвним радом. оснивач Је Ђачког 
литсрарног друштва "Истрајност’'. а био је н 
активни члан Грађанске касине. најстарије 
лссковачке културне установс. Кад је избио 
рат прсшао јс са српском војском Ллбаннју. 
да бн потом био прсбачен у Француску где јс 
за времс рата "организовао курс за српске 
гимназисте нзбегл ице из домовинс".

Рат је зауставио развој гимназнјског 
образовања и настао јс мрачан четворого- 
дишњи псриод у лесковачком школству. У 
бугарској Гимназији француски језик се ннје 
изучавао - био је избачен из наставног плана. 
Ипак. и у то ратно доба. француски ннје био 
сасвим замро. Учио сс на прпватним 
часовима. Према Сећањима Прокопија 
Профнровнћа (необјављеном рукопису којн 
сс чува у лесковачком Народном музеју). 
дссстак младих људи ишло је на часове 
француског јсзика код учнтсљицс Ангслине 
Пантић. И Јован Јовановић. познати прсд- 
ратни лесковачки ннтслектуалац, тврдн да јс, 
као дечак, за време рата, код "иопаднје 
Кампарелићке" узимао прнватне часове 
француског (ЈЈссковаи од 1915-1918. годинс. 
Лссковачки зборник. 1971). Француски језик

Почсци пзучавања француског језика у 
Лссковцу всзују сс за отварањс Гимназијс, 
нрвс средњошколскс просвстнс установс у 
лесковачком крају. Гимназија јс основана 
1К79.дис годинс иослс ослобођења одТурака, 
као иепотпуиа нижсраредна школа од I до IV 
разрсда. Иако је Лесковац био трсћи град по 
нслпчпин у Србнји, лссковачка Гимназија 
постала јс потпуна (осморазрсдна) тск послс 
Прног свстског рата! У мсђунрсмену дожи- 
вела јс чак јсдном да будс укинута (1898-1902): 
од школскс 1912/1913. годинс проширсна јс, 
нак. за још два разрсда.

У Гнмназији се. на почстку. од страних 
|сзпка нзучавао само нсмачки језик. Новим 
наставннм плано.м из 1881. дата јс. мсђутим. 
могућност да сс француски језик изучава 
факултативно. Нсма поузданих података 
колико су ту могућност користили учснпцп 
лссковачкс Гпмназије. По свој прнлици мало. 
Забслсжсио јс да јс француски јсзик од 1890. 
до 1893. годинс прсдавао Драгослав Игњато- 
внћ комс то нијс била струка. Како то стоји у 
једном чланку. настава страних јсзика (даклс 
п нсмачког и француског) нијс била стручна 
свс до прсд Први свстски рат. Прсма јсдном 
извештају првог дирсктора Гимназијс. 
Михаила Ђуровнћа. главни цнљ наставс стра- 
ног јсзпка бно јс "изучити јсзик теоретично 
као науку ради потпуие употрсбс јсзика у 
читању п разумсвању научних и других дсла”, 
а спорсднп циљ је био "научити да сс влада 
језиком упракси".

У Женској прпватној гимназији у 
Лссковцу (1907-1912) учсницс су сс опрсдс-

I

Годинс 1912. са отварањем V и VI 
разрсда. уведсна јс обавезна настава 
француског јсзика. Наставу је изводио 
Милош Димитријевић (на једном мссту у 
Спомсиици Гнмназијс. 1879-1979. стоји 
погрсшно: Уроп! Димитријсвнћ).

Милош Димитријсвнћ је. по свсму 
судсћи. био први нрофссорфранцускогјсзика 
у Лссковцу. Завршио јс Филозофскн факул- 
тст у Бсограду и главни прсдмет му јс бно 
француски језик. Професорскн испнт пола- 
гао јс 1913. У чланку Радоша Требјешанина 
Наставниии лесковачкс Гимназије од 1879- 
1918. Годинс, објављеном у Лесковачком 
зборнику 1984. Милош Димитријевић је прн- 
казан као контровсрзна личност. као 
бунтован и недисцпплинован наставник. 
Захваљујућн пријатељским всзама са Митом 
Ракићем. познатим политичарсм. писцем и 
прсводиоцем (иревео јс Игоовс Јадникс) и, 
зацсло, са њсговим сииом Миланом Ракићем.

се у то врсме учио. криомице. очнто из 
протеста. бунта што јс био забрањен. н. још 
више. из увсрења да ћс српска војска са 
савсзннцима, на челу са Француском. убрзо 
ослободнти Лесковац и Србију.

Д.Ј.

ЈУНАЧКИ ПОДВИГ У ПАРИЗУ
Цвстко Јанковић из Бошњаца одликован француском Медаљом за храброст

чсститост радника нз ондашње Југославнјс. 
Чак је и амбасадор нашс земље. у*то времс. 
био запитан од француских званичника како 
да сс награди спасилац гђице Сегтатс Коие1 н 
њецс рођаке гђс ЈсапЈпс НспаПс.

И, господин Цвстко Јанковић јс добио 
медаљу за испољену храброст "МбФиПе аих 
НЕКОб с!с 1а С1У1Б15АТ10П" којом га је 
одликовао француски миннстар унутрашњнх 
послова. И Карнегнјсва фондација доделнла 
јс Цвстку Јанковићу плаксту за показано 
пожртвовањс.

Данас, послс проведсннх тридесет и 
година, Цветко Јанковић којн Је

јс потрчао ка каналу, бацајућн успут сако н 
папуче н скочио у воду. Човск који јс газио 
само брзаке Встсрницс, био је суочен са 
смрћу, својом и. туђом. Скочио јс бсз 
размшиљања у канал и видсо двс жсне како 
покушавају да сс спасу бсз успсха. Покушао 
јс да отвори врата како би нх извукао, алн 
притисак воде у дубини то ннјс дозволно. Нн 
сам нс знајући како, ударио је колсном у 
стакло од врата н то је бно почстак спаса за 
дотичнс даме. Извукао јс јсдну, па сс вратно 
по другу. И кад јс трсбало да свс буде 
завршсно, Цвстку сс учинило да у колима 
плута још једна *особа. И по трећи пут јс 
ризнковао свој живот гњурсћи у канал да би

Западна Европа сс опораиила од 
страхота Другог светског рата. Економнја 
цвста. потребна радна снага. Стижу радници 
из многпх земаља, из ондашње Југославнјс, 
такођс. Млади Цвстко Јанковпћ нз села 
Макрипањ код Вучја нашао л»убав свог 
жнвота у Бонш.ацу и рсшно да потражи 
срећу за ссбс и породпцу у свету. Сутрадан 
послс Српскс новс годннс.давне 1967, обрсо 
сс у Парнзу, престоници снетлостн н модс, да 
пронађе остварсњс својих младалачкнх 
сиова. Јсдан посао, па други и прођс годпна.

Јсднс суботс. 6. октобра 1968, враћајућн 
сс из градског купатила, у папучама. свратно 
јс на кафу у јсдан кафе у самом цснтру 
Париза. У једном тренутку у кафс је утрчао 
неки Француз вичући да сс у блнзинн 
догодила нссрећа, објашњанајућп да је ауто 
са путнпцпма упао у дубокн канал. Нс 
размишл.ајући нн трснутак, мада јс у 
младости газио воду само до чланака, Цвстко

вишс
"оставио трн ћеркс и три зста. заједно са 
унучнћима у Паризу" мирно проводн 
пснзионерскс дане у Бошњацу и повремено 
одлази у град светлости са својом супругом. 
кој'в јс заједно са њнм провсла дугс године на 
раду у Француској.

вндсо да сс на задњем седншту аута налазе 
само торбс жсна којс јс управо спасно. Док јс 
послсдњи пут нзронио из канала, питајућн сс 
да ли јс могућс да сс то њсму догодило, да он 
спасн нскога из дубннс канала, посматрачи 
који су ннертно посматрали драму која се 
догађала, позвалн су полицију н прву помоћ.

Зајсдно са спасилачким службама 
дошли су н новинарн пз париских новнна, 
тслсвизијс и већ тс вечери телевизнјскн 
глсдаоци су моглн да видс рспортажу о 
спасавању двеју жсиа и пожртвовању јсдног 
странца *који јс тек дошао у Француску, 
трбухом за крухом, н ставно свој живот на 

би спасно животе грађана зсмљс у

Тодор Јорданов
■ *И-УР1КПЧ ГКАКу.У.ЗС ,

АС .'ТК с)с ШШДСјТ 
о( ОПУОСТлМЈјМ'!

I ('МЛ||СК
•.гг».члг_.

» г, ,
«■«.. м. . д -«. .м\м'«;|с

■

I *&'ј• I,# • 1, . 1и «
• «М л. «

Vкоцку да
којој је рсшио да нађс своју будућност. 
Сутрадан су уследили написи у новинама у 
којима се величала врсдноћа, плсменитост и

I
Ј 'Ј

4^" ^$Г!»>
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ЕКШСИЕЛтТ 01’ РЊШСЛК иХСУЕ ЕТВ/ШСЕНЕ* * * * * *

ВЕ§АМ(рОМ, ЈШЕЕЕТ 2004
С1-А, Ссшге с!с Нп§шб(фис 

аррНс^исс с!с Везапдоп, ГаП рагПс с1'ипс 
апсјсппе ипјусгбј1с с!с 1а гсдјоп с!с 
РгапсИс-Сопис. С1кцис аппсе 1сб 
ргоГсббсигб с!с ГгапдаЈб с1и топЈс списг 
$'ш$га11еп1 а Всзапдоп сс бијуст 1с 
б1а§с с!с РсгГссиоппстст роиг 
ргоГсббсигб с!и РИЕ С1 б1а§е с!с 
бресЈаНбапоп роиг ГогтаСсигб с!и РИЕ.

Рагпи 1сб 400 б1а§јајгсб с!с 33 
рауб. 35 ргоГсббсигб с!и РИЕ с1с 1а 
бсгђје - 25 ргоГб с( 10 Гогтассигб - ош 
рагиарс а сс б1ацс бс с!сгои1аЈ1 сп 
јиШсг 2004. Тоиб 1сб б1аз1ајгсб от с1с 
1сб ђоигббЈсгб с!и Соиусгпетст с!е 
Ргапсе. Е’огуапЈба1сиг с!с ГассисП С1 с!с 
ПпбтПаиоп сгајг 1с Сатриб Пс 1а 
ВогПоЈса Всбап$оп.

УоПа 1сб ии*сб с1с ^ис1цисб 
тоскПсб:

- ППисг 1сб спГаШб а ипс сиђигс 
е!гап§сгс:

- Еа сћапбоп Ггап^аЈбе;
- РссЈазоцјс с!сб (стр$;
-(Јпап сп Ргапсс:
-А1сПсггу1ђтс:
- Мс1ђос1о1оц1с соттшисаПус:
- Ис ГгагкЈаЈб сп сђапбопб.
Сђачис угоирс ђп§шб(фис ои

§со§гарђфис ауаи боп спбсј^пат- 
шгсиг. Ес иисиг с!с поис §гоирс сгајг 
МопбЈеиг Вспон бјгс. Иеб гсипјопб 
ауес 1е иисиг ауајсш роиг ођјссиГ 
с1'а1с1ег 1еб б(а§јајгеб а б'опстсг сг а 
сГГссшсг 1с сђојх с!с тосиПсб. II сгајг а

Уе*.*

"
тЈ.:,

Мс(1ип/ц}(/ис

с! 1сб \усск-спс1б от с1е гсбсгусб роиг 
1еб брссгас1сб (сјпста, Го1к1огс, бојгссб 
с1апбап(сб, сопссг(з), 1сб Уоуа§сб 
(8(габђоиг§. Рапб, Воиг§о§пс. цгоисб 
Ггапс-сот1оЈбеб, Наш-Ооиђб). 1сб 
рготепаЈсб. Оп а еи аиббј с1с 1а сђапсе 
с1с уојг 1а 19-стс с(арс с1и Тоиг сЈс 
Ргапсс а Всбап^оп сг с1'с(ге сп Ргапсе 
аијоигс!с1аРс(спа(10па1с 1с 14 јиП1с(. 
Оп а си Госсабшп с!с с1с§и$(сг 1сб р1а(б 
с11сб \мпб гсфопаих с( паиопаих.

Сс б(ацс сиш (гсб шПс роиг по(ге 
рсгГссиоппстст с1 с1ифис апјташиг 
а Гаи с!сб сГГоПб роиг ^ис по(гс бсјоиг а 
Всбап^оп 3011 1е р1иб јп(сге$бап( 
ро$бЈђ1с с( роиг пои$ аЈПсг а гсбоисђс 
ссгиипб ргођ1стсб сопссгпат 
Гспбсј§пстст<Ји РИЕ.

Оп а соппи ђсаисоир с!е §епб 
поиусаих, 1сб РгапдаЈб, тајб аи$$ј 1сб 
со11с§исб, ргоГсббсигб с1и топс1с еписг. 
Ссб 28 јоигб раббсб а Всбап<;оп с(ајст 
ипс оссабјоп схссрПоппсПс <Јс 
соппа?1гс сеис \'П1с с( (ошс 1а гсцјоп с1с 
Ргапсђс-Сопкс.

А Пббис с1и б(а§с, 1е$ ссгНПса($ 
оп( с1с с1е1т*сб аих б(а§јајгеб, соттс 
1а ргсиус с!с рагИсЈраиоп а сс б(а§с.

Папџе1а 8иикИпо\}Гс 
Зкх.апа 8(ојко\пс

1сиг сђ$робЈ(Јоп рспПаш (ои(с 1а Пигес 
с!иб(а§с.

Ратк 1сб аш*та(сигб П у ауај( 1сб 
§гапс!б потб соттс СђпбПап 
Еаусппс чш с(ај( 1с соогсђпа(сиг с!и 
б(а§с, ријб Е\'с1упс Всгагсђ с(с, тајб 
роиг поиб !сб апјта(сигб ргсГегсб 
с(ајеп( Рс§јпс Иогса, Аппс Вс1оп, 
Јсап-РЈсггс Всгиђс, с(с.

С'с(ај( угајтст ШГПсПс с!с сђојбјг 
бси1стсп( ђиј( тосКПсб с!апб ипс бј 
§гапс!с сђусгб1(с с!с сђоЈх с1с р1из с1с 100 
тос!и1сб. Ссб соигб оп( си роигођјсс(ЈГ 
1с регГссиоппстс11( 1т§шб(фис а 
Гога1 с( а Гссп(. ссђапцсб реПа§о- 
§фиеб с( босјосиђигскб. <Јссоиусг(с с( 
и(Ј1Јба(Јоп с1сб <Јоситсп(б аи(ђсп(фисб. 
Пссои\'спс Пс 1а сЈ\'јђбаи'оп ГгапдаЈбс,

ал. Сешге Је Нпџшхпдкс аррГнјксе

ђс ргоцгаттс Нс рсгГсс(Јоп- 
.стсш роиг 1сб ргоГсббсигб с!и РИЕ а 

оПсП ипс §гап<Јс сђ\сгбј(с с1с сђојх чиј 
а\'ај( роиг ођјсс(ЈГ <Јс рсппскгс а 
сђасип <Јс бс сопбШлгс ип б(а§с а 1а 
саг/е, оп ГопсПоп с!с бсб ђсбојпб. <Јс ба с(с.
Гогтаиоп. Пе ба бЈ(иа(1оп 1оса1с 
сГспбеЈцпстсШ. Оп а оГГсп р1иб Нс 100 
то<Ји1сб, сђасип сотргспат 12 ђсигсб 
с1'Јтсг\'спи’оп <Јапб с!сих цшпгатсб. 
Ссб тос1и1сб оп( с(с гсугоирсб сп 
цшигссЈотаЈпсб:

- регГссиоппстст ђп§и1*б(1цие;
- сНсЈасП^ие (тс(ђос1фис с1 

с!с сЈаб.чс: и(Шба(Јоп с!сб

А раП с!с ссб ас1т(сб сђс1ас(фисб, 
Гог§апЈба(сиг а тјб аиббј а 1а 
сђбробЈПоп <1сб б(а§јајгсб ип (гс.ч псђс 
сђојх с1сб ас(1’уј(сб сиђигсђсб. Ес.ч боЈгб

рга(к]ис
(ссђпо1о§Јсб Пс ГЈпГогта(Јоп с( с!с 1а 
соттишсаиоп роиг Гспбсј§пстеп( 
сђипб 1а с1аббс, спбсј§пстсп( ргссосс);

- соппаЈббапсс с!с 1а босЈс(с с( с!с 1а 
сиђиге сГаијоигсГђш;

- ГгапдаЈб биг ођјссиГб брссНфисб. 
Сђа^ис јоиг, Пс 17ђ 45 а 19ђ, оп

а\'ај( 1с сђоЈх сп(ге Псб тос!и1сб с( Псб 
Гогитб * сопГсгепссб сп (ађ1сб-гопс1сб 
апјтееб раг с1сб 5рсс.а1Ј51с5 с!ап5
сШТсгеп15 сЈота.псб.
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Е№Е1СНЕМЕ№01Ј РКА^АК 1АИС1ЈЕ ЕТКА^СЕКЕ* * * * ★ *

ТЕ8Т БЕ С1У11Л5АТ1(Ж РКА1ЧСА18Е
I. Оис1х коп1 1с8 с!сих 2гапс18 роПб ГгагкраЈб биг 1а МссИссггапсе ?

2р.
2. СоттсШ б'аррс11с 1а гсдјоп Ггап^ајбс с!апб 1ацис11с оп рси1 уојг 1еб Уо1сапб С1ејп1б ?

1 р.
3. ()ис1 сб11с пот с1с 1а сћатс с!с тоШаепе циј 1оп§е 1а Ггоп(1сге Ггапсо-биЈббе с( циј бе рго1оп§с сп А11ета§пс
оссЈс1сп(а1с ?

2 р.
4. Оп бс јсКс 1а ЗеЈпс ?

1 р.
5. С)ис1 гој Ггапдајб а сћС “Е'Е(а1. с'сб( тој” ?

1 р.
6. (}ш с1ај( Коћсбрјсггс ?

1 р.
7. Сис7.1сб потб с1с И01б апсјсппсб со1опЈсб с1е 1а Ргапсс ?

2 р.
8. СоттсШ б'аррс11с 1е ргсбЈсЈст с!с 1а Ксрић1^ис Ггап?аЈбс с!'аијоигс1'ћи1 ?

1 р.
9. 1_ацис11е с1с ссб осиугеб а с!с ссп(е раг Моћсгс : а) Еп аКспс1ап1 Оос1о1; ћ) Нстап!; с) Ее М1бап1ћгорс ?

1 р.
10. 1_а Ротатс а \'сси : а) аи Моусп А§с ; ћ) аи сћх-берпсте 5Гес1с ; с) аи сћх-ћиШете б1сс1е ?

1 р.
11. (}ш сб( Гатсиг пи готап “Мас1атс Воуагу” ?

2 р.
12. Сисх 1с8 потб с!с 1гоЈб Гсттсб ссгјуа1пб ГгапдаЈбСб ?

2 р.
13. ()ис1 С8( 1с соигат рћПоборћ^ис јпсатс раг Јсап-Раи1 8аПге ?

2р.
14. ри'сб1-сс ^ис ЕоиЈб Раб(сиг а јпустс ?

1 р.
15. ЕЈп сотроб1(сиг ГгапсраЈб б'сб! јпбрјгс с!с Гат! с!с Оос1ћс роиг сотробсг 

ип орсга роПат 1с тстс П1гс. Еспусг 1е пот с!с сс сотробјЈсиг ?
2 р.

16. Оиј с1ај( Раи1 Ссгаппс ?

1 Р-
17. ()ис! угапс! П1т Ггап^аЈб аусг-уоиб \'и ? А\'сс ^ис! ас(сиг ?

2 р.
18. Роиусг-уоиб сј(сг 1с пот сГип јоигпа! ^иоПсћсп Ггапдајб ?

1р.
19. СоттсШ б’аррс11с 1с (га!п ГгашЈаЈб 1с р1иб гарГсЈс ?

.2 р.
20. Оап.8 чис! сцтгПсг с1с Рапб бс 1гоиус 1а ОгапПс Агсћс ?

........................ 2 р.

Т0ТА1_: 30 рот(б 
МЈгјапа б1атспко\мс
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Из историје лесковачког Друштва пријатеља Француске (12)

ГОДИНА ХИЉАДУДЕВЕТСТО ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА
жм

немогућ, то Мадзорип одбор, на основу 
Правила, заказује ванредну екушптпну 
иа дан 24. овог месеца која ће се 
одржатн у друштвеном локалу тамио у 
10 часова пре подне.

Зато се нозивају сви чланови да на 
нсту неизоставно дођу. јер поред 
бирања Управе, биће и решавање о 
тенис игралпшту п другим важним 
стварима.

У случају да одређеног дана не 
изађе довол^аи број члаиова, ндућа 
скупштпна одржа!)е се 1.12. у 10 у истом 
локалу и то са онолики.м броје.м 
члаиова коликобуде присутно".

Тако је и бпло. па је у наредном 
броју листа поново упућен позпв за 
ванредиу скупштину. Извештаја са ње 
иитп бнло какве вести о њој ннје било. 
Не можемо зиати нп да лп је она 
уопште одржана. Ако јесте. какав је 
био расплет?! Да ли је др Сппра 
Николић тек тада изабран за пред- 
седника пли је, наиротив. он онда 
смењеи. Забуну уноси нодатак у књнзи 
Чедомпра Јокснмовпћа Лесковац 
српски Манчестар. издатс 1930. према 
коме се на челу Друштва пријатеља 
Француске иалазио др Николић. 
Међутнм. овај податак. као доказ, 
треба узети са резервом. Сергије 
Димптријевић на два места у својој 
Историји Лескоапа ч околинс иаводи 
да су подаци унети у Јоксимовићев 
"адресар" из 1929. годппе, могуће. 
дакле, нре одржавања скупштине 
Фраицуског клуба. Осим тога, на 
Српски Манчестар упућене су у књнзн 
Лесковаи јучс и уанас бројне прпмедбе 
које доводс у иитање всродостојиост 
појединих Јоксимовнћевих тврдњи и 
података. Иајзад, Чсдомир Јокспмовнћ 
прави очиту грсшку у иазиву Друштва 
које представл.а. Он, наиме. у ред 
зиачајиих лесковачких институција 
увршћује друштво које се, по њему. 
зовс Библиотека "Пријател^а Фран- 
цуске" умссто. како је правилио. 
Друиггво пријател.а • Француске пли 
Друштво "Пријателш Француске".

У сваком случају. Францускн клуб 
је био поново захваћен кризом, али она 
иећс дуго трајати; биће разрешеиа 
почетком 1930. Крнза нзгледа ипјс 
била дубока. јер се 1929. година 
завршила како је и почела: забавом у 
хотслу "Костић", овога пута заједно са 
Грађанском касином.

Перипетије са конкурсом "за 
иајбољн рад из културннх односа 
југословенског и француског народа" 
нису омеле Друштво пријатеља Фран- 
цуске да на почетку 1929. године 
иаставн са уобичајеним активностпма 
у које су. наравно. спадале п забаве. 
Тако је 2. фебруара у хотелу "Костпћ" 
прнређеио забавно вече са игранком. У 
иајави забаве, на којој ће свирати 
"саксофон оркестар", наглашено је да 
унрава Друштва забаву "приређује 
само за своје чланове са породпцом" п 
да је могу посетити "само позвани". 
Била је то прва прпредба Друштва у 
новоизграђеном хотелу "Костић". 
једином стварно модерном леско- 
вачком хотелу у коме је свако друштво 
које је држало до своје репутације 
иочело да приређује забаве и конфе- 
ренције. Давало се овом забавом јавно- 
сти до знања да се и Друштво пријате- 
ља Француске убраја у реномирана 
лесковачка друштва.

Две седмице после забаве у хотелу 
" Костић". грађанство је обавештено да 
се Француски клуб преселио у "локал 
на главној пијаци 
Мазнића". У њему су се вршпле 
припреме за велику карневалску 
забаву на покладе 17. марта и у њему је 
чочео "упис за курс француског језика 

и II категорије (почетници и мало 
>дмакли)\ За почетак курса требало 

јс да буде "најмање 10 пријавл>ених". 
Управа Француског клуба. односно 
Друштва пријател^а Францускс. очито 
је истрајавала на курсевима фрапцу- 
ског језика. али. чини се. са поло- 
вични.м успехом. То се види из Објаве 
учињене у "Лесковачком гласнику" од 
20. априла: "Часови француског језика 
V локалу Друштва 'Агшз <Је 1а Ргапсе' 
почели су за II категорију (одмакли у 
језику): понедеоником. средом и 
петко.м од 18.30 до 19.30 часова. У том

кругзаинтересоваиихза почетнн курс.
После ускршње забаве, 5. маја 

1929, повољно оцењене у штампи, 
вести о Француском клубу нестају 
одједном са страница "Лесковачког 
гласника". И то ће све тако бити до 
пред крај новембра, дакле скоро седам 
месецн.

г4

▼ \ I 1

до дрогерије

Др Сиира Ииколић, 
прсдсс1)ник Друштва (1926-1929)

У међувремену. као својеврснн 
парадокс у односу на пзбнвање 
Француског клуба нз јавног живота, у 
"Лссковачком гласнику". једином 
локалном листу. било је баш много 
прилога о Француској и српско- 
француским везама. Широк публи- 
цитет добио је, нарочито, пролазак 
француских ратника из Првогсветског 
рата кроз Лесковац,31. августа 1929. на 
путу за Солун. У чланку о дочску 
француских ратника не помиње се 
Друштво пријатеЛ|а Француске које 
би, прородно, требало да буде 
ук\ључено у ову манифсстацију. Али, 
после вишемессчие паузе, у "Лсскова- 
чком гласнику", у броју 46. од 23. но- 
вембра 1929, освануло је подужс 
обавештење под насловом Ванрсдна 
скупштина ФраниускоГ клуба:

"Како је већина чланова Управе 
поднела оставке, а њихови заменици не 
долазе на седнице, тако да је сваки рад

времену врши се и упис нових канди- 
дата како за II тако и за I категорију 
(почетници)\ Могуће је да за почетни 
курс није владало велико интере- 
совање. јер је француски био главни 
страни језик у школи. У Гимназији (од 
1929. лесковачка Реалка добила је 

Реалне гимназије) француски 
новом наставном плану.

статус 
се. према 
изучавао од I разреда, тако да су сви 
средњошколци поседовали почетна 
знања из овог језика чиме се смањио

инимммтн

Билтен уређује редакција. Главни уредник Душан ЈањиИ. Слог и штампа "Цицеро" Лесковац.
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