
Годииа IX 
Број 16-17 

Дсцембар 2006. 
Лссковац

ш
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У ПОРОДИЦИ ФРАНКОФОНИХ ЗЕМАЉА
Србија постала чланииа Мећународне организације Франкофоније

^ТГ-Г! V доказ нашсг уласка у Европу у ово 
врсмс када нам на том путу стално 
поставл>ају условс и прспреке".

Франкофонија јс значајна и 
утицајна мсђународна организација 
заснована на употрсби француског 
јсзика и примсни заједничких вред- 
ности. Њсн циљ нијс само прнсутност 
француског језика всћ п прихватањс 
културнс и јсзичке различитости у 
свету. Њснс активности подразумсвају 
залагање за мир. дсмократију, соли- 
дарност, људска права, као и унапре- 
ђсњс образовања п васпнтања, уни- 
всрзитетскс наставс и науке. Њсни 
задаци односс сс п на јачањс сарадњс у 
овим доменима у цнљу дугорочног 
развоја зсмаља чланнца. Усвајајући 
разлпчитост као основни принции. 
Франкофонпја јс иостала својсврсна 
брана свсопштој културној. језичкој п 
политичкој глобалпзацији.

односима (уз свс успонс и падовс током 
историје), у развијсној културној н 
научној сарадњн са Француском, у 
месту којс француски језик нма у 
настави у нашим школама н уни- 
всрзитстима: и, наравно. у прихватању 
оних врсдности на којима сс заснива 
Мсђународна организација Франко- 
фоније.

Србија ће нссумњиво пмати ирак- 
тичнс користи од уласка у Франко- 
фонију. Иако као посматрач нсма 
право гласа у доношењу одлука. она ћс 
моћн да корпстп срсдства разннх 
фондова ове организације - за културни 
развој, научна истражнвања, итд. 
Повсћаће се број стипенднја за нашс 
студентс. за усавршавањс ирофесора 
француског језпка, такође. Унапрс- 
диће се. свакако. односп (иолитпчкп, 
економски. туристички) са франко- 
фонпм земљама. На иуту ка Европској 
уннји чланство Србнје у Франкофонији 
може бити од всликс помоћн. Нс трсба 
смстнути с ума да јс од 27 држава 
чланица Евроискс уније 14 (даклс 
всћина) учлањено у групацију франко- 
фонихземаља.

Разумљиво јс што сс сриско-фран- 
цускс асоцијацијс, дакле н Друштво 
Србија-Француска у Лссковцу. поссбно 
радују пријему нашс земљс у чланство 
Мсђународнс организације Франко- 
фонијс. Залажућп сс за всћу при- 
сутност француског јсзика у средини у 
којој делује п нсгујући српско-фран- 
цускс духовнс везе. нашс Друштво јс 
својом дслатношћу, ма колико њсн 
домст био скроман. утирало, са другим 
чиниоцнма у Србији, пут уласку земље 
у породицу Франкофоније. Сеитсм- 
барска одлука у Букурсшту намсћс 
обавсзу Друштву да настави рад са још 
всћнм сланом а представља п подстицај 
да сс успостави сарадња п са другим 
франкофонским зсмљама. Надамо сс 
да ћс Србија, уколико са пуно.м озбнљ- 
ношћу остварује цнљсвс Франко- 
фокнјс, у скорој будућности постати 
нуноправна чланица овс углсднс 
мсђународнс организацијс.
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Из Мпипстарства културе Владе 
Рспубликс Србијс на адресу Друштва 
Србија-Француска у Лссковцу стпгаојс 
почстком октобра. доинс слсдсћс 
садржине:

Поштоваии и драги пријатељи 
Фраикофоиије,

са великим зауовољством и 
радошћу желим да аас обавестим да је 
Србија 29. септембра, на Самиту 
франкофоиих земал>а у Букурешту, 
постала чланииа Ме1)ународне 
организаиије Фраикофоније. Уједно 
користим ову прилику да вам се 
искрено кзахвалим на великој подршии 
којом нисте штедели да помогнетс
сваки наш заЈсднички корак на овом 
путу. Свима вам честитам и од свсг 
сриа желим миого успеха у будућем 
раду.
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Зграда у Букурсшту у којој јс одржан 
Самша ФранкофонајеОчскивања да ћс Србпја битн 

прнмљсна у вслнку породицу Фран- 
кофонијс нпсу, даклс. пзнсвсрсна. 
Наша зсмл.а прнмљсна јс на XI Самиту

28. п 29.
Франкофонија обухвата у првомс 

рсду зсмљс у којнма јс француски 
матерњи јсзик (шсст зсмаља) нли 
званичан јсзик (30 зсмаља, углавном 
бившс францускс и бслгијске коло- 
нијс) илп јсзнк у врло широкој 
уиотрсби (10 зсмаља. такођс, углавном 
бившс колоннјс, на прнмср: Алжир, 
Туннс, Мароко). Члаиицс Франко- 
фонијс су, међутнм, и земљс у којима 
француски јсзик нсма прстходни 
сгатус, али ииак сс у знатној мсри 
корнсти. Србија очиглсдно спада у ову 
послсдњу групу. Разлогс пријсма наше 
зсмлјС трсба тражити у традиционално 
ирнјатсљским српско-француски.м

овс органнзациЈс, одржаиом 
септсмбра у главном граду Румунијс, у 
својсгву зсмљс посматрача (зајсдно са 
Мозамбиком п Украјином) н тако сс 
број чланица Мсђународнс орга- 
низацпјс Франкофоипјс (Оп»атба1Јоп 
1П1стаПопа1с с1с 1а Ргапсорћопјс - ОП:) 
ионео на 68 (55 иуноправних и 13 
посматрача). Амбасадор Србијс у 
Паризу овако јс прокомснтарисао овај 
Догађај:

"Франкофоиија јс прва мсђуна- 
родна организација у коју јс Србија 
примл.сна од када јс иостала нсзависна 
Држава, што схватам као симболичан Душан Јањчћ
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(јануар-дсцсмбар 2006) Златна франкороманистика

Награда Фонда Маргерпте Арнаутовић намењена 
пстакиутпм романпстима француске опције "Златна 
франкороманнстпка" овс године равнонравно је прииала 
универзптетским професорпма Душану Јањнћу и Радивоју 
Константиновпћу. То јс једногласно одлучио жирн у саставу 
др Мнхаило Павлонић. др Михапло Поповнћп др Маргерита 
Арнаутовнћ. Ово нризнањс сс нначс додсљује "научннцнма 
којп су својпм значајиим остварењнма у књижсвном, 
јсзичком, нреводплачком и другим подручјима 
франкороманистикс дали нзузстан доприиос нашем 
културном развоју." Награда. која сс састојн од повсљс п 
новчаног дсла, уручсна је лаурсатима 15. марта 2006. на 
Филолошком факултсту. Душан Јањић, предссдник иашсг 
Друштва, добио јс награду за научнп рад у области 
француског јсзика п књижсвности п поссбно за проучавањс 
српско-француских књижевнпх п културних всза.

Покдон Француског кудтуриог центра
Друштво јс маја 2006. добило на иоклон од Француског 

културног центра из Београда велпкитслевпзор. са читачем 
0\;0, у систему "ћоте стста" за корпшћсњс у нашем 
франкофоном простору. Надамо сс да ћс овај поклон бнти 
од знатмс корпсти члаиовнмаа Друштва, носебно ирофе- 
сорима француског н њиховим ученицнма за даље про- 
дубљивањс знања француског језпка п упознавањс 
франкофонс цивилизацијс.

Извршни одбор нашег Друиггва донсо јс одлуку да свој 
постојећи телсвизор уступп на трајно корншћењс 
ирофссорима француског јсзика лссковачке Гимназије н 
ученицима који изучавају француски јсзпк имајућп у виду 
вслнки допринос којп су они до сада дали остваривању 
цнљева Друштва Србнја-Француска.

28.2. Представљеи иови. 15. број Ллијансе. Учествовали 
аутори текстова. (Сала Културног центра)

28.3. У оквпру Дана фрапкофоиије - такмпчсње у зпању 
францускогјезнка п франкофонске цивилизације 
(ГимназијауЛесковцу)

29.3. Поводом даиа франкофонпјс одржано Уметиичко вече 
п прирсђена изложба ликовиих радова ученнка Гимна- 
зпје Просторп франкофоннје (Гим11азпја уЛесковцу)

7.5. Изборна скупштина Друштва Србија-Француска 
(читаоница Друштва)

11.5. Почео курс француске коиверзације у просторијама 
Друштва (апЈтаИзсе: МагЈс РоитсИе)

22.5. Прирсћено на Фнлолошко-уметничком факултету у 
Крагујевцу поетско-.музичко вече (учествовалн члаио- 
виДруштва: професори Јован Тасић, Миодраг Живко- 
вић. Тодор н Марко Јорданов. као п Владнмнр П а вл о- 
вић.лектор Факултета у Крагујевцу)

2.6. Професор Владпмпр Павловић нз Београда одржао 
иредавањео фраицуској кухињи (Центар за економику 
домаћинства)
Вече шансопа. Бројиој публици у Камсриој салп 
Лесковачког културног центра прсдставпли су се Јован 
Тасић. Мподраг Жнвковнћ. сестре Тања п Сања Коцић. 
хоручсннка Гп.миазпјс из Власотинца. Водитељ је бпо 
ТодорЈорланов.

1.7. У оквиру Лесковачког културпог лета нрпрсђсно је 
Вече шаисона. Поред напред поменутих учесника (са 
концерта од7.јуна) певалс сујош п Александра Дабић н 
Бранка Петронијевић.

11-26.8. Дани фрапцуског фил.ма (организовапи са Лескова- 
чким културним центром). У атријуму Интернет кафеа 
компаипје Здравље-Астзз приказани су савремени 
акционн филмови: Уапшсазј. ГШез сЈк геш. 36. Петрне (1ех 
1оирх. 1&5п\чеге5роигргсх. /.ех гтегсзроигргех 2.

7.9. Посета францускпх званичника: Корине Коман (Соппа 
Сотап). директора Француског културног цснтра. П 
Шардонеа(РЈсггс Сћагс1оппе1). аташеа за језичку са- 
радн.у. п Неж Приво (Хсјсс Рттом). дирсктора Францу- 
скогцснтра у Нишу. Разговори осаради,и.

14.10. Семинарза професоре францускогјсзика (организатор: 
Удружеи»с професора француског језика Србијс)

18.10. Г1редаван,е о Полу Ссзану (са илустрацијама). Пре- 
давач: др Срђан Марковић, профссор Факултета 
уметности из Ниша.

7.6.

П\ МЕМОК1АМ

Мирослаа Сшамснковнћ

Пстнаестог фсбруара ове годипс премииуо је професор 
француског језика Мирослав Стамеиковић. једап од 
ииицијатора за оснивање Друштва и једаи од њсгових првпх 
члаиова. Све до њсговс тсшке болссти која га је иајзад 
покосила, биоје врло активаи члап Друштва. Памти се његово 
прсдавањс о Андре Малроу, а могу сс и дал.е читатп н.егови 
чланци у првим бројсвима Ллијансс. М. Стамснковић се банпо 
стручним и књижсвнокритичким радом објавл.ујући своје 
радове у појсдиним српским часописима. У рукопису је оставио 
обимап Француско-срискн речник за текстилпу струку на коме 
је годииама брижл.иво радио. Смрт Мирослава Стаменковпћа 
иредставл.а велики губитак за наше Друштво.

У августу 2006. угасио се живот Оливере Јонановнћ. 
дугогодииш.сг професора фрапцуског јсзика Тсхпичкс школе 

Радс Мсталац" у Лесковцу. Одличап зналац фраицуског 
јсзика. врстаи лрофссор, Оливсра је плепнла својом културом, 
добротом п скромношћу. Остаћс у трајном сећан.у 
члаиова, н.ених колега. ио својим л.удским квалитетпма.

12.11. Слава Друштва Света Јелсна. Обред у цркви Св. 
Богородице. а славље у ресторану ”Кондир". Домаћини 
славе били су Предраг п Душанка Јанковић.

6.12. Представљање књигс Д. Јан.ића Франнускн клуб у 
ЈЈесковиу (у сарадњи са Народном библиотеком). О 
књизи су говорили дрЖиван Стој кови ћ. Дра ги ша 
Костић иДрагаиТасић.
На промоцији у Нишу (у Француском центру), 
12.12.2006. књигу су представилн Саша Хаци Танчић и 
дрРисто Лаиновић.

21.12. Вече сећања на акадсмика Звонка Марића, одржаио иа 
Технолошком факултету. у оргапизацији Друштва п 
Факултста. О животу и делу Звонка Марића говорпо јс 
Душан Огошнћ из Београда.

22.12. Всче носвсћено Душапу Стошићу. филозофу. кн»и- 
жсвном критичару. физичару и романистн. О н,еговом

говорили су Драган Тасић. Драгап Радовић п 
Јан,ић. Всчс је организовано у сарадњи са

дслу 
Душан

• Лесковачким културним цснтром. н нашнх
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РА1Љ СЕ2АК1ХЕ 
(1839-1906)

* * $ }

ПЈЕР КОРНЕЈ 
Р1ЕККЕ СОИЧЕ1ЉЕ 

(1606-1684)

Химсиом постао немогућ, Родриг тражи 
славну смрт брансћи отаџбину од 
изиснадиог напада Мавара. Из тс борбс 
он, мсђутим. излази као вслики побсдник, 
херој, прозвап од Мавара као "Ел Сид" 
(господар). Химсна нак раздирана боло.м 
због очсвс смрти, вођсна такођс 
осећаљем части, тражи упорпо од Краља 
Кастиље, дон Фернанда, да Родрига, кога 
она п даљс страсно воли, осуди на смрт. 
Тако, осећаљс дужиости и части надјача- 
ва љубав. Нспомирљив сукоб разрсшиће 
Краљ који идеји нородичне части ставља 
пасупротидсјудужности прсмаотаџбини. 
Нс желсћи да жртвујс свог најхрабрпјег 
војсковођу, који на крају комада дајс још 
јсдаи доказ својс плсменитости, Краљ 
одобрава брак Родрига п Химене.

Танани психолог. Корнсј је у својнм 
трагсдијама у првомс реду, ипак, мора- 
лисг који слика људс каквп би трсбало да 
буду. Бавсћи сс стичким проблсмима. 
аутор Сшда задирс у егзистснцијална 
питаља људскс судбине, у однос јсдинкс 
према друштву, јсдинкс у судару са светом 
слободе п нужности. Оно што пак дајс 
умстннчкуснагу Корисјевим дслима.тојс 
савршена форма у коју су она заодсвсна. 
Всликп умстник рсчи. Корнеј јс својим 
брушеним п звонкп.м александринци.ма 
дао доказс своје пссничкс всличине.

Корнеј јс био врло плодан писац. 
Порсд комедија п трагедија, нсговао је и 
другс позоришнс родовс, бавпо сс п 
поезијом. а оставио јс и вишс кљижсвио 
теоријскихсииса.

т
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Раи! Ссгаппе, АшороппшПјср Корнеј јс један од највећих 
фраицуских драмских писаца. Својим 
позориишим комадима обелсжио јс доба 
класицизма стајући у исти рсд са 
Молијсром п Расином. Корнсј, нсшто 
старпји од овс двојице. сматра сс гворцсм 
француске класпчнс трагсдијс, али ои јс 
свој наступ у позорншту започсо комсди- 
јом. Њсговс комсдијс носс обслсжја 
барока. кљнжевпс спохс која јс прстхо- 
дила класицизму. Онс обнлују исобичним 
збиваљима. са мало вероватности п 
психолошкс нијансираиости, са доста 
помнсзности п иарадс. У всроватно нај- 
бољој Корнејевој комедији Позоришна 
илузија наглашсиа јс тема несталностп, 
варлзивости свста п човека у љсму штојс 
једиа од осиовнпх црта барокпс кљн- 
жевности.

У трпдесстој годиип жпвота Корпсј сс 
окрсћс трагедијн иолазећи, у осиови, од 
доктринс класицизма која, заспована па 
разуму и мпмезп (имитацији нриродс). 
захтева поштоваљс начсла п правила 
корисиости. вероватности, иужиости п 
нрпкладности п, у драмском ствараљу, 
правила три једипства: радљс. времсна п 
места.

Раи1 Сехаппе гицин а АЈх-сп-Ргоуепсс. II 
у ГаЈ1 5С5 ешс1е5 аи соПе^е Воигћоп е1 .ч'у Пе 
с1,аш1Нс а\гсс ЕшПс 2о1а. Сегаппс 5иЈ11с5 соигб 
с1с ГЕсо1с с1с с1сб51п с1 сошшспсе 5С5 ешс1еб с1с 
с!гои с1ош П гспопсс роиг с1е\'епјг рсјтге. II рап 
роиг Рапб сп 1860 е1 ехрпте 1с сЈсбЈг с!с 
5*!П5спге а ГЕсо1е с!е5 ћсаи.х-аП5. Мајб ђјето!
1а П05!а1§јс с1с 1а Ргоуспсс 1е Га1г гс^а^псг 1а 
\'П1с па1а1е. Еп 1862 Сегаппс гетите а Рап5 ес 
5'асЈоппе а 1а рсјтиге. II 5'ешћои5Ја5ше сГаћогН 
роиг 1еб готаппцие5 та15 5оп ап е\о1ие 5е 
гарргосћаш с1с 1а Игсуо1иНоп с!е МапеГ' е( с1е$ 
Јтрге5510ппЈ51е5. \;сгб 1879 Сегаппе с!есјс1е с!е 
'Тајге Пе Птрге55Јопш5тс цисЦис сћобе с1е 
5оПс1е е1 Пе с1игаћ1с" етгергепаш "ипе 
гссћегсће раиеп^е сПбсЈрПпес Пе ГћагтопЈе с1е5 
Гогте5 е( с!с5 сои1сигб". 5»а '^иеге с!и 5оПс1е е1 
с1и с1игаћ!е" еб1 суЈПсте 5ипоШ сЈапб 5С5 пашгсз 
топеб, геПез цис 1а Соирс с1с Јгииз, гсгге а 
роттсх. Еп 1882 П гепггс сп Ргочепсс ои П ј| 
5'епГепг1е с1ап5 ип 15о1стет 1о1а! 5С сопбасгат 
а 1а рст(иге.

С'с51 сп 1895 цис ДтћгоЈбс УоПагс!, 
соИссиоппеиг с1 есПшиг сГап Ггат;аЈ5. оп>ат5С 
а РагЈ5 1а ргстјегс схробјпоп с!с5 оеи\гс5 с!с 
Ссгаппе пе рагуспаш ра5 роипаш а \ајпсге 
Ппсотргећсп5Јоп с1и рићПс. Тои1сГо15. арге5 
ГсхробЈиоп аи 5а1оп с!с5 1пПсрепс1аШ5.1е пот 
с!е Сегаппс соттепсе а е1гс соппи.

1;

Бојан Зарић
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Рјепс СотеШе С51 ип Пс5 р!иб ^гапПб 
ашсигб Пгатаициеб Ггап^аЈз с1е Гсроцие с!е 
с1а55ЈсЈ5тс. N6 а Коисп с!ап5 ипс ГатП1е с1е5 
таи:15!га15, СотсШс ГаЈ! Пс ћгШатс5 сшПеб аи 
соПсјјс с1с5 ЈС51И1С5 с!с Коисп, риЈ5 сПрЈогпе с!с 
ПгоЈи с1с\чст а\’оса! сп 1628. II с!сћше с!ап5 1а

Корнеј се нијс, међутим. строго држао 
прописаннх класицистичких канона, не 
лнбећи сс да у своја дела уноси п барокис 
елсмснте. Он, како истнче Слободан 
Витаповић, "ставља лепоту као циљ 
умстности изнад корисиости н тражи 
нраво за генија да иде својим путсм. За 
љега прпмеиа иравила има коначно свој 
смисао у подслзшаљу стваралачке дисци- 
плинс.а не каоатрибутсавршеногдела".

Корнеј, посебпо у својпм најболшм 
трагсдијама, тетралогнји коју чине: Сшј, 
Хораиијс, Сина и Полијскш. стваралачки 
примељује класицистичка иачела, осло- 
бађајућн трагсдију од извештачеиостн, 
дајућп својнм јуиацпма "снагу дубоког 
уиутрашљег* прожпвљаваља". Гћсгови 
јупаци су снажпе херојске личиостп који 
својом готово иадл.удском вол»ом 
савлађују страсти п уздижу се до пајвећег 
степепа моралпе величине. Впсоко 
иопмаљс дужностн, пнтаљс частљједиа је 
од осиовнпх особииа корпејевског јупака. 
Осећаље части долазп носебно до 
нзражаја у трагедији Сиа који јс пајвсћн 
домет Корнејевог геиија. Ово осећаљс је 
у основн драмског сукоба у овом комаду 
са мотнвнма из пшанскс нсторије. Родрнг 
убија у двобоју оца своје веренице јер је 
овај пансо иеопростиву увреду љеговом 
оцу, ошамарпвши га. Очајан због тог 
убиства, свсстаи да јс брак са вол»еном

рОС51С ссгјсаш 5С5 рГС1ТПСГ5 \*СГ5 СП 1625, р1П5, 
анјгс раг 1с 1ћса1гс, ГаЈ1 јоисг а Рап5 1а сотссћс 
Д/с7/7с (1629) аргс5 1ацис11с П сотро^с 
р1и5!сиг5 р1ссс5 сопицисб с!от ГШизсоп 
сотк]ие е$150п сћсГ-сГосиУгс (1ап5 сс ^спгс.

Рго!с§с с!с КЈсћсћси, СотсШс аћогс!с 1а 
1га&счНс сп 1635 а\сс МсЈсс. ћс С/7/ јоис аи 
(1сћш с1с 1637 а ип ^гат! 5иссс5 аиргсз (1и 
рићНс с! с‘с51 а\сс ссис (га§е(Нс (сга^ј- 
сотс(Нс) ци’П С51 сои\ сп с!с у,1о1гс. Еп 1640 
СопкчПс (1оппс (1сих 1га$»е(Нс$ готате$ 
Ногасс С1 Стпа% ријз сп 1642 РоЈусиас циј 
гсргсзстс 1с $оттс( (1с $а сатегс (Јгатаицис.

Аусс 1с Мсшсиг (1643), Гашсиг (1и 07/ 
гс\зсш а 1а сотс(Нс, тај$ гсшитс ћјсшо! а 1а 
на^сШс, \осаиоп \*сг!1аћ1с (1с 50п §спјс 
(Ко<1о$ипс, \Чсотс<1<\ шс). II стгс а 
ГАсаПспнс Ггапда15С сп 1647. Сссћсс (1с 
Рсп/шт(е (1651) ГскифК' (1и 1ћса(гс рспЈат 
5Ср1 аП5.

Оап5 5а рћа5с р051-Јтрге$$ЈоппЈ51е Раи! 
Ссгаппс "гспопсс а 1а рсг5рсси\’с ПпсаЈгс с1 аи 
с!аЈг-оћ5сиг, роиг соп51ппгс раг 1а сои1сиг с1 
поп раг 1а 1ит!сге, ађоии$$аш а ипс 
$ирсгро$Шоп (1с$ р1ап$ гуШтсб раг 1а 
^сотс1пс (бспс (1с 1а Моша%пе 5ат(с- 
Ис/оие)."

ћа рсЈпШге Јс Ссгаппс аппопсс 1с 
сићјбте с! 1с$ с:гап(15 соигаШб Јс Гагс тос1сгпс 
<Ји XX* $1сс1с.

::: :
-

1\*ап ЕиГогас I

г11Аргс$ сс 1оп§ .чПспсс, СотсШс (1оппс 
ОесИре аицис! $иссс(1сш (Гаи1гс5 сга§с(Нс$ тај$ 
$а &1ојгс С5С сћгаШсс раг 1с $иссс$ (1с Јсап 
Каетс. Еа (1сгпјсгс (га&ссНс (1с СогпсШс с$1 
Зигспа (1674).

Осрш$ 1662 Рјсггс СотсШс \'И а Рап$ ои 
П тсип 1с I -сг осшћгс 1684.
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Пол Сезан. Поглса на Естак 'В.2.
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УМЕТНИЧКА СТВАРНОСТ ПОЛА СЕЗАНА бити само знамеиити људи. Клитемне- 
стра нз Есхилове "Орестпје" је краљица, 
која због жртвоваља кВери Ифигеиијс од 
страие свог суируга Агамемнопа. ире 
одласка у тројански ра г, као п због тога 
што јс он из тога рата довео нову 
љубавнпцу. Касандру, пма пуио мотива да 
убије свог краљевског мужа. Са њом сс 
глсдалац прсдставе можс идснтифи- 
коватп и схватитп њене исихолошке п

У окрнљу импрссионистичког покрс- 
та којпм почнње историја модерпс уме- 
тности. којим почпњс ироцсс дсструкцијс 
формс и критичког односа умстности 
прсма друштву, иочсла су свој путтројица 
стваралаца што ће својнм дслом ироду- 
бити идсју о аутономнји сликарства. Рсч 
јсоСсзану. Гогсну и Ван Гогу. Посгикстс 
тројице уметинка, њихов систсм визусл- 
ног мншљења свста, теоријски списи, 
начини елаборацијс сликс стојс у темс- 
л>има модсрнс умстностп двадссетога 
века п покрста којп су у њој иастајали.

Оно што им јс зајсдничко јсстс да су у 
јсдној фази рада припадали импрссно- 
ипзму, да су всома брзо схватилп да н.пхов 
нут у сликарство подразумсва битно 
другачнји приступ бићу слпкс п да су сс 
изласком из п.мпресиоипз.ма окренули 
сопственим уметнпчким судбипама. 
Ссзан јс кренуо у сусрст конструктивппм 
и структуралнпм проблсмима слике, 
Гогсн симболнчком зиачењу формс а Ван 
Гогљудској судбнни п драми.

Самим инсистирањем да: Ч.мстност 
није држањс огледала прсд природом на

радозиалом читаоцу укаже на то да у 
Русији постојс нзузстио драгоцеис збнрке 
француског модерног сликарства које су. 
углавном, створнла два велика колекци- 
онара уметничких дсла: Ссргеј Шчукпп 
којије имао четворпцу браћс п свн су били 
колекциопари. п Иван Морозов.

Ииаче сам Сергеј Шчукнн је пред из- 
бијањс нрвог светског рата имао збпрку 
од 221 дсла француске нмпрсспонистп- 
чке. постимпресионистичкс. фовистичке 
и кубистичке школе. У тој збирци јсдно 
од значајнијих места прииада Сезановим 
делима. Свог првог Сезапа ("Цвеће у 
вазн*') набавиојеоко 1904.

Други великп колекционар Иван 
Морозов сгворио је збирку од 135 слика у 
којој су преовладавалп Сезаи, Моне, 
Гоген, Реноар, Морис Дсип, Пјср Бонар п 
Вијар.

друге разлоге, а да ппјс ириморан да 
помпсли како су у питању лудило н 
растројство. Естрагон, Владимнр, Поцо п 
Лики пз драме "Чекајући Годоа" иаиро- 
тив, лнкови су из масе, бсзпмснп и нп по 
чсму знамснити. Њнховн мотиви нису 
мотпвпсанп нсихолошкп. него су мехаип- 
чки, њпхови душевни процсси нокоравају 
сс језичким мсхаппзмпма, оии су изразито 
аитиреалистичкн иостављени, на граипци 
трагичиог п комичног. Можда у томе 
лежи тајна Бекетовогтсатра.

Драган ТасикТе велике збиркс слпка билс су свакс 
суботе поподне отворенс за јавносг п у 
додиру са њпма. и ие само са њпма, 
стварана је руска авангардна уметиост.

Речју. утицај Сезановог дсла, п дсла 
другнх францускпх стваралаца или 
стваралаца што припадају Париској 
школи. јс изузетно велик п значајаи за 
настанак европске модсрнс умстности. 
Тај утицајјс још значајнији када се имају у 
виду руске авапгардне орпјснтације стога 
што оне представљају тсмељну основу 
свропске авангардие умстиости.

Срђап МарковиН

5атис1 ВескеИ, пе а ОићПп еп 1г1апс1е. С51 
ип ссп\'ајп с1 с1гаташпЈ;с сГсхргсбзЈоп ап111ајбе 
с1 Ггапсајзс. А Оићћп Вескеи а ГаЈ1 бсб ешс1еб с!е 
Ггапдај.б. Еп 1928 Н с1с\чст 1сс1еиг с1'ап§1ајб а 
ГЕсо1с Ногта1е бирепеиге с!е Рапб ои Н ГаЈ11а 
соппајббапсс с!е Јатсб Јоусс.

Ое 1931 а 1937 ВескеИ гебјс1е гатбт сп 
Ргапсс, 1атб1 сп Лп1»1с1сгге. II соттепсе а 
есгјгс сп ап§1ајб (сјшпб етгс атгсб оеттез зоп 
готап МигрНу). Л рагиг с!с 1938 ВесксП бе Пхе 
сЈсПпИЈУстсШ а Рапб. Лргеб 1а §исгге П есгп 
с!сб оси\тсб роиг 1а р1ирап еп Ггап^ајб. Еп 1953 
а РагЈб сб1 гергсбстсс ба рјссс с!с гћеа1гс Еп 
аНсчк/ап! Со(1о1 соппаЈ1 ип угапс! бисссб. 
0'аи1гсб рјсссб циј биссесЈсш а Со<1о1 
с1с\чеппеш с$»а1стет топсћа1етеШ сопписб : 
Пп (!ерагНе (1957), 1м Осписгс /чик/с (1960). 
01\ 1сх Нсаи.х јоигд (1963). Весксп еб1 аиббј ип 
готапсјсг Гссопс!. Л рап МигрНу, П Гаш емсг 
бипош ба 1гПо»»Је : МоПоу (1951). Ма/опс 
шсиП (1952) с1 Е'1ппошша/)1с (1953) Ссб 1гоЈб 
готапб боШ есгЈ1б сп Ггап<?а1б. Всскеи а 
сотробе спсоге сГаШгеб 1ехгсб : ростсб, 
поиУсИсб, сббајб... Еп 1969 Н а оћшпи 1е Рпх 
Коће! с!е БЈИсгаШгс.

батис1 ВссксН еб! топ а Рапб 1с 1969.
Моиб етргитопб јсј ип ји§стсш сГЛшоЈпе 

Всгтап биг Госиугс с!е ВссксП:
Оеи\тс IНсаПа/с е1 оси\тс гошапсм/ис 

1сшо\}*псп1 с/\с2 Всскси <1е /а шсшс \чхсс 
ссшга/с : (Шсии/гс ипс пш/Ис (/с /ап^иаус, ои 
р/и.х ехас/сшеш (1с раго/с, <јш <Нхе сошшс а гах 
</с /сггс /а сош/Шоп /шшаше. С'ех1 ссис \чхес

уметипчки начпн . одваЈан.ем сликс од 
природе и стварања од репродуковања, 
Сезан је дсфинпсао умстничко дело као 
самосталиу реалност.са сопственим зако- 
нима. која није условљена спољашњпм 
оквирима. Преводсћи тсоријске ставовс 
у пластпчпп свет слике Сезап је потпуно 
иромснио њену структуралиу схе.му сво- 
дсћи оолике у ириродн на основне геоме- 
тријске форме који у процесу сликања 
дожпвљавају метаморфозе спајајући се са 
другим феиоменолошким датости.ма 
сликс: оојом п цртсжом. Тимс се ствара

дсло се

САМЈУЕА БЕКЕТ 
5АМ1ЈЕЕ ВЕСКЕТТ 

(1906-1989)пешто потнупо другачиЈе 
претвара у оолик откриван,а у.метничкс
стварности.

Са Сезаном. Ван Гого.м п Гогсном 
стварно п си.мболички бива завршена 
уметност деветнаестога века п почиње 
ново доба. Без Сезана. његове теорије и 
праксе не би било кубизма. не би нп билп 
створени услови. за појаву геометријскс 
апстракције Пита Мондриана и супрема- 
тизма Кази.мираМаљсвича.

Унраво иомиљање Казимнра Маље- 
вича као једиог од многих авангарднпх 
уметиика што с\' стварали у Русији. од

1932. иирвих година двадесстога века до 
Одлукс ЦК бољшевичке партије о 
реоргаиизацији литерарно-уметннчких 
организација. уиућује на потребу да сс Са.мјуел Бекст сиада у породицу 

франкофоних аутора који су дошли са 
других јсзичких иодручја у Фраицуску да 
би писали на француском. Бекстјс дошао 
са англосаксонског говорног подручја. 
као што јс Оскар Милош дошао са 
литваиско-иолджог, Жан Морсас са 
грчког, а Ежен Јонсско са румунског. 
Сетимо ссјош Витолда Гомбровича који 
јс током цслог живота био франкофон, 
премда је дошао из Пол,ске и писао на 
пољском језику. Бекст је нс рстко сам 
нрсводио своје драмскс текстовс иа 
снглсски јсзик. Такојс могаода посматра 
п упорсђујс е<|)скте својс драмс на два 
језичка поља. Бскет је всћи део живота 
провео у Француској.

Самјуел Бекет меп.а аристотсловску 
постику, по којој јуиаци трагсдије могу

<ри с/опис а хех /сх/сх а /а јо/.у /сиг усп/с 
ишусгхсПе е/ ии (/ероиШешеш ргсх</ие 
аИ/гаЈ/. ()и'Их'а&ххе(/схр/сссх, </схгошапх<ш 
</ех шшусИсх, /а /кетаЧп/ис сх/ аррагсттсш /а 
тстс. аррагсттсШ /п(1сТш\тсШ гсре/Шус: /с 
/стрх /иитпп. 1'а//сп/с. /а </ио/иИсппс/с, /а 
хо/Иш/с. ГаНешШоп, /а тог/, Геггапсс. /а иои- 
соттитса/шп, /а (/есНсапсс, с/ аихх/ - р1их 
гагстсш - Гсхроп', /схоиусшг. 1с</схЈг..А\,ојгхи 
ссг/гс /ех "раго/сх с/ех аи/гсх ", </с /; Чтрог/с </ис/ 
аи/гс си пЧшрог/с </ис/раух. </аих /с ии//сраг/ 
</с Гсх/х/сисс хоиЦгаШс с/ ргојот/с. /сИс сх/ /а 
сгат/сиг </с сс//с оси\тс.

Гс/аг МагкоуасПол Ссзап, Кармами
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Гигапјигп ббресја1стсп1, сс СЈи1 а соШпђис 
а 1а с1есои\'еПс с!е 1а Пбб10п писЈеаЈге. Еп 
1946 е11с еб1 потте сИгестсе с1с ПпзШШ 

с1и гасПит, ријб соттјббајге а ГЕпеоде 
Усгб 1а Пп с!е ба ује, с11е

ЕЕОРОЕО 8ЕОАК 5Е1ЧСНОК 
(1906-2001)

иа француском језику и, истовремено, ве- 
лики француски песник. Њсгова посзија 
окрснута је родном глу. Сенсгалу. Испс- 
ванајс удуху покрста који јс ои, заједно са 
још нским црначким интслсктуалцпма. 
зачсо у Паризу тридссетих година 20. 
вска, иазвавши га "црианЈтво" (пс*»пшс1с), 
покрета за афирмацију вредности 
цивилизације црнс Африке. Зато љегово 
пссничко дсло одишс афричком оссНај- 
ношћу. испун.сно јс призорима и ритмо- 
вима завичаја. натопљсно јс љсговим 
опојним мирисима п бојама. У посзију 
Лсополда Сснгора уткан јс и француски 
удсо: свс богатстно фрапцуског јсзика, 
слсгичаи тон. клодсловски всрсет. Тако 
сс у Сенгоровом дслу складно спајају при- 
иоси двсју култура. двају сснзибилитста. 
чинећи јсдинствсну п нспоновљиву

агот^ие.
(гауаШаН а 1а соп$(гисНоп с!и ^гапс! сешге 
бе рћуб^ис пис1еајге с!'Огбсу.

РетЈпЈб1е агбете, 1гепе ЈоНог-Сипе 
1иПаН роиг 1а беГепсе беб (Јгојш с1еб 
Геттеб. Метћге би СотЈге паПопа1 с1е 
ПЈпјоп беб Геттеб Ггап<?ајбеб, с11е егајг 
аиббј тетђге с!и СопбеП топсИа! с!е 1а
ра!х.

АиеЈшс с1е 1еисепие, 1гепе ЈоНог-Сипе 
сб1 тоПе 17 тагб 1956 а Рапб.

:\Чко1а МИгоујс
Иеорок! бесЈаг $еп{*ћог, Нотте 

ро1ик|ие с1 рое1е бепе^аћиб. еб1 пе а Јоа1, 
реП1е ујЦе аи бепсс»а1, еп АГг^ие 
Осс1с1ета1е Ргапдаље. Аргеб ауоЈг раббе 1е 
ђасса1аигеа1 еп 1928, П а роигзим зез 
е1ис1еб а Рапз. 11 с!е\чет 1е ргепиег а§ге§е 
аГпсаЈп с!е Гипјуегбјш е1 оп 1е \;011 
ргоГеззеиг с!е Ееигез а Рапз јиб^и'а 1а 
§иегге. Рспс1ат 1а§иегге бешфог рагНсфе 
аи тоиуетеШ с!е 1а КебЈбШпсе. Ое 1944 
јибци'еп 1960 П оссире 1а сђаЈге с!е 1ап§иеб 
е1 С1\чПбаиопб пе§го-аГпсаЈпеб а ГЕсо1е 
паиопаЈе с!с 1а Ргапсе сГотге-тег.

Еп 1945 беп§ћог ез1 е!и с!ерше с!и 
бепе§а1 с!апз ГАббетђ1ес Ггапфа&е. Иа 
тете аппее П риђке зоп ргетјег гесиеП 
роеП^ие СНашз (Готкге. 11 ез1 епзиЈГе е1и 
еп 1955 зесгеииге с1'Е(а(. Еп 1960 ИеороШ 
бес1аг беп§Ног с!е\чет 1е ргепнег РгезЈбет 
с!е 1а кериђПсЈие с!и Зепедак П 1е гезГега 
јибСЈсГеп 1980. беп§Ног еб1 ПиПаЈге (Је 
потђгеизеб с!есогаиопб Ггап^аЈбез е1 
е1гап§егеб. II Гш е1и а ГАсадетЈе ГгапдаЈзе 
еп 1984. II еб1 аибб! ип с!ез ГопПашигз с!е

оцелнну.
Сенгор јс ау гор неколико песничких 

збирки: Песмс кз тамс (С/шШз сГотНгс). 
Црнс жртас (НозМсз појгх), ЕтшоСшкс 
(Е1/иор1(Јиех), Ноктурна (Носшгпсз). 
Писма у уоба кшис (Есигез сГ/т'егпа%е), 
Вшис елсгијс (Е1е&ех тајеигез). Приредио 
јс "Антологију новс црначке п малгашкс 
иосзијс фраицуског јсзика". под називом 
Црни Орфсј. Писаојс п новеле а издао јс и 
ссеје под насловом Слобода (Ићепе). За 
свој рад добпо јс бројна нрпзнаља у свету. 
Добитиик је. између осталог. Златиог 
венца Струге (1975). Његова поезија јс 
иревођсна на миогс јсзикс. иа српски, 
такођс. Као први цриац изабран је 1984. 
године у Француску академпју.

Ирена Жолио-Кири је иошла 
стопама својих славних родитеља. 
Пјера и Марије Кири. Завршивши 
студије физике на Сорбони, радила је 
најпре у Институту за радијум. После 
стицања доктората наука (1925) п 
удаје за физичара Фредерика Жо- 
лиоа. бавнла се истрајно, заједно са 
супругом, научним радом усред- 
сређеним нарочито на истраживања у 
области нуклеарне физике и радио- 
активности. Најзначајнији нрона- 
лазак брачног пара Жолио-Кири био 
је откриће вештачке радиоакти- 
вности. За ово откриће добили су 
Нобелову награду 1935. године. 
Каснија истраживања Ирене Жолио- 
Кнри, крајем тридесетих година 20. 
века, односила су се на одређивање 
продуката којн настају бомбардо- 
вањем урана неутронима. што је била 
важна етапа у открићу нуклеарне 
фисије. У тнм истраживањима, 
Иреннн сараднпк био је наш научник 
Павле Савић. Он је ту сарадњу описао 
у успоменама на рад у Паризу 1937. п 
1938. године истичућп да су Ирена н 
Фредерик Жолио-Кири били његовн 
учитељи.

Велпка француска фнзпчарка 
била је, иначе, шеф Катедре за 
нуклеарну физику на Сорбони, 
директор Института за радију.м, 
државни нодсекретар за научна 
истраживања, комесар у Француској 
атомској комисијп. Залагала се за 
оснивање центра за нуклеарну 
физпку у Орсеју. Остаће упа.мћена п 
каофанатични борацза миру свету н. 
посебно, за одбрану интереса и права 
жена.

Милап Попови/г

1К.Е1ЧЕ Ј01ЛОТ-С1ЈК1Е 
(1897-1956)

ГОгдашбаПоп ниегпаиопа1с с!с 1а Ргапсо- 
рћоше.

Оапб бСб осиугеб росисшсб бепјфог 
1асћс с1е гсћађШшг 1сб \а1сигб сићигсПсб 
пе§го-аГгЈсаЈпсб с1 с1с сс1сђгсг 1а 
"пе§п1ис1е".

Јогапа Мћгохчс

о
СЕНГОР ИАИ

СВЕТАОСТИ ЦРНЕ АФРИКЕ
Сснсгалскп полнтичар н исснпк. 

Лсоиолд Ссдар Сснгор јс био миогпм 
пнтпма всзан за Француску. У љој сс 
школонао п постао ирвн цриац ирофссор 
фраицускогјсзика. 11о занршстку Другог 
снстског рата у коме јс учсствовао 
(ироисо јс п днс годпис V псмачком 
заробл»сннштну), заночсо јс нлодну 
полптичку каријсру круинсану 1960. када 
јс. у процссу дсколопизацијс, иостао ирни 
п дугогодишњи нрсдссдиик Рснубликс 
Сеиегала. У том снојстну долазио јс у 
11 осетуЈ угосланијп.

Ссигор јс. уз Емс Ссзсра са Маргпии- 
ка, иајнсћи цриачки иссник који јс писао

1гепе ЈоНоиСипс сб1 рћуб1с1сппс 
Ггапсдибс, ПИс с1еб рагстсб сс1сђгсб, Иегге 
с1 Мапе Сипс. бси1с, ои а\ес боп тап 
1;гес1спс ЈоНои с!1с а Гаи с!сб гссћсгсћсб биг 
1а гасНо-ас11\ч1с паШгеИе с1 агиПсЈсИс, 1еб 
иапбтшаиопб с!сб е1сп\стб с11а рћубјцие 
пис1еапс. Роиг сс.б 1га\ аих, бшЧоШ роиг 1а 
с1ссои\спе с1с 1а гасИоасП\тс агиПсчсИе, 
ћспс с1 Ргсс1сг1с ЈоћсП-Сипе оШ ођ1епи еп 
1935 1е Рпх К!ођс1 с!с сћјпис. Еп 1938 
1гспс а ешгерпб (а\ес Ра\4с ба\чс, 
рћубјсјсп бсгђс) 1сб гссћсгсћсб биг Гасиоп 
с!сб псшгопб биг 1сб е1стеШб 1оигс1б,

Умрла је одлеуксмије пре иедесет 
година.

Н.М.
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ЈУБИАЕЈ ФИЛМА МИ БОГ СТВОРИ ЖЕНУМ 15 ГОАИНА ОД СМРТИ 
ИВА МОНТАНАНавршило сс псдесст година откако 

сс филм // Вог сшворк жсну (Е( Ојеи сгеа 
1а/етте) Рожса Вадпма (Ко§сг УасЈЈш) са 
Брнжитом Бардо (Впујис Вагс1о() у 
главној улози. појавно, 28. новсмбра 1956, 
у биоскопским салама. Прстнгао јс 
огроман уснех код публикс, можда 
највсНп у историјп француског фнлма. 
Успех јс био сеизационалан нс само у 
Француској всћ и у цслом свету. Потукао 
јс у то врсмс (крајсм исдссстнх годпна 
нрошлог вска) свс рекорде. како у 
глсдаиости. тако и у прпходима којс јс 
остварио. Постао је. такорећи. највећп 
фрапцуски "извозни артикал".

Радња филма сс догађа у јсдиом 
рпбарском сеоцету на Азурпој обали. у 
Ссн Тронеу. у комс Жплијета Арди 
(ЈиПене Нагс1у). врло лспа млада жсна сво- 
јом привлачношћу осваја свс мушкарцс у 
својој околиии. Жилијстајс простодушна. 
бсзбрижиа девојка. пскрсна и пспосрс- 
дна, али она сс понаша слободно. изазо- 
вно. нс хајући за строгп конзсрвативни 
морал мештана. препуштајући сс бсз 
стпда љубавнпм задовољствима.

Публнку су намах привукле изази- 
вачка лспота Брижптс Бардо, љснс сцене 
у којима сс појавллјс обнажена. као н 
љспа заиосна п помамна пгра мамба у 
ригму там-тама. Филм јс ироузроковао 
скандал у Француској п Сједиљеннм 
Америчким Државама п ипкога нијс 
оставио равнодушипм. Изазвао је. сједнс 
страие. обожаваље, а. с другс стране. 
негодоваље. бсс и мржњу. Уз всшто 
во1)снп публицитет. распаљено јс 
интересоваље домаћс и свстскс јавности. 
пајс публика похрлилау биосконс.

Рожс Вадим. комс јс /7 Бог створи 
жену био у ствари први фплм, ланспрап јс 
као светски познати режисер, али филм јс 
прс свега прославио Брижиту Бардо која 
јс постала велика интсрнационална

Ив Моитан (Уус5 Моп(апс1). Италијан 
порсклом. још јсдно је вслико открнћс 
Еднт Пјаф. Бно је пнтернацпоналпа 
всдста. глумац п шаисољср са нодјсд- 
наким усисхом. Рођсн је у италијанском 
граду Монсиману. 1921. годинс. у 
спромапшој породицп која је. прогаљана 
од фашиста, била принуђсиа да сс 
прсселп у Марсеј. Млади Моптан јс морао 
због снромаштва да прскинс студијс п да 
мукотрпно зарађује за живот. У почстку. 
као певач-аматср. пева вслпкс хитове 
Шарла Трснеа н Мориса Шсваљеа. Послс 
рата пут га водн у Парпз п пзвссно време 
паступа ио парискнм кабарсима. Године 
1944. упознаје Еднт Пјаф која му иомаже 
да проиађе свој стил. Усиева то 
захваљујућп свом прпјатном гласу п 
всликој глумачкој надарености. 1945. са 
Пјафовом снима филм "Е(оПс запз 
Јиппсге”. Широм су му отворсна врата 
иајпознатијих мјузик-холова (АВС. 
ВоћЈпо, МоиНп-Коидс). Наступа п у чувеној 
Олпмпији.

Ив Монтаи јс прс свега вслпки н 
неуморан радпик. перфскцпонист када јс 
рсч о шапсонп. Пажљиво јс за свој 
репертоар бнрао пссмс разлпчитих 
стнлова. Држи сс н фолкорис традицијс. 
али му нијс страиа нп ннтслектуална 
шансона коју нсва са подједнаким 
успехом. Ритам џсза птскако јс прпсутан у 
бројиим љсговим иссмама. На реиерто- 
ару Ива Монтаиа палазс сс л.убавне 
пссмс: Прсвсра н Грола, /.ех
еп/аша цт х\ттеш Прсвсра п Козмс. А 
Рапх Франсиса Ламарка, а такођс н 
ангажованс шансоне (ЛспшШех, Моп/геге, 
(1шпт чп хо1(/ш, С'ех( а ГакВе). Али 
најчсшћс псва о својој сабраћп. о 
радницима (Асл реГпх Шспх. II а ЈаПч, 1ез 
I<оч!Јсгх), о радости п тузи малнх л>уди 
(1лта Рагс. ПАхзаззт с/ч Ојтачс/1с). о 
иријатсљству (1.а/с1са /л>ч/оч). Личио пијс 
наппсао пиједиу шансону. алп јс 
брижл.иво бпрао ауторс. Всома чссто јс 
псвао иссмс познатнх францускнх 
пссника: Игоа. Арагона, Анолинсра, 
Елијара, а најчсшћс Прсвсра (/.схЈсчШсх 
топех, ВаЊага).

Ива Монтана красс п.сгов лсп глас. 
сцснски шарм, врхунска интсрпрстацнја. 
упоран рад, храброст п јсдпостаииост. 
Због свих тих особина сврстава сс у рсд 
најпознатијих п најпрнзнатијпх францу- 
ских шаисољсра.

У.мро јс од ппфаркта. 9. ионсмбра 
1991,усвојој70. годиии живота.

звсзда француског филма, најиопу- 
ларнија глумица у Фраицуској п једна од 
иајпопуларнијих у свсту, уз Мсрлип 
Монро н ЕлизабстТсјлор, крајем 50-тих п 
у 60-тпм годинама XX вска. Дстшвастог 
наивног израза лица, виткс фигурс, 
изазивачкс, чак дрскс појаве, зрачсћи 
виталиошћу п снсргијом. Брижита Бардо 
јс постала прави мит. сскс-симбол, 
персонпфикација жснс наглашснс 
сснзуалности п пожсљпп модсл младима.

Сценарио за филм написао јс сам 
Рожс Вадим, Брижита Бардо јс за 
партнерс имала, уз Курда Јиргенса, 
нсдовољно познатс младе глумцс - Жана- 
Луја Трентиљана и Кристијана Маркана. 
Продуцентје бпо Раул Лсви п нс памти сс 
да јс нски филм постигао толики ко- 
мсрцијални успсх са сразмерно тако мало 
уложснпх средстава (снимаљс јс трајало 
само исколико нсдеља. са слабо познатим 
глумцима.у природном амбијенту).

Филм јс постао славап нс само због 
скандала који јс пзазвао. због иромоцијс 
Брижитс Бардо у интернациоиалну 
филмску диву нрвог рсда, због "открића" 
Сен Тропса који ћс постати лсгспда, 
моидснско стсциштс цет-сст друштва. 
Љегов значај нијс нимало за потцсљи- 
ваљс. И Богстворнжсну унсо јс новину у 
посусталу, кризом захваћсну, фрапцуску 
кинематографију. Слободнијим иристу- 
пом сексуалности. рушсћи табуе у том 
домсну.доприиеојесмаиципацији жснс и, 
уоиштс. младс гспсрацијс онога врсмсна. 
Унсо јс у свстски филм нов ноглсд па 
љубав п сротику. наговсштавајући 
прсокрст у третираљу љубавних тема и 
сексуалности.

Нски филмски критичари окупл.сии 
око часописа "Лп.ч" и "Са1псг5 с!и сЈпста", 
будући велики филмски ствараоцп као 
што су Франсоа Трифо или Жан-Лик 
Годар. подржали су Вадпмов филм, 
истичући љегову непосрсдност. приро- 
дност, смслост п антиконформизам у

*'• » V ,* I,
• * * * Г

супротсгавл,ан>у устал.сним друштвспим 
конвснцијама. Јсдан број историчара 
филма сврстаојс зато /7 Бог створнжсну 
у претечу чувсног Иовог таласа у 
француској кинсматографији.

Душан Јаиковч/х Јован Таснћ



АТЕИЕК иТТЕКАШЕ ПЕ5 МЕМВКЕ5ЕТОЕ8АМ15 ОЕ ЕА 80СЈЕТЕ

1^е$ е1еуе$ с1е 1а Ш-е с1аб$е с!и Еусее с!е Ее$коуас еспуеп!: $иг 1е Шете :
1.Е УОУАСЕ ОСЖТ ЈЕ КЕУЕ

***

Ј'ајтс ђсаисоир уоуа^сг. Сс чиј С51 
јтрог(ап1 роиг тој, сс п'с$1 раз 1а 
с!с51Јпаиоп, таЈб 1с5 аусс 1сбчис11с5 јс 
рагб сп \'оуа§с. II у а (оијоигз с1сб сЈсбипапопз 
^ис ј'а1тсгаЈ5 уојг с1от ГаСтобрНсгс 
ј'ајтсга15 5сп11г. 11пе 1с11е с1с5Ппаиоп С51 1
ссПатстсШ 1а рспјпби1е 1ђспцис, с1опс 
ГЕбрадпс с1 1с РоПи§а1. Тои1 сГађогс1, је 
У15Ј1сгаЈ5 1а Са1а1о1»пе с1 ба сарј1а1с 
тсг\'сШсибс, Вагсс1опс. Ј'аЈтсгаЈ5 у \ојг 
1оиб 1сб ђаПтсШб с1с Гагсћкес1с 1ге5 соппи 
с1апб 1с топс1с, СаисП. Е( ршз, јс рагПгаЈб а 1а 
сарПа!с сбраспо!с, Мас1пс1. Ј'а1тсгаЈ5 уојг 
1ои1е5 5С5 сои!сиг5 с1 5С5 §спб 1т5рЈ1аПсг5. 
Аргсб Мас1пс1 јс \ч5Ј1сгаЈ5 1а рго\чпсс ои је 
усггајб 1сб ^гапсЈб с1апбсиг5 с1 рос1с5 
с1'Лпс1а1ои51с, 1с5 рауба!»с5 51 ђјсп с1есг|1б 
с!апб "Е'А1сНЈтЈ51с" аи551, с1 ои јс роиггајб 
5сппг ГосЈсиг с1'огап§с5 с1апб 1с5 гис5 с1е 
беуШс. РиЈб, јс \ч511сга15 1е РоПица! с1 5а 
сарј(а1с аи ђогс! с1с 1'оссап ЛПапПцис, 1а \ч11с 
с!с ЕЈбђоппс. Ј'с5рсгс ђјсп чи'ип јоиг је 
гси551гај а геаНбСгсе уоуа^с с!е теб гс\с5.

МШса МкоПс, 111/3

Оиапс! поиз раг1оп5 <Јс5 \'оуа$»С5, та 
с1с5ПпаПоп ргсГсгсе сб1 Рапб, 1а уШс- 
ПтПсгс, сарЈ1а1с с1с 1а Ргапсе. Ј'у У15Ј1сгаЈ51сб 
СНатрз с1с Маг5 §гасс а 1а 1гсб рориЈаЈгс Тоиг 
ЕјГГс 1. С'с51 Си51аус ЕЈГГс! сри Га соп51гиЈ1с 
еп 1889 а ГоссабЈоп с1и ссп1спајгс с!с 1а 
Кс\'о1иПоп Ггап^аЈбс. Јс сгоЈ5 с|ис сс зсгаЈ1 
ипсехрепепсс тоиђПађ1е.

0'аи(гс5 топитеп1б сјпс јс \ч5Ј1сгаЈ5 сс 
50111 с1с потђгсих ти5СС5, 511С5 с1 роЈШб 
с1'аПгасПоп... С'сб1 аиббј 1с тибес с1и Еоиугс 
Чиј а1Пгс ГаПспПоп с1с 1ои1 1с топс1с. Л 
1'сроцис, 1с тибсс с!и Еочугс а\'аЈ1 с1с 
апсјсппе гсбШспсс гоуа1с. ђјсп биг с1с ЕоиЈб 
XIV аиб51. ЛиЈоигсПии с'сб1 1с тибсе сопии 
с1аи5 1с тоис1с спПсг. Роиг ии РапбЈси, П 1иј 
Гаи1 ипс 1гста1пс с1'аппсс5 с1с \'ОЈг 1ои1 сс цш
у С51СХр05С !

Ј'ајтсга15 аиббј \'Ј5Ј1сг 1а Рј(»а11с. С'с51 
с1ап5 ип Гатсих аггопсПббстет рапбЈсп 
сЈсуоПс ЈтрисПцистеп! 5С5 Нсих рагПсиПегб 
ои П у а с1с потђгси5С5 ђоип^исб, саГсб, 
сађагс(5, ђо?1сб с1 с1иђ5 с!с пиЈ1 с1 биг1ои1 Псб 
пос1атђи1с5 с1с 1ои1с боПс. С'сб1 аи551 1с 
\'1ба1»с Пс Рапб, ђјсп сППсгст с1с ссПи с1с поб 
тапис15 ои с1с сскп с1'ип са1а1о§ие Шиб1гс, 
Чиј \'аи11а рсјпс с1'с(гс \'и... Л Рап5 П у а 1ап1 
Пс сИ05С5 а \'15Ј1СГ, а \'01Г 1с5 ПСНС55С5 
сикигсИсб Ггап^аЈбСб ЈттоПаПбсс.ч раг 1а 
р1итс с1сб ссг1\'а1П5 с1 раг 1сб сгауопб Пс5 
агПб1сб.

Оап51с уач1с топс!с П у а 1ап1 с1с 1оса1исб 
ци1 50П1 1ГС5 Јп1СГС55ап1С5. М01, јс ПС ГСУС ^ис 
с1‘ипе ПсбПпаПоп - с’сб11а рараШс с!и Уапсап. 
Јс УоиПгаЈб 1а у!5Ј1сг с1 Котс аи551. Ј'аЈтсгаЈб 
\'оЈг 1ои1с5 1сб с1»ПбС5, 1сб сНареИсб, 1с5 
ГоШаЈпсб с1 1сб топитсп15 с1с 1ои1сб 1сб 
рспоНсб с!с 1 'И 15(01 гс. МаЈб та сНсгс 
ПсбПпаПоп, с'сб1 1а ђјђПо1Исцис с!и УаПсап. 
Сс ^иј т'јп1егс55с 5иНои1 сс 5оШ 1сб П\'гс5 
Јп(сгсП(5. Јс \'оис!гаЈб \ојг (ои( сс ци! у сб1 
сопссп1гс. УгаЈтсШ, сс((с ђјђПо(Н&Јис тс 
ГабсЈпс ађ5о1итсп(. Роиг тој с'с51 1с р1иб 
ЈШегсббаШ сојп с1и топсЈс.

Л Иотс П у а ђсаисоир с!с ти5СС5, с!с 
1»а1спсб аих §гапс!с5 рјсссб с1'аг( Пс5 апЈ5(с5 
Гатсих. С'сб1 ипс \'П1с схЈ51е с1 с!игс Псих 
тШс ап5 с!сја - 1а \'П1с ШетсНе - ипс р!асс 
ргссјсибс ци1* \'аи11а рсјпс с1'с(гс \'15Ј(сс.

МИап 5(еуапо\'1с 111/3

;

Соттс 1ои11с топс1с ј'а1тс \гоуа§сг. II у 
а ип рауб чис јс УоиПгаЈб \т5Ксг - с'с5( 1а 
ИсриђПцис (сћецис. Јс пс 5аЈ5 рач роиг^иои 
та15 П у а циеЦис сНочс сГт(егс55ап( Папб сс 
рауч циј т'а1Пгс. Иогз сГипе апс?сппс рсг1ос1с 
1а ВоИетс с( 1а Мога\1С оссираЈст 1с 
(еггпојге с1с 1а К.сриђИцис (сИецис 
сГаијоигсГНш. Осријб (оијоигз сс( с5расс-1а а 
с(с 1с сгоЈбетст с1с 1а сикигс сигоресппс. 
Исч \'П1сб, 1с5 \-Шасс5 с( 1а па(игс с(ајсп( 
(оијоигб ГЈпбрЈгаПоп роиг 1с$ §сп5 Пс 10115 1сб 
С01П5 с!и топсЈс сјси ра55ајсп( раг 1а. Јс 
\'оис1гаЈ5 \151(сг 5иг(ои( Рга^ис. тс(горо1с 
Н15(опцис с( Јп(с11сс1ис11с. Е11с с.ч( (гс5 
јп(сгсб5ап(с Ј:гасс а 5С5 потђгсих 
топитсШ5 с1и 5(у1с ђагоцис, сс ргебИ^Јеих 
сотркхс игђајп а\*сс Гспбстђ1е с!с сИа(саи 
с( с!с \'Шс гоуа1с, ђачЈПцис готапс с!с ба1П(- 
Ссогј»с5, са1Нсс!га1с ^окицис с!с ба(П(-Оиу, 
роп( СНаг1с5... Иа. П пс Гаи1 ра.ч тапцисг с1с 
§ои(сг с1с 1а ђјсгс. Оп сП( сјис сс((с ђ1сгс С5( 
с.хссПстс. Тои5 сс5 Нс1аП5 оп( с1сја аКЈгс 
111011 аКСППОП; 1с ГС5(С С5( а 11101 с!с с1сС0и\Т1Г.

:\(ко1а 5(апко\чс, 111/3

Гапх Ушпа, 111/3
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0.1*11, в
Есб \'оуа§с5 5оп( с1с$ (ШС5 чирсг ! Ј'аЈтс 

ђсаисоир 1сб \'оуаиС5 рагсс чи'ајп5! поич 
рои\оп5 \15Ј(сг 1с5 топитсп(5 НЈ5(опчис5 е1 
си1(игс1б с1'ипс гс!*10п ои тстс регГесПоппег 
ипс 1ап!»ис с(гаписгс, ГаЈгс соппа155апсс а\сс 
(Ј'аи(ГС5 !»СП5. Ес5 р0551ђП(С5 50П1 пот- 
ђгсибС5...

Јс \оис1га15 \ч511сг 1а Ргапсс, Рап5 сп 
ргстјсг Пси. С'с5( 1а дебПпаПоп цис јс 
ргсГсгс. Јс \оис1га15 \'Ј51(сг 1с тиббе с!и 
Еои\тс, ГЛгс с1с ТпотрНс, 1с5 СНатр5- 
Е1у5ссб, 1а Тоиг ЕПТе1, МоптаПге с( ба 
ђа51Нцис с!и басгс-Сосиг с( ссПс с!с Мо(гс- 
Оатс.

1|1 к лт
*/: •

5 }• '•» I
V*

» '1 .•»1| •!

Ј'аЈтс 1с5 уасапссч. Ј'ајтс ГапсЈсппс 
сикигс аи.ччј. Јс Уоис1гаЈ5 ђјсп аИсг сп Е§ур(с 
рагсс цис ј'ас1огс 1а сикигс с(»урПсппс с( 1с.ч 
§гапс1с5 ругапПс1с.ч. Ј'ајтсгај.ч \ј.чј(сг 
Л1схапс1гЈс с( у \'ојг 1с\ч (отђсаи.х, 1с5 \тсих 
с1с551П5 с( 1с.ч \чсШс5 гсПцисб.

Јс \'оис1гаЈ.ч рагПг сп сгојбјсге .чиг 1е N1!, 
тоШсг а ип сНатсаи с( (га\сг.чсг 1с с!сбсп. Ли 
соигх с1с ссКс сго»51сгс с.хопцис ј'ајтсга15 
уојг 1с с1сбсг1 агађјцис с1 ђјсп сГаШгсх 
с1схПпа(10П5 1п(сгс55ап(с5 : 1асх К1о$»а с( 
Л1ђеп, 1а ИиђЈс с11а \'Шс сГЛ.чхоиап с( спПп 
Ис СаЈгс ои соттспсс 1с с1с11а .чиг 1а 
МбсШсггапсс.

Е'ЕЈ»ур1с тс Га.чсЈпс рагсс сјис ссКс 
апсјсппс сиИигс с.ч( (гс.ч ЈтроПаШс роиг 
ГНитапЈ1с с1 роиг ПпхЈојгс топсПа1с.

РсГаг Репипчс, 111/3

Рапч, 1а\т11с-1итјсгс, 1а \т11сс1'атоиг цш 
пс с1ог( јатаЈб! Ес тихсс с!и Иоисгс сх( 
сх(гаогсПпа1гс. Уои.ч рои\гсг у \01Г 1с5 
рсјп(гс5 с( с!с потђгсих агП5(сб. Мои5 
роиуопб у \’оЈг аи5511а Гатсихс ругатШс с1с 
\сггс, соп5(гиЈ1с раг ГагсН((сс(с Есоп МЈп§ 
Рсј. Рап.ч а боп Пси\с. 1а бсЈпс, с!оп( 1сх
ђа(саи.\-тоисИс5 ргс.чстст ипс ^гапсЈс 
а((гасПоп роиг 1сб (оип5(е$. Ес хоЈг, Рапб 
5’сусШс. Сс((с 1та§с тспсШсибс сх( (гсч 
1П(сге55ап(с роиг 1сх јсипс.ч. Јс \ оис1га15 сПгс 
спсогс ипс Г015 цис \тбј(сг Рап.ч сх( \тајтсп( 
ип с\'спстсп( сх(гаогсПпа1гс чи'П пс Гаи( рах 
тапцисг.

Л1екзап<1га 1)јоп1је\1с, 111/3
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ОсриЈб (оијоигб ј'ај уои1и Уоуа§сг а 
1га\сгб Гипјусгб. Јс бајб цис шоп гсус сб1 
Гап1аЈб1б1с, ј'сп $и1б сопбсјсшс, таЈб ?а тс 
р 1 а?I с( $(јти1с с1сб гсПсхЈопб 1гс$ 
јшегсббатсб. Јс уошЈпш уојг с!сб р1апс(сб, 
с1сб с(оПсб, с!сб сотс(сб... Јс \'оис1гаЈб тс 
бспПг Ш)гс. Јс сгојб ци’П у а (ГаШгсб топПсб 
\ч\'аШб, ћађј1сб с!сб апјтаих, с!сб р1ап(с$ с( 
с!сб §спб аибб1. Оп а ссоШс с1 оп а ђсаисоир 
1и биг сс!а. Ј'аЈтсгаЈб соппаПгс 1сиг ујс

ргепПгакб ип (гајп (гапббјђспеп јибчи'а 
У1ас1ЈУОбПк, биг 1а тсг с1и Јароп. Аргсб 1а 
КиббЈс, аргсб (оШс ипе бстајпс Папб 1с (гајп, 
јЧгаЈб сп Сђјпс, ип (гсб ђсаи рау$ с1'ипс 
(гасПиоп псћс сп суспстсШб 1из(огшиез 
с1оп( 1сб ОссЈс1сШаих пс баусш ргсз^ие пеп. 
Јс пс тапс|исгајб раб с1е ссИс оссабјоп роиг 
\ оЈг 1с Огапс! Миг, 1а СЈ1с 1тсгс1Пе с1с Рскјп, 
1сб бо!с1а(б с1с ТеггасоКа... Риј$ јс тс 
с!т§сгајб \'сгб Ећаза, сарј(а1с с!и Тјђс(. С'Јс1сс 
тстс биг (ои$ ссб (стр1е$ биг 1с (о1( сКи 
топНс тс Поппс та! а 1а 1с1е. В1 спГт, Г1пс1е, 
1с рау$ сри сб( 1с ђсгссаи с!с 1а гс1ћ»тп, с!е 1а 
сићигс, с1с Гаг(, с1е Гћитапј(с...

Лргеб сс (оиг с1и топс1с јс п' аигај р1и$ 
Чис ГаЈгс рагсс чис ј'сп бсгај ех(епис с( 
ргсбцис $ап$ ип боиб роиг 1оп§(етр$. С'сб1 
роигциој сс пс боп( спсогс цие теб гсуспсб.

МПап Уиках1по\чс, 111/3

; • :
; : лкс 1Ж ГК10М РИК пои\'с11с, 1сиг сићигс, 1сиг 1ап1»ис, 1сиг сићс. 

ВЧтЈУСГб Сб1 ип Ј»гапс! бссгс1 сцГП Гаи( 
с1ссои\'пг. 1та§јпег срГои роигга1( асћс(сг 
с!сб ђП1с(б роиг сс( ипјусгб с1оп( 1сб $ссгс($ 
\'оиб УоиПпсх рсгссг.

Тои11с шошЈс гс\'е с!с ^искјис сћобс. ћа 
р!иб §гапс!с б0П1»сгЈс с!с 1ои( 1с топс!е сб( с!с 
$ог(!г с1и рауб. с1'а\оЈг с1 с1с \'ОЈг ^ис!цис сћо$с 
с1епои\еаи...

Мој, раг схстрЈс, јс гс\ с сГаИсг а Рагјб с( 
с!с \'оуа§сг а (га\сгб (ошс ГЕигорс. Јс бшб биг 
цис јЧпи а Рапб с1ап$ цис^исз аппссб, цис јс 
гсћбсгај топ ге\'с с!с (оијоигб.

1-а \'П1с с!с Рагјб т'а((1ге ђсаисоир. Оп 
реи( УоЈгтШе сћобсб 1а-ђаб. риапс! оп рспбс 
а Рапб, оп рспбс а 1а Тоиг ЕПТек шај$ 1а р1и$ 
ђеПс рагПс рапбЈсппе сб( Гауспис Сћашр$ 
Е1убссб. II у а (ои( се ^ис поиб \’ои1опб \01г: 
с1с потђгсих тибссб с( с1сб бои\ешгб 
ћЈ$(опцие$. Ес р!иб соппи сб( 1с ти$ес с1и 
1-ои\'гс. Оп рси( у уојг (ои( 1с ргсб(11»с си1(игс1 
с!'аи1гсб паПопб. Јс \оис1гаЈб аиббј соппаћгс 
1сб РагЈбЈспб. бог(Јг а\сс еих, уојг ссб 
Гатсибсб сћбсо(ћечисб с1с Рапб. Ј'аЈтегаЈб 
спсогс Гајгс соппаЈббапсс а\ сс ипс јсипе ППс 
Ггап^аЈбс циј \*а тс р1а1гс...рси(-с(гс...

Тош <ра пс биГГи раб с!с \'оиб рсгбиасЈсг 
цие Рапб сб( 1а р1и$ ђсПс сарј(а1с аи топсЈс. 
Ј’ај тспиоппс бси1стсп( циеЦиез Пс(аПб, 
та1б П у а ђсаисоир с1'аи(гсб сћобеб а \'ојг а 
Рапб.

Јс1епа Јогапохчс, II1/3

II у а ђсаисоис1 с1с рауб чие јс уошјгајб 
\'јбј(сг. Јс \'оис1гаЈб аПсг аих Е1а(б-1ЈпЈб. 
Ј'ајтс 1а 1ап§ие ап$»1ајбс с1 јс репбс сјпс с'сб( 
ип рауб ^ш о1Тгс с1с потђгсибеб оссабЈопб 
Га\'огађ1сб. II у а аиббј с!сб топитеп(б с!'аг( 
тосЈстс циј тЧп(сгсббсп(. Јс УоисЈгаЈб \'ојг 1а 
Гатсибс б(а(ис с1с 1а ЕШсПс, 1сб ^гапПб 
ђа(јтсп(б с( 1сб §га((е-сјс1 пс\у-уогкаЈб...

Мша МИо5с\чс, II1/3

Ј*

1\ешапја 7Л\'ко\'1с, II1/3

Јс пс рсих раб гс.Жсг с!апб ип спс!гоЈ1 
1оп§(стрб. Јс биЈб ип рси уа§ађопс1 аи сосиг. 
С'сб( рои^иој 1е тотсШ ои јс гсШгс сГип 
\'оуа§с, јс соттспсс а ГаЈгс с1сб р!апб роиг 
ип аШгс. Е( ђјсп бпг. Н у а с1сб р!апб ^ш гсб(сп( 
с!апб тсб гс\'сб. Е( таЈШспаШ, Н у а с!сих (с!б 
уоуа^сз с!апб та (с(с.

Ес ргстјсг сб( ип ассогс! аусс топ атјс 
с1с с!аббс. Татага. N011$ поиб боттсб пп’б 
с1'ассогс! а тагсћсг, а аМсг а рјсс!, а 1га\'сгб 
ГЛГг^ис, с1и Сјђгаћаг аи Сар с1с Воппс- 
Ебрсгапсс. Вјсп бпг, поиб пс 1с Гсгопб раб 
јиз^и'а сс ^ис поиб пс $оуоп$ ра.ч ргс(б. Оп 
$'еб( тјб (ГассогсЈ с( ^иапс! оп уа^пс с!с 1а 
риђПсЈ(с, сс \'оуаЈ»с пои.ч ајс1сга а 1а 
рготоћоп с1с 1а ргсбсгуаПоп с1с 1а па1игс 
тадшПцис сЈс сс соп1Јпсп( таЈдоис. ћЈои.ч 
уоисЈпопб уојг (оиб $с$ рауба^сб : 1сб сћаЈпс.ч 
топ(а§псибСб с1'Л(1аб, 1с баћага, 1а ОиЈпсс, 
1с$ јипЈ»1с$ сЈи Сопјјо, 1с$ §гапс!сб сћи(сб с!'саи 
с1с УЈс1опа,с(с.

(Јп аи1гс \'оуаЈ»с т’сттспсга 1ап1б1 а 
ГЕб(, 1ап(6( а ГОисЖ с!и соШЈпст. Е( риј.ч, 
поиб \'оПа а ГОпсп(. Оп соттспссгаћ раг 1а 
КиббЈс. Тои( с!'ађогс1, јс У1$ћсгај$ 1а сарј(а1с 
с!с 1а КиббЈс 1$ап$1с, угапЈс рјссс с1'аг( с!с 
Рјсггс 1с Огапс!, баЈп(-Рс1сгбђоиг8. Н1 риј.ч, 
Мобсои: 1с Сгстћп, 1а Р1асс Кои^с, 1с.ч 
Ј»гапс1с.ч с^М.чсб... Е( риЈб, р!и.ч 1ојп а 1'Е$1, јс

■
Јс \'оис1га1б аПсг а Рапб. Ј'аЈтегаЈб ујб1(ег 

бсб тибссб, бсб §а1спсб с( бсб топитсп(б 
ЈтргсббЈопаШб : Мо(гс-Оатс, 1а богђоппе с( 
1с ОиагИсг ка(!п... Ј'аЈтсгаЈбраг(Јгсп Уоуа§с 
аусс тсб апПб рагсс ^ис 1с уоуа^с а\'сс с!с.ч 
агтб сб1 р!и$ Јп1сгсббат. Л Рапб, тс$ апи$ с1 
тој. пои.ч роиуопбб арргспПгс ђсаисоир с1с 
поиУсМсч сћобсб Јп1сгс$$ап1с$ с( 
рсгГссПоппсг по(гс Ггапдајб... ћа Ргапсс сб! 
угаписШ ип рау.ч сјиј уаи( 1а рсјпе с1'с1гс уи!

МШса ЗицИјкоук, II1/8

..

Ј'аЈте ђсаисоир уоуа§сг. II у а 1ап( с!с 
рауб чис јс \ оис1гаЈб \'1бј(сг. Ес рауб с1от јс 
гс\'с. с'сб( 1с ВгебП. Ли ВгсбП П у а ип игапс1 
потгс с1с \’П1сб (гсб ипсгеббашсб. Еа уП1с циј 
ргсбсШс 1с ВгсбП сб( К10 с!с Јапшго. СсКс 
ујНе сб( ђјсп \'ј\'ап(с 1ои( 1с (стрб. Есб 
ћађћаШб с!с В10. 1сб Сапосаб, боп( (оијоигб 
јоусих ђјсп чи'Пб боЈсп( раи\тсб. ЕсигсчрпЧ 
е.ч( Готис1ађ1с. 1-а сћобс роиг ЈацисПс Р1о сб( 
соппи, с'сб( 1а Гс(с, с'сб(-а-сћгс 1с сатауа!. Еа 
сс1еђга(!'оп с!иге стч јоигч с1 ргсбеШс "1а Гс1е 
с!с 1а гис". С'сб( ип тс1ап|»с Гап(аб(јс1ис с1с 1а 
тибкјие с( с1с 1а Папбс - 1а батђа. Сгссс аи 
Х1Х-е бЈссЈс, сПс а јздпс (оШс ба е1о1ГС 
репсЈаШ 1сб аппссб 30 с1и ХХс б1*сс!с. ОигаШ 
1с Гатсих сагпа\'а1 (оиб 1е$ Вгсбјћсп.ч $оШ 
апЈтсб: с'сб( 1а Ге(с аи пј\саи паћопа!, та!б 
боп ср1*ссп(гс Сб( а К10 с!с ЈапсЈго.

У1ш1ап С\'с(коУ1с, Ш/8

бј ј'ауајб с!с ГагЈ»сп1, јЧитсгаЈб аћсг уојг 
1ои.ч 1сб рау.ч сјис јс пс соппаЈб ра$. Сс 
$сгајсп( р1и(6( 1сб рау.ч сГЛГпсјис. ЈЧитсгаЈб 
ПбсоиугЈг (ои(с$ 1с.ч ђсаи(с.ч с1с 1а па(игс е( 
чиПоШ 1с.ч .чауапсб аГгЈсашс.ч. .Гајтсгајб ГаЈгс 
аи.ч.чј ип баГап аусс 1с$ уиЈПс.ч аГпсаЈпб. 
Ј'аЈтс ђсаисоир ГЛГгЈсјис роиг.ча па(игс, ,ча 
Гаипс с1 .ча Погс. МаЈз $с.ч уШсб пс т'а11јгсп1 
раз. Еа уП1с сјпс јс УоисЈгаЈб ујзћег, с'сб( 
Рапз. С'сб1 1а уП1с оп јЧитсгаЈб \м\тс роиг 
роиуојг уојг (оиз 1с$ топитсШб сс!сђгсз е( 
роиггспсоп(гсг1с.ч цеп.чПи топс1есп(!сг...

НоцЈап РиЧептс, 111/8
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II у а ћеаисоир с1е рауб ^ие је Уоис1гаЈб 
\чбЈ1ег. Је п'анпе раб 1сб уоуа^еб ци1 пе боп1 
ГаЈ1б чис роиг ГашибешеШ ои роиг 1е 
бћоррш^. II т'еб1 1геб 1трог1ап1 
сГарргепсЈге ^ис^ие сћобе с!с поиусаи биг 
ипраубоибигипеуШе.

бј ј'а\'ајб аббегсГаг^етјс Уоис1гаЈб Гајге 
ип 1оп§ \'оуа§е ег геб1ег с!апб ип епс!гоЈ1 
аббег 1опЈ»1етр$ роиг роиуојг уојг беб 
ћеаШеб. С’еб1 ип ћоп тоуеп с!е соппаПге 
ипе аиП*е сикиге е1 ћеаисоир <Је поиуеИеб 
§епб јтегеббаШб. Тои1 с1'аћогс! је уоис!гаЈб 
ујб11ег 1еб рауб с!е ГЕигоре Осс1с1ета1е. 
Аргеб 1еб бејоигб а Рапб, биг 1а Сб1е сГАгиг, 
еп НаНе е1 еп Ебра§пс. је уоисЈгаЈб те 
гепсЈге с!апб ипе р1асе ехои^ие сотте 
ГЕ§ур1е.

СЕдурсе ГабсЈпс 1е топс1е репсЈат с1еб 
б1ес1еб §гасе а боп 1пб1о1ге ори1ете, а беб 
сћеГб-с!'оеи\'ге с1е ГапициЈсе. Ј'јта§јпе 1е 
брћтх, 1еб ругатЈсЈеб а СЈхећ сопб1птеб 
роиг 1еб рћагаопб сНуЈпЈбеб, 1а сотр1ехЈ1е 
с!еб п1еб, 1еб тугћеб биг 1сб сћсих е1 1еб 
сЈееббеб, с!'аи1геб топитеШб с!е ГЕ§ур1е 
рћагаош^ие циј уат 1а рете с1'еие уие. II 
у а аибб1 ћеаисоир с!е топитеШб 4111 пе 
боШ раб б1 соппиб, тајб реиует е1ге 
тгегеббаШб - се п'еб1 раб бси1етет 
ГЕ§ур1е с!еб рћагаопб, с'еб1 аибб1 ГЕ§ур1е 
ћеИетбП^ие, гота1пе е1 ћубапНпе. ријб 
ГЕс;ур1е тибићпапе е1 епПп ГЕ§ур1е 
тос1ете. II у а 1ап1 с!е сћеГб-с1'оеи\'геб биг 
1е р1ап агсћиесшга! е1 секп с!е 1а ретшге 
тига1е... Сћацие рауб а беб ћеаигеб е1 П 
ГаШ бспиг Гебрг11 с!е 1а паиоп.

Атагопе, 1е 51ас1с "Магасапа" а Шо с1 1сб 
р!а§сб баћ1оппсибс$ <1с Сорасаћапа ои <1с 
рсП1б ВгсбШспб јоист аи ГооЉаИ.

Је гсаћбсгај топ гсуе циап<1 ј'аигај ујб!1е 
1еб рсМеб Т1сб схоНциеб <1апб Госсап 
РасТцис. Тои1 у Сб1 соттс <1апб 1е гсус !
Роиг тој, с'сб1 ип рага<Нб 1сггсб1гс: 1сбр1а§сб ; ! 
баћоппсибсб, 1с сјс1 бапб пиа^еб, 1сб рауба^еб 
а<1тјгаћ!сб.

$1е/ап МШс, II1/8
.& Т

бј ј'ауајб ћеаисоир <1е (етрб Пћгс е1 аббег 
<1'аг§еп1, ј'ајтсгајб аПсг сп Ргапсе. ћа Ргапсе 
еб1 ип рауб ШипбП^ие, аббег гепотте ј ј 
биПоШ роиг 1а Со1с <Ј'Агиг, роиг !еб А1рсб е1 ! , 
1сигб ссгНгеб <1е броПб <1'ћ1усг : СћатопЈх е1 
Аппесу. А Рапб ј'ајтегајб уојг 1а Тоиг ЕЈГГе1, 
Мо1гс-Оатс, 1сб Сћатрб-Е1убссб е1 ГАгс <1е 
Тпотрћс. Еа Ргапсе п'сб1 раб бси1етет 1е 
рауб <1сб топитсШб ћЈбШпциеб <1'апсЈсппеб 
репобсб. II у а ипс аи1гс Ргапсе - 1а Ргапсе 
то<1ете. Ј'а1тегаЈб \'01Г аиббј 1а 5е1пс е1 беб 
^иат 1е Ићопс, 1а 5аопс...

Јс уоибгајб рагћг а Сића. С'сб1 ипс Т1с 1геб 
ћс11с, 1гсб соппис с1 1а р!иб §гап<1е <1еб 
АпПИсб. Иа-ћаб, јс те гсробсгајб ћсаисоир, 
јс тс ћаЈбпсгаЈб <Јапб 1а тсг <1'ипс сои1сиг <1с 
Ш^иоЈбс. Иогб <1с топ бејоиг а Сића јс 
уоибгаЈб ГаЈге сјппајббапсе аусс Рј<1с1 Саб1го. 
Ј'у уоуа^сгајб а\'ес тсб сатагабсб е1 ј'у 
1гои\'сгаЈб 1'оссабЈоп <1с \'ЈбЈ1ег ба сарка1е, ћа 
Науапс, с1 <1с ГаЈге соппаЈббапсс аусс 1еб 
На\'апаЈбСб сп рагНсиПсг...

РегагМШс, 111/85геско 51ат5а\'1јсУ1с, 111/8

Тош 1с топбс ајтс \'оуа§сг. Јс п'а1 раб 
ћсаисоир уоуа^с с( с'сб1 атзј ^ис је \'ои<ЈгаЈб 
ујб11сг Пс потћгеих сп<1гоЈ1б. Ма1б ипе 
ПсбПпаПоп ггГаШгс сп рагНсиПег. С'еб1 1а 
саркаЈс <1с 1а Ргапсс. 1а уШе-Јипнеге, Рапб. 
Ј'аЈтсгаЈб \ојг Иеб Сћатрб <1е Магб с11а Тоиг 
ЕПТе1. 1а са1ћс<1га1с ћЈо1гс-Оате, 1а р1асе <1с 
ГЕшПс, 1с тибее <1'Огбау, 1сб §гап<1б 
ћои!с\'аг<1б... Јс роиггајб \'оиб сп раг1сг 
јиа^сГаи 1спс1стаЈп, саг Рапб сб1 псће сп 
с\'спстсп1б сикигс1б С11пб1опциеб...

А Рапб, П пс Гаш раб тапциег ипе 
оссабјоп <1е уЈбЈШг 1а р1асс Рј§а11с. Ј'ај 
степс1и ци'оп роиггаЈ! у уојг ћсаисоир Пе 
сћобсб јтсгсббатсб. А1ог$, јс \оис1га1б у 
раббсг ип ои <1си.\ тојб поп бси1етет роиг 
т'атибсг, таЈб аиббј роиг рсгГссПоппсг топ 
Ггап<;ајб.

Татага Мапс, II1/3

Је \ ои<1га!б \г1бкег 1а Огесе, 1с сетгс <1с 1а 
рћПоборћЈс с1 <1с ГаП апПциеб. Ј'ајтегајб \ 01г 
Г01утре с1 ГЛсгоро1с П'Л1ћспсб чи1, а\'сс 1е 
Рапћспоп - 1а рсгГсс1Јоп <1е ГсциШћгс <1с 
Гогбге <1опцис, те бетћ1ст соттс ип сћеГ- 
<Госи\те <1с ГагсћЈШсШгс.

ОапНо 51ојапо\'1с% Ш/З

Јс \'ои<1гаЈ$ \'1бксг Ос1рће$ аиббј. С’еб1 ип 
$јш 11гап<Побс ои АроИоп а\'аЈ1 ип 1стр1с е1 
геп<1аЈ1 <1с$ огаскб раг 1а ћоисћс <1с 1а 
ргс1гс$бс Ру1ћЈс. А Гсроцис. с'с1а111с сстгс 
гсН§1еих 1с р1и$ 1троПат <1и топ<1с јјгсс ои 
РуШЈс ргсба§сак 1с <1с$Пп. Је \ои<1га1б бспПг 
1с Ј»оСк <1с 1а сшбте дгссцис с1 соппаТ1гс 1сиг 
ти$цие паПопак. ћа Огссс с$1 та§пШцие ! 
С'с$1 роигциој је уоискајб 1а \1б11сг с( Счгс 1с 
Огсс роиг ип јоиг бси!стст.

.Саш
Ј'аЈтегаЈб а11ег еп НаПс. .ГаЈтегаЈ.ч у 

\'01г Котс с]1п е$1, роиг тој, 1а р!иб ћс11с С1 
1а р!иб псће \'П1с еп Еигорс. Ј'у \'1б11сгаЈб 1а 
р1асе с!с 5аЈт-РЈсгге, <1с потћсибеб 
са1ће<1га!еб, с1с.ч тибесб. с!сб ацисбисб с1 
с!сб ћатб рићћсб сћиат <1с ГАшк|иие 
готатс. Ј'аЈтсга1б 1нсп а11ег а Уетбс, а 
Погепсе с1 у ујбкег 1еигб топитеШб 
си1шге1б с1 НЈбШп^исб. Је уоисћајб аибб1 
ГаЈге 1а соппајббапсе с1е сеис угапсћобс 
сикигс ЈиаПеппе, <1с 1еиг тос1с с!с \Пе е1 с!с 
цоиШг с!сб рј/.хаб е( с!и ћоп \ т.

Мапо Иејак, II1/3

Ј'ас1огс уоуаусг. II у а ћсаисоир <1с р1ассб 
аи топс!с <]ис ј'ајтсгајб \'1б11сг. Еп Еигорс 
ј'а1тсгајб уЈбЈСег 1а рспитНс ЈСаНсппс с1 1а 
рспјпби!с ругспссппс : сп рап1сиПсг, јс 
\1бкега1б Мас1г1с1, Вагсс1опс с1 МПап рагсс 
ци'оп у јоис 1с р1иб ћсаи 1оо1 аи топбс. 
Риат П б'аЈ»Ј1 <1с ГЛГпцис ј'ајтсга1б \ о1г 1с 
баћага с! 1с$ ругаписЈсб с^урИсппсб 4111 тс 
ГабстсШ, с|\11 тс соирст 1е боиШс. Еп 
Атег1цис с!и бис! ј'ајтсгајб усмг 1с ВгсбП,

■ј||ад|МШса К151о\чс, II1/3
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ЛТЕИЕК 1ЈТТЕКА1КЕ ПЕ5 МЕМВКЕ5 ЕТОЕ8АМ15 ИЕ ЕА 50С1&ТЕ

ба§а Нас1/л ТапсЈс Оеих роетез
ЈАШ1Јб1Е

КиЦса Типсепко
Јс ропе ипс р1ајс сЈстсгс топ огеШе Е11е т'ађогс1а тс сђбаш, 1ои1 Нсигсибс, чи'с11с

§аисћс с1сриј$ 1оијоиг$. СеПс р1ајс $’ои\тс с!с ауаЈ1 еисгј с1 чи’с11с \’спаи с!е цијисг Гћбр|(а1.
1стр$ сп 1етр$. $есгс1с с!и ри$ чи'П е$1 сИГПсПс (Оап$ $с$ раго1с$ јс $спи$ с&а1стсп( сеис обсиг
с1’аггс1сг. Ос$ с!ои1сиг$ 1сггјђ1с$ т'стрссћст с!с с!с$а^гсађ1е с!'11брјга1). ЕПс $с пи1 а $с р1ајпс!гс
сЈотиг 1а пиЈ1. Соисћс с!ап$ топ 1и, јс (асћс с1с бс $а $о1Јтс1с N011$ тагсћЈоп$ сп$стђ1с усг$ 1а
(гоиусг роиг та 1сгс ипс ро$Јиоп циј $ои1а2сгаЈ1 \'Ше. Јс сотрп$ с1с $иј(с ци'с11с а\гаЈ1 асссргс
ип рси тс$ <Јои1еиг$. РспсЈат 1а јоигпсс, аи топ јттаиоп бс гс$(сг аусс тој. Е11с $е 1спа1(
ргетјсг Ггстј$$стст с!с 1а рсаи бсггјсгс топ с!еђош с1суат 1а ропс с!'стгсс сп ћс$1(ат ип
огсШс, јс цијис топ ђигсаи с( јс тс гспс!$ а рси. N011$ $аујоп$ ђјсп (ои$ 1с$ с1сих ^и'с11с
Гћбрј(а1 роиг ипс соп$и1а(Јоп тесћса1с иг§сп(с, п'с(ај( р!и$ $си!с.
ђјсп цисј'сп соппаЈ$$с а Гауапсс 1с гс$и!(а(.

1.Е8 ТКАСЕ5
ксг гпагее ћаи1е 
ар1апИ !е$ 1гасез 
киззеез зиг 1е зак1е 
е( знг 1ез 1го11оитз 

Јои1еез е1 геЈ'ои1еез 
раг ГНотте геје1еез 
ЈасПез а Накгуег 
е11ез з'еп уош 
а 1а с1есНе1епе 
с/ез зоауетгз.

Е11с оиђћај( ре(ј(-а-рс(!( (ои(с Гођ$сип(с 
1-с ргспиег $утр(бтс сп с$( та (е(е б’ипс сћатђгс с1'ћориа1, 1е$ ра$ с!с$ тсс!сст$

$иђј(стсп( тсПпес с( та пипс соп$(стсс. Ес$ 6ап$ 1с$ с$саћсг$ с( 1с$ сои1оЈг$, 1а ћтисгс
с!ои1сиг$ $с гсрапс!сп( 1сп(стсп( с( $с ргорау:сп( гои!»е $'а11итап( с( $’с(сј§пап( аи-с!с$$и$ с!с$
а (гзусг$ тс$ то11с($ е( тс$ сиј$$с$ ји$^и'аих рог(с$ ; ГаЈТапоп, 1а (гј$(с$$с с( 1а ргс$спсс
опсП$. Оап$ сс$ тотсп($-1а, јс гс$(с а$$ј$ (ои( соп1тис11сс1е1атоп.
гајс1с с( сп $исиг, ђЈапс соттс с!и рарјсг. Јс (а(с Јс пс $ауај$ ра$ соттсп( ГассисИПг, сп 
тар1ајс. Е11ее$(1а. апис ои сп циеЦиЧт с!с р!и$ с1’јп(јтс, бс р1и$

Сотр1с(етсп( ассои(итс а с11с. јс $ирропс сћег, с( сс1а с1ига ји$^и’аи тотсп( ои ипс пш'( је
та1 $а сП$рап(Јоп (строгајге. РагГоЈ$,ј'ћитсс(с 1'стђга$$ај. Сс Ги( ип соип с( с(тсс!ап(
1а р!асс ои с!1с аррагаћ с( сП$рага?(, аусс ип рст Гго1стсп( с1с 1с\тс$ ЈпаиспсЈи.
сћИТоп (гстрс с!ап$ с!с Га1соо1 - соттс роиг 1а 
$и$С1(сг тој-тсте. Ј’аиспс1$ аусс јтраиспсе $а 
еаррагтоп.

ЕПс аррагаћ циапс! ј’сп ај 1с р!и$ ђс$оЈп е(
$рагаи циапс! јс тс $сп$ 1е р1и$ ассађ1с.

Оап$ тс$ пин$ репјђ1с$, јс (гои\*с (оијоиг$
Јп $ои1а§етсп(; с'с$( с11есхј$(с! II Гаи(^и'П 
у аи ^ис^иЧт ои ^иеЦис сћо$с дш ријббе пои$ 
јп$рјгсг сопЛапсс с( гс$рсс( Пс пои$-тстс$.
Оап$ та VI с с'с$( та рете р1а1с сгои(си$с.

Е( с11с п'с$( ра$ "соттс (ои(с$ 1с$ аи(гс$".
С'с$( аусс р!ај$јг цис јс (оисће с1е топ оп§1с 1а 
р!асе ои П'с(гоЈ(с$ П^пс$ <Јс рсаи пс!ее 1ај$$сп( 
јаППг сЈс ре(ј($ ГПс($ Пс ри$. С'с$( сс цгп тс( сп 
тои\'стсп( с!'а§гсађ1с$ $сп(Јтсп($ сп тој.

Је $ај$ схас(стсп( ^иапс! с11с сП$рагаЈ(га с(
Чиапс! с11с $'срапоиЈга сп ипс Лсиг Пс $ап§ 
гои§са(гс е( ђ1апсћс. Јс Гп$$оппс аи соп(ас( <Је 
1а $исиг 51ассс $иг топ сои с( (ои( топ согр$.
Сс Гп'$$оп тс рсптге а 1а сП$рап(Јоп с( а 1а 
гсаррап(Јоп с!с та р1ајс. тс гаррс!ап( $а 
ргс$спсс.

1Јпс ГоЈ$ ^ие 1е$ аГГаЈгс$ ргепбгот 1сиг 
соиг$ попла! с!ап$ топ с(ађП$$стсп(. јс 
(асћегај с!е ГаЈге р!и$ а((сп(Јоп а та $ап(с : ј’јгај 
тс $оЈ2:псг а пои\'саи. Јс тс гспбгај с!ап$ ипс 
$(а(Јоп ђаЈпсаЈге ои ип $апа(опит. Мај$ јс $а1б, 
та р1ајс с1етсге топ огсШс ^аисћс те $ш\та 
рапои(, саг $а сПбрапиоп п'е$( ^и'аррагсп(с с( 

јпсхогађ1с. ЕПс аиспс!

КерапсН/ез с/апз Гсиг 
с1оисез ои ЈеПс!ез 
сотте ипе 1агте. 
еЈЈ^асее е1 оиНИее 
еИез з'еп \>оп1 
а\>ес 1е \>еп1.II Ги( (гор (агс! с!с гсси1сг. Јс рсп$ај( ^и'П сп 

$сган ајп$ј роиг (оијоиг$. Јс $ај$ тајп(спап( 
Чи'с11е с(ај( 1ојп с!'с(гс топ $аи\'сиг. Вјсп аи 
сотгаие, $ап$ 1с уоиЈојг, с11с т’а сотр1с(стсп( 
строЈ$оппс1а\'Јс.

С'с$( а саи$с П'с11е дис ј'ауај$ сотр1с(стсп( 
оиђНе та р!ајс Пстсгс ГогеШс.

Роиг(ап(, та р!а1с пс т'а ра$ роиг аи(ап( 
оиђПс. РспПап( (ои( сс (стр$-1а, сПс с(а1( соп(гс 
тој, \'сП1ап( аусс ја!ои$Јс $иг по$ У1$а§с$ со11с$ 
Гип $иг Гаи(гс с( $иг по$ согр$ а((спс!п$.

Е11с с$$ауаи <Јс т'а((јгсг усг$ с!1с с!е 
поиусаи. Тап(о( с11е схрптаи ипс с(оппап(с 
гссоппаЈ$$апсс еп тс Гај$ап( тоЈп$ боиГГпг, 
(ап(о( с11с сп\аћј$$ај( с1с с1ои1сиг$ (ои( топ с(гс, 
сп 1с$ Гај$ап( ргора^сгс!ап$ (ои( топ согр$, роиг 
1с$ гсбитсг $иђј(стсп( сп ип рот( 1'п\'ј$јђ1с с!с 
та! ЈпГста!.

II у а с!ез 1гасез 
сри зоп11а с/игее 
1ез оЈЈгапс/ез Нитсипез 
роиг Ге1епи1е.

Мспз аИеппоп :
/7 у еп а сцп 
1е1 ип Јег етдгазе 
з'епЈ'опсеп( с/сшз 1а сНспг 
е(у гез(еи( а јатспз.

Nе\>епка О. РороуГс
Јс (асћај$ с1’аггс(сг 1с $ап§ с!с та р!ајс 

ђ!е$$се. ћ^аЈсЈс Пс 1а јсипс ГП1с сусШаи сп тој 
ип а^гсађЈс с( с1оих $сп(јтсп(. Мај$ та р1аје 
та1\'сП1ате тс Гај$ај( с!с р1и$ сп р!и$ боиГГпг. 
ЕИс тои$$аи с!ап$ $а ри$ с!'ипс Га^оп 1иђп^ис, 
а1ог$ чис 1а Пои1еиг пс сПтЈпиа1( ра$.

ЕПс сИбрагај$$аи сотр!с(стсп( риј$ 
гсаррагај$$ај( с!с $ипс $ап$ јп(сгуа!$ 
(строгајгсб. Е11е $ЈГЛан соттс ип $сгрсп( 
Гипсих. >Јои$ пс роиујопб пиПстсги у гс$ј$(сг. 

ћс рјгс аггј\;а. ЕПс пс $с С1'са1гј$ај( р!и$ с!и

У1УКЕ
Утте а^ес Нопиеиг 
а\>ес 1е сНагте сГехЈз(ег 
смес атоиг 
смес (ои( се срп 
поиз геис/ Неигеих 

у а-(-И ср/е/с/ие сНозе 
с/е теШеиг!

(ои(!$оп аррагКЈОП 
јтр1асађ1стсп( та тог(. N011$ пои$ 
с!сђага$бсгоп$ а!ог$ Гип с!с Гаи(гс. С’с$( 1а гаЈ$оп 
роиг 1а^ис11с (ои$ сс$ \ оуа^с$ ро$$Јђ!с$ рсгс!сп( 
јттссПа(стсп( 1сиг а((ган (оисћаш.

Ма ПстЈсгс У1б1(е а Гћ6рј(а1 тсгј(с ипе 
аПсп(Јоп ратсиПеге. Вјсп ^и'ћађнис а с!с$ 
брсс(ас1с$ 1с$ р1и$ с!с$а1»гсађ1с$, сс јоиг-1а јс 
ГгстЈб сп \'оуап( 1е сађјпс( тссПса! $а!е, зусс

тиг$ сЈесоПсб, 1а

ћа, бстсге ГогсШс ^аисћс, с11с риај( а 1а 
ујапбс роиггјс, а 1а ри$ Лј»сс, а 1а ртгсГасИоп.

Јоиг с( пиј(, 1а јсипс ЛПс УсШаи $иг тој с( 
с$$ауаи с!с $ои1а^сг тс$ с!ои1сиг$ ; сПс тс 
ра$$а11 с!с$ са1тап($, с( с11с Гај$ај( (ои(, тај$ 
$ап$ ге$иНа(.

1Јп та(јп, пс роиуат р!и$ (спјг 1с соир, 1а 
јсипс Л11с сПбрапи $ап$ атси с( јс пс 1а гсуј$ 
р1и$јатај$.

ЕПс тс 1ај$$а «а 1а тсгсј с!с та р!ајс ЈгтИсс.
С’с$( а сс тотсп(-1а ^ис та р!ајс си( ГаЈг 

сошет с(, соттс $ј 1с топс1с сп(јсг ауај( с1'ип 
$си1 соир сћапес, сПс $'с$с!аГГа сп топ(гап( ипс 
јоЈс$ссгс(с!

С'ез( ио(ге \че 
1а зеи/е ст тоис/е 
\>1Уге
с’ез( аизз1 ии с/ечоп' 
1е р/из реиИпс 
1е р/из Нитспи.

$с$ рарјсгб рсјп($ &п$ аих 
Гспе(гс сои\'сг(с с1с псЈсаих с!ссо!огс$ с( р1ст$ 
с!с тоисћех, с( еп гсзрјгапг 1а таиуаЈзс ос1сиг 
с1'ипс сиЈБЈпс с1'ћ6рпа1 сп с!с С1 ссПс бсб 
тссИсатеп15. Ј'си5 спу|С с!с ^шисг (ош ?а 1с 
р1и5 У.(е Р055.ђ1е. Ј'сп 5ог(Ј5 .ои. е.оигс!. с.

ШЧОпс уо.х соппие тс Гп зигеаШсг. С'с1а.1 ипс
соппис а I ћориа!.

Е1е\>ап( /еиг (е(е 
а /а рпеге
\>егз 1ез уеих с/е В1еи 
1а /ипе е( 1е зо/еИ 
ехНа/еи( 
раг еих-тетез 
ипе Нои(е зегете.

Тгас1ин с1и $сгђс раг МШса Ропице!

апс.сппс атЈс чис ј'ауа.5
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АТЕ11ЕК иТТЕКЛЖЕ ОЕ5 МЕМВКЕЗ ЕТОЕ5ЛМ13 ОЕ Е4 50С1&ТЕ*** ***

1.А СНА^бСЖ ЕбТ Ш 

М1К01ГС РЕ ЕА бОСГЕТЕ ВЕКСбСЖ ЕТ РК01ЈбТ
Еп Нхап! “А 1а гесћегсће с!и *егпр5 регсЈи”.

РспсЈам 8011 суокијоп а (гаусгз 1сз бјсс1с5, 
1а тизјцис зикјзбајг с!с угапс15 скап§стсп15 
сопсстат за Гогтс, ба чиак1с с15оп 51у1с. МаЈ5 
ссис тибЈчис с*1аЈ1 1оијоиг5 арргоргјсс а 
Гсуокијоп 5осЈа1с. Ос ссис тапјсгс, 1а тибјцие 
С51 с1с\'спис 1с гсПс1 с!с 1а 50сјс(с тстс. II у а 
1оп»*1стр5 ^ис Гкотте рпппиТ Га сгссс 
јпбНпсиустсш, таЈ5 (1игат с1с5 сроцис.5 
скПегстсб, скс а скапцс с1 скс С51 (1с\'спис р1иб 
(1сПш55ађ1с с( с1ајгс, сп с(ађк55аШ 5а Гогтс, 
5оп сагас(сгс с( 5оп а5рсс1.

Осрш5 1оијоиг5, Гкоттс гсббст 1е ђс50Јп 
(1с 1а тиб^ис, П б'с.5С соијоиг^ сГГогсс (1'а55ои\чг 
5С5 (1с51Г5, 511110111 (1с 1111151^110. ОаП5 1а 
кјсгагскјс (1с5 ЈпбСЈпсСб китаитб. а рагСЈг (1сб 
јпбПпсСб укаих (рптајгсб) ји5^и'аих ЈпбСЈпсСб 
босјаих (5ссоп(1аЈгс5), 1'коттс а соијоигб рогсс 
Гассст биг ГЈпб1тсс \мса1. с'с51-а-(кгс 5иг 1а 
биђбЈбСапсс (1с 1а соттипаиСс, поп раб 
сскстст 5иг 1с ђебОЈп (1с \м'с сикигскс, (1'агс. 
МаЈ5 р1и5 саг(1, аи П1 (1с5 51сс1с5, ^иапс! >1 а гсиббј 
а сотсшсг 5С5 тбСтсСб рптајгсб, П а еи 1а 
роббјђјксс (1с 5с сопбасгсг аих абрјгаиопб 
аП15СЈчис5. ка тиб^ие а соијоигб ссс 1с пигојг 
(1с 1а босЈссс. А1огб (јис, (1'ип сосс, 1сб ссспб 
сгсуаЈспС (1с ГаЈт сс п'ауајспс гјсп (1'аисгс цис 
1сиг тЈбсгс. 1сиг боиГГгапссб сс 1сигб спспиНсб 
аПатссб, (1с Гаистс сосс Јапб 1с5 спчкбаиопб 
гјсксб сс (1с\с1оррсс5 1сб <*спб 5'а(1оппаЈспс а 
1'агс сс а 1а сгсасјоп агсјбсјцис. сп сгсапс (1сб 
сксГ5-(Госи\тс (раг схстр1с Вссскоусп. Васк, 
Могагс, Скорјп, бсгаибб) саг ссссс ти5Јчис-1а 
соггсбропНаи аи ђјсп-ссгс <1'а1ог5 сс аи 1»оис 
гаГГтс с!и риђкс ап5(осга1^ие.

Ма15 аијоигНЧии 1а бјсиасјоп С5С скап§сс. 
МаШсигеибстст, 1а тибЦис а ссббе (ГСтгс 1'агс 
роиг ГаП, саг Гтбрјгаиоп аП15(Цис а ссс 
гстр1ассс рагба соттсгсЈакбаСсоп 5иг 1ачис11с 
оп рогсајс 1'ассспс. ГЈпс Гојб. 1с ркПоборкс 
скЈпо15 СопГисЈиб а (кс: "Тс1 рауб, СсНе 
пшб^ие". Е'схстр1с тсксасЈГПс ссссс гсПсхјоп 
сс 1а сопбсасасјоп (1с сс ркПоборкс, јс 1с сгои\с 
(1апб посгс рауб.

ка сп5с ссопотјцис 4111 а Ггаррс поСгс рау.5 
а 1аЈ55с (1сб сгассб гсус!аспсс5 5иг 1а тибјцис. 
"Еа тибЈчис рорикајгс" С5С с!с р1иб сп р1и$ сп 
схрсп510п сс (1е тстс скс С5С Псуспис 1с 
бупПготс §епега1 (1с сош. С'с5С 1а сс1с\м5Јоп 4111 
а Га\ оп5с Гсхрапбсоп (1с ссссс бопс с!с тибЈчис' 
скс а сопспђис а "ссссс ЈтригсСс тибјсак*". Ли 
кси (1с 110115 гстоШсг 1с тога1 раг ипс усгјсађк 
сикиге, рагцисЦис скобс (1с р1иб гаГПпс циј \’а 
с1сусг сс рипПсг посгс сбргјс. оп 110115 а о1Тсп 
ссссс 111115ј(}ис сопппс ипс Гопис ђоп шагскс (1с 
(к\'сгсЈ55стсш. Сснс ти51(|ис 110115 ђотђагПс 
ска^исЈоигПс пои\'саих У1$а§с$. ка рго(1исс1оп 
(оп рсис (кгс курсгрпнкктјоп) с1е5 сиђсб 5'агсгс 
С0П1П1С ии СгауаП ргоПсађк*. ка 5си1с 
ргсоссираСЈоп С5С с1с\ спис (1с ГаЈгс ип скбцие сс 
с1с раббсг ипс ђоппс гсскипс. Рсгбоппс п'а 50111 
с1с гсј»аг<1сг 5иг 1а бсспс 1сб скапСсибСб с1спи- 
пис5, боиуспС 5ап5 аисипс циаН(с \?оса1с, саг
с!С5 50П1ШС5 Гађи1сИ5С5 50Ш СП ЈСП.

кс 5у5(си10 (1с5 усп(ађ1с5 \'а1сиг,5 а скбраги. 
Роиг 11101, 1а скобс 1а р1иб (га§к]ис сб( цис 1с 
рсир1с сксгскаш ипс Јббис а 1а упбаШс с1с ба \тс 
а ассср(с ссНс пшбјцис. С'сб( ајпзј с|ис 1а 
пшбКЈис сб( (1с\'спис ип пигсиг с!с 1а 50С1С(С аих 
\'а1сигб 1гоиђ1сс5.

Јс рспбс срГП Гаи( сошоитсг "ссис уа§ис 
(1с расокПс" с( јшгоскигс иис р1и.ч §гапс1с 
5с1сс(1\м(с с( игсг 1а сикигс с!с 1а ђаб5С55С ои с11с
5С (Г011\'С СП СС 1110П1СШ.

I
Јс тс (1стап(1с рои^иој аргс5 р!и5Јсгс5 

1сс(игс5 с!и (:гап(1 готап (1с Магсс1 Ргои5( јс п'ај 
раб сотргјб, (1ссои\сг(, уи 1а кајбоп сп(гс 
Всгј:50П. сс1сђгс ркПоборкс ГгапуаЈб, с( 1с р1и5 
1»гап<Ј готапсјсг (1с 1а к(сга(игс топскак Не 
(оив 1сб (стрз.

Оп а ссп( аббси 5иг 1с гарроп (Г ЈтиЈпЧмбтс 
ркПоборк^ие ђсг§5оптеп с( 1е 5(у1с. 1с5 ЈсЈссб, 
1а Гастгс пагга(1\'с (1с 1а ргобс (1е Ргоиб(. МаЈ5. 
сТтЈ! ип рси уа§ие, §спсга! с( .спсогс ипс Г015. 
јстГаЈ гјсп сотрпб.

Роиг 1с тотст јс ргсбстс (1сих Гга§теп(5 
(јгс5 (1и сус1с Псб готап (1с Ргои5(.

Оапб 1а рагпе боиб 1с (ј(гс “ђа Ги§т\чГ' 
ј'с(аЈ5 Ггаррс, аргсб а\оЈг \мсПк. раг Псих ои 
(гоЈ5 ра§сб ои ј*ај гетагцис ипс ро55ЈђПкс 
сх(гаог(НпаЈгс роиг тс ГасШ(сг 1а 51§тТ1са(Јоп 
ргоГопПс (1'апа1у5С ксгтспсшјцис Пи гарроп 
сп(гс 1а ркПоборкЈс (1с Всгибоп с( 1с ргоссПс 
ргои5Псп. Сс5( ип 1оп§ соттсп(аЈгс (1и 
пагга(сиг (1с 1а ркгабс “Ма(1стоЈ5е11еЛ1ђег(те 
С5(раг(јс!”

“О111. с сб( сс1а ци скс а \ои1и. с’сб( сс1а 
ПтстЈоп <Јс 50П ас(с. тс (кбак та гајбоп 
сотраПббатс; тајб јс 5сп(аЈ5 ^и’сп тс 1с 
(кбап( та гајбоп бс р1а<;ак (оијоигб Пап5 1а 
тстс куро(С5С ^и’с11с а\ај( а(1ор(сс (1сриЈ5 1с 
Псђш. Ог. јс бстајб ђјсп ^ис с’с(ај( Гаи(гс 
куро(кс5С цш п’а\ак јатајб сс5$с (Гс(гс 
успПсс”.

сп(сп(1и 1с ђшј( (1с 1а Гспс(гс. сс((с рсиг п’с(ај( 
ра5 гсбоппссс. МаЈ5 е( 1а 5икс 1с топ(гсга 
(1а\ап(а§с, соттс ђјсп (1с5 срЈбоПеб оп( ри <Јсја 
ГтсН^иег (1с сс ^ис Гт(е1к§спсе п’сб( ра5 
ГЈп5(гитсш 1с р1из 5иђ(Пс, 1с р1иб ријббаш, 1с 
р1иб арргоргЈс рОиг 5а1$јг 1с \тај, сс п’сб( ци’ипс 
гаЈ$оп (1с рк15 роиг соттспссг раг Гт(е1П§спсе 
с( поп раг ип Јп(иЈ1Ј\'5тс (1с ГЈпсоп5сЈсп(. раг 
ипс Гој аих ргс55сп(јтсп(5 (ои(с Гаке. С’сб( 1а 
\мс циј, рси а рси, са$ раг са5, поиб рсгтс( (1с 
гста^исг ^ис сс циј С5( 1с р1иб јтропаш роиг 
по(гс сосиг. ои роиг по(гс С5рп(. пс поиб Сб( ра$ 
аррпб раг 1с гаЈ50ппстсп(, тајб раг (1е$ 
ријббапссб аи(гсб.. П( а!ог5. с'сб( ГЈп(с1Н§епсс 
скс-тстс циј. 5С гспПап( сотр(с Пс 1сиг 
5ирспоп(с. ађ(кцис. раг гајбоппетст. (1с\ап( 
с11с5. с( ассср(с <Је (1с\'сп(г 1сиг со11ађога(г1сс с( 
1сиг5сг\ап(с’\

Еп кбат сс5 расе$ пои$ 1с$ $аи(оп5 раг- 
(1с55115. пои$ 1сб ГгапскЈ55оп$ (Ј'ип ђ0П(1 С( С'С5( 
рагсс цис пои$ боттсб 1тра(јап(5. пои$ 
\ои1оп5 \’01г сс циј $с ра$5с а\'сс по(гс Маг$с1 с( 
по(гсЛ1ђсг(1пс. Мајб. 1а \мсП1е$5С 5’аггс(с. Е11с 
бс 5ои\мсп( ци'оп (1јба1( : “1а РкПоборкЈс с$( 1а 
$сг\ап(с (1с 1а Тксо1о§1с”. Иа га!$оп с$( 1а 
$ег\гап(е (1с 1а Го1”. Л1ог$. ^ис поиб (1к 1с 
пагписиг. “Е( а1ог$, с'с$( Пп(с1к§епсс сИс- 
тстс цш, $с геп(1ап( сотр(с (1с 1сиг бирепогкс. 
ађск^ие. раг гајбоппстсш. (1с\ат с11с5. ((1с$ 
ријббапссб аи(гсб. О.б.) е( ассср(с <Јс (1с\стг 
1сиг со11ађога(псс с( 1сиг бсг\'ап(с”. Оап$ 1с 
(с.\(с (1с Ргои$( с'сб( (1с\’ап( 1с сосиг чис 
1'јп(с1кцепсс ађПЈцис с( ассср(с (1е (1с\сшг 1а 
$с\’ап(с <Ји сосиг.

Ис сопГкс( рсгтапсш Пи сосиг с( <Је 
Гјп(с1к§спсс с$( 1с сопПЈс( ГопПатста1 Пс (ои(с 
оси\те <Јс Магбс! Ргои$(.

!

:

I

Роиг^иој јс п'ај ра$ (1есои\'сп сс сопГкс( 
сшгс 1а гајбоп с( 1с бсшјтсш ои Гоп \ој( чис 
с’с$( 1с бстјтст (ри соп(1иЈ( 1а $1§пЈПса(10п 
ргоГопПс , 1а 5сп5ЈђПЈ(с јшспбкс с( ПпишЈоп 
(гетђ!ап(с <Ји (сх(с? С”с5( 1с ге$и1(а( (1с Гас(Јоп 
(1гата(јс]ис 4111 пс рсгтк ра$ (1с рспбсг а 1а 
5(гис(игс. риј рси( рсп$сг а Всг§$оп, реи( 
гсГПсскЈг $иг сс гароп <Јс$ са(с§ог1с$ 
С5(кс(1(1ис5 с( ркПо.чоркЈцисб ^иапЈ по(ге 
Магбс1 с( 51 Ггаррс раг 1а (1ои1сиг?

N0115 пои$ кГкопб Пс сопнај(гс сс цш \’а $с 
раббсг, (1с \’оЈг соттсп( 1а (1ои1сиг (1и пагга(сиг 
ссзбсга, соттсш оп \а $огпг (1с сс сћао$ 
ЈпГста!. N0115 пс \оуоп$ псп (Гаи(гс.11 Гаи( 
\’ЈсПкг роиг кгс 1с (сх(с сп $ог(ап( (1с $а тацјс.

ђа Јсихјстс сЈ(а(Јоп с$( спсогс р1и$ 
1П5(П1С(1\’С, саг с11с 110115 ЈОППС (0(1( ВСГ§50!1 СП 
П01Х.

Сс1а ргои\с 1а с!(а(Јоп ^ш 5иј( с( (1’ипс 
Гасоп ађбо1ис.

“Ма15 роиг та гајбоп, а 4111 1а $си1с 
схркса(Јоп Јс сспајпсб таисајбсб китсигб. Јс 
сспатсб а((ј(и<Јс а\ај( раги, а\ап( цис јс $аскс 
псп. 1с ргојс( Гоппс рагсПс ЈЧт Јсрап ЈеПшпГ. 
П с(а1( <ЈП1ПсПс <Јс сгсигс цис, та!п(спап( цис сс 
с1сраг( 5’с(а1( ргоскт. П п'с(а!( ^иЧте 5Јти1а(Јоп. 
Јс ск$ роиг та гаЈбоп. поп роиг тој. к’куро(С5с 
бјтиккјоп тс с1с\спа1( сГаи(ап( р1и5 псссббајгс 
ц1Гс11с е(ај( р1иб Јтргођађ1с. с( §а§пај( сп Гогсс 
сс ци'с11е рсгс!ај( еп \та155стђ1апсе. (ЧиапП оп 
$с \’01( аи ђоп<Ј с!с Гађипс с( ци’П $стђ1с чис 
Пјси \чш5 ак ађапсЈоппс, оп п’кс51(с р!иб а 
а((спс!гс с!с 1ш ип ппгас!с”.

Сопс1иопб аргс$ сс$ то(5 с|ис Магсс! 
Ргои$( а ГаЈс1с с1е Нстм Всг§$оп а((спс1а1( 
(оијоигб <1ап$ $оп оси\те та§1$(га1с - 
МГКЛСЕП . II $с \'оуаЈ( $апб сс$5с аи ђопс1 с!с 
Гађипс.

“Мај$ (ои( с!с тстс. $ј, аргс$ 1с пои\саи 
ђопс1 иитепбс цис 1а \мс \спај( <1е тс ГаЈгс Гајгс. 
1а гсак(с циј бЧтробс а тој т'с(аЈ1 аиббј 
поиусНс с(ис сс11с сп Гасс <1е циој пои$ тсисш 
1а <1ссои\сг(с сГип ркубјсјсп, 1е$ спцис(с$ сГип 
ји§с с! Јп$(гис(1оп ои 1с$ (гои\'аП1с$ сГип 
1и5(01МСП 511Г 1с$ с1с550115 сГиП СП1ИС 011 сЈЧтС 
гсуојипоп. ссис гсак(с с1сра$$ај( 1с$ скс(!\*С5 
ргс\м510п$ <1с та с1сих1стс куро(с$с, 
рог(ап( !с$ ассотрк$5а!(. Ссис ЈсихЈстс 
куро(С5с п’с(ај( ра$ сс11с с!с Цјп(с1к§спсс. е( 1а 
рсш рапјфт цисј'а\'ај$ сис 1с 5ојг ои Л1ђспјпс 
ис та\'аи ра$ стђгаббс, 1а ти( ои ј'а\'ајб

ик
та15

(ТоШс.б 1с$ С1(а(10П5 50П( <1с : Магсс! Ргои$( 
“Л 1а гссксгскс <1и (стр$ рсгс1и”, Вјђкснксцис 
ККК <Јс 1а Р1сЈас1с. 1956.)

ПизапТапја Коас
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АТЕПЕК иТТЕКАШЕ ВЕ5 МЕМВКЕ8 ЕТ ОЕ8 АМ15 ВЕ1Л 50С1&Т&

ПАНОРАМА СРПСКЕ САВРЕМЕНЕ ПОЕЗИЈЕ 

РА1ЧОКАМА ОЕ ЕА РОЕ81Е бЕКВЕ СО^ТЕМРОКА^Е

*** ***

Алек Вукадиповић
Радомир АидрићЈ1АМПА И НОЋ БА БАМРЕ ЕТ ЕА МШТ

Кроз празиииу, кроз беспуће 
Нигде звука, нигде ивеша 
Успавана око куће 
Просишре се душа света

ПОСЛЕДЊИ ЦРЕПРаг 1е \п(1е, раг пЧтроззШез сћеттз 
МиИе Ј1еигџ пи1 !ти(
5отпо1еп(е аШоиг пе 1а тањоп 
Нате пи тот!е $'ерапош1 На кућном крову држим 

Последњи иреп 
За моје руке 
Претежак

У сан дубок тонс јава 
Цслог света спава моћ 
Само тужна госта глава 
Одгонета у сну ноћ

Оапз ип зотеИ ргоЈотI зотбге 1а геШе 
ће роиуојг с/и тот/е герозе 
5еи1е 1а 1пз1е 1е(е с/и сотп\>е 
Оес/пЈЈге 1а пиН папз 1е зоттеИ Не могу да га поставим 

Не могу 
Најлепши крај 
Да измислим

Ведра, чиста, авет лииа 
Утишане стазе пламне 
И паСу ирна љубичииа 
Поред прага куће тамне...

ће зрес(ге пи пза§е зегеш е( риг 
ћез зеШез (1е Јеи с/еуепиез тиеНез 
Е( 1е с/пеп поит V/о1е((е 
Ргез (1и зеиИ с/е 1а тспзоп оћзсиге... Имам светлостш 

И имам кућу 
Очи су ми пуне 
Уста су ми празна

Још тамнија тама поста 
Целог света усну моћ 
Крај нејасне Главе Госта 
ОдГонета лампа ноћ

Р/из оћзсигез епсоге зоп( 1ез (епећгез 
ћерои\?опш с/и топс/е з'аззоир1(
А со(е с/е 1а (е(е тсИз(тс(е с/и сотп\>е 
ћа /атре песНЈЈге 1а пи1( Страх је први 

Ушао 
Умој 
Нови сдом

(ТгасЈип раг Мпа УикохЧс)

Мирос.1ав Максимовић

СОИСЕЕ ОА^б ЕЕб МАМЈЕЕб, 
МАЕСКЕ МО!

ЕА ТШЕЕ ОЕШЧ1ЕКЕСЛИВЕНА У УЏБЕНИКЕ, 
ПРО ГИВ МОЈЕ ВОЉЕ 5иг 1е (о)( с/е 1а тспзоп је §агс/е 

ћа (иИе с/еппеге 
Тгор /оип/е 
Роиг тез татз

IIЈаи( тст°ег, /7Јст( тсш§ег
1ез ро(-аи-/еи е( 1ез сипгез р/а(з 1оигс/з.
II/аШ зесоиег 1е тот!е с!е 1а гасте,
1а гасте ез( с/сшз 1а сстТтс оичпеге.

Треба јестш, треба јестш 
чорбе и сдруГа тешка јела.
Треба свеТп у корену потрестш, 
корен је V расдничкој мензи. Је пе реих раз 1а р1асег 

Је пе реих раз 
1т>еп(ег
Ја Јт 1а р1из ћеИе

Је сШи%е с1ез р1а(з тмчегз 
соШпћиега а 1а НћеПе.
Остз Тез(отас, 1а герагппоп 
сЈе 1а тапеге зега р!из јиз(е.

Поплава расдничких јела 
допринеће слободи. 
Устомаку биће расподелла 
материје праведнија.

Говори као што једеш, 
речи треба да буду комади. 
Ужкеот треба да нас увесде 
мнрис и моћна сит/шиа.

Ј'сп 1а ћшпеге 
Ј'сп 1а тспзоп аизз1 
Мез уеих зоп( р/етз 
Ма ћоисће ез( \пс!е

РсиЈе сотте (и тст^ез,
II/аШ с/ие 1ез то(з зоЈеп( пез тогсеаих. 
Е'ос!еиг е( 1а \>е(ШершззаШе 
с!е\>уа1еш ноиз ппгосЈшге папз 1а у/е. 1м реиг ез( еШгее 

1м ргеппеге 
Осшз та 
Иои\>е11е тспзоп

СНасипе с!стз зоп топсЈе, НаШеез, 
ћспИеШ 1ез аззЈеКез. 
ћа тоисНе уо1е сТипе (аћ/е а Таите 
еИе )Та раз с!е р!асе оп (отћег.

Сваки у свом свешу, уклеиш, 
зеваЈу ишњири.
Мува од стола до стола леши 

и нема Где да падне. (Тгас1ш1 раг ВИјапа Ц(к)с)
(Тгас1ин раг ВИјста Еик1с)
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*** АТЕНЕН ИТТ&КА1КЕ ОЕ5 МЕМВКЕ8ЕТОЕ5АМ18 Т>Е 1Л 80С1&ТЕ

ПАНОРАМА СРПСКЕ САВРЕМЕНЕ ПОЕЗИЈЕ 

РА1ЧОК.АМА БЕ ЕА РОЕ81Е бЕКВЕ СО^ТЕМРОКАШЕ

***

Счмоп СчмоиовчН

Новчца Тадчћ 

УСТА КЕЗИЛОВА
ТКАУА1ЈХ ПЕ ЈЕ1ИЧЕббЕРАНИРАДОВИ
II а 1аг%етеМ ои\>еП 1а рог(е, 
Е( запз НезНег з'ез( еспе:
Еез соп(теп(з зоп( штокИез, 
РШез е( топз!

Ошворчо је чшром враша, 
И ие двоумећч се вчкнуо: 
Контчнентч су нечомччнч, 
Покраденч ч мртвч!

Богата једна уста 
Кезчлова уста 
ОСчворчла се 
вчдчм
Чеч(љеве ч четке 
Куке ч ченгеле 
ИГле чспале чз муње 
Завртњеве ч клеште 
Креч ч лечке 
а чз чрноГ ждрела 
Млакч ветар дува 
Усне развлачч у два сеччва 
Издужује чх за мном 
У чохотни пчпак 
Пратчлаи

Ртз Н а ди ипе Г>ог%ее с1'еаи 
Ртзее а (го!3 зоигсез 
Е( јиздие (агс! с!апз 1а пт(
А есгп с!ез Цугез \>егН%теих.

Попчо је затчм Гутљај 
Воде захваћене са трч 
Извора ч дубоко у ноћ 
Пчсао вртоГлаве књчГе.

Аи та(т, сИ(-оп, 1е ћгоиШагс! 
$'е(ап 1е\>е.

I Изјуч^ра, кажу, магле 
Вчч(е нчје бчло.

' ћез оч\>пегз сИзрегсез /чег 
Агп\>егеп( с\ез ћапИеиез,
Рог(ап( /еиг та1%ге саззе-сготе 
Е( 1а ге\>о1ипоп с!апз 1еиг ре(п с1ој§(.

(Тгаскм раг Мча Уикохчс)

Раднччч, јуче растуренч, 
СтчГоч(е чз предГрађа, 
Носећч сувч доручак 
И преврат у малом прсту

В01ЈСНЕ К1СА^Е1Ј5Ео (Јпе псће ћоксће 
Мсапеизе ћоисће 
5'ез( ои\>епе 
је \'015
Ре^чез е( ћгоззез 
Сгосће(з е( сгосз 
АГјгиШез (отћеез с!е 1'есШг 
Угззез е( (епаШез 
Сћаих е( соИез 
е( с!'ип пот ^озгег 
ће \>еп( пес!е зоиЈЈ/е 
Епге 1ез 1е\гез еп с/еих /атез 
ћез аПоиде Јегпсге тог 
Еп иче (еишсте \>огасе 
Сотри^чоч

(ТгасЈиЈг раг Нап(а Иућгачс/з)

Мирко Магарашевић 

КУПОЛА ЛУБАЊЕ ЕА С011Р0БЕ ОБ СКА1\Е

Сћаи\>е соччче с!е 1'ааек Асћегее. 
(Јче \еггие с!е соћап 
аи зоччче(. В(еч (гачсћее.

Челччно ћслава. Скончала. 
Са кобалтном брадавчиом 
на врху. ПреструГана.

Е11е \>отп 1е5 јтезпиз с!и раззе - 
Г/ч5(01ге. Ие Јадоч се/ећга(псе 
ћоиггее с/е рат га5515.

Просчпа ирева прочшостч - 
чсторчју. Слављенччкч 
криата бајапшм хлебом.

А Гчпепеиг ечстпе раг иче саг(е 
с/е (ои(ез 1ез гоигез с/и чичте. 
ћчраззе теа1е.

(ТгасЈии раг Нагпа IУућгачпз)

Изиутра обложена мапом 
свчх светскчх путева. 
Идеалан ћорсокак.

Николај Тимченко

1Л0ЕЕИДЕЈА

ЕИе н 'ез( раз \>епие а Гћеиге сопгепие 
ип сег1ат јоиг а ГеМгеуие 
а ГтсегпХиАс с11е зогћ

Она није дошла у заказани час 
извесног дана на виђење 
са судбином и неизвесношћу.

ЕИс н 7/ раз Хсии за рготеззе 
ен дш ј9е$рега15 ћген 
с1 дт сотМаИ тон ате.

Она није одржала обећање 
у које сам полагао наду 
и које је испуњавало душу.

Ис $он сбхе е$11а \че
ГаНенХе с1 Ге$ро1г те $он1 ге$1е5
пен, сс1а нон р!и$, не \чеи1 раг /ишнч/.

На њеној странн је жчвот 
менк је припало чекање и нада 
ништа9 па ни ово, није случајно:

Ба \че е1 Гезрогг не $он1 јачипз сГассогА.
Живош и нада никад се не слажу.

Тгас1ш( раг Ки&са Тпнсенко
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ЛТЕИЕК иТТЕКЛЈКЕ ПЕ5 МЕМВКЕ5 ЕТОЕ5ЛМ15 ОЕ И 50С1ЕТЕ*** ***

ПОЕЗИЈА У ПРЕВОДУ*** Р0ЕБ1Е ТКЛИШТЕ ***
Сегап/ (!е Мегга! Жерар ()с Нероал

НОКУб ХОРУС
Бог Кнеф, џрхтс!ш. сает потреса 
А Изис, мајка, онда се са постеље диже,
И с мржњом поглсда на мужа пуног беса, 
Па жар некадашњн у зелене јој очн стнже.

Бе (Иси Кперћ еп н стМаМ еБгатаН Гшпусгз 
/5/5, /а п/еге, а/ог5 5е /с\*а 5//г 5а соиске,
ГН ип хс5/е (/е /иппс а 50П ероих /агоисЈ/е,
Е/ Гап/еиг (ГаШгејо/5 ИпИа па//5 5С5 уеих уег/5.

"Вндшне лн Га, каже, старн покварсњак умнре,
Све нн>е свет/а прон/ло јс кроз њсгоаа уст/а,
Прнчврстнт/е .иу свнјену ноГу, уГаснте т/е очп шт/о жмнре, 
То је Бог вулкана н краљ за мест/а п/уста.

"Орао је већ п/рошао, дух ме младн зовс,
Обукла сам за њеГа Кнбеле хаљине нове,
То је аољено дет/е Хермсса н Озирнса!"

”ћс \)оус2т\}о//5, (Н/-е11е. Н теип, се \чсих ре/ж/5, 
Т0//5 /е5 /пта5 пи то/и/е о/ч ра55С раг 5а ћоисЈ/е. 
Анас/ич 5оп р/еп 1ог5, с/с1упс2 5оп оеН /оисЈ/е. 
С'с5/ 1е п/еи пез \'о/сап5 е/ /е го/ ПС5 Ј//ус/џ5 !

'Ч\п”1е а псјара55е, Гс5рп( поиуеаи т'арре11е. 
Ј'а/ гсусш роиг 1/п 1а гоће пе Сућс/е...
С'е5/ Геп/аш Н/сп-а/те п'Негте5 е/ п'05/г/5 !”

БоГ//ња је одбеГла уз своју н/кољку позла/хену, 
Море /и/м упу/и/вало обожавану слнку њену,
А небо зрачнло под повезом од Ириса.

ћа пее55е с/уа/1 /ш 5//г 5а сотр/е погее, 
ћа тег 1/01/5 гепуоуаН 50// /та°с апогее,
Е/ /е5 с/еих гауот/а/е/и 50/15 ГесНагре п'/п5.

(Прспсв: Драгаи Тасп11)

ГЛАСУгех Воиис/о/е

1Ј.\Е У01Х Тн. за коГа се каже да Гшјеш т/у скоро одсутну воду, 
Опоменн се да нам она нзмнче н казуј нам.
Ннје ли она варљнва. најзад ухваћена,
ДруГоГ укуса нсго смртоносна вода н да лн ћеш да буден/ 
Озарен т/амном реч//
Испнјеном //а т/ом извору а ннак жнвом,
Или ннјс лн вода само сенка, Гдс т/и лине 
ОГледа једино своју коначност/?
- IIе знам, нема ме в/////е, врсме се заврн/ава 
Као раст сна за неоТ1кривсне боГове,
А т/вој Глас, као вода сама, брнн/е се 
Из тог јасноГ Говора који ме је потроин/о.
Да, могу да жнвнм овде. Ан/јео којн је зсмља 
И појавнће се // саГоретн у сваком жбуну.
Овај сам празан оли/ар, н т/ај п/онор, // т/н луковн 
А можда // тш сам, // сумња: али, зора 
И зрачење отп/ечаћеноГ каме/оа.

Ћп (јие Го/1 ПН <7ш ћо/5 пе сепе еаи рге^цие а/)5е/ие, 
5о//у/е//5-1о/ ц/ГсНе поиз ес/и/рре с/ раг1е-//о//5.
Еа песеуа/ие е51-е11е. епЈп/ 5(пз/е.
0'и// аи1ге <*о/п <7ие Геаи тог/еПе е1 5ега5-Ш 
Е'Н 1/111/1 пе (Ги//е о/)5сиге раго/е 
Вие а сеЧе јоша/пе е1 /оијои/’5 у/ус.
Ои Геаи /Ге5Ј-е11е д/Готћге. ои 1оп у/за^е 
Хс/а/1 (јпе геј/ес/пг 5а ји/Нипе ?
- Је пе 5а/5 рс/5. јс чс 5Ш5 рћ/5. /е /етр.ч .ГасЈ/еуе 
Сотте /а сгие п'ич гсус аих п/еих /ггеуе/е.ч.
Е/ т уо/х. соч/ч/е иче еаи еИе-те/че. 5'е/Гасе 
Ое се 1ап%иа%е с/а/г ег д/п т 'а со/т/те.
Ои/.је ри/5 у/уге /с/. Б 'ач§е ци/ С51 /а ге/ге.
Уа па//5 сћадие Ии/550// е! рагаНге е! ћгп/ег.
Је 51//5 се( аше/ у/пе, е( се <*оиЈ)'ге. е/ се5 агсће5 
Ег 101-тете реш-е!ге. а 1а поше : /ча/5 ГаиИе 
Е1 /е гауоччетеш пе р/е/ге.ч Пе5се11ее5. (Прсвсо: Саша Раичић)

Шарл БодлерСћаг/ез Ваипе/а/ге
СМРТ Л>УБАВНИКАБА МОКТ ОЕб АМАУТб

Имаћемо Постеље мирнсне н лакс, 
Као Гробне јамс дубокс д//ва//с,
1/а полннама иает/ове саакојаке,
Под лсп/ннм нсбом за нас расиветанс.

Хо//5 аигоч.ч пс5 1/15 р1е///5 п'опеиг5 /е^егех, 
Ое5 п/уач.ч рго/очП5 соч//че пе5 1о/нћса//х,
Е1 п'е!гач%е5 Ј1еиг5 хиг пе.ч еш%егс5,
Ес/о5е5 роиг пои5 50//5 пе5 с/еих рћ/5 ћсаих.

(ЈхаШ а Гену/е Iеигх сћа/еиг5 пеппеге5.
/V05 псих соеи/5 зегоч! пеих Уа51е5 ј/атћсаих, 
О/п геЈ1ес1//го/и /еиг5 поић/е5 /шшегех 
Оа//5 //05 пеих С5рп15. се5 т/гоН'5 јитеаих.

1!ч 50//' ЈаН пе /те е! пе ћ/еи тухГ/цие,
Хо//5 ес//ан%егон5 ич ес/а/г ичкр/с,
Сотте ич /оп<* 5(///%1о1,1ои( с//аг%е (Гап/еих;

Е/ рћ/5!(//(/ ич Аи%с. е//1г'о//\ча//11ех ропе.ч, 
У/енпга га/птег, /к/е/е ајоусих,
Ге5 /Ч/Г0/Г51егч/5 с! /е5 Ј/(/ттс5 топе.ч.

А кад сс њсГоа заднш жар разгорн,
Даа срна наша, две бакл>с ћс бнт/н 
Из којнх даострукн пламсн ћс да зборн 
И нан/с дас ду/нс у јсдну ћс сс сл/нпн.

Шрг

•// Всчсрн једне чудно плаас н румснс, 
Разменнћсмо блссак муње јсдннстаснс, 
Као дуГн јс/шј у з/шк опроштаја ;

(

А онда ћс Ан/јсо сам на арата стшн/н, 
Всран и радостан, да жнаот пун сјаја 
Мут/ном оГлсдалу н зГаслом пламу аратн.

(Прсвсла: Љил»аиа Јањић)
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Над Француским белешкама Николаја Тимченка

* * * СПОНЕ * * *

која потиче из XIX вска и имитира 
античкс храмовс. Или, у нспосрсдној су 
близини Палата Шајо, у којој јс музеј 
француских старина, и Музеј 
саврсмсне умстности, који отвара 
видикс XXI вску. Колики размак 
векова, а како мала физичка 
раздаљина. Тако је свака врста 
различитости одлика Париза који је 
јединствсн по духу, по стилу, по нечсм 
што је само париско... Париз је увск ту 
да открнје тајне векове, и тајнс 
живљења, и тајнс духа, да омогући 
повезивање најудаљенијих - и то у оној 
мери у којој човек уме да проникне у 
њих. Али, не лези враже! Често ме 
савлада умор и безвољност, тело 
побсди дух, дрсмеж савлада моје 
радознало око, па осетим шта значп 
бити слаб и бити сам пред пуноћом и 
пред обиљем за којеје снноним - Париз!

Дакле, разлинитост - то је

противречну личност, тако се и Тимченко 
овде (и у ссејима, и у Дневнику и у 
аутобиографској прози) непрестано 
самоистражујс, поставља питања о ссби, 
тражи одговоре на њих, покушава да 
открије тајну свог бивања у свету. Всћ 
прва рсченица у Бслешкама - "Ко сам 
ја?", наговсштава садржину књиге. А 
Париз, чудесан и лековит, привилсговано 
јс место, посрсдник, да сс потражи 
одговор на питање свих гштања. И тако, 
из страницс у страницу, упоредо са 
утисцима о готским катсдралама, импрс- 
сионистима, Пикасу. Матису. писац нам 
оставља н отисак свог бића - крхког и 
рањивог. испуњсног страховима, сумња- 
ма и разочарсњима. али и бића бсскрајно 
радозналог. озареног лспотом и 
љубављу. преданог п оданог литератури, 
писању које је. чини сс. врховни смисао 
његовогживота.

Франиускс белешке су умна и мудра 
књига која, с једие стране, потврђује 
Тимчснкове особине расног есејисте, а, с 
друге, баца јарку светлост на пишчеву 
личност.

Силно сам сс обрадовао изласку из 
штампе Франиуских белешки. првс књиге 
из заоставштине Николаја Тимчснка. Уз 
осећање задовољства што су прсдате 
јавности п што ћу моћи да их читам и 
ишчитавам, осетио сам и мало поиоса, јср 
је један дслић, исечак из Тимченкових 
Бслешки био већ штампан у "Алијанси". 
За јуни 2002. године припрсмали смо нови 
број нашег "билтсна" (Депи Гајар га јс 
рсдовно звао "та§азппс"), а мене је 
хватала блага папика. Јуни се ближио а 
иеки су нам текстови иедостајали, мсђу 
њима п очекпванп п обсћанп прнлог 
"сталног сарадника", без чијег сс тскста 
"Алнјанса" нијс могла замислити. Мојој 
зебњи, срећом, није бпло мсста. У јсдно 
тихо мајско предвечс Николај ми је, 
учинило ми сс са загонстним смсшком, 
дао свој ирилог - рукопис на шсст страна 
под насловом Шстња једног поклоника 
кроз Огап%ег1с. Прслистао сам га 
махинално. На дну последње страис 
стајала је иапомсна: "Одломци из 
необјављеног рукописа Франиускс 
белешке". "Одломке" сам. на душак, 
прочитао још истс всчери и остао 
задивљен пред Тимченковом ерудицијом. 
његовом позпавању ликовие уметности, 
даром да литерарно уобличи своје утиске 
и учиии нх занимљивнм. Није то била 
обичпа шстња кроз "Оранжерију", 
парпски музеј саврсмсне уметности, већ 
дубоко проживљен сусрет са Монсом, са 
трагичним судбинама Сутина н Моди- 
љанија...

Читам Франиуске белешкс. Урањам у 
густо ткиво Тимченкове нссвакпдашње 
прозс која, наизглед, има обслежје 
путописа, али је много вишс од тога. 
Тражим додирие тачке, духовну сродност 
у описима Париза код Дучића, Исидоре 
Сск*улић, Црњанског. Намсће мн се 
закључак да су Тимченкови ессји нсшто 
сасвим посебно, особено, ни палнк на 
другс запнсс о граду свстлости. И 
Тимчснко јс омађијап Парпзом, његовим 
лепотама, једниственим културним 
богатствима које помпо пстражујс, али 
град на Сеии је прс свега пзвор иадахнућа 
писцу Бележака да изрази својс поимање 
свста, својс иогледе па уметиост, да се 
упусти у потрагу за својнм сопственим 
идсптнтетом. У ссејнма, бпло да пише о 
сукобу Сен Бериара и Абелара, било да се 
бави темама из области ликовних 
уметности и архитсктурс, иа свакој 
странпцп избија пншчева свсстрана 
култура, падају у очи њсгови изграђсни 
сстстички п фплозофскп судовн, 
способиост да их повеже са свстом 
књижсвности. Али оно што нарочито 
плспп пажњу, го је да су ти судовн, иначс 
зиалачкн саопштеии, прожети 
размишљањима о животу. И као што 
Монтсњ у средиште својих чувеинх Ессја 
ставља самога себе, своју сложсиу и

,

!

традициЈа. то јс права стварност 
Парнза...

Није Париз последња нада. није 
нада уопште. Довољно са.м стар. и 
искусан, да не прибегавам илузпјама. 
Париз не би био драг и леп као нада. 
Онај ко се нада верује у спас, у 
искупљење. у оно што јс не.могуће -

Душан Јањић

неминовност и оправданост краЈа. 
Париз је само драг и леп, н Париз је већ 
самим тим лековит што је стално у 
мисли.ма. Када се питам: зашто одлазим 
у Париз? - питам се зашто живнм. и 
тиме нспуњава.м своју судбину. То нсто 
пптање себи постављају и Чеховљевн 
јунаци - и у томе је веза, у мојим 
мислима. између Чехова н Париза. 
Нисам се случајно сетио Ујка Вање 
када сам мислио на Париз, и нису више 
случајно заједно Чеховљеви јунацн н 
моја ссћања на улице, зграде, мостове. 
чудесне кутке. нарковс и ваздух 
Париза. Занимљиво је да немам тол ико 
потребе за људима колико за улицама и 
атмосфером Париза: Парнз као 
мстафора која израста из стварности и 
максимално је усаглашена са њо.м јсстс 
оно што ми је потребно као окрсиљење 
и као лек. Живот нијс ништа друго до 
жудња за одмором п заборавом ако 
успемо да се ослободимо море која тако 
оптерећујс ово наше батргање по свсту 
- да јс жнвот, у ствари, страх од смрти и 
узалудно отнмање од ње. Алн, ја у 
Париз одлазнм једном годишње, 
уморан и суморан, и враћам се уморан 
али замишљено ведар и ободрен да бар 
иодноснм оно што ме очскује до смрти: 
всдрнна којом мс озари Париз помаже 
ми да мнслим на ново путовање кроз 
годннудана...

НПКОЛАЈ ТММЧЕНКО

■вМНОЈСВШ I

* >« '

Николој Тимчеико

ЈЕДАН ПАРИСКИ ААН
Док шетам Паризом, као да се 

крећем кроз векове и разне крајсве 
света. Час сам, бар у мислима, у \;1-УИ 
веку, крај цркве Св. Жилијсна, која јс 
сада у сенци монументалне Нотр Дам 
(Мо1ге-Оате), отприлике шест-ссдам 
вскова старија од њс, и данас 
жпвонисна и дрсвна, после силних 
ирекрајања, рушсња и дограђивања, а 
час сам, опет, крај маснвнс Мадлсне

(Одломцп из књиге 
Франиуске бслсшке)
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150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
ТЕСДИН БОРАВАК V ФРАНЦУСКОЈ

& -1« ••Јс

гсујоп рап81сппс, уагћст ип зоиуспјг 1ипипсих с1е 
$С8 $сјоиг$, с!с бс$ \чбЈ1с$. Ли-с1с1а с1с$ (гауаих 
бсЈспиПцисз стгсргЈб сп соттип $иг 1а 
рИо1оргос!исиоп с!с рјопб с1ап$ 1сб поуаих 1сусгб, 
с!сб тс(ћос1с$ јпустссб роиг согпусг 1с тос1с1с с!с 
СКаићсг, Нп аббигсг 1с гсиаћПббстст с!с 
ГЈпуапапсс раг гарроп аи гспуегбстет с!и 1стрб 
С1 1а сопбСпгаНоп с!и тотст апуиКаЈгс с!апб 1с$ 
гсасиопб б'ассотраЈ*пат сГип 1гапбГсп с1с таббс, 
2\’опко поиб ГаЈбаЈ! ћспсПсЈсг с!с ба \Јаб1с сикигс 
НисгаЈгс С1 р1и1обор1ицис. N011$ п'оићПсгопб раб 1а 
ћоппс1штсигци'и аГПсћаЈгсопбтттст.

Са всликом тугом смо прнмили весш џа јс 
прсминуо Зоонко Марић. Многобројни су они 
који у Орссју, и у париској области, чувају 
свстлс успомснс на њсговс боравкс и поссте. 
Поред научних радова урађсних заједно: о 
фотопродукиији пиона на лаким јсвгрима, 
прсдложених мстода корскиијс Глаубсровог 
модсла. тако да постанс инваријантан у 
односу на инвсрзију времсна и да сс обсзбсди 
конзсрваиија угаоног импулса у реакиијама 
којс су прапснс прсносом масс, Звонко нам јс 
омогу/шо да користимо њсГову широку 
културу из литсратурс и филозофијс. 
ИсНемо заборавитш тананн хумор којнм сс 
стално нстчиао.

радиониии прско пута жслсзничкс 
станиис, пошто сам са собом из Париза 
донсо нсшто матсријала у ту сврху. 
Завршстак скспсримснта јс ипак одложсн 
долста истс Годинс, када сам коначно имао 
задовол>ство да видим ротаиију 
проузроковану наизмсничним струјама 
различитс фазс бсз клизног коитакта или 
комутатора, како сам (по замислио Годину 
дана ранијс. Вило јс то поссбно 
задовољство али нијс могло да сс порсди са 
дслиријумом радости који јс дошао послс 
првоГ оТ1кри/\а. Мс/ду мојим новим 
пријатељима био јс бивиш Градоначслник, 
Господин Бозсн коГа сам ја вс/\ донсклс 
упознао са овим и са осталим својим 
изумима, и чију сам помо/\ настојао да 
придобијсм. Он ми јс заиста био одан и мој 
пројскат јс понудио нсколииини боГаташа, 
али на мојс разочарсњс, нијс било одзива... 
Мој пријатсљ мс јс пожуривао да сс што 
прс вратим у Париз и тамо затражим 
помо/и Једва сам чскао да то учиним, али су 
сс мој посао и прсГовори отеГли збоГ 
разноразних малих препрека на којс сам 
нашиао, тако да ми јс поврсмсно ситуаиија 
изГлсдала бсзнадсжном.

Коначно. по обављеном послу у 
Сгразбуру, Тесла се вратпо, с пролећа 1884, 
у Париз. Очекивао је да ће за извршенн 
задатак добити обећану велику награду која 
бп му омогућила рад на конструисаљу 
мотора. Али од тога није било ништа и 
Тесла је. разочаран. поднео оставку на 
положај у компанијп. Бечелор му је тада 
предложио да оде у А.мерику и ради са 
Ндисоном. После краћег размишљања, 
прихватио је предлог и јула 1884. годнне 
отпутовао из Француске.

Можемо само замишљати п нагађати 
шта би се догодило да је Иикола Тесла у 
Француској напшао на потпору и обезбедио 
потребна средства за остварење својих про- 
јеката. Вероватно би се тада Француска а не 
Америка дичила проналасцима једног од 
највећих генија уобластиелектротехнике.

Милош Јаикови/х

После годину дана рада у Будимпешти, 
у Централно.м телеграфском уреду. Нпкола 
Тесла. на препоруку господпна Пушкаша. 
управника Уреда. одлази априла 1882. у 
Парпз. у Едисоново предузеће за израду 
динамо машина. мотора п инсталацпја 
осветљења. У Будимпешти је открио 
обртно магпетно поље и двадесетак изума 
заснованих на том и званредном проналаску. 
па се надао да ће их у Француској 
обелоданити п патентирати. п. тако, стећи 
светску славу. Парпз га је очарао и оставио 
на њега незабораван утисак. Тесла ће тај 
сусрет у својим аутобиографскпм записнма 
Моји изуми овако описати:

Никада нећу заборавити снажан 
тисак који јс тај чаробни Град оставио на 
снс. Нсколико дана по доласку тумарао 
им улииама, потпуно збуњсн новим 

лризорима. Било јс много привлачних и 
неодољивих ствари, али авај, плату сам 
потрошио чим сам јс примио. Када мс јс 
Господин Пуи/каш упитао како сс сналазим 
у новој средини, описао сам тачно 
ситуаиију рекавши:" Послсдњих двадесет и 
дсвст дана у мессиује најтеже." Живео сам 
врло напорно, што би сс данас могло 
назвати на "рузвелтовски начин ". СвакоГ 
јутра, без обзира на то какво је времс било. 
одлазио самод булевара Ст. Марссл, Гдссам 
становао. до купатила на Ссни, загњурио 
бих се у воду, испливао двадссет ссдам 
круГова а онда ходао један сат до Иврија, гдс 
сс на. шзила фабрика компаније.

У компанијп Тесла је стекао поверење 
Чарлса Бечелора, Едисоновог пријатеља и 
помоћпика. а упознао се п са другим А.мери- 
канцима. Објаснио им је свој проналазак. 
али није наишао на право разумевање. Сле- 
дећих неколико месепи путовао је по Фраи- 
цуској п Немачкој и поправл>аоелектране.

По повратку у Париз, прсдао сам 
јсдном од чиновника компаније. Господину 
Роу, план за усавршавањс динама и пружена 

јс прилика. Мој успех јс био потпун и 
одушевљени директори су ми учинили 
привилегију да усавршим аутоматскс 
реГулаторе који су били много тражсни.

Но. иочетком 1883. године морао је да 
оде у Стразбур да отклони проблеме у раду 
тамошње електричне централе.

Нски доГађаји из тога града су 
осшавили неизбрисив траг у мом сс/шњу. 
Био сам заокупљсн даноно/хно практичним 
радом, кореспондсниијом и саапаниима са 
звнничнииима, али чим сам био у 
могуНносиш, отпочео сам конструкиију 
ЈедносшавноГ мотора у машинској

Огасс а 1ш 110115 а\гопб с1ссои\'сп Вс112гас1с, 1е 
Оапићс с( 1а 5а\’с, 1с$ циајб с!с 2стип, $оп сићбе ег 
боп рорс. Саусшиге $’с51 роиг$ите аи ^гс с1с$ 
топа$1егсб бсгћсб, с!ап$ с!с$ Лапспсб гс$1сгот 
ргебстсб а по(ге тстојгс.

Захваљују/ш њсму открили смо БсоГрад, 
Дунаа и Саоу, Зсмунски кеј, његову иркву и 
њсГовоГ попа. Доживљај сс насп/аоио 
обиласком српских манастира и шетњама 
којс 1\с остати стално у нашсм сс/шњу.

Рсгтеиех-тој сГсУо^исг ип $ои\'сшг (гс$ 
рагисићсг. Мо(гс Л1$ ОшПаитс ГпкЈиетаи ипс 
есо!е арр1^иат 1а рссћи^о^је аси\ге, ссће ^ш 
арр1^ис ссис тахпнс с!с Каћс1ај$: 'ТспГаш п'сб( 
ра$ ип \'абс ^и'оп гстрћ( тајб ип Гси чи'оп 
аИитс!". Ба с1а$бс с!с СиШаитс рга1циап 1с јси 
сГесћсс. басћат 1а таћпбс с!с 2\'опко. ОшПаитс 
$'сб( спћагсћ а Гт\тсг с1ап$ $а с1а$$с с( 2\’опко а 
ассср(с с1с баспЛсг ипс таипсс а ссис јсипсббе. Јс 
гс\’0Јб 2\гопко, аббЈб раг (сгте, сшоигс с1'ипс 
сћгатс с!е тошагсЈб, бапб роббјћјћгс с!с Гитсг $оп 
ћаћЈшсИс сЈ1»агсис, ћатШат Гсгтс роиг с\тсг 1с 
та(...

Дозволнтс ми да подсстим на изузстну 
успомсну нашсГ сина Гчјома који јс ишао у 
јсдну школу која примсњујс иктивну 
псдаГоГију, прсма Раблсовој максими: "дстс 
нијс аазна која сс пуни ас/\ аатра која сс пали". 
Гпјомоа разрсд јс учио да игра шах. Знају/ш 
Заонкоао знањс шаха, Гпјом сс одлучио да Га 
позоос у саој разрсд и Заонко јс прихаатшо да 
посасти јсдно прсподнс тим младим 
учснииима. Понооо аидим Заонка како ссди на 
зсмљи, окружсн дссстином учсника, бсз 
моГу/шости да пуши сооју уобичајсну 
ш/Гарсту, борс/шссда избсГнс мат...

А ^ОССАбКХУ 0\Ј ОЕСЕб 
ОЕ УУ0.\К0 МАК1С

П0В0Д0М СМРТИ ЗВОНКА МАРИЋА
А Госсабјоп с1и сЈсссб с!е 2\гопко Мапс, 

ГЛсасЈетЈе бсгће с!с$ бсјспссб с( Ппбћии с!с 
2стип от гс<?и р!ибЈсигб 1сигс$ с!с соп-с1о1сапсс$ 
с1сб ба\аШб Ггаждпб. Коиб гсргосЈиЈбопб јсј Гипс с!с 
бс$ Јсигсб, ас1гс$бсс с1’Огбау.

Поаодом смрти Заонка Мари/ш, акадс- 
мика, ЈЈсскоачанина родом, аишс франиуских 
научника упутило је изразс саучсш/ш Српској 
академији наука и Институту у Зсмуну. 
Рспродукујсмо оодс једно писмо из 
Институтау Орссју, нсдалскоод Париза.

Л (оше $а ГаппИс, а 10115 $сб соћсуисб, поиб 
аЈгсббопб поб тсШсигсб рспбссб, роигбијуат 
ајпбј 1а гс1аиоп (1'атјис сјиј пои$ ћај{ а 2\*опко.

Цслој њсГооој породиии, саим њсГоаим 
колсГама, упућујсмо наиш најбоља ссћања, 
наст/аалшју/ш тако однос пријатсљстаа који 
нас јс осзиоао за Зоонка.

ми

КоПапск Мапе-НоеПс, 
Лћпе с( ОиШаитс ћотћагс!

Ј'ајои(с јсј 1с тсббадс с1с $утра(ћје Јс 
СћгЈбћапс Ба/.агсЈ.јоЈШсаи (с1срћопс.

Г/ридодајсм поруку саосс/шнш Кристијанс 
ЈЈазар која сс јааила тслсфоном.

Ог$ау, 1е 5 ћссстћгс 2006 
С'сб( аусс ћсаисоир с1с (гјб(еббс чис пои$ 

аррпб 1а пои\’е11с с!и ћсссб с!с Хуопкоа\опб
МагЈс. ћЈотћгсих $оп( ссих ^иј, а Огбсу с( сп
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РОЕМЕЗ ЗЕКВЕ8, ПЛАТ , Београд, 2002, Библиотека "Посебна издања",
ТаЈисНоп еп уегб де Јеап-Магс ВОКБ1ЕК

*♦* СПОНЕ * * *

:

Јован Дучић, Милан Ракић, Владислав 
Пстковић-Дис, Милан Ћурчин, Сима 
Пандуровнћ, Јсла Спиридоновић-Савић, 
Иво Андрић, МилошЦрњански, Момчило 
Настасијсвић. Растко Пстровић, Радс 
Драинац, Ристо Ратковић, Оскар Давичо, 
Бранко Миљковић. Овакав рсдослсд 
показујс да јс прирсђивач хронолошки 
пропратио развој нашс поезије у псриоду 
оддвавска.

Од наведсних пссника. у Антологији 
српског песншитва Миодрага Павловића 
(Српска књижевна задруга. Бсоград, 1997, 
VIII издањс) нису заступљени Милан 
Ћурчин, Иво Андрић и Оскар Давичо. У 
Бордијсовој збирци налазимо по једну 
Ћурчинову и Давичову песму, док јс наш 
јсдини нобсловац заступљен са три 
одломка и Епилогом из њсговс лирске 
прозе Ех ромо и са три пссме из збиркс 
Шта сањам и шта ми се рогађа. 
Занимљиво јс можда рећи и то да Васко 
Попа, који јс код Павловића заступљен са 
17 пссама, нијс нашао мсста у овој збирци. 
а разлог за то би могла бити чињеница да 
је париски СаШтапЈ објавио нсколико 
збирки песама Васка Попс у заједничком 
прсводу самог песника и Алена Боскеа. 
Напомснули бисмо и то да је Дучић овде 
заступљен са ссдам а у АнтолоГији са 
јсданасст пссама, с тнм што је Бордијс 
изабрао некс песмс које не налазимо у 
помснутој АнтолоГији.

"Српска поезија од сваког прс- 
водиоца захтсва савршсно познавањс 
пссничкс всштине, изузстан дар за 
версификацију, што јс Жан-Марк обилато 
поседовао", пише Данојлић. И зато се у 
овој збирци налазс нс само "нсколико 
всликих момсната нашсг песничког 
наслеђа", нсго и. ако сс тако можс рсћи. 
неколико всликих момената превођења 
нашс посзијс па и поезије уопштс. Како 
истичс Сања Бошковпћ (ТНе 5ош!\ 51а\' 
Јоипш1% \го1. 24, п” 1-2, 91-92. брпп§-битшег 
2003), рсзултат заједничког Данојлићевог 
и Бордијсовог рада јс "више нсго 
нсочскиван”, всћниа пссама "нсмају само 
риму всћ су заправо и неснички преводи." 
Француски прсводилац јс всрно пренсо 
мстрику и звук, који јс изванредно осетио 
код нашнх пссника XIX вска. Ако трсоа 
посебно нстаћи нскн прсвод нашс посзије
XIX вска, пишс даљс Сања Бошковић, 
онда јс то свакако одличан прсвод пссмс 
Лазс Костића 5апш Мапа Јс11а 5а1ше а још 
нстичс н ирсвод Костићевс пссмс Снове 
ашвам, јер прсводилац на француски 
језик успсшно преноси "тон баладс и 
нсзнатно заталасани ритам овс /нашс/ 
нссме". Поглсдајмо превод неколико 
почстних и всћннн познатих стнхова 
помснутс пссме:

Кс\'сх гс\'аш. гсус пхкам.
Есусх ЈсрсНсх ошхНххам,
Еп гсус \'јх. гсус гсхрјгс,
Мам ссх тспих гсусх тоисамх,
Јс псрсих рах гсусх сспгс.
Кадјс рсч о ирсводима нашс посзијс

XX вска, Сања Бошковнћ гшсебно истичс 
да Бордијс успешно преноси "комплексни 
н сксилнцитни псснички стил" Андри-

ћсвог ЕпилоГа књигс Ехромо. Као јсдан од 
најбољих Бордијеових прсвода она издваја 
поему Стражилооо Мнлоша Црњанског у 
којој је песник-преводилац прспознао и 
аутснтично пренсо лутање душе, као што 
показујс препсв уводних стихова овс 
посмс:

Ј'епе епсогезчеИе. а\ ес ип агс Ј'аг%еМ, 
Сиеиам, роиг 1ех 1еиггег, 1сз сегшегз

еп/Јеигз,
Ма15, раг Је1а сез Ном.је хепз Јеја

пха 1егге,
Оп, 5оиз 1е5 реирПег5,је тепегаг топ пге 
роиг /V еп5с\еИг.
Сања Бошковић истиче и да јс прспев 

посме Србија Оскара Давича п на 
француском јсзику постнчна "ода малој 
зсмљи изгубљеној на Балкану међу 
шљивама:

РОЕМЕ5
5ЕКВЕ5
ЂаЈисНом сп ггп I..V

Јсап-Магс. НОШЕИ

11ДАТП

Жан-Марк Бордијс (Јеап-Магс ВогсПсг, 
1940-2001), исгакнути слависта. иначс 
професор руског језика, којн јс био и шсф 
Одсска за словенске језикс (бесПоп б1а\'с) на 
Факултсту за књижсвности п јсзнке 
(РасиИс с1сб 1еИгеб с1 с!сб 1ап1*исб) Унивсрзи- 
тета у Поатјсу (РоЈИегб, Француска). врстан 
познавалац рускс књижсвности и знамс- 
нити ирсводилац поезијс славних руских 
пссника Пушкина, Љсрмонтова. Блока. 
Анс Ахматове, Јссењина, Мсндсл>штајма и 
Бродског. за српску књижсвност сс наро- 
чито заинтересовао када сс срсо са нашим 
књпжсвнпком Милованом Данојлићем 70- 
тих година прошлог вска. а као учссник 
славистичких сусрета у Бсограду, упознао 
сс н спријателшо и са многнм другим 
нашим књижсвницима п умстницима.

Нашу поезију јс ирсводио готово 
чстврт вска, а још дужс пријатсљствовао са 
нашим књпжсвником. Зајсдно су планпра- 
ли да прирсдс антологију српске поезије од 
њсних почстака до данас и то тако што јс 
наш пссник припрсмао дослован прсвод 
свакс од пссама одабранс за будућу 
антологију а сам Бордијс би дослован 
прсвод прстварао у песничкп. Како у 
поговору истпчс Милован Данојлић 
(РозЈасе, 128-129), бројне обавсзе спре- 
чавалс су Бордпјеа да сс томс интензивније 
посвстн. Ио, обојица су всровалн да нс 
трсба да журс са остварењсм заједннчког 
подухвата. Увсрени да јс врсмс прсд њима. 
како нишс Данојлић, "заборавплн су на 
смрт која врсба сваки наш нокрст и сваки 
наш корак. /.../! Када заборавимо на њу, 
смрт сс свети пзнснада; када на њу 
нспрсстано мислимо, мало закасни. али 
увск стиже на време." У пролсћс 2000. 
годинс Борднјс сс тсшко разболсо а нспуну 
годпну дана касније и прсминуо.

Збирка Ростсх хсгбсх обухвага тск 
трсћину ирсвсдсиих, тачнпје - на францу- 
ски језнк прсисваних иссама српских 
пссннка којс јс Борднјс на самрти прсдао 
свом српском иријатсљу. Но, нако јс 
нсвелика ио обиму, у њој се, како сс истичс 
у иоговору, "нашло нсколико всликих 
момеиата нашсг пссннчког наслсђа". Ту јс 
заступл.снодвадссстнатпх нссникаса уку- 
нно 38 пссама п то у следећем рсдослсду: 
Саво Мркал,, Њсгош, Брапко Радичевнћ, 
Ћура ЈакшпћЛаза Костић.Војислав Илић,

О 5егШе Је5 ге\'о11С5, Јс5ргитег5.
6 5егМе (1с5 раухап^
Јапз 1е5 с1\атр5 ег 1е5 рге5.
6 5еЊ\е Јс5ропппех, (1е 1еиг5 сНашх.
6 5егН1с.
(1’емге 1е5 реир1е5 хе геНеИаМ.
Ако прсвести неко дело на страни 

јсзик значи оживети га на том језнку, онда 
су Милован Данојлић и Жан-Марк Бордијс 
својим преводима на француском јсзику 
оживсли песмс напред поменутих српских 
песника. И рсћи ћемо заједно са Данојлн- 
ћсм: "Ако је "краљевски пут ка разумева- 
њу јсдног народа/.../ пут који отвара њсгова 
поезија", ова збирка франкофоним 
"читаоци.ма који желе да упознају Србију п 
њсну културу" пружа "вншс и бољс од оног 
што годинама даје /.../ неупућеиа п 
острашћсна шта.мпа."

Порсд љубави за поезију, Бордијс јс 
гајио "велико пријатељство према једно.м 
народу изолованом п прогнано.м од странс 
многих који су вишс волели да лако осудс 
нсго да учинс напор да разумсју." Стога јс 
ова збирка п спо.меник ирпјатељству 
француског слависте прсма нашс.м народу. 
У исто време. она представља и својеврстан 
псснички споменик пријатељу. пријатељ- 
ству. заједничкој љубави прсма књижсвно- 
сти п поезији. заједничком раду на 
превођењу српске поезнје. Настала као 
плод синсргијс француског слависте. 
нрсводиоца п песника п српског песника. 
романистс и прсводиоца, ова збирка је, у 
овим исторнјскнм трснуцима нама изу- 
зетно драгоцсн, залог и доказ пријатељства 
француског п српског народа.

"Кадаједан вслики песник проговорн 
на нском језикучто је као да сс у том народу 
и родио", сматра Радивојс Константи- 
новић, којн још истиче да "у процесу 
поетскс мстампсихозе - а превођење 
посзнје у нску руку то п јесте - прсводилац 
пружа уточиштс гснију." Захваљујући 
напору нашсг књижевнпка и прсводиоца 
ова збирка јс углсдала свстло дана. Песме 
српских пссника добилс су у франкофоним 
љубитељима п поштоваоцима поезијс 
другу домовину. И ту остају као 
свсдочанство да генијс нс нрипада једно.м

!

1

народу, нсго свим народима.
Радмила ОбрадовиН
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Е!\5Е1СКЕМЕ1\Т МЈ ГКЛМСЛК ЕАХССЕ ЕТКл\'СЕПЕ **** * *

СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ЛЕСКОБЦУ
Мијалковпћ, професор фраицу- 
ског језика у пнротској Гимна- 
зији. Треба напоменути да су 
учесипцн целодневиог семииара 
пзразили велнко задовољство 
овом акцијом, јер су нредавачи 
обрадили методнчки прпступ 
обради једне лекције за основне 
тколе као и једне лекције за 
средље школе. На крају семпнара 
свим учесницима подељени су 
СО-п са Впдео клиповима са 
фраицуским песмама у Караоке 
систему.

Предложено је. такође. да 
сви оии који нису учлањени у 
Удружење постану чланови ове 
сталешке организације. Дато је. 
порсд осталог, и образложење да 
се учлањењем постаје члан Ме- 
ђународпе федерације профе- 
сора француског језика (Рес1ега- 
Иоп Јп1сгпаПопа1е с!е ргоГеззеигз с1е 
ГгапдаЈз - Р1РР). Треба магласити 
да су скоро сви учесници семи- 
нара приступили члапству.

Ваља. иајзад. истаћи да су овп 
семииари широм Србије орга- 
низовани уз материјалиу помоћ 
Француске амбасаде у Београду. 
После разговора са надлежним 
функционерима изражеио је 
задоволЈСТво због одржавања 
семинара и жеља да се са том 
активиошћу настави и даље у 
другим окрузима наше земље.

У оквиру својнх активиости 
за ову годииу. Удружење профе- 
сора француског језика Србије 
(АззосЈапоп с1е ргоГеззеигз с!е 
Ггап^аЈз с1е бегђје) донело је одлуку 
да се оргаиизују семинари по 
регионпма под насловом "Кепнзе 
а пјуеаи с1ез соппајззапсез е1 
атећогапоп те1ћос1о1о§фие5 с!е 
Гепзејдпетет с1и Ггап^ајз с1апз 1ез 
есо1ез ргјтајгез с1 зесопсјајгез еп 
бегђје". Да би се остварио овај 
значајан н дооро зампшљеии 
пројекат. аигажована је др Татја- 
на Шотра. доцент на Филоло- 
шком факултегу Београду, која 
управо студентима предаје 
иредмет Методнка наставе 
француског језнка. Она је. у 
сарадњи са сарадницнма. форма- 
терима пзабранпм од стране 
Француског културног цептра п 
Минпстарства просвете Репу- 
блике Србије. држала нредавања 
натему "Комуникативнн прнступ 
/ настави фраицуског језика" у 
сарадњн са поменутим форма- 
терима. Како у време избора 
форматера. грубп.м нехатом 
Одељења Мниистарства тј. 
Школске управе у Лесковцу, 
ниједан колега илн колегпиица из 
нашег округа. иако се баш код 
нас по некп.м иепотврђеним 
подаци.ма највише изучава 
француски језик. нпје изабраи за 
ту функцију. Удружење је 
ангажовало едуковапе форма- 
тере из околних округа који су 
сарађпвалпса госпођом Шотром.

Почев од фебруара 
године семииарн су одржаии у 
Београду. Пожаревцу.
Пазару. Лесковцу и Бору.

За иаставнике н професоре 
француског језпка Јаблаиичког 
округа семинар је одржан 14. 
октобра 2006. годпие у Свечаној 
сали лесковачке Гимназије. 
Семинару је прнсуствовало 
двадесет колега п колегиннца.

ове

Новом

1
Др Душан Јањић, доСштишк Дчпломе 

џоживотноГ почасноГ члана 
са Предссдником Удружења

На самом почетку семинара, 
нредседник Удружења уручио је 
професору др Душаиу Јањићу 
диплому доживотиог почасног 
члана (тетћге ћопопз саиза а ује) 
Удружења профссора фран- 
цускогјезика Србије "за заслуге у 
иапору за очување фраико- 
фоније и нромоцију фрапцуске 
цивилизације у Србији" ("роигзоп 
сГГоП с!е таЈпИеп с1е 1а Ггапсорћотс 
с! с!с рготопоп с1е 1а сЈуШзапоп 
ГгапдаЈзе сп бегћјс"). Чии уручења 
Дипломе срдачно јс поздрављен, 
како од стране старијих колсга 
којима јс г. Јањић оио својеврс- 
мено саветник при Просветио- 
педагошком заводу, тако и од 
стране млађих колсга којима је 
оио професор иа Филолошком 
фа култету у П ри I птиии.

Семинар у Лссковцу, порсд 
госнође Шотра. водила је и 
колегиница. форматер Славица

Тодор Јордипоо, 
Председпчк Удружења

Дсшаљ са ссмшшраТатјана Шотра са профссорима

18



Е№Е1Сј\ЕМЕ!УТ ОТЈ ЕКА№(/А15 ЛАј\С(ЈЕ ЕТКЛМСЕКЕ ******

Е^бЕШ^ЕК ЕЕ РКА1ЧСА1б - 

- ЕЕ РК1УЊЕОЕ ОЕ ЕА СОМММ^АТКЖ ?
СО!\СЕРТ10^8 N0^ 

С01ЧУЕ1\Т10ШЕ1ХЕб
Е'арргепНбба§е с1еб 1ап1»исб еггап^егсб 

еб1 геббепп раг 1ез ас!об сотше ипе таПеге 
бсо1аЈге рагтј сГаШгсб. Сеих ^иј 
сотргеппет ђјеп Гјтропапсе е1 1еб ђи1б 
с!е ГарргепПбба§с с!еб 1ап§иеб е1гап"егеб 
бот гагеб епсоге. Иеб ргоГеббеигб Гот Гасе 
атб! а с!с потђгеих ргођЈстеб сШТегетб, а 
раПЈг с!еб Гас1сигб сГогсЈге 1есћш^иејибци'а 
ГеббепиеК Е1 угајтеш, П п’еп Гаи1 раб р1иб 
роиг бе бепиг сЈетоиуе ои ргебцие 
с!еб1тегеббе. Уоиб роиуег јта§јпег сеие 
бЈШаиоп ес 1ои1 се 4111 еп гебике ?

Иесеттеш оп т'а сопПе 
ГогсапЈбаиоп с!и (гауаП с1и Раг1етет 
бсоТаЈге. Еп робЈиоп с!е соогсПпа^псе ј'а1 с!и 
габбетђ1ег 1сб тстђгеб ди раг1етеШ е1 
Наппотбег 1еигб асиуЈШб. Тот с!е биие ј'у 
ај (гоиуе ипе рагГаие оссаб1оп с!е 
рготоиуојг 1а 1ап§ие Ггапс^аЈбе е11е то1пб 
цие ј'аје ри Гајге с'е1аЈ1 с!е тођШбег 1еб 
е1еуеб ашоиг с!еб аси\теб циј сЈоппегаЈет 
с1е Гесћо а 1еигб тебба^еб. Е1 ђјеп биг ци'П 
у еп а\'аи ђсаисоир. А\'ес ип "гоире 
сГарргепатб Ггапсорћопеб. ег а\'ес с1'аи1геб 
с]ш пе 1е бот раб, оп а ргераге 1а ргојесиоп 
с!и ГПт е1 с!еб рћо1об ^сГоп а рпбеб 1огб Пе 
посге бејоиг а брПц аи сопсоигб 
1тетаиопа1 с!е 1а сћапбоп Ггап?а1бе.

1тргебб1опееб с!е 10111 се ^и'оп а \'и ес 
\'еси а брНи оп а еббауе с!е 1гапбтеиге 1еб 
ђоппеб \чђгаиопб е1 Гћобр11аН1е Пеб 
брНшЈб. II те бетђ1е ци'оп а геиббј а 
геуеШег Пта§1паиоп е1 1а сгеатте с!еб 
е1е\'еб. Се чиј б'епбии. се бот с!е потђгеих 
раппеаих, ГПтб е1 рћо1огеропа2:еб цие 1еб 
е1е\'еб от Га11б а\ес раиепсе е1 
етћоибЈабте. ћеб е1е\еб у от ехробе 
1еигб ЈтргеббЈопб с!еб \оуа§еб бсо1аЈгеб а 
1га\'егб 1а Со1е сГЛгиг, еп Акасе, а Рагјб. 
ћа тјбе еп ра<»е с!е себ та1епе1б. Пот 1е 
сотепи е1 1е сагас1еге бот аббег уапеб, 
ргебете 1е Гпт сГипе 1ага:е соИађогаиоп.

А 1га\'егб себ аси\ теб сотр1ететаЈгеб 
оп а Пхе 1оиб 1еб е1ететб - §гатта1ге, 
уосађићиге, с1\'П1баиоп - тсИбрепбађ1еб а 
а с ц и е г ј г 1 е б с о т р е I е п с е б сЈ е

соттипјсаиоп, а ргепПге 1еб ћађјшс1сб 
1ап^иа§1егеб. А Госсаб10п Неб се1еђгаиопб 
бсо1а1геб ^иеЈсоп^иеб, 1еб е1е\'еб 
Ггапсорћопеб бе бот ехегсеб с!апб 
Пп1егргс1аиоп Пеб сћапбопб Ггапда1беб с1 
с!апб 1еб аси\ч1еб бсет^иеб еп ГгапдаЈб, циј, 
а 1еиг 1оиг, бот Пе\'епиеб 1е \'ећ1си1е с!е 
Гетга?петеп1 ^гаттаНса!.

ћа брћсге сГасиоп Пи раг1стст 
бсо1аЈге еб1 1геб 1аг§е е1 сћ\'егбе% Ое 
потђгеибеб асиујгеб у бот гереПог1ееб 
с!от ПтрегаиГ еб1 с!'еГГесшег 1а 
соПађогаПоп ђј, т ои тићПа1ега1е а\'ес 
сГаииеб оп*ашбтеб бетђ1ађ1еб. Еп 
ратсиПег, с'еб1 а\'ес 1е бес1еиг поп- 
бои\'ететета1 ^ие сеие соИађогаПоп а 
с!оппе с!еб гебића1б Га\'огађ1еб. С'еб1 а1пз1 
^и'оп а Га11 соппајббапсе а\'ес МИе Мапе 
РоитеИе. Е11е б'еб1 гепсЈие еп 5егђ1е, а Нгге 
оГПсЈе1 аиргеб с1'ипе оп*атбаНоп поп- 
^ои\'ететета1е, сотте ипе \'о1отаЈге. 
ће 1оси1еиг паНГ, сеие рете Вогс1е1аЈбе а 
ассерш с!е б'еп§аеег биг 1е р1ап еПисаНГ: 
е 11 е п'а\'а11 раб с1'ехрег1епсе Не 
Гепбеј^петет, тајб е11е еп а\гаи аббег 
Папб 1е ГгауаП а\'ес 1еб јеипеб. Роиг е11е, 
с'е1аи ип сћа11еп§е, ^ие^ие сћобе с!е 
поиуеаи. Роиг 1ез с1е\геб, с'е1аи ип 
гаГга1сћ1ббетепг, ^ие1цие сћобе 
сПпћађиие! е! ПЧтегеббат.

Сопсетат 1е с!егои1етет с1еб соигб, 
МагЈе е1 ток поиб поиб боттеб 
сопсетгееб биг 1а сотр1ететап!е Папб 1е 
сотепи с!ез соигб : роиг рои\'ои ђјеп 
гухћтег 1ез соигб П Га11аи 1ез ргерагег ђјеп. 
Оп б’еб1 т1б с1'ассогс! Пе 1аЈбзег 1а рг1оп1е а 
1а рћопеПцие е1 сГеппсћк 1ез бГгисшгеб 
с!от 1еб тапие1б сНбробеги, еп сотђтат 
р!иб јтепбјуетет 1е \осађи1аЈге, 1а 
§гатта1ге, 1а бутахе е! 1а с1\'ШбаПоп.

ЕпГт. је реих сНге Ггапсћетеп! 
^и'аргеб сЈеих то1б с1е сеие соНађогаПоп 
1оиб етјет сотетб с1и ђПап 4111 еп 
гебићаи - Магје. теб е1е\'еб е! то1.

Ма1^»ге ба 1опс»ие схрепепсе с!с 
ргоГеббеиг с!е ГгапдаЈб, ГатеигсЈесеб П§пеб 
пе бе бет раб сарађ1е с!е раг1ег с1е 
Гспбеј^пстет ^и'еп 1аги ^ие ргаПсЈсп. 
Роиг^иој ?

ТоШ сГађогс! рагсс сјис, с!апб 1еб аппееб 
ст^иаШс 1а рссЈа^о^Је, 1а сћсЈасП^ие е11а 
теТћоПоШ^Јс п'е1ајет раб Гођјс! сГешскб 
с!апб 1ез ПераИетеШб с!с 1ап1»ис с1 с1е 
НиегаШге а 1а Расике Пе Ве1&гас1е, се 
сгеа11 р1из 1агс! сепајпб ргођ1етсб аих 
ргоГеббеигб ци1 у еШЈет ПсепсЈеб. Еп ГаЈН 
Пб гГеипет раб ргерагеб а епбеј§пег бе1оп 
1 е б т о с! е 1 е б р е с! а 15 о % 1 сј и е б с I 
те1ћос!о1о1пчиеб еиђПб. Оио^ие 
патгеПетет т1п§иеб раг 1е бепб 
Шеог^ие е1 тете рћПоборћ^ие с!е 
Гепбеј^петет, себ ргоГеббсигб еШЈет 
етгауеб саг Пб с1е\'ајет сопбасгег ргеб^ие 
1ои1 1еиг 1етрб а гебоисће с!ез сћГПсићеб 
^иоПсћеппеб.

ИЧт сГеппе еих, Гашеиг с!и ргебет 
агПс1е. пе сасће раб ^ис сЈапб боп 
епбеј^петет ПотЈпаЈет с!еб сопсерПопб 
п о п соп уепПоппеПеб : р1и(б( 
ПтргоуЈбаПоп ^ие 1е бубЈете, 1а сгеаН\'11е 
^ие 1е тос!е1е. ПпЈПаПуе ^ис 1а гоиПпе, 
ПпбрЈгаНоп ^ие ГараППе. Роипат, П 
боићбпе ^ие с!е геПеб сопсерПопб с!е 
ргосеб с1е Гепбеј§петеп1 (аисјиећ бе1оп ки, 
Пеуајет ргепс!ге рап беб аисН1еигб) 
сотепајет Пе ђоппеб бо1иНопб, с!е Га(?оп 
срГип те1ћос1о1о§ие р 1 иб сотре1ет 
роиуаЈ! у 1гои\'ег с!и тагегје1 роиг ипе 
теШоПе ес!исаП\'е Ггисшеибе.

Е’аШеиг с!е себ Н§пеб пс рои\а11 
аррП^иег себ сопсерПопб ^ие сГипе 
тапјеге поп буб1ета1цие. МаЈб 1е биссеб 
п'а раб тијоигб ГаЈ1 ПеГаш. С'еб1 а1пбј, 
^сГетге аииеб, беб с!еих ђасћеНегеб с!и 
1усее с!е Кпјагсуас, ЦПјапа Уисапоујс е1 
е12опса АпсЈјсПсоуЈс, от, а с!еих регјобеб 
сПбПпсШб, ођшпи 1а ПеихЈете е1 1а 
иојбјете р1ассб аи сопсоигб ог§ашбе 
аШгеГоЈб раг ГАббосЈаНоп Уои§об1а\че- 
Ргапсе с! от гстропе ип бејоиг с!с сћх 
Јоигб а Рапб. П'ашгс рап, ГАтђаббаПе с!е 
Ргапсе а атчђие ипе ђоигбе а МПепа 
Когјс, боп еШсћате а 1а Расике с!е 1еИгеб 
с!е ПЈпЈуегбЈгс с1е КНб, аПп с!е бијуге ип 
соигб с1е рсгГссНоппстет с!е Ггапдагз Пе 
с1еих бепкипеб а АпПђеб.

Еп §1Пбе с!с сопс1иб1оп : бј Гатоиг с!е 
себ Н§пеб п'еии1 раб рагНсиНегетет 
боПс1с с!апб 1с сЈопкипс с!с 1а теШоскНоЈНе 
(пкиб рагГоЈб ипк]иетет Јта81паНП), ба 
сотрсшпсс ргоГсббЈоппсИс пс роити1 
с1гс гепибс сп саибс - 1стснпб сп бот бсб 
пауаих шиуегбјпигсб (таћпбс е1 скктгаО 
бошспиб а Г1Јт\'сгбке с!с 1а 8огђоппс 
РЈоиусНс Рапб III, бгасе попиитст аих 
ђоигбеб с]ис НП а\'аи атћђиссб 1е 
Соиуегпетет ГгапдаЈб.

Јазпа Нп гс

КШо 1мто\'1С> Л7х Ше с!а$$с (1с/гап<?ај$
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* * * ЕХШС.ХЕМЕХТ оа ЕКЛ.ХСЛ1Х ТЛХСОЕ ЕТКЛХСЕКЕ ***

Н18Т01КЕ У1СНУб3015Е
РагГоЈб оп еб1 хтајтет $1ирк1е. Оп 

аиепс! цие сЈиекцГип 1е ргепс! раг 1а тајп 
роиг 1е ттђаИег еп Ргапсе. Е1 роиг Гу 
1ај$бег Гајге ип сепајп сетрб. 1*1 Сиге 
епсајббс раг 101 (ђјеп-биг. оп у ки.ббе 10111 
се: аг§ет, с1 ип реи р1иб). Сотте да... 
С'еб1 ип реи пор, е\1<Јеттет. Оп пГа сИи 
«с!сб сопсоигб. п'ћеб11е раб!". Је п’ај раб 
ћебјсе е1 ипјоиг оп пГа тГоппе с]ие јНгаЈб а 
УЈсћу. Сотте да... Се с]1и \ еих сћге чие, 
рагГоЈб. с'еб1 раб 1гор сћГПсПе с!е с1е\еп1г ип 
б(а§шге. Л1огб. с'еб1 ои <;а. Ујсћу ? Ј'ај 
сопбиће 1а сапе. 1еб рге\иб10Пб те1ео, 
Аи\'ег§пе, ђоп, раб та1, с’еб1 јиПки тајб П 
пе Гега раб бј ећаис!... .Гај пие - ^иеИе 
сапЈси1е аи сетге с!е 1а Ргапсе!

а\'а11 рагсоиги 1а Ргапсе. Е1 с]иј пГа сћ1 сјис 
\7јсћу еии11ош а Гаи рапјсићеге.

Са\*Пат еићс Гашге Тоиг с!е Вађс1 
(с'е1аЈ1 ип сотрћтепО ои поиб ра$$Јоп$ 1а 
р1иб §гапс1е рагпе с!и (стр$.

1-е$ ктсћб, 1а сопГегепсе таиуигак: 
сћасипе а оГГеп с]иек]ие сћо$е сГипћбаћ1е 
е! рпи^ие. ће.б тегсгесћб, рге.бетаћопб... 
С1е, Насћеие, Ојсћег Гата.бћсЈие! Оп а 
арропе ип 1а.ч с1е Н\те$. С1е а е(е 1геб 
§епегеи$е.

ћеб рагсоиг.б (ћетаи^исб цие ј'ај 
б1п\1б: епбС1§пег 1а цгаттаЈге е11е кх^ие 
сГипе татеге \ч\*ап1е, Гауопбег 1а 
соттипјсаиоп ога1е. епбеј§пег 1а 1ап§ие 
е1 1а сикиге е1 епПп, епбеј^пег 1а 
С1\Јћбаиоп: пиеих соппакге е1 сотргепске 
1а босЈСие Ггап^аЈбе. С'е.б1 ра$ роб$1ђ1е с!е 
$иј\те с!апб ип тојб ини се ци'оп а оГГеп се 
ци1 \геш сћге цие ГоГГге с1аЈ1 боћс!е е( 
сћ\-егбе (се сри \еш аиббј сћге срГП еии1 
робб1ђ1е, роиг ип реи аи тоЈп$, с!е 
гесопсШег с!еб сЈебЈгб ргоГеббЈоппе1б а\'ес 
с!еб сЈебЈгб регбоппе1$). ОиапГа тои с’еб1 
пеб сћГПсПе сГећге ип с!е себ рагсоигб роиг 
еп раг1ег е! с!е тенге 1еб ашгеб с!е Гашге 
со1е.

ро.бјиоп с1'е1е\е. Оопс, сћа^ие Гојб ^ие се!а 
бетаЈ! а ГЈп.баћбГасиоп с! а 1а ГаН^ие 
репс!ат сепат.б Гга§тсп1б с1и 1га\'аП, 
с'еић1 гесотрепбе р!иб 1агс! раг ип рћПбк 
и*ои\'с сћт.б ип ашге.

II п'у ауајет раб с!е бијс(б боипћб аи 
1ађои (раг1ат с!еб еп\'егб с!е 1а босЈе1с 
Ггап^акбе). Роиг поиб, ипе ђеће оссабјоп 
роиг ПеГаЈге ссгиПпе.б Шибјопб с!с 1а босЈе1е 
Ггап^аЈбе сотте тосктпе с1 геу:1ес; се 
п'еб1 ра.ч с]иапс1 тсте 1е теШсиг с!с$ 
топскб робб1ђ1сб. II у а\'аи с!сб тотсШб 
ои ј'сиајб \таипст Ггарре раг сегиПпеб 
соппајббапсеб.

Е(ат бегђе, се1а \'оиб бои1а§е 
сГарргепсће срГП у а сГаШгеб срП бот р1иб 
јтроћб ^ие \ои$. 0и1 ргаПс]ист сГашгеб 
тапЈсгеб ћусиеп^иеб, с1 сГаииеб ћа1Иик1еб 
с]и'ип бегђе п'арргои\'еган раб. ћсб 
ВгебШепб от гергосће аих Ргап^аЈб 1еигб 
ташсгсб ћу^јепјцисб ; 1ез Ргап^ак 
а\оиа1ет сцГПб еиПет 1сб таи\'ајб 
сћаиГГсигб (е1 тој, је 1сб ај и*ои\'еб 
ехиететеш роћб е1 раПеШб). Оп сћбсшаЈ! 
ћђгстет 1еиг $уб(ете јисћсјајгс. 1е 
гасЈбте, 1а роћПсјие, 1а ГгапсорћопЈе.

ће ргодгатте сикигс1 е(а11 псћс. Роиг 
баПбГаЈге сћас]ис ргсГегспсе. Осб П1т$, с!еб 
сопсеПб, скб с!е§иб1аПоп$, с!и (ћеа(ге. с1и 
броп, с1е$ ассћегб, схсигбЈопб... Оп б'еб( 
рготепе с!ап$ ГАиуегупе, оп еиП1 сћоцие 
раг ћуоп, с1 ГабсЈпе раг СкгтоШ-РеггапП 
е1 бсб сопмгисПопб еп рјегге с1с 1а\'е. оп а 
с1есои\'ег( 1с ргосеббиб ГатабПс]ие с!е 
ГађпсаПоп сГип с!еб р1иб ебПтеб Гготацеб 
с!е Ргапсе, оп а \'и Уикапја, 1е рагс 
уокап^ие сГАиуег^пс. бсб рау$а§е$ 
ГабстпаШб е1 ргс.б^ие ех(га1еггеб(геб. Ех(га, 
еп 1ои1 саб.

Оопс... јебШббаПбГак.
Е( ип реи р1иб ^ис се!а.

Аи с!еђш, ј'е(ајб еп реи ге.чегуе... јс те 
биЈб сћ( аНепс!б. оп \'а \01Г. Л 1а Гт <Је 1а 
сЈеихЈете бетајпе ј’ај с1и гесоппакге ип 
а\Пб С]Ш бе гепГогсаЈ( с1е р1иб еп р1и$: 1еб 
арргосћеб еииет биГПбаттет ПехћИсб е( 
сћуегбеб, Госаћбееб еп се сјш е(а1( 
ргјтогсћаћ ргебцие (оиб 1еб епбеј<»пап1б 
ех(гаогсћпајге$. II у а\чи1 ипе епбсј^пате 
^ш пе поиб р1ајбај( раб. А \чНх ћаи(е, ј’ај 
еббауе с!е с1еГепс1ге боп аиЈтсЈе ип реи 
тПехЈђк. сгеат ипе а(тобрћеге (епсЈие е1 
(гор бћепсјеибс; тајб сеие а(П(ис1е те 
1:епаЈ1. тој аиббћ 0’аШге рап. ^гасс а ссИс 
а(П(ис1е е( аих сенаЈпеб ашге.ч ^иаћ(е$ с!е 
сеие спбе1§патс је те бшб гепс1и сотр(е. 
р!иб ци’ауап( е( сГипе тапЈегс р1иб 
соп\'аЈпсатс, ск тсн скГаш.ч е1 с!е 1а

Је пе \*ајб раб соттетег к \оуа§е, ш 
кб <к]шреб с!е ћа.ма сри поиб сопбиЈбаЈет 
јиб^и’а 5(габђоиг11. себ 1оп§иеб е( с1игеб 
ћеигеб ои поиб еПопб соћеб аих бјесгеб (1а 
ћ§пе сћгес(е јибс]и'а \;кћу. Гаш ра$ 
сћап^ег кб тоуепб ск (гапброПб, пј бе 
ђаћас1ег а\'ес (ои$ се.б ђа§а§е$ еп 
сопбићат 1еб ћогајгеб цие11е с1го1е с1Чс!ее 
таЈб тојпб сћеге. роиг 1е тотеш), пј кб 
\’апап(еб с!е Гћеђсгцетет... Воп. раг1ап( 
ск Гћеђегцетет. је с1оЈб сћге ^ие 1а р!ирап 
с!с пои$ а геГи$е сГегге ћеђегцее с!апб ипе 
ГатШе. Је пе пје ра$ скб а\атацеб с1'ип 
ћеђегцетет рагећ. Оеб ехрегјепсеб с!е 
теб соћесиеб ћеђегцеб с!апб с!ез ГатШсб 
е(ајеп( сћГГегетеб 
таи\'ајбеб... А1ог$, тој. оп пГа тбсаћс 
с!апб 1а УШа <Је ГЕигоре. кпе Тоиг ск 
Вађе! с!апб 1е беп$ песаПГ... (гор ск 
регбоппеб п'оп( ра.ч сГашгеб сћо$е$ а 
ГаЈге чие <Је пеп ГаЈге ($ј оп Гаи сјие^ие 
сћобе с’е$( с!и ђгиј(). је $иј$ ешге ипе ГоЈб 
с!апб 1а сијбјпе согптипе роиг п'у геуепЈг 
јатајб р!иб. МаЈб. реШ-Стге с]ие с'е(ај( топ 
ргођкте. с]ие је $иј$ ип реи (гор $аи\га§е. 
Еп еПе(. се $от с!сб сћобеб чи'оп \'а 
оиђћег.

Сс ^ш геб(е Пхе роиг (оијоигб се бот 
с!сб гетегсјетешб е( с!е.б сотрћтст.б 
сопсеташ (ои( се сј(П бе раббак аи 
Са\Лат (Сетге с1’Арргосћеб ХПЧ атсб с!е$ 
1*ап§ие$ е( скб Мссћаб): с|ие11е есЈиЈре (1е.б 
апјтасеигб. а<јт 1 п 1*з(га(јоп, спбеј-

Рге(1га% Зиш ко\чс, 
1усее ск ће.бко\'ас(ге.б ђоппе.б ои

§пап($...). с]ие1 ркп.бјг!
0'арргепс1ге... Е( с1'арргепс1ге а

арргепсЈге.
Е( 1а уШс! Е( скб рагсб! Ј'ај геисотгс 

ипе 1б1апс1аЈбе сјиј. а 1а сћГГегепсе с!е тој, С(1\’И(1П1
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ЕМЕШ^ЕМЕИТ 0{/ ЛМЛГ&В ЕЛУСОТ ЕТКЛтЕКЕ 

ТЕ8Т ОЕ ЕА1ЧС1ЈЕ ЕТ ОЕ С1УЦЈ8АТКЖ ГКА1ЧСА13Е8

***
***

1. Робег 1а ^иебПоп :
а) 81, је Гате.

1-е 20 Геупег.
20 еигоб.
Иоп, је п'еп ај раб.

2. Кеесгјуег 1а рНгабе еп теиап11е уегђе аи раббе сотробе :
II пе сН1 гјеп.......................................................................................

ћ)
с)
<1)

3. Сотр1е1ег ауес 1еб ргопотб ге1аиГб: 
а)Н те раг1е с1еб атјб 

ђ)Са јеипе П11е а......
је соппајб цие1чиеб-ипб. 
је т'ас1геббе еб1 ђ!опс1е.

4. МеИег аи сНбСоигб тсНгеси:
а)Р1егге ђетапђе: “()ие11е ћеиге еб1-П ?”...........................................................
ђ)РЈегге т'а сНи “Је ујепб <Ј'атуег, је уајб 1ои1 ђе бијге те теПге а иауаШег”.

5. МеПег а 1а уо1х раббјуе 1а рћгабе бијуате:
Оп ауа11 Неја еШепсЈи сеие саббеие...............................................................................

6. Тепптег 1а рћгабе бсиуате:
811и е!а1б уепи ћјег,......................................................................................................

7. ТгаскНбех еп ГгапдаЈб: 2ао гт је б!о П1б1 Поб1а јисе, паПат бе с!а се§ Поа би1га.

8. ОиеПеб боп! 1еб 1го1б р1иб §гапс!еб \м11еб еп Ргапсе?

9. Ои бе 1гоиуе 1а Сатаг§ие ?

10. Сиех ^ие^иеб апс1еппеб со1оп1еб Ггап(;а1беб еп АЈГпцие :

11. Оси сит Каро1еоп ВопараПе?....................................................................

12. С)ие1 рое!е Ггап^аГб <Ји Х1Хете б1ес1е соппајббег-уоиб?............................

13. Оп се!еђге сеие аппее 1е сетепаие с1е 1а тог! с1'ип §гапс1 ре1п!ге Ггап^аЈб.
боп пот еб!...................................................................................................

14. С)и'еб1-се цие с'еб! чие “Иоие-Оате с!е Рапб”?...........................................

15. СотШеп с!е Ггапсорћопеб у а-1-Н аи Сапађа? а) 3000000; ђ) 5000000; с) 7000000
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АКТИВНОСТИ ДРУШТВА АКТИВНОСТИ ДРУШТВАз|«ИН«

ТАЈНЕ ФРАНЦУСКЕ КУХИЊЕОРГАНМ ДРУШТВЛИЗБОРНА СКУПШТИНА 
ЛРУШТБА У »слпкој сали Центра за скономику 

дома1шнства у Лссковцу одржано јс, 2. 
јуиа, јсдио веома заипмлзнво ирсдавањс. 
Прсдавач јс био Владимпр Павловић, 
лсктор за фраицуски јсзик иа Филоло- 
шко-умстиичком факултету у Крагу- 
јсвцу. ниачс носнлац впсоког фрапцуског 
одликовања Витсз лсгпје части, Лссков- 
чанима всћ добро позпат својим доприио- 
сом раду пашсг Друштва. Овога пута г. 
Павловић јс говорно о француској кухи- 
њп и показао сс као њсн врстан зналац и 
интсрпретатор францускпх гастро- 
номских умећа. Прсдавању јс дао иаслов: 
Прехрамбена култура као део фриниуске 
ншшоналнс'културе. С правом. јер како 
јс истакао п доказао, "фраицуска кухиња 
јс саставип дсо врло богате и разноврснс 
фраицускс културе", а "храна у Францу- 
ској, наставпо је ои, ипак је нсшто впшс од 
храпс. Она је дсло једиог вишсг ритуала, 
култ..."

Уследнла је нрнча о историјским, 
соцпјалнпм п културиим карактсрнсти- 
кама францускс кухпњс, о њеиој рсгио- 
налиој разноврсности, њснпм квалитс- 
тима. Низали су сс потом примсри јела, 
рецепти за њихово сирављање, иа 
иримср. 1е доеи/еп (1аике, 1е сос/ аи \ш, па 
умаци који су прославили фраицуску 
кухињу, бсшамсл у ирвомс реду; чувсна 
рибља чорба 1а кокИ/акеже нијс сс смсла 
изоставити, нп алзашки шукрут, Гово- 
рило сс о разним предјслима, десертима 
који су култни дсо обсда. апсритпвима и 
дигсстивима. винима, кафи. супи од лука 
као "лску" да сс сузбије мамурлук... 
Закл.учак јс бно сфектан: "Храна као 
саставнп дсо гсле-сиих уживања. садржи 
елементс сроти-кс". И сасвим на крају. 
аисгдота о Епглс-зима који "једу" и 
Французнма који "ссхраис"!

Жнво, заиимљиво. духовито, иадахиу- 
то излагање г. Павловића иаишло јс на 
топао прнјем публикс нобравши дуг 
аплауз. Послс предавања посстпоцн су 
имали приликс да сс нослужс францу- 
ским специјалнтетима - ОшсНе 1огг(ипе, 
ТаМеакхЈгамех...

Јсдном рсчју, всче за памћење! 
Прирсдили су га лссковачки Цснтар за 
скономику домаћннства п нашс Друштво 
Србија-Француска.

Прслсслник : Душан Јањпћ, профссор 
унивсрзитста

Нзвршииолбоп:
1. Свстлана Наумовић, инжен»ср

Пзбориа скупштпна лссковачког 
Друштва Србија-Француска одржана јс 7. 
маја у просторпја.ма Друштва. Скупшти- 
ни јс присуствовало 35 чланова.

Днсвни рсд скупштиис садржао јс 
нзвештај о раду Друштва у протеклом 
нсриоду. пзвештај Иадзориог одбора, 
пзвсштај о финансијском пословању, 
расправу о поднсти.м пзвсштајнма п нзбор 
оргаиа Друштва.

Подносећи извештај о раду, прсд- 
седник Друштва је. иајпре. нстакао да јс 
Друштво ' деловало у складу са циљевима 
формулпсаним у Стагуту, који сс 
ирвенствеио односс на развнјањс п 
неговање српско-францускпх веза п на 
ширењс франкофонпјс, обухватајући, у 
всзи с тим, упознавање са врсдиостима 
францускс културс н цивилизацијс п 
проиагпрањс француског језика. Дру- 
штво јс, у ствари. наставило са актив- 
ностима одржаванп.м у прстходно.м 
раздоблл*. проширујући нх п уводсћп новс 
облпкс рада. Организовали смо. тако, 
бројиа предавања. књпжсвнс вечсри. 
трнбнпс, иро.моцијс. затим поетско- 
музичкс всчери. всчери шансоиа посебно. 
лнковне изложбс. иројекције француских 
филмова. наставплп с.мо, такође, са 
итампањем нашсг л иста А л I сјанса."

Председиик Друштва јс потом ширс 
оворно о актнвностима. нзразнвши 

задовољство оствареним резултати.ма у 
разним областима рада. Нагласно јс да је 
успостављена солидна сарадња са Фран- 
цуским културним цснтром у Београду и 
Француски.м цеитром у Нншу. као п са ио- 
јсдини.м локалпим установама (Културни 
центар. Народна бнблиотека. Ги.мнази- 
ја...). Указао јс н на проблеме са којпма сс 
Друштво суочава (нсдовољна матери- 
јална срсдства за рад. незаинтерс- 
сованостједногброја чланова).

Послс извсштаја Надзорног одбора. 
који јс оцснио да јс Друштво радило у 
складу са Статуто.м и Законом. и 
извсштаја о финансијском пословаЈву, 
отворена јс расправа. У расправи 
(учествовало јс петоро чланова) рад 
Друштва је оцењсн као добар и датс су 
сугсстије да ои буде бољи. Послсусвајања 
извсштаја. Скупштина јс изабрала органс 
Друштва.

ТСХНОЛОГИЈС
2. Прсдраг Јанковнћ, власнпк ире-

дузећа
3. Тодор Јорданов, нрофссор францу-

скогЈСЗнка
4. Јасна Хрвпћ. професор фрапцуског

Јсзнка
5. Владимнр Бапковић. иижењер

ТСХНОЛОГИЈС
6. Тања Коцић. профссор француског

Јсзпка
Налзорниолбор:
1. Бобап Аранђсловић. динломнранн

правнпк
2. Јслица Снмоновић. економиста
3. Данијсла Сннаднновић, ирофесор 

фраицуског јсзика

о
ДАНИ ФРАНКОФОНИЈЕ

Дани фраикофонијс обслсжсни су у 
Лссковцу 28. п 29. марта. Првог дапа, 28. 
марта. одржано јс такмпчсњс ученика 
средњих школа. Оно се састојало из два 
дела: учсници (било их је нстнасст) 
радпли су најпрс диктат (сНс1се Ггапсо- 
рћопс). а потом тест зиања фраицуског 
језика н познавања франкофоискс 
цпвилизацпјс. Жири јс оцсиио солидним 
знањс ученика, а прво мссто и новчану 
иаграду (2.000 динара) освојилајс Милнца 
Зарић. учсиица IV разрсда. За жаљење јс, 
међутим, то 1лто су иа овом пригодном 
такмичењу учсствовали само учсници 
лесковачке Гимназијс.

Другог дана, односио 29. марта, у 
Свсчаиој сали Гимпазијс у Лссковцу, 
учсници ове школс приредили су 
Умстничко всче. Извсдсн јс врло 
ефсктио. на фраицуском јсзику. нозо- 
ршшш игроказ Бс сНпсг јтсгготри у комс 
су улогс имали Милица Зарић. Милан 
Вукашиновић. Ена Крул», Милица 
Ииколић и Алсксандра Пауновић. У 
музичко.м делу програма учсствовали су 
Алсксандра Ђорђевић. Властимир 
Стсвановић а поссбпо јс било запажено 
учешћс хора учсница Гимназијс из 
Власотинца којим јс руководио ирофссор 
ЈованТасић. Приказан јс.такођс, и филм 
о Азурној обали п Паризу у комс јс 
кориЈпћеп матсријал са скскурзија. Филм, 
на завидном техничко.м па и уметничком 
пиноу. реализовао је, као комплстан 
аутор. Властимир Стеваповић. Водителш 
нрограма овс врло успслс "францускс" 
Умстничке всчери били су. иначс, Јована 
Тасић и ВладимирСташ1савл,свић.

У оквиру Дана франкофоније у 
лесковачкој Гимназији прирсђсна јс и 
изложба учсннчких ликовиих радова 
тсму франкофонијс.

на
Владимир Паилоии/]Изиршни одоор
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АКТИВНОСТИ ДРУШТВА АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

БЕЧЕ СЕЋАЊА НА 

ЗВОНКА МАРИЋА
"СОМРАС1\(Жб 

РЕ БА СНА^б01Ч"
У Гимназији у Власогинцу всћ 

осамнасст година успсишо ради сскција за 
францускп језик под руководством 
нрофссора Јована Тасића. Њсни чланови 
су ученици који жслс да проширс знања из 
француског јсзика и књижевности п да сс 
ближе уиознају са француском културом и 
цивилизацијом.

У оквиру сскције дслујс н хор 
нопуларно назван "Сотра^попз с1е 1а 
Сћапбоп" (по пмсну вокалнс грунс са којом 
јс псвала Едит Пјаф). Води га ЈованТасић, 
исуморнп пнтсрнрстатор п пропагатор 
францускс шансонс, а Тасићсв стални 
сарадник јс Мнодраг Живковић, профссор 
снглсског јсзика. У манпфсстацијама којс 
је наше Друшгво прирсђивало или 
учсствовало у ирирс1;ивању, хор сс први 
пут прсдставио Лссковчанима јуна 2004. 
годинс на ирпрсдои ("Всчс л>убавнс 
поезије п шансоне") одржаној у Свсчаној 
сали Гнмназнје. Извео јс двс шансонс п 
одушевио посстиоцс. На сличан прпјсм 
хор јс наишао прилнком ооелсжавања 
Дана франкофоније, 29. марта ове годинс. 
опет у салн Гимназијс. Вечс шансона, 
приређсно 7. јула у Камсрној сали 
Лссковачког културног центра, показало 
јс свс квалптете музичкс сскцијс 
власотиначке Гимназпјс. Хор мСотра1»попб 
с!е 1а СИапбоп" (у пратњн на гнтарама и два 
учсника), са нсколико саврсмених 
шансона и две старе францускс народне 
пссме, оно је. слооодно сс можс рсћи. у 
средпшту пажњс бројне иубликс. Хор јс 
ове годпнс имао још јсдну промоцнју у 
Лссковцу п то на отворсном иросгору. 
учсствујућн у Всчери шансона на 
Лесковачком културном лету, I. јула. 
Последњп овогодншњи наступ хора бно је 
22. јула у Власотинцу.учешћем у приредби 
"Прича о француској шансони" коју јс 
органпзовао власотнначкн Културни 
цснтар.

Музичка сскцнја "Сотра1»поп5 с!е 1а 
СИапбоп" заслужујс спе чсститкс како за 
квалитетну ннтсрпретацију шансона, тако 
и за нсговање л.уоави прсма француском 
језику. Наведимо пмсна овогодишњсг 
састава хора: Бранка ПстронијсвиН, Весна 
ПсшиН. Ивана Младеновић, Сара Коујјп, 
Ана Давпннћ. Јелсна Стамсиковић, 
Милсна Пешић. Мнлсна Станковић, 
Јовапа Стојановнћ. Славпца Милскић, 
Сисжана Станојевић, Крнстпна Илић, 
Мнлпца Впденовпћ, Ана Стамснкоиић, 
Драгана Стојановић, п два гитариста: 
СлободанЂнкнћ п Стсфан Пстровић.

Проф. др Звонко Марић, редовни 
члан Српскс акадсмијс наука и уме- 
тпости, прсминуо јс 18. октобра 2006. у 75. 
години живота. Вест о њсговој смртн 
болно јс одјскнула у Лссковцу, граду из 
кога је потскао, у коме јс завршио 
основиу школу и гимназију. У знак дубо- 
ког поштовања према делу академика 
Марића, свакако јсдног од најзнаменити- 
јих Лссковчана. одржано је, 21. дсцембра. 
комсморативно всчс у Свечаној сали 
Тсхнолошког факултста. Скуп јс отво- 
рио проф. др Момчило Коцић. продскан 
Факултета, а о животу п дслу Звонка 
Марића говорио јс Душан Стошић. 
профссор нз Бсограда. Марићсв школски 
друг, дугогодишњи пријатељ и сараднпк. 
измсђу осталог и аутор три књиге из 
области физикс. Стошић је бројним 
посстиоцима изнео своја сећања на 
акадсмика Марића, дотичући сс п 
његовог великог научног дела. Осврнуо 
се посебно и иа Марићев рад у Француској 
п сарадњу са францускпм научницима. У 
исцрпном. живо.м н упечатљиво.м 
излагању успео јс да поштоваоцима 
Марићевог дела у пуном светлу представи 
свестрану личиост нашсг акадсмика. 
Слику о Звопку Марићу допунио је својим 
занимљнвим сећањима његов школски 
друг, професор Јован Мил>ковић. 
Председннк Друштва Србнја-Француска 
прочитао је пак фрагмснтс израза 
саучешћа француских физпчара поводом 
смрти иашсг великог научника.

"Алијанса" ће у нарсдпом броју 
објавити чланак Звонко Марић и 
Француска с обзиро.м на удео француског 
јсзнка и културе у формирању личности 
нашег акадсмика. као п с обзиром на 
његов рад п предавања у Француској н 
његовс плодне всзе са француски.м 
иаучнпцима.

!

Др Ср1)ан Марковић

ПРЕДАВАЊЕ 

О ПОАУ СЕЗАНУ
;

Поводо.м стогодишњицс смрти Пола 
Сезана. нашс Друштво је организовало 
прсдавањс о овом всликом француском 
сликару. Прсдавање јс одржао иаш 
угледни историчар умстности и ликовни 
критичар др Срђан Марковић, профссор 
иа Факултету уметности у Нишу. Он је 
зналачкп, продубљено. користећи и богат 
илустративни матсријал са СО-а. изло- 
жио одликс Сезановс уметности. Прсда- 
вач је изазвао посебно интерссоваље 
многобројних посетилаца они.м делом 
свог излагања у комс је говорпо о руским 
колекционарима Сезанових дела н 
утпцају Сезана на сликарство у Русији. 
Прсдавањс јс одржаио 10. октобра у 
просторија.ма Друштва.

Овим прсдавањем најављује сс. 
иадамо сс, паставак нскад врло успешне 
сарадњс Срђана Марковића са Друштвом 
Србија-Фрапцуска. У изглсду је. најпре, 
сусрсг са Париском школо.м и Савом 
Шумановићем.

о
"ФРАНЦУСКИ КАУБ 

У АЕСКОВЦУ"
о

СКУП О АЕАУ 

АУШАНА СТОШИЋА
Монографија Франиуски клуб у 

ЈЈссковиу /9/9-79-//. Д. Јањића предста- 
вљсна јс у читаоници лссковачке Наро- 
днс библиотскс ночстком децсмбра. 
Књигу су ирсдставили Живан Стојковић, 
Драгиша Костнћ н Драган Тасић. 
Водптсљ промоцијс (прирсђенс у 
организацији Народне библиотекс п 
Друштва Србија-Француска) била јс Ана 
Цвстановић. Оио што ће се, поред 
излагања о књнзп. можда иоссбно 
иамтитн то је всома вслика посећсност 
иромоцији.

Моиографија јс до сада иаишла на лсп 
одјек у јавностн. Објавл.сио је вишс 
приказа у часописима н листовнма, 
измсђу осталих и у Културиом додатку 
" Политнкс", о књизи јс вођсн разговор на 
11 програму Радио Бсограда, предста- 
вљања мопографије било јс н у Нншу...

Лссковачкп културни цситар и 
Друштво Србија-Француска организо- 
вали су 22. дсцембра скуп посвећен делу 
Душана Стошића, пашег нстакнутог 
филозофа. књнжевног критнчара, 
иаучннка п романнсте. Драгаи Тасић је 
говорио о Стошићевн.м филозофским 
иоглсднма, Драган Радовић о СтоишћевоЈ 
књнзи Никола МилошсвиН и Ллбер Ками. 
а Душан Јањнћ пре свега о Стошпћу као 
ромаиисти, подссћајућн нри том учеснике 
скуиа н на њсгов запажени дугогодишњи 
рад у Лесковцу као професора фраи- 
цускогјезика. Наскуиу јс наглашеиодаје 
Душан Стошнћ оставио дубок траг у 
културном н друштвсиом жнвоту 
Лссковца шездссетих годнна XX вска.

!

Хор "Сотра^попх Јс 1а СНапхоп"
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ЈОШ ЈЕДНА ПОБЕАА ЛЕСКОБЧАНА
Мнлош МнтиН освошо прво мссто на такмичењу за франкобону пссму

Ос»ајан>см ирвог места у Нншу, 
Милош је стекао прано учсшћа па 
н н т с р н а ц н о н а л н о м ф е с т н и а л у 
фраикофоне песме у Сплпту. И на овом 
такмичсљу, одржаном маја месеца. на 
коме су учествовали прсдстанници пз 
нише еиропских земаља. наш такмичар је 
пожњсо велики усиех. Освојио је трсћс 
место п награду- лстовање у Макарској.

Са такмичења у Мпшу п Смлиту 
МитиН носи иајлеише утиске. Уследнло 
је. у јулу, иаградно иутонаље у Француску. 
Мало је рећн да је љпмс Милош оио 
одушсвл.ен- боранак у Паризу п у Бордоу 
остаће му у трајпој усиомепп. Успех који 
је пак постигао на такмичен.нма биће му. 
снакако. иодстрск у даљем раду. Пред 
п.им, зацело, стоји лепа будућпост н као 
пијаиисте н као шансољсра. У 
међунремену оп врсдно учи францускпМилош Мшиић ЈСЗНК.

На крају оне приче. ваља нстаћн да су 
се. међу онпх двадссст такмичара, у 
фпиалу за најбол.е пзведсну фраикофону 
песму у Нишу нашле п днс Лескончанке: 
Јонаиа Стаписавл>евпћ, ученица четнртог 
разрсда Гпмиазије у Лесконцу, п 
Алексапдра Дабн11. студеит нрие годпне 
Филолошког факултета у Београду. 
Настуи и једпе п друге био јс запажеи. 
поссбно Алексаидре. Она се представила 
песмом Моп тсс а тој (Мој дечко о менк) 
популарнс француске шансоњерке 
Патриције Кас и. ирема оиштем 
мпшљељу, бпла је међу пајбол.има. 
Наступала је п прошлс годнне. као 
ученица лссковачке Гнмиазпје. а жел.а јој 
је да учсствујс н идуКе. Студира. као н 
Милпјана РистиН. француски јсзик н 
кн.ижеиност. а уз то је п учсница Музичке 
школе "Војислан Вучкони1Г' у Београду. 
одсск соло пенање. То ћс јој помоНи. 
чнрсто је унерсна у то. да на Коикурсу за 
франкофону пссму 2007. осноји прво 
место п будстрећи узастоппи победник из 
Лссконца.

Па. Алсксандра, нека јс са срећом!

Победа Лескончаиа у фппалу 
такмичеља за франкофоиу песму 
(Сопсоип* с!е 1а сћапзоп Ггапсорћопе) постаје. 
изгледа. традиција. Прошле године 
побсдила је лесковачка гпмназијалка 
Милијана Рнстић. а ове Милош Митић. 
студепт IV годпие Музичке акаде.мије у 
Ноном Саду.

Милош Митпћ је рођсн 1982. у 
Лесконцу у ко.ме је завршпо оснонну п 
средљу школу (Музичку школу 
"Станислав Бинички". одсек кланира). 
Факултет уметности уписао је у Нишу. 
али по занршетку друге године прешаоје 
на Музичку акадсмпју у Ноном Саду (у 
класи ирофесора Владимира Огаркова). 
У току студија млади Лесковчашш је 
показао сноје нелике пзнођачкс 
могућиости. Успешно се предстанио као 
иијаниста у Кјођи у Италији.2003. годиие. 
иаступао је са уснехом и са пишки.м 
Симфонијскпм оркестро.м, а поссбно се 
истакао ириликом извођсња вокално 
инструменталног дела "Карминс 
Буранс ' Карла Орфа када је свпрао први 
клавир.
младих пијаниста у Нншу освојио је трећс 
место.

снагом нољс. талентом. али п очараи 
мелодичношћу фрапцуског језика, 
Милош је припрсмпо несму са којом је 
учествонао на полуфиналном такмичељу 
у Новом Саду. 20. марта, п са још гројс 
так.мпчара пласнрао се за фииале (поред 
Новог Сада. нолуфииална такмичења 
одржала су се и у Београду, Нишу. 
Подгорпии п Кладону).

Са.м пласмаи у фпналс представљао је 
нећ значајан успех. али Мнлош сс потајно 
надао п заврпшој победи. мада јс тсшко 
било очекивати да ће једап Лескончанин. 
други иут за редом. тријумфоиати на оној 
угледпој музичкој маиифестацији.

Завршно такмнчсљс одржано је, 
традиционално, у Нишу, овога иута 16. 
аирила и опст у оргаиизацпји Француског 
културног цептра. Иадметало се 20 
финалпста из цсле зсмље прсд бројном 
публико.м у сали Симфонијског оркестра 
и пред жиријсм који су чинили: Сузаиа 
Костпћ. диригснт. Драгаиа Спасић. 
оиерска псвачнца. Јан Баранек. 
вполпниста из Фраицускс, Славица 
Пејић. професор француског јсзика. и 
Пјер Шардоне. из Фрапцуског културног 
цептра у Београду.

Милош Митић је. као и у полуфиналу. 
отпенао познату шапсопу Ие тс циШс Ј?а.ч 
(Пе осшављај ме) Жака Брела и сиојим 
извођсњсм надмашио је све остале 
такмичарс. Освојио је намах симиатије 
публикс која је љегову интсриретацију 
бурно иоздравила: мсрено аплаузом. 
Милош је всћ иостао иобсдник. И жири 
се. чини се. није двоумио па је лескоиа- 
чком ппјаиисти. сада интсрпрстатору 
шапсопа. доделио Г1РВО МВСТО и 
награду: иутоваљс у Француску.

На Рсиубличком такмпчсљу

Почстком 2006. пријавио се на 
Сопсоиг:* сЈе 1а сћапбоп Ггапсорћопс. Као 
музичкн ооразоваи и наларен млади 
умстник. са учешћсм п наградама на 

такмичсљима. имао је.коицертима и
могло ои се рсћи. неку предност 
треће.м такмичсљу за франкофону пссму 
V Сроији и Црпој Гори. Њсгов озби.љан 
хсндикси био је. мсђутим. што инкада 

фраицуски јсзик. а правилна 
ексирсспвност музичког 
били су одлучујућп 

пласман. Ипак.

на
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