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ВЕЛИКИ УСПЕХ "ЗВЕЗДИЦА11 У ФРАНЦУСКОЈ
ЈТесковачки дечји хор отворно музнчку сезону у Мајену

Друштво Србнја-Француска организовало гостовање

Осванула је, коначно, недеља 21. 
октобар - дан одржавања концерта 
"Звездица". Пре концерта вршене су 
пробе, припреме. Овај културни до- 
гађај најављен је раније, у штампаном 
програму у коме је наш дечји хор 
опширно представљен. Шта више, овом 
приредбом отворена је музичка сезона 
2007/2008 у арондисману Мајен, у 
организацији Културног центра Ље 
КЈобчие". Тиме је указана посебна част 
"Звездицама".

Концерт је, са почетком у 16 сатн, 
одржан у прекрасној сали Народног 
позорншта. Сала са 250 седишта била је 
нспуњена до последњег места посети- 
оцима са плаћеннм улазницама. Успех 
"Звездица" био је потпун, великн. Под 
диригентским вођством мр Јелене 
Цветковић, уз клавирску пратњу 
професора Мнрјане Костнћ (фрулу је 
свирао проф. Слободан Мнтић), хор је 
извео богат програм (староградске 
српске песме, класнчна и филмска 
музика) достојан свог реномеа. Публи- 
ка је била одушевљена наступом нашег 
дечјег хора. Салом се разлегао дуго- 
трајни аплауз, тражило се певање на 
бис, а посебне снмпатије изазвале су 
композиције на француском језику. 
Топло је поздрављен и заједнички 
наступ "Звездица" и дечјег хора 
домаћина. Представници Културног 
центра и, уопште, посетиоци имали су 
само речи хвале за изведени концерт. 
"Звездице" су те вечери доиста биле 
амбасадори српске културе у Францу- 
ској. После концерта, званичници 
Мајена, департмана и покрајине 
приредили су пријем у частгостију.

Наставак на странп 18

Кониерш "Звездиид" у Мајену

француског филма Беб СНопзЈеб, дакле 
на француском језику. Требало је, 
најзад, завршити и посао визирања 
пасоша 35 деце и седам њнхових прати- 
лаца. И овде је Друштво притекло у по- 
моћ, потпуно бесплатннм превођењем 
на француски језик и оверавањем око 
120докумената.

На пут се кренуло, са агенцнјом "Ју- 
готурнст", у 6 сати изјутра 17. октобра. 
Путовање аутобусом је било дуго и на- 
порно - внше од 30 сати (са прено- 
ћиштем у Словенији, на Похорју). Са 
великнм закашњењем стигло се, најзад, 
у Мајен у 3,30 ујутру 19. октобра. Дочек 
је био срдачан и деца су смештена код 
својих вршњака, по породицама. 
Непредвиђено закашњење условило је 
нажалост измену програма. Због умора 
деце, пре свега, одустало се од неких 
тачака, Посебно треба жалити про- 
пуштени одлазак на Атлантик, односно 
посету туристичкој н културној атра- 
кцнјн Моп1-Зат1-М|сће1-у. Остало је, 
међутим, доста времена да гости, у 
суботу 20. октобра, упознају Мајен, 
градић са нешто внше од 15.000 
становннка алн всома лспо и уређсно 
место са нским културно-исторнјским 
знаменитостима (базилика Мо1ге Оаше, 
црква ЗатЈ-Магбп, остацн дворца из 13. 
века, на пример). Посећенн су, наравно, 
Музичка школа и Народно позорнште.

Остварила се коначно давнашња 
жеља Друштва Србија-Француска у 
Лесковцу да пружи пуну помоћ у 
представљању лесковачке културе у 
Француској. У сарадњи са Амбасадом 
Францускс у Београду успостављен је у 
мају контакт са Културним центром 
"Бе КЈобчие" у Мајену (Мауеппе), а онда 
је уследио позив лесковачком дечјем 
хору "Звездице" да у овом граду на 
ссвсро западу Француске, у покрајини 
Рауб с!с 1а Бојге, с јесени одржи концерт. 
Општина Лесковац јс свесрдно подржа- 
ла иницијатнву Друштва и била је 
главни покровитељ гостовања "Звс- 
здица", док је пак компанија Здравље- 
Ас1аУ!б прихватила улогу генералног 
спонзора чиме је омогућено оства- 
ривање овог културног пројекта.

Одласку у Мајен претходилн су 
бројии контакти, електронском по- 
штом, двеју страна крунисанн утана- 
ченнм програмом посете. Домаћин ннје 
желео да се гостовање хора сведе само 
на одржавање концсрта па је иредло- 
жен и обнлазак галског археолошког 
налазншта ЈиМашз, прастаништа 
Мајена, као и одлазак у Ссн-Мало на 
Атланском оксану са посстом чувсном 
културном споменнку Моп1-5ат1- 
М1сНс1. Пре поласка на иут, 17. октобра, 
одвијале су се, наравно, интензнвне 
пробе "Звездица" у чијн програм су 
укључсне и нове тачке - трн песме нз "Звездшш " у Гшрку Мсцена
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X Р О Н И К А
Такмичења учеинка
На Окружном такмичењу у знању француског језика за 

ученнке осношшх школа, одржаном априла у Лескоицу, 
црпа три места освојиле су ученнце:

КМарнја Горчић,ОШ "РадојеДомановић",Манојловце
2. Милица Коцић,ОШ "РадојеДомаиовић",Манојловце
3. Ивона Момиропић,ОШ "Јосиф Костић", Лескопац 
Сне три ученице пласирале су се на Републичко

такмичење које је одржано 5. маја 2007. у Београду. Прво 
место освојила је наша ученица Марија Горчић. Ово је 
Највећи успех у досадашњнм такмичењима нз француског 
језнка на коме еу учествовали ученпцп основнпх школа 
Јабланнчкогокруга.

(јануар-дс^цембар 2007)
16.2. Излазак из штампе двоброја (16-17) Алијансе

15.3. Представљена нова Алнјанса. Учесници - аутори 
текстова (Сала Културногцснтра)

20.3. Обележавајући Дан Франкофоније, приређено 
Вече шансона. Учествовали су ученици гимназија 
из Лесковца, Власотннца и Лебана, пријављсни за 
Сопсоигз с1е 1а сНапзоп Ггапсорћопе. Учествовао је п 
хор ученика Гимназије из Власотинца. Извсден је 
и фрагмент из представе Мали прини (Сала 
Г имназије у Лесковцу).

27.3. Поводом Дана Франкофоније, предавање о 
Леополду Седару Сенгору одржао је Душан 
Јањић. Стихове читао Драган Радовић 
(просторије Друштва)

25.5. Ученици Гимназије у Лесковцу нзвели су на 
француском језику представу 1е РеШргшсе Сент- 
Егзиперија (Сала Гимназије)

29.5. Промоција књиге Ламартиноаи списи о Србима. 
Предавање о Ламартину и њсговом виђењу Срба 
одржала је проф. др Јелена Новаковић, из 
Београда (Сала Културногцентра)

09.6. Екскурзија чланова Друштва - посета 
манастирима: Градац, Сопоћани, Ђурђеви 
Ступови.

Јули-август Ревија савремених француских филмова. 
Приказани су следећн филмови: СопсИе с/е ркгге, 
ВсшНеи 13,ЦЕтр/геНез 1оирз, Nа(НаНе, Воп\’оуа%е, 1е 
Сас1из, Ае 1е сН$ а регзоппе, 1^'атоиг аих (гоиззез. У 
организацији Друштва, Лесковачког културног 
центра и компаније Здравље-Асгаујб, пројекције 
фил.мова су одржаване у атрију.му Интернет 
кафеа компаније Здравље.

25.9. Предавање о савременом француском писцу 
Мишелу Уелбску одржала је Љиљана Ђурђић, 
књижевница из Београда (просторијс Друштза)

08.10. Предавање: Међународна научна сарадња 
академика Заонка Марића. Предавачи: проф. др 
Мирјана Поповић-Божић и проф. др Марко 
Поповић, из Београда (Свечана сала Гимназије у 
Лесковцу).

21.10. Концерт лесковачког дечјег хора "Звездице" у 
Мајену (Мауеппе) у Француској.

Об.Н.Књижевно вече: 150 година ЦоеИа Зла Шарла 
Бодлера. О Бодлеровој поезији говорили су 
Душан Јањић и Драган Тасић. Стихове су читали 
ученици Гимназије Милан Вукашиновић и 
Миливоје Милетић, и професор Јасна Хрвић 
(просторијс Друштва).

10.11. Слава Друштва Света Јелсна. Прослава јс 
одржана у просторијама Друштва. Домаћин славе 
био је Предраг Станковић, професор лесковачкс 
Гимназије.

27.12.3авршеноштампање новогброја (двоброја 18-19) 
Алијансе.

Сопсоигб с1с 1а сћапбоп Ггапсорћопс 
На овогодишњем такмичењу за француску песму, у 

полуфиналу одржаном 24. марта у Нишу, учествовали су у 
конкуренцији јуниора п Ннколина Стошић, Милан 
Вукашиновић и АлександраЂорђевић(Гимназија у 
Лесковцу), Милена Радосављевић (Гимназија у Лебану) п 
Бранка Пстронијевић (Гимназнја у Власотинцу). У фннале 
се пласирала Николпна Стопшћ. На финалном такмичењу 
(14. апрнл 2007. у Нишу), лесковачка гимазијалкаје песмом 
Рагсе ср/е (и рагз одушевила публику у сали Нишког 
симфоннјског оркестра, али нажалост ннјс јој додељено 
прпоместо.

Испит ДЕАФ у Нншу
Троје лесковачких гимназијалаца, који су почели да уче 

француски језик у средњој школн, интензнвннм радом су се 
припремалн за полагање испнта ДЕЛФ и 15. маја положили 
су тај испит п добили днплому у Француском центру у Нишу 
са следсћим резултатнма:

- АлександраЂорђсвић
- Даннло Стојановић
- Милан ВуканЈиновић

- 96/100
- 96/100 
-94,50/100

- А1
- А1
- А2

Семинар за професоре француског
У Француском центру у Нишу одржан је 3. децсмбра 

2007. године семинар за професоре француског језика. Циљ 
ссминара, чији је аниматор бпла проф. Анка Ивкоппћ из 
Бсограда, био је да се профссори упознају са најновнјим 
методама у изучавању француског језика. У раду овог скупа 
учествовали су и професори нз Лесковца п околинс.

1п тетопат
и

На самом почстку 2007. годинс, 3. јануара, умро јс 
изнснададрТОМИСЛАВ ЦВЕТАНОВИЋ.

Био јс члан Друштва Србија-Француска од њсговог 
оснивања. Одличан лскар, оториноларииголог, добар 
зналац француског језика, др Тома Цвстановић- 
"Манци" је усиоставио приснс везе са својим 
француским колегама, учсствујући иа многим скуповима 
у Француској. Важио је за јсдног од најрсвноснијих 
пратилаца активности Друштва. Остаћс у трајном 
ссћшву члановаовогсриско-францускогудружсња.
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АДФРЕД ДЕ МИСЕ 
ЛЕР1Ш) 1)Е М1Ј8бЕТ 

(1810-1857)

* * ** * *

А1Гге<1 с1е Ми5$е1 е$1 а Рагјб. 
Ас1о1е5сеп1, И $е Пе а Ујс1ог Ни§о е1 $е 
<И$(ш§ие ђјеп1б1 сотте ип <Је$ теШеигб 
јеипеб рое1е$ готат^иеб. Еп 1830, 
Ми5$е1 риђНе $оп ргепиег гесиеН СоМез 
4'Езра^пе е1 сП(аИе 1е Гк соппаТ1ге еп 
Ргапсе. Аргеб се$ <Јеђи1$ ђгШапТб 
рое(Цие$, Н $е Тоигпе аи 1ћеа1ге, тај$ 
Гесћес <Је $а ргетЈеге рјссе (/VI/// 
четИеппе) 1е с!е§ои1е с1е рге$еп1ег 
НебогтаЈб $е$ р1есе5 аи риђПс. Еп 1833,1е 
рое1е гепсотге 1а готапсјеге Оеог§е 5апс1 
с1 раП ауес е!1е еп ИаПе. Ее ђеаи готап 
сГатоиг Ппк роиг1ап1 та1. Ми$5е1 геујет 
с1е Уепјбе а Рап$ $еи1, ђпбе, ггапбГогте. 
Ссие ауеп(иге атоигеи$е 1ш јпбрјга 1с$ 
р!и$ ђеаих роете$ Њи(з (1835-1837) е1 ип 
готап аиТођЈо^гарНЈчие (Соп/еззЈоп с1'ип 
еп/ап( с!и з/ес/е). Ји$^и'еп 1839, Ми55е1 а 
есгЈТ с!е потђгеих роетеб ег Не$ рјесеб 
Нот ЕогепгассЈо е$1 ип сћеГ-сГоеиуге аи

150 АМЗ РЕЗ 

РЕЕиКЗ ОУ МАЕ
Еа ргетјеге есПНоп <Је$ Пеигз сЈи Ма1 

с1е Сћаг1е5 Ваи<Је1а1ге Ги1 риђПсе Н у а сет 
стциате ап$, 1е 5 јиШе1 1857 а Рап$. Ое 
рпте ађогс!, 1е$ сотетрогајпб с!е 
Ваис1е1а1ге пе ујгет ра$ ^и'ауес Еез Пеигз 
с1и Ма1 ип с1е5 Пугеб-рћагеб с1е 1а рое$1С 
Ггап^аЈбе уепак Н'аррагакге. Еп р1иб <Је 
се!а, се гесиеП роеНсјие Ги1 ассиеПП с1ап$ 
1а рге5$е ауес шсћепаНоп е1 с1е§ои(. 
бигТоиТ раг 1а рејпшге аиПасЈеибе с1и ујсе, 
1е Пуге 5сапс1аП$а 1е риђПс е1 ргоуо^иа 1е 
згосеб аи 1пђипа1 ои 1'аиТеиг Гш сопсЈатпе 
зоиг оШга^е а 1а тога1е риђПцие е1 аих 
)оппе$ тоеигб. ТоШ Не тете, ^ис^иеб 
еспуа1П$ Гоигтгеги с1е$ епсоига§етеп15 а 
Ваис1е1ајге - УјсСог Ни§о, баЈте-Веиуе, 
ПаиђегТ етге аи1ге5. Еа ПеихЈете есППоп 
с1и гесиеП раги! еп 1861 е1 $оп аШеиг 
бНтроба поп ра5 аи &гапс! риђПс, сег1е$. 
та*15 аих тШеих ПиегаЈгеб. Аргеб 1а тог! 
с!е Ваис1е1аЈге, 1.ез Пеигз с1и Ма1 5оШ 
Пеуепиеб 1ге5 гарЈПетепе! ипе §гап<Је 
оеиуге Набб^ие с1е 1а ПиегаШге 
ипЈуегбеПе. "Ваис1е1а1ге е$1 аи сотђ!е с!е 1а 
Ј»1о1ге", по1ак Уа1егу Пе$ 1924. Еп еПе1, 
сеие оеиуге роеНцие ауаЈС а1ог$ асдијб 1а 
по1опе1е Пе ћа Отпе СотесЧе, <Је 
Иаппе!, с1е Еаиз( е! $оп аи!еиг зизс11а!( 
аи1ат <Ј'е1и<Је5 ^ие Оагие, бћакебреаге ои 
Соесће. ЕНпСеге! роиг Ге1ис1е Пеб Р1еигз Чи 
Ма1 п'еб1 ра$ е1е1т е! с1е поиуеаих 
сћапНегб $е 50Ш оиуеПб тете а Гћеиге 
асШеНе.

Алсј)ред де Мисе је један од нај- 
већих песника француског роман- 
тизма. Његова прва збирка песама 
Приче из Шпаније и Италије (објавио 
је као деветнаестогодишњак) оства- 
рена је потпуно у романтичарском 
духу и, како каже Михаило Павло- 
вић, "носи печатегзотизма и локалне 
боје, опева љубав, нежну или ватрену 
до помаме, љубомору и њене тра- 
гичне последице". Мисе се касније 
удаљујс делимично од романтизма, 
противећи се његовим претерива- 
њима и нсумереностима, и прибли- 
жује се у извесној мери класицнзму. 
Но, он остаје врстан лиричар, аутор 
искрених, осећајних, дискретних, из 
срца потеклих песама, пре свега 
љубавних. Од Мисеових песничких 
остварења, најпознатије су његове 
поеме Ноћи (/Vипз) које су инспириса- 
не његовим несрећним љубавним 
искуством са Жорж Сандовом. У 
овим поемама, својеврсном унутра- 
шњсм дијалогу који песннк посред- 
ством Музе води са самим собом, 
доминантно осећање је дубока патња 
- основно обележје његове поезије. 
Памте се, из Ноћи, његови стихови: 
Ништа нас не чини тако великим 
као оелика патња (Пеп пе поиз генпз( 
%гапс1 ди'инс ^гансЈе с!ои1еиг) и 
Најнссрећније песме су најлспиие (ћез 
р!из Језезрегез зоМ 1ез сћаМз 1ез р!из 
ћеаих).

Алфред де Мисе је и плодан 
драмски писац. Најпознатији комади 
су му љупке комедије Маријанине 
ћуди (ћез Сарпсез с1с Мапанне) и Са 
љубаол>у се не шали (Он пе ИасЧне раз 
ауес 1'атоиг) и историјска драма 
Лореизаћо (Еогсн2асс1о). Миссово 
драмско дсло јс мсшавина комичног 
и трагичног, разочарања и идеали- 
зма, иронијс и цинизма, романтизма и 
класицизма. Ови стални противу- 
рсчни тонови чинс и данас модерним 
пншчев тсатар. Навсдсни комади 
играни су и на српској иозоришној 
сцсни.

1ћеа1ге. Ршз, Ми$5е1 $'ас1оппа а 
ГаЈсооћбте, а 1а Јеђаисће е1 а 1а раге$5е е1 
$е5 оеиугеб <1еУ1пгет р!и$ гаге$. 1Ј$е 
ргеташгетет раг ипе \че сГехсеб, Ми$5е1 
теиг! а ^иагате-бЈх ап$. Роиг Гоеиуге 
роебцие <Ј'А1Ггес1 с1е Миб$е1 оп реШ сИге 
^ие с'е$1 ипе рое51е <Ји соеиг, с1е 1а 
боиГГгапсе циј е$11а $оигсе с!е 1оше угаје 
роебје. Е'оеиуге 1ћеа1га1е с!е Ми$бе1, 
1трге§пее <Је ГатаЈбЈе е1 <Је раббјоп, е$1 
аијоиг<Ј'ћи1 р1иб е$11тее цие $а рое51е.

Вгапка МИго^кМ.1.

1.КЗ

КЕЕП18 В Ц, МАI
. .=1 *

1».\*

СИА1и.КЗ ИА1ФЕи1КБ

|Чм V 4г Г~МЈ П М госкмч
м тти» к ои1 гамс1и

иМЧп4*11И#ћ.Ј,
■«и м «\г* *• ми« рм и »скмг.
» и »»« рт «1> 44 1Ч^гжоо*

<Г*мм« 7)Г«^ум<.Ит.||

гоиш-мшшз вт пк В!шк
1.«»ВАикв-».01Тсга»

4, пк* Виа.

1857

Младен Иоанооић . с
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Бодлср полази у поезији "од 
аристократског задовољства не 
свидети се", уводећи ружно и 
одвратно као естетскс категорије, 
стојећп мимо добра и зла, попут 
Ничеа, јер га није уопште при- 
влачило да брани конвенционални 
морал. Прсмда јс, као први мсђу 
модернима, сачувао класичну јас- 
ноћу коју јс дуговао проповедима 
писаним на француском језику на 
вечне моралне и религиозне теме, 
што се каснијим развојем поезије 
нзгубило н прстворило у још већу 
херметичност, Бодлер је збуњивао 
чнтаоца који је, да би га следио, 
морао да напусти своја уобичајена 
схватања. Рембо. Верлен, Маларме, 
други талас француске поезије 
модернитета после Бодлера, крајем 
19. века, задржао је европску 
утицајност старог мајстора и 
уградно Бодлерова искуства у своје 
темеље.

Укратко, Цвеће зла је најути- 
цајнија збирка песама у светској 
историји,током целог 19. и20. века.

националне линије развоја. Бодлер 
је годинама радио. на архитек- 
тоници своје збирке песама, као да 
је у питању неки спев, налик 
модерној Божансшвеној комеуији 
Дантеа Алигијерија, више него 
обнчан неповезани зборник 
стихова. Сваки песник настоји да му 
збирка има кохеренцију, али 
Бодлер је желео и нешто внше од 
тога. Свака од песама, било да има, 
било да нема наслов, означена је 
римскнм бројем и представља нови 
корак у полифоном развијању 
бодлеровскнх тсма. Зато различита 
издања Цвећа зла показују вари- 
рања у рпмским бројсвима песама, 
будући да су због судске осудс за 
неморал у књижевности неке од 
пажљиво нумерпсаних песама биле 
уклоњене из каснијих издања, па јс 
тако настао несклад у означавању 
бројевима. Бодлерова збирка нијс 
ишла на руку лаким тумачењима и 
комуникатпвним читањима. Она је, 
као што је редован случај са 
модерним књижевним делима, као 
прва у својој врсти, ностављала 
одеђене потешкоће читаоцу.

БОАЛЕРОВО 

"ЦВЕЋЕ ЗЛА"
Француска лирика у вековима 

свога трајања не познаје утицајнију 
збирку песама него што је Цвеће 
Зла Шарла Бодлера. Француска је 
увек значила много у европским 
оквирима, али тек са Цвећем Зла 
Француска стиче велики утицај на 
развој европске лирике, тако да 
збивања на француској сцени 
почињу да одређују појаве на 
европској сцени, мимо уско ДраГан Тасић

РЕНЕ ШАР 

КЕХЕ СНАК 
(1907-1988)

Кепе Сћаг ез1 пе а Г1б1е-биг-5ог§ие, 
еп Ргоуепсе. II аррагбеп! сГаћогс! аи 
тоиуетеп! биггсаћб1е с1 соНаћоге 
а\'ес Апс1ге Вге1оп. Беб роетеб с!е ба 
ргеппеге е(аре Пиегајге боп1 геипЈб 
с1апб 1е гесиеП 1е МаПеаи запз Мал1гс 
(1934). Сћаг б'е1о1§пе епб1н1е Пи 
биггеаПбте еп сиШуап! ипе 1Пбр1гаПоп 
1аг§етеп1 ћитајпс. Б'ехрег1апсе с!е 1а 
ЈШегге е1 с1е 1а Кеб1б1апсе, ои П а ргјб 
раг( сГипе тапјеге 1геб асП\'е, а 
(гапвГогте ргоГопс!етеп( боп аг1 
роси^ие. Бе (етојцпаце с!е се 
сћапцетеп! еб! е\чс1еп1 сЈапб зез 
VеиШеШ сТНурпох (1946). Оапб ба 
роебје с1'аргеб-циегге, Кепе Сћаг 
схаћс за 1егге па(а1е, 1ез Гогсез 
е1стсп1ајгеб с!с 1а паШге е1 с1е 1а У1е. 
5оп 1ап§аце роеПцие, псће с1 Пепзе, 
еб1 сГип ассез сПГПсПе аих 1ес(еигб. 5еб 
гесиеПб рое(1циеб 1сз р1иб соппиз зоп1: 
Тс Роете рн/уепзе (1947), Ригеиг е1 
МуШеге (1948), 1а Раго1е еп агсМре! 
(1962), Соттипе Ргезепсе (сћоЈх с1е 
роетеб, 1964, 1978). 5сз Оеиугсб 
сотр1е1еб оп1 раги с!апз ГссППоп с1е 1а 
Р1еП1ас1е,еп 1983.

погледу језичког израза. Учешћс у 
Покрету отпора, у коме јс под 
именом капетан А1ехапс1ге оио један 
од ратних команданата, из основа је 
променило његова схватаља и 
природу његове поезије. О томе 
сведоче њсгови аутобиографски 
Хипносови листићи (1946), прожети 
осећањем непокорности али и 
изливом вслике људске топлине. Од 
тада, Шарова поезија, у форми 
слободног стиха и песама у прози, 
настоји да изрази оно што је 
универзално људско. Кроз језик, 
богат и густ, тешко приступачан, 
кроз елиптичне слике, песник Хипно- 
сових листића велича природу, опева 
њсн често трагичан однос са људски.м 
срцем. Рене Шар јс песник антиноми- 
ја - живота и смрти, самоћс и братске 
солидарности. Славу је стекао наро- 
чито збиркама Бес и тајна, Песма 
претворена у пепео, Архипелаг речи. 
Вид његове песничке славс и 
признања представља и то што су му 
Сабрана дела за живота (1983. 
године) изашла у чувсној сдицији 
Плејада што јс рсткост, посебно за 
песнике.

Рене Шар је јсдан од највећих 
француских песника 20. века. Шарови 
литерарни почеци везују се за 
надреализа.м, за сарадњу са Бретоном 
и Елијаром (заједнички рад на збирци 
Успорени радови). У духу овог 
покрета испевана је његова лссничка 
књига ЧекиН без мајстора. После 
објављивања ове збирке, 1934. 
године, Рене Шар се одваја од 
надреализма, али неке особине 
њсгове поезије неодвојив су део 
надреалистичког наслеђа, пре свега у Сузана Мшиић 8.М.
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АНРИ-ЖОРЖ КЛУЗО 

НЕ1УШ-СЕ(ЖСЕб СШ1Ј2Х)Т 
(1907-1977)

* * * ❖ *

1960) у којем је Брижит Бардо 
остварила своју најбољу карактерну 
улогу. За филм Манон, који је 
модерна транспозиција Превоовог 
чувеног романа из 18. века Манон 
Леско (Мапоп 1езсаи()у Клузо је био 
овенчан Златннм лавом у Венецији, 
1948. године, а за свој вероватно 
најпознатији и најузбудљивији филм 
Наднииа за страх (1е заШге с1е 1а реиг) 
добио је СгапсЈ Рпх на фестивалу у 
Кану, 1953. године. Посебно место у 
Клузоовом стваралаштву има дуго- 
метражни документарни филм Тајна 
Пикасо (1е тузЈеге Рјсаззо, 1956) који 
на врло занимљив начин приказује 
процес настајања Пикасових уме- 
тничкнхдела.

немачког скспресионизма. Клузоов 
филмски опус је ипак оригиналан, 
самосвојан и специфичан. Француски 
режисер се усредсређује на противре- 
чне и драматичне мсђуљудске одно- 
се, истражујући необичне 
понашања својихјунаказаокупљених 
снажним емоцијама и страстима. По- 
себно сс истакао, стекавши признања 
и реноме у свсту, у жанру психоло- 
шког и полицијског филма, трилера. 
Оно што чини препознатљивим 
Клузоов филмски поступак, то је 
рсдитељево мајсторство у стварању 
атмосфере напетости која до краја 
држи пажњу гледалаца. Међу триле- 
рима истичу се филмови: Кеј Орфевр 
(Оиај с/ез ОгЈечгез, 1947), Демони (1ез 
ЛадоПс]иез, 1955) и Истина (Иа уеп/е.

1

мотиве

1
I

Анри-Жорж Клузо је истакнути 
француски синеаст који је у области 
филмске режије остварио значајна 
дела четрдесетих и педесетих година 
20. века. Пре Другог светског рата 
писао је филмске сценарије, а као 
режисер дебитовао је 1942. године 
успелим дстективским филмом Уби- 
иа станује на броју 21 (НАззаззт Наб\- 
1е аи 21). Други Клузоов играни филм 
Гавран (/,<? СогНеаи, 1943) је реалисти- 
чка, опора и беспоштедна анализа 
провинцијскогживота и менталитета 
за време II свстског рата. По неким 
историчарима француске кинемато- 
графије, ово је најбоље Кпузоово 
дело. После рата, Клузо избија у први 
ред француског филмског стварала- 
штва низом дела у којима се осећају 
трагови Карнеовог поетског реали- 
зма, италијанског неореализма и

;

Душан Јањић

I
I

I

Сиена из филма "Наднииа за сшрах"

\

Бројни радови де Броја односе се и на 
релативистичку квантну механику, 
чијем је утемељењу дао значајан 
допринос педесетих година 20. века, 
као и на теорију распростирања 
електромагнетних таласа, на нукле- 
арну физику, на методолошке про- 
блеме науке. Објавио је 45 књига, 
научних и популарних. Међу њима су: 
Таласи и честиие (Опс/ез е( согриз- 
си1ез), Материја и светлост (Мабеге 
е( Iипиеге), Стазама науке (5иг /ез 
зепИегз с/е /азаепсе). Умроје 19. марта 
1987. у Лувесјену, надо.мак Париза. 
Математички израз који повезује 
корпускуларне и таласне особине 
микрочестица назван је према њему - 
Бројова релација. Релација предста- 
вља основу квантне механике.

ка и научника. Рођен је у Диепу, у 
Нормандији. Био је професор на 
Сорбони (од 1932), члан Француске 
академије наука, сарадник Института 
" Анри Поенкаре" у Паризу, саветник 
Комисије за атомску енергију (од 
1945). Један је од утемељивача савре- 
мене таласне механике и квантне 
механике. У својим истраживањима, 
почев од 1923. године, пошао је од 
Ајнштајнове идеје о двојној природи 
светлости, претпостављајући да сноп 
материјалних честица мора да посе- 
дује и таласне особине, тако да 
кретању честица одговара простира- 
њс таласа одређене таласне дужинс. 
Претпоставка је потврђсна 1927. у 

Луј Виктор дс Број је славни експеримснтима дифракције елек- 
француски физичар и математичар. трона у кристалима. Управо за ово 
Потнчс из чувснс породице високог откриће (о таласној природи слек- 
порскла, родом из Пијсмонта, која је трона) Луј де Број је добио Нобелову 
Француској дала неколико државни- награду за физику 1929. године.

АУЈ ВИКТОР ДЕ БРОЈ 

ШШ5 У1СТОК РЕ ВКОС1Л 

(1892-1987)

Иван Јанковић
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ОСАМЛЕСЕТ ГОДИНА ОА РОЂЕЊА 

ЖИЛБЕРА БЕКОА

* * *

ЈОШ НЕКЕ 

ГОАИШЊИЦЕ
У 2007. години у Француској су 

обелсжене округле годишњице 
рођења или смрти бројних писаца, 
умстника, научннка, политичара

увск под стегом брижних роди- 
теља.

С'ез( 1е 1етрз с1ез п ЧтроПе сјиој 
А§е 1ет1ге е! (е1е с1е коЈз.

Бележимо нска имсна:
У Бекоовим шансонама прису- 

тнн су хумор, рнтам џеза, би- 
блијске и друге темс. Када је умро 
њсгов прпјатељ Жан Кокто, 
посветио му је једну тужну песму: 
Оиат! /7 ез( тог11е рое!е.

Француској публици сс допа- 
дала једноставна поезија и здрава 
животна филозофија која је прове- 
јавала у многим његовим песмама. 
Поменимо чувсну Бекоову песму 
IЧтроПап1, с'ез( 1а гозе коју је 
компоновао на стихове Луја Ама- 
да. Талентованн композитор и 
полетни шансоњер, Жнлбср Беко, 
пленио је и изузетним сценским 
шармом. Његово име познато јс н 
ван граница Француске. Стекао је 
велику популарност н бројне 
обожаваоце широм свста и био 
радо виђен у Лондону, Москви, 
Њујорку. Његов позиати хит Е( 
тсшиепап!, компонован на стиховс 
Пјера Дсланоеа, толнко се допао 
Френку Синатри да тридесет 
седмица није силазио са америчке 
топ-листе. А чувена Nа(НаНе 
постала је својеврсни амбасадор 
мира и прва је наговестила успо- 
стављањс бољих дипломатских 
односа између Француске и СССР-

Прошло јс 400 година од рођења 
списатељице МАДЛЕНЕ СКИДЕРИ 
(Мас1с1ете бсисЈсгу, 1607-1701), аутора 
прсциозног романа Клелија.

Пре 300 година рођсн је ЖОРЖ 
ЛУЈ БИФОН (Оеоп»С5 Бошз ВиГСоп, 
1707-1788), природњак и писац. По- 
зната је његова изрека (у Беседи о 
стилу): "Човекјестил".

Пре 300 година умро је СЕБА- 
СТИЈАН ВОБАН (беђазИеп Уаиђап, 
1633-1707). великн градитељ, рефор- 
матор фортификација.

Навршило сс 250 година од смрти 
РЕНЕ АНТОАНА РЕОМИРА (Кепе 
Лмоте с1е Кеаитиг, 1683-1753), физи- 
чара и природњака, проналазача 
термометра, као и 250 годнна од 
рођења ЛА ФАЈЕТА (Мапе-ЈозерН с!е 
Ба РауеНе, 1757-1834), генерала и 
државника.

Ооелсжсно јс 150 година од смрти 
ОГИСТА КОНТА (Аи^с Сопие, 
1798-1857), филозофа, оснивача 
социологије.

Пре 100 година умрли су: МАРСЕ- 
ЛЕН БЕРТЛО (МагсеШп ВеПНеЈоЦ 
1827-1907), познати хемичар, РЕНЕ 
СИЛИ ПРИДОМ (Кепе биНу РгиФ 
Иопппе, 1839-1907), први добитник 
Нобелове наградс за књижсвност 
(1901), ЖОРИС-КАРЛ УИСМАНС 
(Јоп*5-Каг1 Ниузтапб, 1848-1907), 
књижевник, АНРИ МОАСАН (Непп 
Мо15бап, 1852-1907), добитник 
Нобелове награде за хсмију (1906), 
АЛФРЕД ЖАРИ (А1Ггес1 Јаггу, 1873- 
1907), писац чувене фарсе Краљ Иби.

Годпнс 2007. обслсжава се 100 
година од рођења ПЈЕР МАНДЕС- 
ФРАНСА (РЈегге Мспс1с5-Ргапсс, 1907-
1982) , политичара и државника, 
ТИНА РОСИЈА (Тто К0551, 1907-
1983) , шансоњера, МОРИСА БЛАН- 
ШОА (Маипсс ВЈапсИоЦ 1907-2003), 
К1вижевника.

'Тосподин 100.000 волти", тако 
су назвали славног Жнлбера Бекоа 
(ОПђеп Весаис!), због неисцрпне 
његове огромне енергије. Рођсн је 
у Тулону 1927. године. После 
студија на конзерваторијуму у 
Ници, тај двадесетогодишњи 
младић постаје пијаниста и прати 
на клавиру шансоњера Жака 
Пилса на турнеји по САД. Тамо 
упознаје амернчке музичаре 
Френка Лена и Џона Реа који 
инспиративно делују на њега. 
Млади Беко формира свој музички 
стил и у свет шансоне уноси нове 
ритмове. По повратку у Францу- 
ску, компонује неколико шансона 
за Андреа Клавоа и Едит Пјаф Џе 
Га1 с1сшз 1а реаи). 1946. почиње 
његова плодна сарадња са Пјером 
Деланоеом. Године 1954. Беко 
тријумфује у париској Олимпији. 
Млада публика је одушевљена 
његови.м песмама. 15 година носле 
Шарла Тренеа, Жилбер Беко 
постаје си.мбол ритма а млади у 
њему проналазе свог аутентичног 
представника. После награде Рпх 
<Ји 0|5чие (1963), наставља 
бриљантну каријеру по мјузик- 
холовима и на филму.

Бекоове песме величају и славе 
љубав, радост живљења, прија- 
тељство, модеран свет {ОипапсНе а 
Ог/у). Беко зна тако добро да изра- 
зи осећања младих: другарство 
(Се(аН топ сорат), прву љубав и 
љубавне јаде. Песма Те(е с1е Но\з јс 
својеврсна слика "нежних година", 
младих на прагу зрелости, желших 
независности и слободе, али још

I

а.
Жилбер Беко се као компо- 

зитор огледао и у "озбиљнијим" 
музичким жанровима написавши и 
неколико класичних дсла од којих 
су нска наишла на добар нријем и 
код публике и код критикс. Ииак, 
овај врсни шансоњер остао је до 
краја веран фраицуској шансони и 
париској Олимпији и дуго ће се
памтити његов велики концерт у 
том обновл>еном мјузик-холу, 
одржан нове.мбра 1997. Бско је 
умро 19. децсмбра 2001. године.

Пет година касније умро јс Пјср 
Дсланое, аутор текстова најпо- 
знатијих Бскоових шансона.

ГЈодсећамо сс да јс прс 10 година 
умро ЖАК-ИВ КУСТО (Јассцтб-Ууеб 
Сои51саи, 1910-1997), истраживач
оксанскихдубина.

Јован Тасић
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ТЕХТЕб РЕб ЕУСЕЕХб БЕ ЕЕбКОУАС

!:•....... в* - - -

Тћете : Роигдио! арргепех-уоиб 1е Ггап$а1б ?
еп 1ез етђеШззап! ауес без ргоргез 
то1б те!осИеих. Сгасе а сеИе те1осНе, 
1а 1ап§ие Ггап^аЈзе ез1 соппие сотте 
1а 1ап§ие с1’атоиг.

Је уои<Јга1б $ауо1г 1е Ггап^аЈб рагсе 
^ие ?а ГаИ ипе рагНе <1е си1(иге 
§епега1е еГ, еп раг11сиПег, дие с'еб1 1а 
1ап§ие Ие сПр1отаНе. Та Ргапсе, а зоп 
1оиг, еб1 аи55Ј ип рауб с1еуе1орре ци1 
оГГге ћеаисоир с1е ро55П}Ш(е5. Еп 
Ргапсе, П у а (ап( Пе сћобеб, епс!го1(5, 
Пе5(1па(10п$ а Песоиупг : Рапб, 
УегбаШеб, Сб(е П'А2иг ... ЕпГт, је 
репбе е( ј'еп 5Ш5 5иг цие 1е Ггап^аЈб еб( 
1а1ап§иеН'ауешг.

II п'у а ра$ с1е га^зоп $рес1а!е роигЕа геропбе а сеИе цие5(Јоп п'е5( раб 
ГасПе. 0'аћогс1, с'е(а1( та сипобке. Ј'а1 1а^ие11е ј'арргепс1$ 1е Ггап^аЈб. ОиЈ,
уои1и арргепПге сеКе 1ап§ие, 1а (ап^ие с'еб( угак Ја1 сћо151 1е Ггап^аЈб саг је
топсПа1е, цие ј'ај еп(епс1ие р1и51еиг5 п'а1те П1 ГаНетапП т 1е П155е. БериЈб
ГоЈ5 а 1а (е1е егасе аих ГПтб е( аих 1огб сеИе 1ап§ие е$( Пеуепие Гог(
сћапбопб. Оери15 1огб 1е Пе51г 1п(еге55ап(е роиг тоК Еа 1ап§ие
П'ехр1огег егапП155а1( еп то1. Ј'а1 е(е Ггап^аЈбе еб( (ге5 ће11е е( бопоге.бауон-
1трге5510ппе раг 1а сотр1ех1(е Пе 1а 1е Ггап^аЈб Га1( рагПе Пе 1а сиКиге
8гатта1ге е( раг 1а г1сће55е Пи §епега1е. Еп Ргапсе Н у а ћеаисоир
уосаћи1а1ге. Ј'а1те уоуацег е( сотте П'аг(15(е5 ци! 5оп( (ге$ соппиб Папб 1е
1е Ггап^аЈб С5( раг1е Папб Пе уа5(е$ топПе еп(1ег. Ееигб оеиугеб 50п( (геб
(егг1(о1ге5 Пи топПе П е$( песе55а1ге Пе ће11е5 е( топП1а1етеп( соппиеб, та15
1е 5ауо1г, ои ћ1еп Пе 5аУ01г ипе аи(ге Н е$( т1еих (оијоигб ^иапН оп 1е$ П( а
1ап8ие е(гап§еге. Ее Ггап9а15 е$( аи551 ГогЈ^таК Еп с1а55е, оп арргепП
1а 1ап§ие Пе 1а П1р1ота(1е. Еа Ргапсе ћеаисоир, та15 цие^иеГоЈб П е$(
е$( ип рау$ П'аг( раг ехсеНетсе, ои Пе 1тро551ћ1е Пе (гауаШег р1иб, саг
потћгеихаг(15(е5 5оп(пе5.115у оп(ГаЈ( сег(а1п5 п'а1теп( ра$ 1а 1ап§ие е( поп
е(1а1$5е1е$оеиуге$оитетеНе$сћеГ$- ра$ П'1п(еге(. Ма1б, ћ1еп $иг, 51
П'осиуге П'ипе уа1еиг тебПтаћЈе. цие1ци'ип уеи( атеПогег 5е$
Тои(е$ се$ циаП(б5, П1§пеб соппајббапсеб еп Ггап9а15, П у а
П'аПт1га(1оп е(егпе11е, оп( еуеШе еп (оијоигб Пе$ с1а55е$ 5ирр1етеп(а1ге5 е(
то1 ип у1Пп(еге(, ипе Гог(е то(1уа(1оп, Пе$ ас(т(е5 ех(га5со1а1ге5. Се«е аппее
ип атоигепуегб 1е Ггап^аЈб.

ј

У1ас1ап Суе1коУК

1.е ГгапуаЈз е5( раг1е Папб (ои( 1е 
топПе. С'е5( 1а 1ап§ие Пе П1р1ота(1е е( 
1а 1ап§ие оГПсЈеПе Пап$ ћеаисоир Пе 
рауб.Аи соп(гаЈге, сеих ци! раг1еп( 1е 
бегће пе боп( ра$ потћгеих. Теб бегћеб 
По1уеп( арргепПге П'аи(ге5 1ап§иеб 5'П$ 
уеи1еп( соттиШциег ауес 1е$ 
е(гап§ег5.

Ј^арргепПб 1е Ггап9а1$ ргет1егетеп( 
рагсе цие с'е$( ипе ћеПе 1ап§ие. II те 
5етћ1е (ге$ те1оП1еих а 1а ППГегепсе 
Пе ГаИетапП ои Пи ги$5е. Ее Ггал^аЈб 
е5((геб готапНцие аи$51, оп ГарреНе 1а 
1ап§ие П'атоиг.

Та Ргапсе е$( Нерш$ (оијоиге ип 
рау$ Пе Гаг( е( Пе 1а си1(иге. II у ауаК е( 
П у а епсоге Пе$ рое(е$ е( Пе$ еспуатб 
ци1 пои$ ауа1еп( 1а1$5е Пе §гапПе5 
оеиугеб, сотте раг ехетр1е Ап(о1пе 
Пе ба1п(-Ехирегу, Јасциеб Ргеуег(, 
ОиШаите АроПтаШе, Сћаг1е$ 
ВаиПе1а1ге е( ћјеп П'аи(ге$ епсоге 
Ееб сћапбопб Ггап^ајбеб $оп( аи5$1 (ге$ 
ће11е5 е( соппиеб. бауо1г 1е Ггап^аЈб Га1( 
сег(а1петеп( раг(1е Пе 1а сиНиге 
§епега1е. С'е$( ипе §гапПе гајбоп роиг 
арргепПге сеИе 1ап§ие.

II еб( (геб и(Пе Пе бауохг р1и$1еигз 
1ап§ие5. М01, је 5Ш$ Поиее роиг 1е$ 
1ап§ие$, та1б Н Гаи((оијоиг5 5'еп(гатег 
е( (гауаШег гееиПегетет. Је 1ез 
арргепПб рагсе цие 9а те ГаК р1а1з1г, 
5рес1а1етеп( Гарргеп(155а§е П'ипе 
1ап§ие 51 ће11е сотте 1е Ггап^агс.

Татага Мапс

ј'ај раг(1С1ре аи Сопсоигб Пе 1а сћапбоп 
Ггапсорћопе а N15. С'е(а1( бирег ! Ј^у 

БапНо 51ојапо\1с ауа!5 Госса$1оп Пе соппаКге ћеаисоир
Пе §епб Ггасорћопеб е( Пе рга(1циег 
топ Ггап^аЈб. Ј'ај аи551 еп(епПи 
ћеаисоир Пе сћапбопб. Ее 1усее Пт, је 
уоиПга15 еШП1ег 1е Ггап^аЈб. Је 5и15 
соп5С1еп(е ^ие се!а ех1§е ћеаисоир 
П'еГГог(5, та'15 Ггапсћетеп(, је 5и15 
рге(е.

Јс $Ш5 Папб та сћатћге. Ј'есг15 АккзапАга Вјогпје^гс
топ Пеуо1г Пе та1боп е( је геПесћЈб : 
"Роиг^ши е$(-се цие ј'арргепП5 1а 
[апцие Ггап9а1$е ? Е5(-се ^ие ј'а1те 
се((е 1апеие ?" МП1е цие5(10П5 те 
ра55еп( раг 1а (е(е. Ош, ј'а1те ћ1еп 1а 
Јапцие Ггап^а^бе. Ј'аПоге уоуа^ег е( ип 
јоиг, 51 ј'ауаЈ5 аббег П'аг2еп(, ј'а1тега1б

Теб Ргап^аи боп( ипе па(1оп 
апс1еппе, (ге$ Пеуе1оррее. РепПап( 

аНег еп Ргапсе. Та-ћаб, оп раг1е Гћ15(о1ге, 1еиг$ асци151(1оп$ $оп( (ге$
Ггап^аш, п'е5(-се ра$ ? Ј'а1тега15 уоН 1а соппиеа: Папб 1а бшепсе, 1а ретШге, 1а
бејпе е( 5е$ циа1б, У1$Кег 1аТоигЕПТе1, ПНегаШге, 1а тиб!цие ... Огасе аих
Мо(ге-Оате... Ма15, ј'аНте(5 ^ие топ сопцие(е5, 1е Ггап^аЈб б'е5( герепПи еп
Ггап^аЈб с$( аббег ГаТ1е. Је пе 1е раг1е Еигоре, еп АГгјцие, а (гауегб 1е
ра$ ћ1еп. Роиг се$ гајбопб, ј'арргепП5 соп(теп( Атепсат ... Оап$ (ои$ 1е$
сћачиејоиге(ј'е$реге^исјегеи5$1га1. сотб Пи топПе ои 1е$ Ргап^аЈб боп( 
Ма1цге (ои(е5 1е$ ПППсиКеб, Јаћпе агпусб, Пб оп( пшг[ие 1еигб тПиепсе$.
арргспПгс 1е Ггап^аЈб. С'е5( ипе ће11е РЈпе Не5 р1из §гапПе та^ие Пе 1еиг
1апцис, оп ГарргепП рга(1чиетеп( Папб ех1б(епсе е$(ји5(етеп( 1еиг 1ап§ие.
(ои$ 1с5 рауб Пи топПе. 1лг Ггап^аЈб е$( 
ипе Пе5 р1иб ће11е51ап§ие5 Пи топПе е( ћеНеб 1апеие5 Пи топПе. Аи551 апсјеп 
јс 5СГ315 Псг Пи ГаК 51 је роиуа1б ННе ип цие 5а рори!а(1оп, 1е Ггап9а15 а сћапее

репПап( Пеб 5хес1е5.11 5'е5( ипр1ап(е 
Ре1агМШс Папб ћеаисоир Пе 1ап§ие5 топП1а1е5

1.а 1ап§ие Ггап^ајбе е$( ипе Пе$ р!и$

јоиг с]ис је 51П5 Ггапсорћопе.
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$а уегбјоп оп§1па1е. Је ие 51115 раз биг 
се чие је уа15 еНкЛег, раз епсоге, пкш 
П ез1 ђ!еп роб51ђ1е цие јс ше сопбасге а 
1а сПр1отаПе, се ^ш.т*о1>Iк^егаII с1е 
регГесНоппег тои ага1}е е1 топ 
Ггап9а*15.

топсПа1еб. Арргеис1гс 1е5 1ап§иеб 
е!гапЈ»еге5, роиг Пттте, с'еб( ип 
§гапс1 раз еп ауап! цгасе аичие1 П ГаН 
раг1је с!и топс1е. II еб1 соппи цие 1ез 
епГап(5 не соппајббеп! раб с!е Нагпегеб 
Нп§и181|цие8 е( ^и'П уаи( пнеих 
соттепсег а арргепПге 1е5 1ап§ие5 
1гс5 (о1. Ј'арргепс1б 1а 1ап§ие апц1аЈ5е с1е 
та с1пс|и1ете с1аббе е1, р1из 1агс1, а 
Гесо1е зесопбајгс, ј'ај ри сћо!81г. 1,е 
Ггап^аЈбае^е топ ргепПегсЈсбЈг.

бј уоиб уои1ег "соп^иепг" 1е 
топПе, 1а Ргапсе еб( јизЈетеп! ипе 
р1асе тегуеШеизе циј реи( уоиз оГГпг 
ћеаисоир. С'еб1 ип рау5 с1оги Г1п51о1ге, 
1а (гасЛПоп е( !а псће88е сиИигеИе $е 
гесоппајббет а сћа^ие раб. Ра 1апеие 
Ггап^аЈбе с]1и б'е51 е1аг§1е репсЈап! Не5 
51ес1еб, аијоигсПии ез1 ипе 1ап§ие 
раг!ее с1апб 1е топПе епПег. Ј'арргепс15 
1е Ггап^аЈб рагсе чие је репбе ^ие с'еб( 
ипе (гс5 ће11е 1ап§ие т61осПеибе. 
Ј'а1те рагНсиПегетет Пге 1е Ггап^аЈб. 
11 у а 1ап( с1е рое(е5 Ггап^аЈб роиг 
1е5чие>5 "оп спк|ие". В1еп чие је 1ез аје 
1из еп 5егће, је 5Ш5 (отћее атоигеибе 
с!е 1еиг роебје. Ма15 еп Ггап^аЈб (ои( 
се1а боппе пПеих тШе Го1б. Ј'аЈте 
Аг(ћиг КЈтћаиЈ, еп раг(јсиПег 5еб 
ЈсЈееб, 5С5 а((1(ис1еб, 5С5 уегб. Ј'а1те 
аибб! 1а тиб^ие е( 1ез Штб Ггап^аЈб. 
С'е5( реи(-е(ге ра(ће(^ие, таЈб ^иапЈ 
је 51П5 атоигеибе ои (г»5(е, ј'есои(е с1еб 
сћапбопб с1'ЕсП(ћ РЈаГ. Е(, сотте роиг 
ћсаисоир с!'аи(гс5, АтеПе Рои1ат а 
сћап§е та \че...

Огасе аи гаУ15бетеп( чие ј'ергоиуе 
, је раг(јга15 еп Ргапсе (ои( с1е 5иј(е. Еп 
р1иб, је Уоис1га15 у Гајге теб с(ис!е5. 
Оиапп ј'аига! §а§пе ГоссабЈоп је пГеп 
ргоГаегаЈ роиг га((гарег (ои( се циј еб( 
га(е. Ауес 1е Ггап^аЈб с1ап5 та (е(е е( 
топ соеигје те бепб теШеиге.

Сћацие 1ап§ие а ипе те1осПе. 5Ј 
уоиб есои(1 ег ип реи р 1 и5 
а((еп(јуетеп(, уоиб сотргепсЈпег цие 
1е5 §епб сћап(еп( еп раг!ап(, сотте 1е5 
оЈбеаих. Еа 1ап§ие Ггап^аЈбе а ипе 
те!осПе, 1а р1иб ћеПе с1е (ои(еб. С'еб( 
роигцио! 1ез §еп5 апнеп( 1а раг1ег.

Ее Ггап^аЈб а ипе 1оп§ие (гасННоп. II 
еб( гесоппи сотте 1а 1апд,ие с!е 
сПр1ота(Је. С'еб( 1а 1ап§ие еп 1ацие11е 
оп Гај( 1а рајх. С'еб( 1а 1ап§ие с!'ипе 
сНрЈотаНе регбоппеПе, 1а 1ап§ие 
6'атоиг. Аи соигб сЈеб 51ес1еб, 1ез 
роетеб с!'атоиг, сП«пе5 с1'ас1т*1га(1оп, 
е(а*1еп( есп(5 еп Ггап^аЈб. С'еб( 
роигцио! 1еб Ргап^аЈб оп( сЈериЈб 
(оијоигб ипе (геб ће11е П((ега(иге е( <Јез 
сћапбопб 51 а*1таћ!е5 е( соппиеб.

Гаш Уипш

Еа 1ап§ие Ггап9а15с еб( ипе 1ап§ие 
Чие поиб роиуопб еп(епс1ге с1апб (оиб 
1еб соп(1пеп(5 <Ји топсЈе: сп Еигоре, еп 
Атепцие <Ји N01*6 е( с1и би<Ј, еп Аб^е е( 
еп АГпцие. Роиг ћеаисоир <Је §спб 1е 
Ггап^аЈб еб( 1а 1ап§ие та(егпе11е е( П у 
еп а аибб! цш Гоп( роиг 1а 1ап§ие 
оГНсЈеИе.

Иа Ргапсе а јоие ип §гапс! го!е <Јапб 
Гћ15(01ге с!и топЈе. Еа §1о1ге а 
соттепсе ауес Еосиб XIV, а (гауегб 1а 
КеУо1и(!оп, јибци'а^аро1еоп с|1п а е(е 
ип <Јеб р1из дгапбб соттапс1ап(б. Иа 
Ргапсе а е(е аибб! 1а "гапс1е Гогсе 
со1опЈа1е. С'е5( ипе га150п роиг 
1а^ие11е сеПе 1ап§ие С5( рге5еп(с еп 
АбЈе е( еп АГпцие - Е'1пс1осћ1пе, 1е 
Мадћгећ, ГАГг^ие с!е Гоие5(. Еа 
Ргапсе а гетрог(е аи5511а \'1С(оЈге <Јапб 
1еб с!еих Сиеггеб МопсНа1е5. С’еб( с1ајг 
роигциој се((е 1ап§ие еб( (ге5 
рори1а1ге. С'е5( аи551 1а 1апцие 
сНр1ота(к]ие... Тои( се1а т'1п5р1гај( 
<Ј'арргеп<Јге 1а 1ап§ие Ггап^а^е. Ма15 
51псегетеп(, је п'ај ра5 еи <Је цгапс! 
сћојх. А со(е <Је 1'а11етеп( е( с1и гиббе, 
ј'а! репбе ^ие 1е Ггап9а15 е(ај( ипе ћоппс 
ор(10п. Е( аијоигс1'ћи1 ј'ајте ћеаисоир 
^ие по(ге с!а55е арргеппе 1е Ггап^аЈб.

МИап 'гапоујс

Бапб 1е топ<Је ои 1'ап§1а15 еб( ен 
(гат <Је с1е\'еп1г 1а 1ап§ие оГПс1е11е а 
(оиб, 5а\'01Г раг1ег Ггап^а^б е5( ип 
рпуПе§е, ргебцие ип аг(. Е'ап"1а15 реи( 
е(ге р1иб ГасПе е( тете р1иб роријајге 
^ие 1е Ггап^ајб, таЈ5 се1иј-сј 5ега 
(оијоигб р1иб те1осПеих, р1иб ћеаи. 
Ко(ге еспуајп соппи, ОапПо К15, а 
есп( цие "раг1ег Ггап^аЈб - с'е(а1( 
сотте раг!ег 5ап5 раг1ег, с'е(а!*( 
сотте оп раг!ак еп геге." Је 51115 
сГассогП ауес 1и1 е( с'е5( роигцио! је 
ГарргепсЈб е( је 1е раг1е Пеја.

МИап Уака$шо\чс

Еа 1апеие Ггап^аЈбе е5( раг1ее а реи 
ргеб сЈапб (ои( 1с топсЈс. УоПа цие^иеб 
ге^опб с1и топсЈе ои ип (а5 Пе §епб 
раг!еп( се((е 1ап§ие : АГпцие, Еигоре, 
Атепцие Ни >Јогс1 е( Пи 5ис1, Атеп*чие 
сеп(га1е аи551, риЈб 1а Ро1упе51е 
Ргап^аЈбе е( 1а т1поп(е аих Е(а(5- 
1Јп15... Ргапсорћопе е5( се!ш ци\ раг1е 
ћаћ1(ие11етеп( 1е Ггап^аЈб, 501( сотте 
1а 1ап§ие та(егпе11е, 501*( сотте 1а 
басопсЈе 1ап§ие.

Оапб топ рау5 1ез ^епб раг1еп( 1а 
1ап§ие бегће, ци\ е5( 1а 1ап§ие 
та(егпе11е роиг 1а тајоп(е. Оап5 топ 
есо!е, Јез е!еуеб сћо!5155еп( еп(ге 
Гап§1аЈ5, ГаИетапсЈ. 1е гиббе е( 1е 
Ггап9а15. Ј’а! сћо151 Гап^1а13 е( 1е 
Ггап9а15.

С'еб( Пеја соппи ^ие 1е Ггап^аЈб еб( 
1а Јап^ие (1'атоиг. Ее роете сГатоиг, 
1е р1и5 ра(ће(к]ие, (гаПш*( еп Ггап9а15,

УСГ510П

Оиапс! ј'е(а!5 реШеје Уоис1га15 \'01г 
(ои( 1е топНе. С'е5( топ геуе с!е 
(оијоигб. Мајп(епап(, с’еб( 1*тробЈћ1с, 
с'е5( аи-с1с55и5 с!е те5 тоуепб, та!5 Н 
у а ипе сћобе ^и'оп реи( ГаЈге. Је реих 
арргепс1ге 1ез р!из ћеПеб 1апциеб МШса ШоИс

боппе пиеих ^ие 5а 
оп§та!е.Уи ^иЧт (аб сГехсеПегНб 
рое(еб 50п( Ргапра15, је уоибгаЈб 
арргепНге 1а 1ап§ие с1оп( 1а роебЈе јс 
роиггаЈб Нге. А топ а\'1б, 
(гас!ис(10п пе реи( аНетсЈге 1а ћсаи(е с!е

ке 1усее а кенкоуасаисипе
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***АТЕПЕК ПТТЕКА1КЕ ОЕ5МЕМВКЕ8 ЕТОЕЗАМ1ВВЕ1А 30С1&Т& *** 

За‘5 1;т§иез еГгап^егез

шшш
(^ие ГаЈге арге$ 1е ђас

Оапб 1а ује П у а Пез тошеп!б ои 
Гоп По11 1пеУ11ађ1етеп( Гајге циеЦие 
сћобе сГи(Не роиг бомпете. Рагтј 1ез 
Пес1б10Пб 1еб р1иб ^гапПеб с1 1еб р1иб 
1трог1ап1еб, а топ аујб, 1а р1иб 
сПШсНе а ргепПге бегаН сеИе-сј : рие 
ГаЈге Напб 1а У1е ? ТапсПб ^ие Гаппее 
бсоЈаЈге (оисће а ба Пп е1 ци'Н пе те 
геб(е иеб реи с1е (етрб, Гехатеп 
П'а(1т1бб10п б'арргосће. Ееб ргоје1б 
роиг топ ауепјг боп! потћгеих е1 Н 
Гаи( 1еб геаПбег ип раг ип. Ее ргетјег, 
роиг то1 1е р1из троПап!, с'еб1 
бигетеп! сћо1б1г теб еШНеб. Ј*а! 
ћеаисоир е( 1оп§иетеп1 геПесћ! е1 ј'а! 
Ппа1етеп1 НесУе Не тЧпзспге а 1а

Је бшб ћасћеПеге е1 ј'а1 ћеаисоир с1е 
сћобеб Неуап! то1. Је Но1б §а§пег 1еб 
по1еб, геиббЈГ а топ ћас е1, ћјеп биг, 
ргерагегтоп ехатеп с!'ас1т1бб10п. Асе 
тотеп!-1а, с'еб1 1е р!из 1трог1ап1 е1 
ј'еп ај ћеаисоир Не 1гас.

Ј'ауаЈб Неб ргоћ1етеб, б! је реих 1е 
сПге, ауес 1е сћојх Не та сатеге: 1ои1 
Н'аћогс1 је репбајб т'1Пбсг1ге а 1а Гасиће 
Не Нгок. С'е1ак 1'Мее Не топ реге. 
Ма1б је бауајб ^ие се п'е1ак раб ип ћоп 
сћоЈх роиг то1. А1огб ј'а1 с1ес1с1е 
(ГеШсНег 1а рбусћо1о§1е. С'еб11е т1еих 
роиг то1 рагсе цие ј'а!те се бије1 е1 
ј'ајте аибб! апа1убег 1ез §епб. ЕпГт, 1а 
ргерага!Јоп а соттепсе. II Гаи( 
арргелНге ћеаисоир с!е сћобеб, та1б ?а 
тагсће. Ееб еШсЈеб Пшеб, је Уоис1га1б 
геб1ег а ПпбПии ои 1гауаП1ег Напб ип 
ћбрка!, Напб ипе сНп1цие... Ое (етрб 
еп 1етрб јЧгаЈб а Ге1гап§ег роиг е1аг^1г 
теб ћогјхопб ргоГебб!Оппе1б.

АијоигсГћш је Но1б репбег аих 
ехатепб ци1 т'аиепс!еп1 е1 ЈгауаШег. 
Ј'еп а! реиг, је п'а1 раб сГаи1ге сћо1Х, П1 
аћегпаПуе роиг 1а Гасиће. Је би!б 1геб 
пегуеибе рагсе ци'ип ћоп сћо!Х Не 
сагг1еге сопсегпе 1ои1е 1а У1е. <Зиап<Ј 
Гаппее бсо1а1ге аига 1еггшпе 1ои1 бега 
р!из ГасПе, је Гебреге. Мат1епап1, је 
ргоГиега! Не беб реП1еб уасапсеб роиг 
ргерагег 1е т1еих роббгћ1е теб 
ехатепб

Је репбе ^и'П еб! ћоп с1'е1ге 
ро1уц1о«е е1 раг1ег р1иб1еигб 1ап§иеб 
е1гапцегеб, саг, сотте сШ ип ргоуегће, 
:сотћ1еп с1е 1апеиеб поиб бауопб 
аи!ап( Не уа1еиг поиб ауопб. Је (гоиуе 
ци'П пе биШ! раб П'арргепс1ге 1а 1ап§ие 
е(гапцеге беи1етеп( а 1'есо1е роиг 
роиуоЈг 1а таНпбег е( ци'Н Гаи( 
соттепсег а арргепПге 1еб 1ап§иеб 
е(гапцегеб (геб јеипе. II Гаис1га11 цие 
по!ге есо1е б01( ћеаисоир тјеих 
(кјшрее Неб та1егјаих цш реиуеп! 
поиб аЈсЈег а таТ(г1бег 1а 1ап§ие 
е(гапееге. II ГаисЈгаЈ! ауојг ипе ои 
р1иб1еигб с1аббеб бресЈаПбееб, ауес 
ћеаисоир Не Пугеб, Пе тапие1б, с1е 
сПсоб е( П'епге§1б1гетеп(б аисПо е! 
У1с1ео
(Ј'ог8ап1бег ип уоуа^е бШсПеих Папб ип 
рауб Ггапсорћопе е( бепНг 1е бепб 
ргорге Неб то(б. Р1и$1еиг5 ргоГеббеигб 
еп тете с1аббе реиуеп! ГасННег 
ГарргепПбба§е (1'ипе 1ап§ие е(гап§еге. 
Раг ехетр1е, оп с1еуе1орре 1е (гауаП Не 
§гоире е( а!огб оп бе сопбасге аи (гауаП 
1П(Пу1с1ие1. Ееб ргоГеббеигб Пеугајеп! 
тоНуег е( епсоига^ег 1еигб е1еуеб а 
арргепсЈге ипе 1ап§ие е(гап§еге е! 1еб 
Гајге У01г боп 1трог1апсе е( беб ћопб 
со(еб. Мајб 1ез е1еуеб, еих-аиб51, 
По1Уеп( б'у 1п1егеббег е( е(ге р1иб а§Неб 
Папб ГехесиПоп с1е 1еигб ПеуоЈгб.

II Гаи( ргаПциег 1а 1ап§ие е(гап§еге 
е! 1а ГаЈге богТЈг с1е 1а с1аббе, 1е р1из 
боиуеп! роббЈћ1е, е(аћПг е( та!п(еп1г 
1еб соп(ас(б ауес 1ез е(гап§егб, 
1оси(еигб паПГб, поп беи1етеп( роиг 
еппсћјг боп УОсаћи1а1ге ои роиг 
атеПогег боп ехргебб1оп, та!б аибб! 
роиг соппаНге П'аи1геб сотб Пи тогкЈе, 
1еигб геН@10Пб, 1еиг тосЈе Пе \че, 1еигб 
соиШтеб...

ЕпПп, Н еб( 1геб и(Пе Не раг1ег 1сб 
1апеиеб е1гап§егеб роиг роиуојг ГаЈге 
ип уоуа^е, 1гауаП1ег ои еШсПег Напб ип 
рауб еШапцег, е(, ћ1еп биг, роиг рои\'01г 
ГаЈгс с1с поиуеПеб соппајббапсеб

Је1епа Јоуапо\ч'с

»

ГасиКе Неб бсЈепсеб роПициеб а 
Ве1§гас1е. Је п'а1 аисипе га1боп 
рагНсиПеге роиг јибППег та Нес1б10п. 
Тои( 51тр1етеп1, сћасип ци1 те 
соппаП Шеп сПга цие с'еб! 1е теШеиг 
сћојх. Је би1б ћ1еп сопбС1еп(е цие је 
(Јо1б Га1ге ћеаисоир (ГеПоТб. Ма1б, 
1та§те2 ! Мој, ипе роП(1С1еппе, ип 
атћаббаНеиг, ип сПр1ота(е ! Аћ, с'еб1 
Неја цие!цие сћобе Н"1п1егеббап1, п'еб(- 
се раб ?

Роиг Гехатеп Н'ас1т15б10п је <Јо13 
ргерагег Гћ1б(01ге, 1а бос!о1ов1е е( 1а 
сопбПшНоп. Ј'арргепс15 сћацие јоиг 
реи а реи е( ј'ебреге ћ1еп у геибб1г. Је 
ба1б цие је уа1б п§о1ег ип јоиг циапс! 
(ои( се1а аига Гт1. Је 5Ш5 биг 1е ро!п! Не 
Гииг топ 1усее е( је зи^з пегуеибе. Ј'еп 
рог(е ћеаисоир Не боиуешгб цие је 
§аг(Јега1 <Јапб топ соеиг 1ап( цие је 
гебррте. Ј'еп би*1б биге ци'ип ћеаи јоиг, 
циапс! оп гепсоп1ге 1еб соратб, оп уа бе 
гарре!ег 1ои(, оп уа п§о!ег...

ЕпПп, Н бегаН (геб иН1е

лр* • г"9 •Туапа 2апс

В1а°1са 8(ојапоуГс

Ма ГатШе
Еа ГатШе гепс! Гћотте псће е1 1ш сЈоппе 1е 5епГ1теп1 аицие1 оп сгои 

ргоГопсЈетеп! - 1а сегШисЈе. биг се Пеи-1а зе 1гоиуе 1ои1бОп езро^г.
Сћа^ие епГап1 уоисЈгаи зуојг ипе рагГаке ГатШе, ипе ГатШе 5ап$ циегеПеб, 

$апб \чо1епсе... Серепс1ап1, аисипе ГатШе п'е5Г рагГа11е. Оап$ сћа^ие ГатШе $е 
сасћеп! 1е5 с1ебасогс15 е11ез сопГШб еп1ге 1е$ епГапГб, 1е$ епГатз е11еиг$ рагеп(5 е( 
еп(ге 1е$ рагеп(5 еих-тете5.

^ћоттс а ћебот с!'ипе ГатШе с1оп( 1е$ ге1а(1оп$ $оп( ГопсЈеез $иг 1а 
сотргећеп510п е( Гатоиг. 1трге§пее с1е5 гаррог(5 сћа1еигеих, 1а ГатШе е5( по(ге 
ро1п( <Ј'аррик ЕИс с$( 1е гстес1е роиг по5 ћ1е$5игеб ци1 са1те 5о1§пеи5етеп( 1а 
<Јои1еигс( 1а боиГГгапсе.

Сотте та ГатШе ргс$еп(е (ои( се цие ј'а1те, а цио1 је сго1б, е11е е$( <Јопс 1а 
гои(е ^и'П Гаи( ргепПге. Ј'е5реге цие (ои$ $е те((гоп( с1'ассогс1 ауес то1 цие 1а 
ГатШе е5( ипе Не5 р1и$ ћеИеб сћобеб аи топПе.

8(е/ап МШс
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***

ПОЕЗИЈА У ПРЕВОДУ *** Р0Е81Е ТКЛОШТЕ ***
1.ссопХе (!е 1,Ше
Л Ш РОЕТЕ МОКТ

ЈШТЕРАРНА РАДИОНИЦА ЧЛАНОВА ШЈАТЕЉА ДРУШТВА
* *:?:Оеих роетсБ

НТЈСО ЕТОУ1ПЕ
Иа &оп(с арге
Је та теге поиггШеге
те гарреИе ипе те/осИе
с/ие ј'а1 етепАие циек/ие раг(
реи(-е(ге а Уо(ге-Оате тга§тее
е( <7ш' те ЈаИ репзег а зоп рое(е
\г1с(ог Ни%о.

То1 с!оп( 1езуеих егга1еп(, акегез с1е кшиегез. 
Ое /а сои/еиг сИушс аи соп(оиг /штог(е/
Е( с/е 1а с/ииг упчпМе а 1а зр1еп(!еиг с/и с/е/. 
Оогз еп ра1х с/апз /а пш( сјш' зсе11с (а раир/еге.

Уои: еп(епс/ге, зеп(1г ? Уеп(, Јитее е( роизз/еге. 
Аииег ? ка соире с/'ог пе сопИеМ с\ие с/и Јге/. 
Сотте ип Огеи р/еиг сТеппги сргг с/езсПе Тсги(е/. 
КегИге е( (/'гзрегзе-(ог с/сгпз Тииигепзе игаИеге.

8иг (огг игие( зери/сге е( (сз оз сопзитез 
ОгТшг аи(ге уегзе ои поп /ез р/еигз ассоиШпгез. 
Огге (оч згес/е дагга/ ТоиШе ои (е геггоггигге:

ии, ра/псгеп
/ез кгаз огсссНз \}егз /ез р/екегеггз, 
кш\ ехг/е 
зиг гиг гос/гег
/езуеих (оигггез уегз /а Егапсе 1оиг(аиге 
киг е( 0\}гс/е с/е Копге...
1а гггег /ез каг%паг(.
Из зои(еггагегг( /е гггагг(еаи с1и сге/ 
аи-с/еззиз Је Таггге с!ез ггггзегак/ез.
Еез ггиауез кгигззагегг( 
е( диагг( а еих,
Из зе ггогггггззагегг( 
с1е роез/е 
е( с/е сИ%гг\(е 
с!е Т/гогггггге.

Мог,је Тегпне, аи Јо/гс1 с/и (огггкеаи са/ггге е( ггогг 
В’е(ге аЈЈгаггс/гг с/е гпге е( с/е гге р/из захогг 
Та Угоп(е с/е реггзег• е( Т/гогтеиг• сТе(ге игг /гогггггге !Лекоши дс Лил 

МРТВОМ ПЕСНИКУ
Ти, чије су очи светлости жедгге лутале 
Од божанских боја до њиних бесмртних обриссг, 
Од живог меса до небеског дионог аггссг,
Спавају миру ноћи иипо су гпи гга очи пале.

Видегпи, чугпи, осећати? Вегпар, дим и прах.
Волегпи? Пехар од злагпа садржгг ссгмо горчину.
Као Бог који се досађује, па напушта свегпу долину. 
Врагпи се и рсгспргии у магперију не знајући за сгпрсгх.

На гпвом немом погребу и на твоје косгпи истрошене 
Нека неко други сипсг или не сузе уобичајене.
Нека те гпвоје банално добсг заборсгоља гглгг славгг:

ће зо/еИ %гаггс1
согпггге гггг раггг \}о/е
с/аггз /а гггаггг с/и рагпге
(гггг с1ез гггШгегз, Јеагг Уа/јеагг,
гггг раггг гггсгисЛ’(роггг (ои(е за уге).
Оаггз Тапге ггс/ге с1езсеггсН(
/е зо/еИ (ггз(е с/ез рсггг\тез 
е( е//е зе гггИ а с/гагг(ег 
1ез МгзегаН/ез.

Јсг тги зсгвггдггм, гггиго нсг дну гробсг гшиггпсг се не дегггсгва 
Слободном од живоигсг гг знања које искуигааа 
Срамоигу дсг се мггсли и ужсгс чоаексг ггсг јсгвгг! (Превео Драган Тасић)Иеуепка О. Ророх/с

ТЕ1АМОПК РОЈЈК ТО! Раи1 Е1шгг(1
Је Тагте с) 1а ЈоНе тагз загтз зиссез 
Је (гогпге 1е тоуеп гггагз (и соирез Тассез 
Ј'а 'г регсЈи ТециШНге,
Је сНегс/ге а ге(гоихег геп,
Магз заггз (огг аШе, пгете ггпа^гпагге,
(7а те Јаг( с1е 1а рете
Је Ја/з %аЈЈе - се с/иг' ез( егг тогг рогсЈогг
Ое пе раз регс/ге /а (е/е,
Ое гге раз гпе регпге с1апз /е гго/г 
Тог, Таз гггоп соеиг скгпз (ез ггштз,
Мо ’1,ј'а/ (оп соеиг Је госке 
Меггге зг је те зе/гз та/ а саизе с/е (ог,
Је Тапгге согггше зг' Те(а 'гз 
Ш с1е гпез ргосНез.

*****
Та сНехе/иге сТогагг^ез скгпз /е \}г'с!е с1и гггоггпе,
Оапз 1е \чс1с с!ез \}г'(гез 1оигс1ез с/е зНепсе
Е( сТогггкге оп гггез гггагггз ггиез сНегсНегМ (оиз (ез геЈ1е(з,

Ја Јогггге с!е (огг сосггг ез( сИггггепс/ис 
Е( (оч агггоги' г'еззегггН1е а гггоп сЈезгг регсНг.
О зоирггз ШагггНг ез, гехез, ге^агсЈз.

Магз (и /Тсгз раз (оијоигз е(е а\>сс гггог. Ма гггеггго/ге 
Ез( еггсоге оНзсигсге сЈе Тахоп' \}ис хечи'
Е( рагТгг. Јс (сгггрз зе зег( с1е /гго(з согггггге Татоиг.

Пол Елијар
*ј» Јр

Твоја коса од наранџи у праз/шни свегпа,
У празнини сгпаксгла тешкгсх од гпишгше 
И сеггке у којојми голе руке гпраже сое гпооје одсјаје,Те1 агггоиг роиг (ог 

Аггозе еп шог Облик гпвог сргиг јс химеричан 
И срие гТш личн на моју нзГубљену жељу.
О уздсгси од ћилибара, снови, поГлсди.

Али гпи ниси одуоек била са мном. Ссћагое
Ми је јоги замрачено што сам гпе вгидсо да долазнш
И одлазиш. Време се служи речима као љубаа.

РагЈогз
1Јпе %гапс1е Иате 
(Ја те Јш( реиг 
Мгз еп зсепе сЈ'Ноггеиг 
Мшз Теггеиг 
Ез( Иигнате.

(Преоео Ссгиш Ранчић)ВоНап (ЈгШјепохк
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I •'гстт,
***ЛИТЕРАРНА РАДИОНИЦА ЧЛАНОВА ИПРИЈАТЕЉА ДРУШТВА 

ПЕСМЕ ЧЛАНОВА АЛИЈАНСЕ УПРЕВОДУ- ТКАВШТ ЕИ РКАП(;А15
(Прсаод: Д. Јањић)
N1111ОЕ бОКСИЕКЕб

Јоаица Сшаменковић 
НОЋ ВЕШТИЦЛ
Шта рећи у Валпургијској ноћи? ()ие сНге сЈапз Iа пиИ сЈе \Уа1риг%15 ? 
Ни Гете се није снашао у њој, 
а камоли Киш, јадан и кукаоан.
Бундеоа која се иери, 
маске и костими, оатре.
Сое то титра 
на позадини од тмине.

N1 Сое(Ие Ипчпете пе 5'у ез1 пеИгоиШе, 
епсоге то'т5 К15, раиуге е( таЊеигеих. 
ћа сИгоиШе цт гтапе,
1е5 то5С[ие5 е( со5(итез, 1ез/еих;
Тои( се1а (гетте
5иг 1'агпеге с1е5 (епећгез.

Драгаи Тасић

НАТПРИРОДНА ПШЕНИЦА
Оие тге папз \а пт( сЈе \Уа1риг&5 ? 
1а155е2.1ез а//тге5 
ргеппге 1еиг (оиг,
1с5 а//а\ге5/и(Ие5 
е( пП5егаН1с5, 5ап5/огте.

Шта рећи у Валпургијској ноћи? 
ГЈустити стоари 
да теку соојим током, 
ништаоне и бедне, 
обезличене.

И шта ћемо рећи о данима што неће доћи! 
Да су прооедени штуро и орло хладно,
Да су припадали будућности и самоћи,
И да је звон корака одјекиоао безнадно!О
У комешању биоших дана пооијају се круне! 
Цветшју у неко бурно и олујно доба гране, 
Које су наказних стоорооа и беса пуне,
А зналс су да ће такао један дан да соане!

%Псрииа Псшић
СБЕТЛОСТИ СМЕЛА

Брапку Миљковићу

Соетлости смела 
ниси смела 
изоан родног тела

(Преаод: Владимир Бапковић)
1ЛЈМ1ЕКЕ НАКБ1Е .

I

Биппеге ИагсИе 
(к п'а5 р05 ри 50гпг 
пе (оп ргорге согр5.

И оно што је наказно тајну плодности дели, 
И то се без осећања нечем сада радујс,
А дуси из пуних крошњи у лето су весели 
Што ореме и њима исту плодност снујс!1е /еи ('е5 Игхпе 

поп( Гагпеиг 
(и 05 рог(е пап51е соеиг 
е( 1а/Јатте пап51а (е(е.

Сажеже те ватра 
чији си жар 
носио у сриу 
а пламен у Глави.

Да, знале су да ће такав дан да сване 
Да ништа нсћс одупрсти моћи снооа,
И да ће нско јутро уместо оног да Гранс, 
Као зора запаљена и потпуно нова.

ч
Ма\п(епап( дие ГоћзсигИе 
%оичегпе (а Vие регпие 
ГаигеоI ап%еИф1е раге 
(оп поп итуег5е1 пе роезге.

Сад кад тама 
твојим невидом влада 
ореол ти анђеоски вије 
свевремени дар поезије.

Ч. У неумитном протшшњу неуморноГ брзоГ часа, 
Поља читава зреће кроз то дуГо лето,
И пшсниид натприродна и златна има да класа 
Опомињући на нешто проклето и свето!

(Превод: Драган Тасић)(Превод: Љ. Јањић)

СБЕ РЕ1Ш1ЈЕ 

Без опеиг5 ппсеез
ПС5 С1ПГ5 (аППС5
1'аготе поисе пе 1а %1го/1ее, 
пе5 сћгу5ап(ете5 (оиј/т 
е( пе5 сот%5. ЕИез а((еппеп( 
е( ехсИеп(.

Љиљана Јањић
ЕЕ В1,Е бЦШЧАТЦКЕ!;ИЗГУБЉЕНИ КЉУЧ
Е( ди'с5(-се ф/е поиз а((оп5 пхге пез јоигз цш пс 50п( раз а геп\г! 
ОиЧк 50п( ро55С5 5е\'еге5 е(/го\П5,
(ЈиЧк оп( арраг(епи аи/и(иг е( Се/Јгох,
Е( дие 1е ћгш( пс5 ра5 с(а\( 5ап5 с^регапсе е( запз агетг!

Испрани мириси 
уштаољених кожа 
Миомирис шебоја 
чупаоих хризантема 
и дуња. Чекају 
Маме.

Оап5 (е (оигпо1теп( пез јоигз раззез (ез сГгџез 5агеп( ЈЈесИт! 
Печп55еп(, еп сег(а\п (етр5 пез (етре(С5, (е5 ИгапсИез 
Ооп( р1е\пе5 п'е(ге ај/геизез 50п( (с5 НапсНс5 
В\еп ди'еКе5 а\еп( зи ди'ип (е1 јоиг роиггап гои&г!Бе^/етИе5 пе (Шегп 

аКеппеп(роиг е(ге сотр(еез 
Роиг(ап( оп зап (еиг потћге ргес\5 Мете сс дш ез( топз(гиеих (е зесге( пс ЈегСИИе соппсп(, 
1с5 раз јизцгСа 1а/оп(а 'те 01/551' 
е( сИадие (оп папз 1а \>о\х, 
сапге пе 1а јеипв55е,
1ап§и/55еп(.

Чекају листоои на липи 
да буду пребројани 
А тачан број знан 
Кораци до чесме 
и сааки тон у Гласу 
младости рам 
Чаме.

Е( 5ап5 етопопз а дие(цие сћо5с 5'е%а/е,
Реппап( дие 1с5 езргКз пе5 ЈеиШез оп( 1е 5оипге пе та/. 
Рагсе дие 1е (етрз пс ЈесоппКс (еиг \чеп(!

Ош, еНе5 5а\'а’/еп( ди'ип (е! јоиг аИа\( гои%\г,
Оие пеп пс роиггаИ ге5/55(ег аи.х ри/ззапссз пез ге\ е5, 
Е( ди'ип та(т аигаИ 1а ргеихе,
0'ипе аиће еп/Јаттее ди/ пе пеха/( разЈЈсИг!

Оапз Гесои1етеп( пе Пп/а(\$*аН1е Иеиге ди\ ро55е,
Ис5 сНатр5 еп(\ег5 уоп( тппг реппап( 1оп$ие е(е,
Е( 1е ћ(е п'ог зигпаШгеIVа рге(ег,
А Га\'ег(/55етеп( пе дие(дие таипКе гасе !

1м Итпеге а 1а/епе(ге 
ћС5 С0П(01/Г5 ПС5 5/1Ноие((С5 
ПС5 у/5а%ез тсоппиз 
Ее рог(аИ Јегте 
Ба с!е регпие 
папз 1е (етрз 
пе ГоћзсигКе.

Соетло на прозору 
Обриси силуета 
незнаних лица 
Забраољена капија 
Кључ изГубљен 
у арсмену 
таме.
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АТЕИЕК ИТТЕКАТКЕ ОЕ8 МЕМВКЕ8 ЕТОЕ8АМ18 ОЕ ТА 80С1ЕТЕ ******

N01100: Ли тоЈб (1е тш* 2007 поиб ауопб еи Гћоппеиг с!е ргепс!ге сотас* —
ауес ип еспуат с1е С1ипоп, еп Ргапсе, Мопбјеиг Каутопс1 РихеШег ^и* 
б'оссире, ауес ба Гетте ЦјПјапа ИиШпег РигеШег, сГогиипе 
ће1&гас1о1бе, с1е 1гас1исиоп с1е поб аШеигб еп Ггап^аЈб. Пб (гаскибет ауес 
биссеб с!еб оеичтеб с1е 1уо Апс1г1С, с1е П)ау1с1 АЊаћагЈ е1 сГаи1геб. Иоб 
1ес1еигб Ггапсорћопеб аигот Госсабјоп с!е Пге с1апб се питего с!е 
ГАШапсе ’ ипе поиуеИе сГАШаћап 1гас1иие раг поб апиб сћтопајб. Раг 
ГатаШШе с1е МопбЈеиг РигеШег, поиб ауопб рг*1б е^акчиет сотас1 ауес 
ГаббостНоп с1еб еспуаЈпб с!е СћЈпоп 4‘Со1епе РоеР^ие е* Рјиегајгс еп 
СШпопа1бм а 1ацие11е аррапјет М. РигеШег аибб1. "Ра СоГегЈе” ог§ап1бе 
с1еб бојгееб ПиегаЈгеб е*, бипоШ, ип сопсоигб аппие1 с1е роебје аис]ие1 
ргепс1гот раП, оп Гебреге, 1еб тетђгеб <Је по1ге аббосЈаПоп е( 1еб е1е\'Сб 
с!и 1усее <Је Себкоуас. Се бијес <Ји сопсоигб бега сеис аппее “Ра-ћаб”.

С’еб* ауес ип §гапс1 р1ајб1г ^ие поиб с!оппопб 1С1 ип сНо1х с!е роетеб <Јс 
1го1*б аШеигб с!е СћЈпоп.

Шшшш-: с;

.

у.-; . ■..т.-'

•- --- ; • (!

—Ж. •
!

рш
Напомсна: У мају 2(Х)7. нмалн смо част да успоставнмо контакт са јсдннм угледним писцем нч Шннона, у Француској, Рсмоном 
Физелјеом који, врло успсшно, са својом женом. Љнлтном Хуибнер Фнзелје, пореклом нз Бсограда, прсводи са српског на 
француски језик Андрића, Албахарија и друге писце. У овом броју Алијинсс пренећемо њихов пренод Албахаријеве приповетке 
Милснијум. Посредством г. Физелјеа, успоставпли смо такође контакт са ЈТитерарним друштвом из Шинона које, порсд осталог, 
организује годишњи Конкурс поезије. Ове године конкурс, који има међународнн карактср, одржава сс на тему "ћа-ћаб". Да се 
подсетнмо: Шинон је градић у централној Француској,у дспартману 1гн1ге-е1-ћоЈге. Близу њсга рођен је велики писацФрансоа Рабле.

Са задовољством прсдстављамо стваралаштвотри шинонска песника.

СН01Х БЕ РОЕМЕ5 ВЕ ТК015 А11ТЕ1ЈП5 СНПЧОХА15

Ветаг(1 ВОКСМЕ (Тех1е$ (јгез <Ји "баћага")
Саг(1\>(1пе

Оапз 1е ћгоиШагс! с1е заМе 
/е сагспчте е$1 %пзе.БаИага еб* топ пот

Ес1акоиззе51е5 уеих а сНацие сгери5си1е 
Ои 1е5 гауоп5 5'одПс]иеп( е( а!1оп§еп( 1е5 отдге5 
Е?ј асси5ап( 1е5/огте5.

1е5 с!готас1еиг5 дагас]иеп(. 
Е( 1е5 Иотте5 5е соисИеп( 
Соп(ге 1е5 с1готас1спге5.

Ке\уеШе5 (от 1е5 5е\\5 раг 1а (егге етдгс\5ее 
Раг (ои(е5 1е5 пиапсе5 с!е5 осге5 е( с\е5/аиге5 
(?и\' оп( сЈоппе топ пот.

Ои'е1с\15-(и ЕаНага 
0'с\уап( 1е (етр5 с1и геп( ? 
В'с\уап11е с1готас1а\ге ?

Ти тагс/\ега5 1оп%(етр5
5иг 1а (егге с1огее с1е5 с/ипе5 срп с1от\пеп( 1е с '\гсц\е с!е Тете( 
А 5е5 Иеиге5 ех(гете5 ои 1с\ 1ит\еге %1\55е.

II у а 2 000 сш5
1е5 Рег5е5 \п(гос1ш5а\еп(
1’аттс\15С\\\5 с%а1.

Вез\г с1е Јебег*
Ти ја1ои5ега51е геп(,
1а саге55в пи уеп(,
()иапс11е \еп( 5ес1ис(еиг
Ут/ега 1а пипе, ТоисПега с1е Г/\а1еше
/,а сгоире пе 1а пипе
Ое 1а пипе ди\ 5'о//ге
Е(епс1ие е( /а5С\'уе.

ј1а шеи1е

Сгс\у\(е с1и 5\1е\\се аи Нои( сПгошапепе.
ЕхНитее с!е Геп(гаШе
ОЧгоитсГепе Н1еие, (Јпе теи!е 5\\г 1е 5аН1е.

Ие уеп( ст\И еп/ош 
Оа\\51е 5С\Н1е 1с\ теи/е 
Е( 1е уеп( Vег^аШе 
А Нспауе 1е $аН1е.Реаи 5а(\пее с!е сЈипе 

Сгат с1е реаи 
Сгат с1е 5аН1е
()иапс11е уеМ с!е5\ге 1е с1е5ег(, 1е пе5ег(
Аи уеМ сНаис15е Јоппе 
Е( 1е уеМ ре(г\( с!е/а\( ге/с\\( 1а с1ипе,
1а с1епис1е
Е( Гетрог(е с/ап51е роигрге с/есНпаМ с!и соисПам.

/г/ теи!е а ге5иг%\ с1и (етр5 сГстт! 1е 5С\Н1е.

II у а 3 000 ат
()ие с1еих тспт оМ роН
1с\ тете 1а тегпе
Аир\ес1 ПС5 "Ра1а\5е5 Н1сис5".
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АТЕИЕК иТТШШЕ ОЕ8МЕМВКЕ8ЕТВЕ8АМ18ВЕ1Л80С16ТЕ *** 

СН01Х ОЕ РОЕМЕ8 БЕ ТК018 А1ЈТЕ1ЈКб СННЧО^А1б

А(1пеп Сиу РЕКЕ2 УЕ8ТЕ

***
|јжП

• • •

ЕпЈЈп!

је усиз тап%ег ГАи1отпе ! 
роиг оиШег ГЕ(е 
е( зез Јаивзез сИакигз 
с1'а1теез 
счарогеез
зиг 1ез таИпз с!е заМе

^истс!
(и зегаз 
сЈероиШе сЈе (ез зоп%ез 
аррагеп!е писЈИе 
ттегспе
с/е Гагдге пи с/езег! сопсег1о роиг У1о1оп

рзаитез ЈгоИеез 
аих аИез с1'ап%ез

аЈогз
1е Јеи сЈез тетотез 
!е гесЈшга еп сепсЈгез 
сГоиШ 
спогз
1е \еп! сЈе ГШег 
31 риг
етроПега !оп хттоШе зИепсе 
еп сЈ'аи!гез Неих 
гегз сЈ'аи!гез Тетрз

е! којге... доте !
1а зутрћопје сЈез заЈгапз тогсЈогез сагеззез ЈопсЈап!ез 

е! 1ез зопа!ез роигргез Тоигате - рауза^е
Оапз 1е с\е! 
розе зиг ип пиа%е 
ип %гапсЈ р\апо 
!ои! по\г

сои1е 
еI гоиЈе
1а р1и\е сЈ'е!п\сеЧез 
дт р1еигеп!
<7Ш сЈапзепI

епЈт ! 1е Опз !
1е %пз!епсЈге 
е! ргоЈопсЈ
аих тз!ап!з раг!а%ез 
езрасез сЈе по\гсеиг 
е! 1ит\егез Ји1%игап!ез

е! ип р\ап\з!е 
д!апсу\дге 

е! спе
1е да\зег рот!и 
сЈе 1'агсИе! 

зиг топ ате

ОН !... сЈероиШе сЈе тез зоп%ез !
је уоисЈга\з !ап!
епсоге
јиз!е ип реи
з\ реи!
а рете
е!ге
тете ип дгиИ! 
е!ге
ргез^ие... г\еп...
1е спззетеп! сЈ'ип раз 
сЈапз 1а пе\%е

реи(-е!ге...сЈапз ГИогаоп Јга%Не 
сЈ'ипе ра1еиг 
!гоид1ее саг И е!а\! роисЈге 

раг 1е %мге 
с!и зо\г

реи!-е!ге... уа зоуо\г !

Из е!а\еп! з\ 1е§егз ! 
з\ 1е§егз!

РИШрре УЕТЕА1Ј Ма\з агес То\ 1а у/е...

5апз То\, 1а у\е пе уаи! пеп : 
ш 1е !етрз сЈ'ипе репзее 
т 1е пздие сЈи (етрз 
т 1а \ег!и сЈи пезагго\ 
т ГетоИоп сЈе Гтз!ап(.

1пз!ап!

Роетез е! те!осЈ\ез 
сЈез Јеттез зиг 1ез гои!ез гои&ез 
соикп1еп Иоијрез сЈи зо\г 
е! гетрИззеп! 1ез у\сЈез сЈе Ппз(ап!

Атгз е! 1огсН\з
сЈез кгитез зиг 1ез Ј1еиуез И1апсН\з 
гогпеп! еп зарН\гз пе %1о\ге 
е! ЈесопсЈеп! 1ез отдгсз сЈе 1'тз!ап(

Е 'о\веаи еИа \че
1'о\зеаи з'аззоир\( 
сЈапз та тат 
ип реШ уегз з'ассгоир\( 
ргез сГип тогсеаи сЈе рат ; 
Го\зеаи з'ассгоир\1 
1е \}егз з'аззоир\! 
та тат зегге Го\зеаи,
1е рат ез! тап%е раг Го\зеаи 
дих тап%е 1е \егз 
е! теиг(сЈапз та тат ;
1а \\е а Ја\т 
1а у/е а ипе Јт.

5апз То\, 1а \\е п'ез! пеп: 
ш Гезро\г сЈ'ип аи!ге јоиг 
ш 1а (егМаНон сЈи сЈезезро\г 
п\ 1а зоигсе сЈапз 1е сЈезег! 
ш 1а Ј\е\те сЈе Гтз(ап(.

Запз То\, 1а у/е п'аррог!е пеп : 
ш Га\г у\Је! сЈепзе сЈ'ипе репзее 
ш 1а сНа!еиг сЈи (етрз 
т Гезро\г сГипе сЈепзИе 1иттеизе 
т 1а гир(иге пеПаеизе сЈе Гтз!ап(.

Ма\з а\ес То\
1а у\е с'ез( !ои!... та\з ци'еп сНге ? 
С'ез! !ои( се цие запз То\
1а у\е п'ез( раз.
УоИа.
1.а у\е, с'ез( То\.

Роете пи таИп

1ипе сНап!е с) Гаигоге 
1а сЈоисеиг сЈез ртз е! сЈе Га\г 
е! Ге!оИе есогпее а уасШе роигр!а\ге 
Цугап! зоп (гезог

1ез сНатст!з зоп!!откез 
зиг 1с\ /егге Јго\сЈе е! ес1а!ее 
сотте 1ез а(отез есеп>е!ез 
сЈе \\о!ге роигзиНе есНеУсИе

А1огз (оп согрз з 'ез! сНз1оср\е 
е( сЈапз 1е ЈгокЈ таНп 
сЈез ртз п'атоиг 
з'ез! Ј\§е
сЈстз 1а сЈоисеиг сЈ'ип %гапсЈ са!т.

\
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0АУ10 А1.ВАНАК! ЕЕ МЈПШАЖЕ
Ј'1§поге бј 1а сНозе е$1 ехасге, тајб еп &епега1 оп сИг цие з*1 

1ои11е топс1е Га11 с!ез геусз, зеи1з ^ие^иез-ипз 1ез геиеппсМ, 
1ал<Ј1б цие 1ез амгез 1ез оиђПеп! <Јеја а Ппз1аМ тсте ои Пз 1ез 
ГоМ. Аи тотз јизци’а 1а зетајпе раззее, је те зи*1$ 1оијоигз 
зкие сЈапз 1а зесопс1е саћ^опе, е1 ри’15,1го*1б пи‘из <Је зи*ие, 1ипсП, 
тагсИ е! тегсгесП, ј'а*11а*и 1е тете геуе е1,1с таПп, еп оиугам 
угапс1з 1ез уеих, ј'е1а13 сараП1е с1е 1е гасоп!ег јизци'аих 
тоЈпсЈгез с1е1аПз. Е1 јеисП зо1г, репс1аМ чие поиз еПопз аззЈЗ 
с1еуап! 1а 1с1с, а сго^иег с!и рор сот, ј'а1 гасоп!е се1а а та 
Гетте.

« АМгеГоЈз, сП1 та Гетте е! еПе ргепс! ипе р!ете рофпсе 
с1е рор согп, с1апз 1ез поиуеПез 1и раг1ајз 1оијоигз <Је ГеиП1е1е а 
1а уЈапсЈе, е! таЈМепаМ, а 1оМ ђои! Пе сНатр, 1и раг1ез с!е 
геуез.»

тајз, се11с Го15-с*1, зоп тиПзте зе рго!опее р1из 1опб1етрз ^и'а 
ГассоМитее е! јс зепз тсз раитез сЈеуспЈг то11сз.

« 01з Попс, с!етапс1е-1-е11е епГт, 1и п'аига*13 раз реиг Пс
то!?»

Е11с а 1за1бзс 1а 1с1е е! т'оНзегуе а 1гауегз 1сз тесНез с1е 
сћеуеих ци*1 ^ПззеМзиг зоп ујзаес.

Је сг*1е:« Аћ, поп ! Раз с1е ?а ! Је зи1з уепи гасоМег ип геуе, 
раз пГаПопосгзиг 1с сПуап с1'ип рзусћапа1уз!е!»

Ма Гетте геропс! саћиетеп!: « Ти п'аз чи'а те геропПге 
с!'аћогс1; 1с геуе, оп з'еп оссирега аргез.»

Је уеих сћгс ^ис 1сз геуез, Н Гаи! 1ез аћогНег аусс ћеаисоир 
р!из Пе ПоЈ§1е, пшјз 1а Га^оп Поп! е11е а ргопопсе за Пегп1еге 
рћгазе те с1оие 1е ћес. II пе те гез!е р1из ^и'а 1асћег Пе 
^оирШсг ипе геропзе сопуаЈпсаМе е1, ћ*1еп зиг, а оћзегуег 
соттеМ, <Ји ћои! Пез ПоЈ§1з, е11е за1з*111ез "ћои1еПез ћЈгзМез". 
Е1, сЈигап! сеПе раизе Неза^геаМе, П Гаи<Јга*11, реи 1трог1е 311оМ 
се1а зе с!егои1с Папз ип гесЈ!, сотте 1е рге1епс! та Гетте, ои 
с!апз 1а геаП1е, ^ие ј'ехр1фие 1а ргезепсе, с1апз 1е гес*ф*1еМ еп 
р!аз1фие р!асе еп!ге поиз Пеих, Не сез "ре111ез ћаИез 
ги^иеизез".

Еп уег11е, та Гетте зе ргерагс а ге^агНег а 1а 1е1е ип ГПт 
аћегпаПГ (тјеих уаи! сПге ип ГПт П'аи1еиг). Лт Јагтизћ, 1ез 
Ггегез Соћеп, Ке\мп бтЈ1ћ, А1от Е^оуап, е!1е 1ез соппа!! 1оиз, 
е11е а \;и р1из1еигз Гојз сћасип Пе 1еигз ГПтз. РагГоЈз је Гај 
ассотра^пее, Папз 1'оћзсиг*11е с!'ипе за11е Не С1*пета ћгиуаМе 
ои зиг се тете сапаре, та!ћеигеих 1е р1из зоиуеМ, сгаЈепап! 1е 
р!из зоиуеМ Пе т'спс!огт1г ауап! 1а Пп ои <Је пе раз ротчмг 
гаррог!ег аи с!ић, е! а 1етрз, 1а саззеИе уЈПео. Аи Пећи1, је 1ш 
Петапс1а15 рои^иој е11с те ГаЈзаЈ! зоиГГпг, рои^ио! оп п'а11ак 
раз \;01г 1ои1 ћоппетеп! с1е$ ГПтз аусс Агпо1с1 бсћ\уаг2епе§§ег 
ои Вгисе \УППз, Папз 1езс1ие1з оп за*П ехас1етеп! ои зе 1гоиуе 1а 
ГгоМЈеге еМге 1е Шсп е! 1е та1, ои 1с$ еГГе!з зресјаих зоМ 
зрес!аси1а1*гез, чш сп те11еп1 р1ејп 1а уие е! р!е1п 1ез огеШез, 
р1и1о1 ^ие Пе те роиззег а гс^агНсг, а по!ге еро^ие, Пез ГПтз еп 
по1г е! ћ1апс, сотте з1, чиапП оп еп ехПгре 1ои1е сои1еиг, 1е 
топПе еп Пеуепа*1! р1из ехас!. Е11е зе соМеМаЈ! Пе 1еусг ПпНех 
роиг 1е розег зиг зез 1еугез Га1зап11а тоие. С'ез1 сотте ?а чие 
ј'ај сеззе <Је розег Пез ^иезНопз.

« Е1 а!огз ?», јп^егго^е та Гетте.
« Јсп'а*1разреиг<Је1о1»,јесПз.
«Тиепезз0г?»
ЕИе ргешЈ ипе "зрћеге Пеигје", 1а р1асе еМгс зез ПеМз е1, 

ПоисстеМ, ПоисетеМ, еПе зегге јиз^и'а се чие <?а сгачие.
«N00», јсПЈзепПп.
« Е11и аз гаЈзоп Пе пе раз ауојг реип>, П11 та Гетте е1, Пи 

ћои! Пс 1а 1апеие, е11е гатаззе Пез тЈеИсз ћ1апсћез зиг за 
раите. Ј^аззигапсс, с'сз1 Гагтс Пез ЈтћссПез.

« МаЈп1епап1,1и регтс!з ^ис јс 1е гасоп!е топ геуе ? »
Ма Гстте ргспП 1с јоигпа!, 1гоиуе 1а ра&е Пез ргоегаттез 

Пе 1а 1е1е, јсПе ип соир П'осП зиг за топ!ге. ЕИе те ргеуЈеМ : 
«Ти аз спсогс ћиП пипМез.»

Јс 1ш П!з:« С'сз1 ип геус 1гез с!гап&с.
бј 1и сопПписз соттс ?а, 1и п'аигаз тсте раз сез ћи*П 

тти1сз.»
Је гасоп!с:
« Аи Пећи1, јс зшз Папз ипс ргате. Еа ргајпс сз! »ттспзе, 

е11с з'с!спП аизз! 1о1п цис Јс ге&агН рси! рог!ег, е! с'сз1 соиуег! Пе 
сатотШс. А сћасип Пс тсз раз, зоп рагГит тоМс а тез 
паппсз. Јс тс зспз, с'сз! сс чис јс рспзе Папз топ геуе, сотте 
31* ј'е1а15 ипс 1аззс Пс Пзапс. РиЈз Пез пиа^ез з'атаззеп1 Папз 1с 
сје1. Пз агпусп! Пс 1оиз со1сз, а 1ои1е а11игс, с! уЈеппеМ 
епзетћ!с 5'атопсс1ег аи тетс спПгој!, сотте з» 1е гез!е Пи

Е11е зе геПгеззе е! те Пхе, Пго11 Папз 1ез уеих : « (^а уеи! 
рем-е!ге П1ге цие 1и аз епује Пе тап^ег Пи Геи’Ше!е аи Ггота§е ?

« Се соир-с*1, П*13-је је п'есп$ раз ипе ћ1з1о1ге. (^а зе раззе 
Иапз1агеаП1е.»

« Је пе 1е сго*15 раз», ПЈ1 та Гетте.
«N0разсгојге,с'ез1 сециПу аПер1из ГасПе»,јеге1ог^ие, 

езрегаМ чие ГаИа^ие соМЈпие Н'е1ге 1а теШеиге ПеГепзе, тајз 
та уо*1Х ез! р1и1о1 Га1ћ1агПе3 реи сопуатсаМе, е! аиз$11б1, роиг 
1е сатоиПег, је те гетрПз 1а ћоисће Пе рор согп.

« Са Га*11 1г015 Го!5 ^ис 1и есг!3 "рор согп" зиг 1а тете ра§е, 
Га*11 гета^иег та Гетте, гтеих, ^иа!ге Гојз, $11и сотр!ез аиззј 
се чие ј'а! П*11, е! аи!аМ Пе гереННопз, $а сагас1ег1зе ип $1у1е 
р*11оуаћ1е.»

Је т'ассгосће а за рћгазе сотте ип ћотте чш зе по1е зе 
:гатроппе а ип Ге1и Пе раШе.

« Ке51-се раз јиз!етеп11а ргеиуе ^ие $а пе зе раззе раз Папз 
јпс поиуеПе ? Оапз ип гесЈ1, ј'аига1$ с!е ћеаисоир р1из 
гфоигеих.

« С'е$1 Папз 1а ује цие 1и Гега1з т*1еих П'е1ге р1из п^оигеих », 
ПЈ1-е11е.

Је пе заЈз соттеМ П Гаи! сотргепПге се1а, тајз реи!-е!ге пе 
Гаи1-П тете раз ебзауег.

« Тои! се ^ие ј'а1 \ ои!и, ПЈз-је П'ипе У01*х тоигаМе, ип уга1 
Пгареаи ћЈалс Пе геПП1Ноп, с'ез! гасоп!ег топ геуе.

« Ј'езреге ^ие, сеИе Г015-С1, П11 та Гетте, е! е!1е гергепП 
ипе рофпее Пе рор согп ипе ЕоП1а п'у јоие раз 1е го1е 
рг1пс1*ра1.»

Је пе т'аПепПаЈ5 раз а ?а, је 1'ауоие, е! је 1сп1е 
Пе\теизетеп1 Пе 1гои\'ег 1а ћоппе гер1фие. С'ез1 ипе ћ1з101*ге 
геп чиј те У1*еп1 а ГебрпЧ, сеПе ои ип \Пеих ћопге рог!с ипе 
јеипе ППе П'ипе пуе П'ип гијззеаи еп сгие ји$чи'а Гаи1ге е! ои, 
аргсз р1из!еигз ћеигез Н'ип зПепсе резап!, ип јеипс ћопхе ујем 
Ји! гергосћег Пе Га\'01г рпзе Папз зез ћгаз, 1а гс&1е 1еиг 
1МегПЈзап11ои1е ге1аНоп ауес Пез Гсттез. А ^иој !е р1из а&е 
геропП!! : "Мој, је Га! (аЈззее зиг Гаи1ге пуе ; 101, роигчио1* 
сопНпиез-Ш а 1а рог!ег ?"

Е! то! аизз! је Пјз 1а тете сћозе:« II у а 1оп§1етрз ^исј'а*1 
оићће се геуе, роип}ио1* Нопс Геп зоиујепз-ш, 1ој* ? »

Ма1з та Гетте ез! р1из таП^пе сји'ип Ггс!ичис1 ћоиППћ|з1е.
« 0'аћогП, П!*1-е11е, 311и зајз Пе СЈие! геуе П 5'а^11, с'ез! с\ио 1и 

пе 1'аз раз оићПе. Еп р1из, ајои1с-1-е11е, 1а тете апесПо!с, 1и 
1'аз Пеја гасоМее Папз ипе ргозе, се ^и! ргоиуе 1оп тсарасће а 
еуИегЈез геПЈШз.

« Еа уЈе еМЈеге п'е$1 ^и'ипе гере1|’11*оп », ПЈз-је.
Је пе 1еп1е тете р1из Пе те ПеГепПге, та1*з је п'оићПе раз Пе 

те теПге Папз 1а ћоисће цисЈчиез "^гитеаих ћ!апсз". Ма 
Гетте зе 1ак, еПе пе зоиГПе раз то1. ЕПе ез! ехрег!е еп раизез 
Пгата!фиез, ј'ах ри 1е уепПег еп П'1*ппотћгаћ1сз оссазјопз,
14
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Ма Гетше ГагГоиШе сЈапз 1е ђо1 аих "^гитеаих с1'ип ђ1апс 
јаипа!ге".

« Је 5Ш5 1ои1 а Га*1 биге, сП1-е11е епПп, ^ие 1и аб 1а Пеуге 
тШепаг151е. Ти сга’ш5 се ^ие уа Саррог1ег 1е 51ес1е поиуеаи е11и 
аЈтегаЈб 1е с1еГа1ге сЈ'ипе \ап\Хе ћегкее с!и 5Јес1е ргесес1еп1, тајб 
Ш п'а5 раб аббег с!е соига^е. С'еб1 с1е 1а ^ие У1егП, с!апб 1оп геуе, 
1е Гоие! с1е бауопаго1е. Таигеаи А5515, с'еб1 1е бутђо1е с!е 1а 
ГгасПНоп ои оп 6о\Х сћегсћег ип арриј, ?а аи тотб с'еб1 с1а1г. 1.с 
беи! чи! те сћЈГГоппе, с'еб1 Теб1а, е1 а сћеуа! епсоге ! Реи1-е1ге 
бауак-П 1ои1 с!е тете ^ие!цие сћобе ^ш п'е!а11 соппи с1е 
регбоппе ? Реи1-е1ге, та Гетте еп сопуЈепС, та15 1ез геуеб 
с!е\та1еп1 ес1а*1гс1г 1еб сћобеб, е1 раб 1еб гепдге тојпб с!ајге5.1^а 
со!отђе с!апб 5а тајп, с'еб1 ГасЈ1е а сотргепсЈге : оп еп1ге с1апб 
1е поиуеаи тШепаЈге сотте Иое с1апб боп агсће е11а со!отђе 
еб1 песеббаке роиг поиб аппопсег 1а Лп с1и с1е1иее с1е 
сћап^етеп!. Ма’15 1е сћеуа!, 1е сћеуа! те гепс! Го11е ! Ти еб биг 
^и'Пе1а*11асћеуа1 ?»

«Ј'епбШ5 5иг.»
« 811и геуеб с!е 1ш сеПе пи11 епсоге, сПб-1и1 с!е с1ебсепс1ге с!е 

бопсћеуа!.»
«(^а сћап^егак цие1цие сћобе ? »
Ма Гетте ћаиббе 1еб ераи1еб.«II уаиС (оијоиге пиеих бепГт 

сћгес1етеп11е бо1 боиб беб р1ес1б, Ш1-е11е.» Ри15 е11е роиббе ип 
ђгиуап! боирјг е1 аррије биг 1а 1е1есоттапс1е. «51 ј'а11оире 1е 
с!еђи1, ајои1е-1-е11е,је Габботте.»

5иг Гесгап с1е 1а 1е1е, 1ез 'ипа^ез сГипе риђе сопПпиеп! а 
Папбег: ип соир1е с!'ип сег!а’т а§е еб! аб515 аи ђогс1 сГип 1ас е1 
ехрћцие соттеШ Нб оп1 ђ1еп Гак с!'ераг§пег репс1ап11ои1е 1еиг 
\че. "Оп п'а р1иб ђебо’т с!е г1еп циапс1 оп роббеПе 1а бесип!е 
Лпагилеге", сЈк 1е тагк Еа Гетте 1ш 1аро1е 1е с1об с1е 1а тајп, 
1оиб с!еих боипеп! е11еп1етеп! 1е 5о1еН бе соисће а Гћопхоп. 
Јиб1е аргеб, с1ез е1оПеб аррага155еп! с!апб 1е с1е1, Гесгап 
5'ођбсигс’и е! Нершб сеПе ођбсигке бПепс1еи5е рагу1еп11е ђги1! 
с!'ип ђа’1бег.

«11б от га1боп, та Гетте готр! 1е бПепсе, ^иапс! оп соппак 
1е Пеђи1, оп реи! аи55*1 сотргепПге 1а Пп.»

Ршб еИе бе 1оигпе уегб то*1 е1 сП1:
« Сћег 101, оп пе бак јата1б се ^и! еб! 1е уеп!ађ1е с!еђи1, раг 

сопбециеп! оп пе реи! раб 5'а11епс1ге а ипе Лп соћегеп!е. II еб! 
ргођађ!е ^ие се1а п'еб! раб с!а!г роиг 101, та’15 1е Гак с1'1§погег 
^ие!цие сћобе, пе 5‘1бп1Ле раб ^ие сеИе сћобе п'ех1б1е раб.»

Је Гегте 1еб уеих, ассађ1е, е! је ђајббе 1а 1е1е. Се п'е1а’11 
тете раб 1а рејпе сГебрегег аи!ге сћобе. Ршб је бепб чи'е11е тс 
ргепП 1а тат, ^и'е!1е 1а бои1е\'е, 1а §Пб5е боиб ба јире, еп!ге беб 
сшббеб е! ци'е11е 1а бегге У1о1еттеп1. Е11е т'есгабе 1ез сЈо1§15, 
ј'еббауе с1е 1еб 1оигпег, с1е 1еб Пер1асег, уегб 1е ћаи! с1еб си15беб, 
ои реи!-е!ге уегб 1е ђаб, реи ЈтроПе 1а сИгесПоп, е! та Гетте 
есаПе ип реи 1еб јатђеб, ип 1ои1 реП1 реи. Ј'ауапсе 1ез с1о’1§15, 
ј'а!1е’т5 1е ђогс! Пе боп бПр, с!е тепиеб ђоис1еИеб те р1со1ет, 
беб јатђеб б'есаПеп1 Пауата^е, еНе бои1еуе 1ез ге’тб, ип 5оир»г 
5Ш1о1е еп!ге беб с1еп15, е! беб раир’1егеб, роиг!ап! је пе 1еб уо’15 
раб ра1р‘11ст сотте 1еб аПеб П'ип рарШоп.

Ма Гетте 5е 1оуе соп!ге то1, е11е робе беб 1еугеб биг топ 
огеШе е! тигтиге:«1Јпе аи!ге Го*15, геуе цие1чие сћобе Пе р1иб 
51тр1е, цие1цие сћобе Пот је ри'15бе р1иб ГасНетеп! уепјг а 
ђои1.»

сје1 пе 1еиг сопуепа1! раб. ()ие1^и'ип 1оиб5с Пап5 топ Н05. Је 
те ге1оигпе е1 Јесоиуге баУопаго!с: П бе Ла^еПе аусс ип Гоие! 
а сеп! 1ап1еге5, П егис!с с1сб 5еп1епсс5 соп1ге 1а соггир1*10п с! 1а 
с1еђаисће сЈеб ћоттеб, П бе сиге 1еб (1еп1б е! сгасће с1и бап^. 'Та 
Лп с!и топс1е еб! ргосће", сШ-Н е! ријб сП&пап! с1'ип свП, "ип ап 
ои с1еих, е! ри’151а усг!и ге^пега биг Рате ћитајпе." II те 1епс1 
1е Гоие1. Еббаус, ^и'П сП1, ?а 1е Гега с1и ђјсп.

« Ти Габ рг!5 ?», с1етапс1е та Гетте.
«N00».
« Епсоге 51х т1пи1е5 е! с1ет*1е», сЛ1-е11с.
« 5ауопаго1е ауапсс биг то1 е! то1, је ђа!б еп ге1гаЈ1е. 

РепсЈап! ^ис је геси1е, боиб теб р!ес1б 1а сатотШс сПбрага?! с1, 
а 5а р1асе, биг&ћ с1е 1а 5аи§е. бауопаго!е 5'есПрбе, ипе сЈегпЈеге 
Г0151е сЈа^истеп! Пе боп Гоие! Гепс1 Гак, ипе Гитее топ!е <Је 1а 
заицс ^ш сгерЈ1е е1, еп!ге Псб со1оппеб <Је Гитее ос1огап!с, аи 
ђои1с1е 1арга1пе, аррагакТаигеаиАббЈб.« Моп уга1 пот»,сП1- 
П, "с'с51 Та1апка Уо1апка, е! се топсЈе пе сП5рага?1га јатаЈб, 
аи5511оп^1етр5 с1и то»п5 ци'П у аига с!и таТб е! Пеб ђ150П5." II 
те 1еп<Ј ип са1ите! ђоигге Не 1ађас. "Сои1е", ци'П сП1, "^а 1е 
Гегас1иђјеп."»

«(^а, бигетеп! 1и Габ рг!5», сП1 та Гстте.
«Иоп,9а попр!иб.»
« Стч пипи1е5», еИе ајои!е.
« СЈиапс! 1а Гитее б'е51 сП551рее, ј’а1 уи ^ие 1е рге 5'е1ак 

соиуег! с1е роиббеб Пе тетће. Је п'ај јата’15 а’ипе 1а теп!ће, раб 
р1иб еп 115апе ^ие сЈапб <Ји сћосо1а1, е! је 511*15 соп1сп! ^ие се пе 
5011 ^и'ип геуе. РоиПап!, је те 1оигпе с1е 1оиб 1еб со1еб, та’15 Н 
п'у а раб ате ^ш ујуе. Рсиб, 1геб 1о1П, је уоЈ5 ип ћотте рог!ап! 
тоиб1асће, а сћеуак "Во\Уоиг", сП1-П агпуе ргеб с!е то*1, "је 
т'арре11е Мсо1аз Теб1а, е! се цие 1и уоЈ5 аи!оиг с1е 101, с'еб! ип 
топсЈе сјиј п'а раб епсоге соттепсе а ех’151ег, рагсе цие је пе 
Гај раб епсоге 1пуеп1е". Ое ба ђебасе, Н бог! ипе со1отђе е! те 
1а 1сп<Ј. "Еббаус с1с 1а сотргепсЈге", ^и'П сШ, \а 1е Гега <Ји 
ђ*1еп".»

« Е1 а1огб ?», 1п1еггоее та Гетте.
« А1огбцио1?»
« Ти Габ ргјбе, е11е, аи то’шб ?»
« N011», је геропЈб. « Еп ГаЈ1, ј'а! 1епс1и 1а тајп, је 1ш а! 

ргебчие еГПеиге 1е ђсс е! 1а, е!1е б'еб1 еђгоиее зои<1а’ш, сотте 
боПап! с1и боттеП, е! е11е 5'сб1 епУо1ее уегб 1е с!е1, еп!ге Пеб 
пиа^еб 1ои1 рс1о1оппеб, репсЈап! ^ие КЧсо1аб Теб1а спак : 
"ри'аб-1и Гак 1а, та1ћеигеш\ ?", е! Н ерегоппак боп сћеуа! 
сотте б'П ауа*11 е!е ип Ре^азе сарађ1е с!е б'е!еуег Јапб 1е 
Лгтатсп!. Е! реи аргеб, циапс! ј'а*1 ађа15бе 1с гееагс1,1а ргајпе 
ои јс те 1гоиуа*15 е!а*|1 пие, Пеббссћее, раб ип ђпп с!'ћсгђе, 
раг!ои1 с1с 1а роиб51еге, <Јеб тоиеб <Јс 1егге гасогпјеб. Е1, а се 
тотеп!-1а, с1е 1гсб 1о’т, ип Штиће б'еб1 Гак еШепсЈге, 1ои1 р1е’т 
с1е цепПббетегкб с! с!е 1атеп1а1’10П5, ци*1 бе гарргосћа’11, е! је те 
51П5 сП1: "Је пе уеих раб уојг <^а, гсуеШе-1о1,1ои1 с1е 51и1е !" Е1, 
51161 рспбе, 51161 геуеШе. Ј'а’11ез јатђеб 41111гетђ1еп1 спсоге ип 
тотсп!, ри15 1ои1 бс са1те с! топ сашг аиббј, а 1а Лп. Је зи15 
соисћс с1апб 1е појг, јс Лхс 1с р!аГопс1 е!је п'обе раз сШег.»

« Е1 тат1епап1, а тој Ј'ехрПциег 1ои1 $а, сП1 та Гетте, 
сГассогП ? II пе 1е биЛ?! раз <Је сотрПциег 1ез сћозез с!апз 1а \че, 
пс раг1опб раз с1е 1ез поиуеИез, та1з 1и аз соттеисе а 1ои1 
стђгоиШсг аиз5*1 с1апз 1ез гсусз. Е1 аргез, 1и те 1а’155С5, сН1-е11с 
еп гсцагЈап! за тоШге, ипе т’ти1е, ипе т’ти1е е! ^ишге 
зссопс1сз роиг гетсИгс еп огЈге 1оп зиђсопзс’1еп1.»

Јс зоиг15, цепе, 1атсп1ађ1степ1, запз озег 1еусг 1ез уеих. Је 
роигпиз ки ргорозсг с1е 1а1ззсг 1отђсг 1е Л1т с1е се зо1г, чис1 
сјсГП 5011, та’15 јс У1спз с1с П1С гарре1ег се С[и1 т'сЧа’11 агпуе 
циапс! ј'ауа’15 зиодсгс Пе уојг 1е Јепиег Кеу’т Соз1пега 1а р1асе 
сГипА1тос!оуаг.

!
I

I

I

■

!
б! оп роиуак <Пп§ег зез геуез, Уоис1га’15-је 1и1 сПге поз \чез 

аизб! аепиет то'тб сотрГ^иеез. Ма'15 1е 1етрз п'ез1 раз аа\ 
раго1ез. II ез! 1етр| <Је розег пта јоие соп1ге зоп зет е! <Је 
Гегтег1ез уеих.

Ес ЛПтсоттепсе.
(ТгаЈи'11 раг ЦПјапа НшђпегРигеШег 
е! КаутопЈ РигеШег)
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ЛИТЕРАРНА РАДИОНИЦА ЧЛАНОВ Д -Н АТЕЉА ДРУШТВА
Албер Ками ЖИВОТ УМЕТНИКА

У једном лепом чланку, објавље- 
ном прошле недеље, Г. Анри Баро нам 
је испричао како је композитору Тибо- 
ру Арсанију, којн је живео и стварао 30 
година међу нама, ускраћено фран- 
цуско држављанство без права жалбе, а 
задовољење је добио тек на дан своје 
смрти, пре једне годнне. Умро је као 
Француз, као што други захваљујућн 
вештим лекарима, умиру излечени.

У исто врсме нстраживачи раде у Вслике. Само Толстој може да измами 
кавезима за зечеве, наши професори опроштај за Руснју што је убила сло- 
суочени су са обезвређеним платама у боду. 
пренатрпаним учионицама, нашн ваја- 
ри обликују играчке, а музичари умиру 
а Да нису ни добили прилику да свнрају.

После тога уметник може само да
се лично увери у своју безпредност. Не- истичу само своју историју, која 
знан у буржоаском друштву, нападнут драстично лнчи на лице оних вољених 
садвејустрана,подјармљеноддруштва које је правда узела под своје а која 
које називају револуционарним, како наше новине стављају на прву страну у 
не би посумњао у свој познв? исто врсме кад и крв.

И како нс би покушао да тражи 
опроштај што је по природи, упркос 
свим непријатностима, сведок слободе, 
у време када за неке она представља 
само чувано ловиште за новчане нриви- 
легије а за неке одвратно реакционарно 
преживл^авање. И онда се он мучи, 
жури да исправља грешке, да се опроба 
у језику "окрутних" и, чак, да пише 
чланке. Пошто смо дуго грешили због 
поноситости, очигледно је да смо 
престали да будемо поносни на своју 
професију. Можда је време да поново 
осетимо тај неопходни понос. По мом 
мишљењу, ако уметник нс може да се 
одвоји од друштва, ако треба да живи 
како време то нал аже, да себи призна да 
је солидаран са својим народом, да схва- 
ти да оно што спутава рад, подјармљује 
стваралаштво, да одбије да се издваја, 
тај дуги напор треба да утемељи баш 
достојанство његовог посла. Уметнику 
нису потребне привилегије, потребан 
му је само дуг и напоран рад. Али бар 
може да одбије да трпи увреде.

Г. Баро умссно примећује да од 
Моцарта још и данас живи на стотине 
хиљада људн. Наиме, уметник јс произ- 
вођач; вредности које ствара предста- 
вљају извор приврсдног богатства. Оно 
чиме алкохол кошта нацију, нацио- 
нални дух делимично исправља. Ал и тај 
доказ, ма како био истинит, ризикује 
још да у нечему прави уступке неприја- 
тељима уметности. Моцартова истин- 
ска величина, још н данас достојна ди- 
вљења, као код свих великих ства- 
ралаца, помаже да од ње живе милиони 
људи које наша врло вредна влада 
доводидо очаја.

Она, уосталом, добро зна, она која 
се усуђује да ван граница користи углед 
уметника од тренутка кад њега вишс 
нема и када може да му се приписује 
било шта. Национално невачко дру- 
штво зна само за посмртне маршеве, 
али их познаје темељито.

Побеђена Немачка тек онда изви- 
кује име Гетеа а нс Бизмарка, да би 
оправдала своје гомиле лешева, Русија 
извикује име Толстоја а не Катарине

Оног дана, а то није незамисливо, 
када уметност коначно нестане у 
оковима државе уз помоћ филозофа, 
народи ће моћи да пред лицем света

(И'ј књнгс: ЛШсп Сати5: СаћЈсгз, 6
- АЊсП Саши$, 6<Шопа1|$(е Л ГЕхргс$5
- пкм 1955 - Гсупсг 1956 -, Рап$, 1987)

Превела: Ружииа Ћшченко

Пјер Грипари

ПАТРОЛА БАЈКИ
Ваша патрола, рече капетан, 

специјално је формирана на хитан 
захтев новог Министарства бајки у 
области културе. Ваш задатак, или 
боље, наш задатак: да морализујемо, 
демократизујемо бајке за децу, 
чистећи их од свега штетног што 
могу у себи да садрже из области 
моралног, друштвсног и идеолошког 
живота. Да ли ме пратите?...

Дакле, да рекапитулирамо. Наш 
задатак јс да побољшамо народне 
бајке са троструке тачке гледања: на 
морал, менталну хигијену и људска 
права. У ту сврху треба из бајки укло- 
нити убиства, што се подразумева, 
али исто иако и окрутност према 
животињама, прсвару, непоштење, 
ширење кастинског духа, расних 
предрасуда, религиозних, национал- 
них, аристократских; једном речју, 
све оно што сс сматра преживелим 
менталитстом хришћанским, фе- 
удалним или монархистичким... Овде 
се ради, имајтс то добро на уму, о 
једном послу на дугс стазс: нећсмо 
дсмократизовати у једном дану један 
културни универзум који датира од 
прс неколико вскова... Ми ћемо, да- 
кле, прогањати варварскс поступке 
прсма животињама, дсци и људима; 
са жељом да вишс крв нс тсче, а о 
осталом ћсмо вас обавестити касни- 
је...

Албер Ками

Могло би много да се прича о 
нашем законодавству у односу на 
странце и о скандалу око држављанства 
одобреном или ускраћеном зависно од 
хира и утицаја. Али, још занимљивији је 
мотив у вези са Арсаннјевим досјеом 
који је високи функционер навео. Тај 
разлог је заиста изнет концизно, на 
чисто француски начин: "Бави се 
професијом друштвено некорисном".

Ево, са неколико речи ће се 
одредити положај уметннка у нашем 
друштву. Сматран беспосличарем, 
сумњичен да ужива у ономе што ради, 
биће прихваћен, и то као од беде, само 
ако пристане да забавља госте док се 
служи дезерт или помаже при служењу. 
У првом случају биће проклети успе- 
шнн стваралац, у другом послат ради 
пропаганде идеја. Али, ни у ком случају 
његов посао неће бити користан сам по 
себи. Корисни су, без сумње, миннстри 
добро подмазани и посланици што 
цевче. Њихова неуморна активност нас 
је довела дотле да за десет година 
приступимо оном што се назива 
временом шанкова, када на пет бистроа 
имамо два учитеља само за образовање 
наше елите, док посланици пуштају да 
Француску живу пеку на хиљаде јавних 
тровача.

У исто време, неки уметници су без 
икакве сигурности, чак и социјалне, 
уништавани под пуним теретом поре- 
ског система и покрадени, а покрадена 
су чак и деца њихове деце.

(Одломак из романа, Ксгге Опрап:
РшгоиШе (Ји соШе. 1983)

Превсла: МилииаД. Шушулић
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ЛИТЕРАРНА РАДИОНИЦА ЧЛАНОВА И ПРИЈАТЕЉА ДРУШТВА

Ииколај Тимченко
АА БРШЕРОВ ИАЕАА: АОБАР ЧОВЕК

Видим једног човека кога сои окружују и прате;даг он је већ стекао положај. 
Видим другог коме сои прилазе; да, он је у милости. Онога грле и љубе чак и 
великаши; да, он је богат. Овога сви радознало Гледају, показују Га прстом. 
Даг он је учен и добар Говорник. Опажам једног коГа нико не заборавља да 
поздрави;даг он јеневаљалаи

Тражим чооека који је аобар. који не би био ништа више. и који је омиљен.

(Ла Бријер, Каракшери, Дерета, Београд, стр. 204)

људн који се "намерно повлаче у мрак 
да би из љсга боље видели шта они 
осветљени раде". И да би то што су 
уочили изнели на светлост дана као 
сведочанство о човеку, његовој 
природи и понашању у друштву. Као 
поштовалац класичне књижевности, 
Ла Бријер се одлучио да то, по угледу 
на Теофраста, учини у облику књиге 
коју је назвао Карактери по угледу, 
следећи и у томе свог античког узора о 
коме је написао есеј пун података и 
луцидних запажања о тој врсти 
литературе. У том есеју, који је 
прочитао као приступну беседу у 
Француској академији и који је објавно 
заједно са својим преводом Теофра- 
стових Карактера у свом делу, већ у 
првим реченицама ЈТа Бријер је указао 
на критичку суштину и циљ сваког 
писања; ма о чему се писало, вели он, 
не може се избећи "свака врста 
критике". Писање и размишљање су, 
по Ла Брнјеру, превасходни крптички 
акт и својствен је сваком писцу.

Карактери су, као и Теофрасто- 
ви, критички приказ нарави и својста- 
ва људи онога времена и, захваљујући 
пншчевом посматрачком дару, спре- 
мности за психолошку анализу и 
храбрости да реалпстички опише 
појаве н личности које је уочио, дело 
које није губило на актуелности и 
свежини читава три века, све до

тежио ни за богатством, нн за поло-
није гажајима, ни за титулама 

интересовала хијерархија тако при- 
влачна за све на двору и око двора. На 
једном месту у својој књизи он ће дати 
своје разлоге за то а у исто време слику

Ла Бријер

На почстку првог поглавља своје 
књиге, скромни и честити философ 
Жан дс Ла Бријср, који је изрекао 
мноштво луцидних и тачних напомена

људи који се налазе пред том дилемом: 
"У Француској", каже он, "треба мно- 
го чврстине и велике ширине духа да се
човек одрекне чинова и звања и да се 

и оцена о људскоЈ прнроди, нссталноЈ и онда помири с тим да остане код куће и
ћудлшвој, готово је бојажљиво и као 
извињавајући се заинсао истнну која у

да ништа не ради. Готово нико нема
довољно личне вредности да досго- 

његовом случају не важи, наиме: Све јанствено игра ту улогу, нити довољно
је речено, и ми долазимо сувнше касно 
јер има всћ ссдам хиљада година како 
људи постоје, и како мнсле..." Такође

подлоге да испуни празнину времена 
без онога што обичан човек назива 
пословима. Мудрачевој доколици не- 
достаје само лепше име: размпшљати,на почетку свог предговора, цитирао Је

Еразма: Хтели смо да поправљамо, а говорити, читати, и одмарати се, тре- 
не да уједамо; да будемо корисни, а не бало би назвати радом". (Карактери, 
да вређамо, да исправљамо људске стр.80). 
нарави, а не да их грдимо". У овим На другом месту у књизи, подцитатима садржана Је не само миеао и 
намера овог философа, него и његова 
личност: говорсћи искрсно и отворено 
после многих, он је свој и нов, а 
исказујући резултате свог дуготрајног 
и пажљивог посматрања и увида у 
човеков свет, он је критичан и честит, 
добронамеран и незлобив. Французи и 
сви прави поклоници истине о човеку 
из свих земаља свста ннкада ннсу 
престали да читају Карактере Ла 
Бријера; данас је, сасвим извесно, 
лсктира овог моралистс прави лек за 
душу изложсну опасностима моралног 
пропадања. Ла Бријер је, у ствари, био 
у потрази за добрим човеком. Његов 
пссимизам, дискрстан и чак пригушен, 
проистичс из његова познавања 
л^удске природе која зна да будс зла и 
неправедна, али нс нсповратно у игга 
Ла Бријср свим својим бићсм всрује.

лупом Је човек који Је постављен на 
неки положај, или је на неки начин 
дошао до њега: "Човек који је поста- 
вљен на неки положај", рећи ће Ла 
БриЈ*ср, "не управља се више по свом 
уму и својнм осећањима да подеси
понашање и спољашњост у односу на 
друге. Он као мерило узима свој 
положај и своје стање; отуда заборав, 
гордост, дрскост, окрутност, неза- 
хвалност". (Исто, 209).

Највише што је Ла Бријер пости- 
гао, а што је свакако као човек од духа 
н широке интелектуалне радозна- 
лости заслужио, било је место у 
Француској академији, које је добио 
трн године пре смртн. Уздржан у 
свему, човек слободног духа, никад 
није дошао у искушење да сво/у 
духовну независност угрози ма каквим 
компромнсом који би морао да учнни 
ако би жслео да ссби приушти почасти 
или ма какву добит. Према ономе што 
сс О њсму зна, није имао других амби- 
ција сем оне која му је осигуравала 
положај радозналог, виспреног и 
неподмитљивог

данас...
Ла Бријерова крнтнчност према 

наравима и устројству целокупног 
француског друштва, свих његових со- 
цијалних слојева и класа, тог друштва 
које је у XVII веку у несумњивом циви- 
лизацијском, културном и материјал- 
ном успону, није плод његовог нихили- 
зма, нити настројености према сумор- 
ном приказивању једног друштвеног 

Напротив, приметна је Ла 
Бријерова потреба, његова носталгија 
за добрим човском, за савршснством и 
истинитошћу, ка моралннм вредно- 
стима које би биле услов даљег

1. стања.
Ла Бријер (1647-1696) живео је 

углавном на дворовима француских 
всликаша (подучавао јс, рецимо, сина 
чувсног војсковође дс Кондса) и у 
блнзини представника високогаристо- 
кратског друшгва. Стекао је веома

посматрача нарави и 
л>уди онога времена, прс свега при- 
падника највиших слојева друштва 
Како је добро прнметио 

солндно класично образовање и имао Кнежевић,ЛаБрнјерјеприпада . 
врло изоштрен посматрачки дар; нијс заиста веома ретком соју ангажованих

напретка.

(Из заоставштинс 
Николаја Тчмченка; 

одломак из дужсг рада)
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СПОНЕ***I .лшганн
Овако је најав/ч>ен наступ лесковачког лечјег хора 

у Програму Културног центра Мајена за сезону 2007/2008 :

ие№ * * * споне * * * шт * * ** * * СПОНЕ * * * ш.т * * * СПОНЕ * * *

Нпставак са стране 1

Завршпла се, тако, посста Мајену, 
посета коју ћс учесници овог догађаја 
дуго памтити. Памтиће је не само због 
успешног концсрта у великом иностран- 
ству већ и због прнјема на који су наишли 
у Мајену. Сви, и мали п велики Лесковча- 
ни, истичу да су одушевљени боравком у 
Француској, гостопрнмством и преду- 
сретљивошћу домаћнна, пажњом којом 
су били окружени. Пуни су утисака и 
најчешће речи које су се чуле биле су 
"фантастично" и "феноменално". Неко 
је рекао да је то био најлепши поклон за 
петгодинапостојања "Звсздица".

Мр Јелена Цветковић, диригент хора, 
каже за Алијансу: "Немам рсчи да изра- 
зим задовољство посетом. Све је проте- 
кло у најбољем реду. Захвалнн смо 
љубазним домаћинима на срдачном 
дочеку, на пажњи која нам је указнвана, 
на гостољубивости. Посебно сам фасци- 
нирана атмосфером у Народном позо- 
ришту на концерту. Публика нас јс 
примила са пуним срцем и бурно је 
поздравила наше мале уметнике". Сли- 
чног је мишљсња и профссор Мирјана 
Костић: "Пријатно сам изненађена и 
пријемом и гостопримством у току целог 
нашег боравка у Мајену. Мислим да је и 
то мотивисало децу да њихов наступ буде 
можда најбољи до сада, а захвална 
публнка је то знала да цени. Надам се да 
ће се успостављсни контакти и прија- 
тељства наставити. Иначе, на мене је 
велнки утисак оставио и сам град - леп, 
уређен, са осмишљеним културним 
животом". Коордпнатор, одн. технички 
сарадник у нашем Друштву, Јадранка 
Цамњановић, која је уложила највише
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У Лесковац су се вратили 25. октобра, у 
1,30 после поноћи.

Уз срдачне поздраве домаћинима у 
Мајену, Друштво Србија-Француска и 
"Звездице" изражавају вслику захвал- 
ност компанијп Здрављс-АсЦтз, Општи- 
ни Лесковац, агенцији "Југотурист", 
Амбасади Француске у Београду на 
пруженој помоћи и сарадњи, као и 
Тслевизији Лесковац и "Нашој речи" на 
примерном праћењу овог значајног 
културног иодухвата.

труда у организовању поссте Мајену« 
истиче: "Веома сам задовољна овим 
боравком у Француској и успехом "Зве- 
здица". Најтоплије се захваљујем дома- 
ћинима - Културном центру, посебно г. 
Валантену Лемеу. Ово ће за нас бити 
подстрек за нове контакте са францу- 
скимградовима".

Треба, најзад, напоменути да су 
члановн хора и њихови пратиоци после 
Мајена цео дан провели у Паризу носећи 
и из града светлости незаборавне утиске.

БА^З БЕ ЗК^ЧЕ БЕ Е’АМОШ
Бихап А. ЈапјГс : 'Ље С1ић Ггап^ак а Себкоуас"

Оп арргепс! с1е Гоеиуге с1е Оизап Јапјјс "Бе 1га§јдие5 топс1а1шп$ с!ап5 се рауб), оп \ч\'аћ 
С1ићГгап9а15аЕе5коуас"та1те5с1оппее5соп- ауес (Г15(е55е 1е5 с1Ј5рап1тп5 с!с5 Ргап^аЈб, 
сетап( Гас(1\’1(е сЈе сеПе 1П5(1Ш(10П сићигеПе. сотћаиап(5 сГагтеб с1е5 Зегћеб с( оп схрптаћ 
Бе5ко\'ас с1’еп(ге-с1еих-§иегге5, ипе уШе сГипе ге^иПегетеп( 1е5 сопс!о!еапсе5 аих рагеп(5 е( 
ујп^Јате тШе (1'ћаћЈ1ап(5, (епаћ с!с5 50Јгее5 аихрег5оппаП(е5с1е1а\'1ерићПчие,е(с. 
П((егаЈге5 аи соиге с!с5цие11е5 е(ајеп( герге5еп(- 
ее5 сЈе5 оеиугеб с1е5 есп\'а!П5 Ггап^аЈб. с!а55Ш- 
ие5 е( соп(етрогаЈп5, оп 5ијуај1 а\'ес а((еп(Јоп 
1е5 е\ч$петеп(5 еп Ргапсе уесиб сотте 5Јеп5 
(оп 5еп(аИ, раг ехетрЈе, 1а с!ои1еиг а саи5е <Је5

Сотте 5’П5 Уои1аЈсп( сПгс : "Сс п’е5( ра5 роиг 
поиб, рсП(5 ^ис пои5 5отте5!" МаЈ5, уи 1е5 
5иссс5 чие сс((е "ћоиг§ас1е" гсаПба, 1а 
сопсШбшп 5'Јтро5е сГсПе-тете : ип ћитћ1с 
ебрасе пе сЈој( оћПеа(о1гетеп( е(ге Гоћ5(ас1е 
аих с1еуе1орретеп(5 с1еб ргоје(5 Еепегеих, аи 
соШгане, Гатоиг е( 1а ћоппе \'о!оп(е реиуеп( 
е(ге 1е5 ашта1еигб с1е5 еп(гсрп5С5 сП^пеб с1е 
гс5рес(.

МаЈ5. е\'1с1еттеп(, (ои( пе рои\'аЈ( ра5 е(ге 
Јс1еа1 с1ап51а ује с1е ће5ко\'ас е( с!ап51е5 ас(јуј(е5 
с1и С1ић Ггап^аЈб. А сб(е с1е Геп(ћои5Ја5те сГипе 
тиШ(исЈе бе сЈ(оуеп5 циј ргспашт раг( с!е 
(ои(с5 1е5 татГе5(аНоп5 с1и С1ић - 1е111е5 цие, 
раг схстр1е. 1е5 50Јгее5 П((ега1гс5, 1еб 
ехсиг51*оп5 соттипеб, 1е5 сПог(5 а ајс1сг 1е5 
е(ис1е5 с!и Ггап^аЈб рагтј 1е5 с1ећи(ап(5 е( рагтј 
1е5 "ауапсбб", ј| у ауаИ аи551 с1е5 сЈ(оусп5 ци1 
ргеГега1Сп( ра55ег 1еиг5 5оЈгее5 с!ап5 ип (1с5 
потћгсих саГе5. ВгеГ. а сб(е с1е5 оссира(Јоп5 
(П§пе5 с!е ге5рес(, ехЈ51аЈеп( с&а1степ1 сЈе 
Гара(ћЈе. с!е ПпеПЈе е( Је !а раге55е 5рјп(ие11е. 
Ма1&ге се5 Гај(5, Бебкоуас, ип тШси 
ге1а(јуетеп( схј^и, аига 1оп§1етр5 сЈапз Га\'ешг 
Госса5Јоп с!е 5'епог§иеППг с!е 5а соп1п'ћи(10п а 
1а ује сићигеПе с!е 1а Уои2051ауЈс е( с1с 1а ЗегћЈе.

Оп 5еп(, с1'аи(ге рап, та1 аи сосиг а саибе 
(1с5 соттеп(а1ге5 таПп(еп1Јоппе5 рићП&> (1ап5 
"НесћхЈпе поујпе" с1е Бебкоуас е( с!ап5" Уагбаг" 
с1е Зкорјс цш рге1еп(1ајсп( сЈапз 1еиг5 аПш1е5 
Чис 1а ћоиг^асЈс 1е11е ^и'ип Бсбкоуас б(ај( 
ргб1еп1Јси5С сЈапз 5С5 а5р|‘га(Јоп5 си1(иге11с5 
с!стс5игес5 а саи5с ргес15бтсп( с!е 5оп ехЈешЈе.

^аШеиг сЈи "С1ић Ггап^аЈб а Еебкоуас", 
оеи\те есп(е ауес аспћје, еуке (1е соттеп(ег 
1е5 арргесЈа(|'оп5 гергоиуаћ!е5 с1е5 рићПса(шп5 
"УагсЈаг" е( "НесћхЈпе поујпе", ћЈеп ци'е11е5 
соп(С5(еп( раПЈеНетет ссг(ате5 сопсШбЈопб 
ци'П а аррог(сс5 5иг 1с5 ас(ју1(е5 с1и с1ић Ггап^ај^ 
а Бсбкоуас. Оинап А. Ја\уш п'а ра5 ГЈп1еп(1оп 
с1'еп(гег еп ро1бтЈцие, тоЈП5 епсоге с1е с1бшвгег 
циоЈциЧт: 505 У15ее5 5оп( тоПусеб раг 1е сЈебЈг 
сЈе гепсЈгс рићПцие ипе репобе с!е ГћЈ5(оЈге 
5егће сЈапб 1ацис11с (с1и тоЈп5 с1ап5 сеПаЈпеб 
уШеб) 1'атоиг с1ак 1е 5еп(јтеп1 ПотЈпаШ с( 
5(1ти1ап(.

Л»(па>| Л Ја1М(ћ

ФРЛНЦУСКИ КЈ1УБ 

У ЛНСКОВЦУ

Еп &ш5е с1е сопс1и51оп : б'П п'у ауаћ раб еи 
с1е 1'атоиг, а ссКе ероцие сГаргб5-Сгапс1е 
^иегге, сс Пугс п'аигај( ра5 уи 1е јоиг.

Ш$1о 1лППО\'1С

(Ргавтсп1 сЈи сћбсоигб ргоиопс^ Л 1а ргс15сп1аПоп 
с1и Пугс с!е О. Јапјјс аи Сеп(ге ГгапуаЈБ а №)
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САРАДЊА АКАДЕМИКА ЗВОНКА МАРИЋА 

СА ФРАНЦУСКИМ НАУЧНИЦИМА
градио споне српске физике сапоклони Институту у Винхги цикло- 

трон који је послужио као основа у научницима и центрима не само у
Француској, већ и у Данској, Русији, 

У школи знаменитог францу- Швајцарској, Немачкој, Аустрији, 
ског физичара, нобеловца, Луја де САД... Истрајно је указивао на 
Броја, Марић је истрајно и дуго ра- значај да се научна сарадња са све- 
дио на отвореним нерешеним пита- том одвија кроз међуинститутске 
њима заснивања квантне механике.
Марићеви сарадници, који су се 
касније укључили у ту сарадњу, физику и српска физика у целини 
данас су способни да прате модеран била сасвим спремна да уђе у

Захваљујући дубини и ширини 
образовања, научном прилазу фи-

ангажо- изградњи акцелератора VI шз.зици и континуираноЈ 
ваности Звонко Марић је годинама 
био најистакнутија личност и 
стварни водитељ и усмеривач 
теоријске физике и организације 
физикеу Србији.

За физичара-научника Марић се 
школовао на Природно-матема- 
тичком факултету у Београду, на 
Свеучилишту у Загребу у школи 
Ивана Супека (1955-1956) и у школи 
за Теоријску физику Нилса Бора у 
Копенхагену (1956-1958), где је био 
стипендиста СЕКћЈ-а (Европски 
центар за нуклеарна истраживања) 
и Оерстед-Форд-ове фондације.

Из школе Нилса Бора понео је 
сазнање о фундаменталном значају 
квантне механике и релативи- 
стичке физике за развој модерне 
физике. Ово сазнање Марић је 
уткао у Лабораторију за теоријску 
физику у Институту за нуклеарне 
науке у Винчи, којим је руководио 
од 1960. до 1970. године, односно 
после повратка из Копенхагена у 
Србију.

Истовремено Звонко Марић је 
почео да развија значајну сарадњу 
са француским нуклеарним физи- 
чарима: из Института за нуклеарне 
науке у Орсеју, посебно са Роланом 
Ломбардом, и сарадницима школс 
Луја де Броја, нарочито са Жан- 
Полом Вижијеом (Јеап-Раи! У^ег) 
из Института "Непп Ротсаге" у 
Паризу. Ова сарадња је била 
плодоносна и вншедеценијска.

Интересантно је да Внжије ннје 
прекидао сарадњу са Марићем н 
сарадницима ни у перноду изола- 
ције наметнуте Србији, већ се на свс 
могуће начине супротстављао тој 
изолацнји.

Два лнца квантнс механике су 
била основа сарадње са физи- 
чарима у Парнзу. У нуклеарној 
физнци Марић је примсњивао 
добро проверене и утврђене методс 
и законе квантне механике. Углед 
који је Звонко Марић стскао у 
Институту за нуклеарне науке у 
Орссју допринсо јс да овај инстнтут

уговоре и проЈекте.
Нажалост, када је Институт за

развој ових истраживања који се европске научне интеграциЈе коЈе 
везују за појмове као што су квантна су деведесетих година почеле да се 
интерферометрија, квантна опти- остварују, Србија је ушла у дру- 
ка, квантна информатика, квантни штвену кризу која је то спречила. 
компјутери, квантна телепорта- Настао је период борбе научншса и 
ција, квантно инжењерство. физичара за преживљавање, која се

великим делом одвиЈ*ала на бази
индивидуалне сарадње поЈединаца 
са научницима из Европе, САД, 
Русије.

Излазак из кризе је показао 
колико је Марић био у праву инси- 
стирајући на институционалном 
укључивању у међународну поделу 
научно-истраживачког рада. Евро- 
па је 2005. године позвала научнике 
из Србије да почну са формирањем 
центара извршности и укључи- 
вањем у европски истраживачки 
простор и да тако буду авангарда 
уласка Србије у Европску У нију.

Сарадњом са научницима у 
Француској и у другим земљама, 
Звонко Марић је значајно допри- 
носио афирмацији српске науке у 
свету.

Звонко Марић

У Марићевој сарадњи у Паризу 
учествовао је средином шездесетих 
година и професор Алсксандар Ми- 
лојевић. Марић је подржао Милоје- 
вићсву иннцнјатнву и напоре да се 
оснује Институт за физику у Бео- 
граду, што се десило 1961. године. 
Оснивањем Института за физику, 
остварено је чвршће повезивање 
Физике на Универзнтету у Бео-

Проф. др Мирјана 
Поповић-Божић

(Проф. др Мирјана Поповић- 
Божић је блпско сарађивала са 
Звонком Марићем, почев од 1973. 
године. Објавила је заједно са њим 
више научних радова и учествовала 
у бројним акцијама које је наш ака- 
демик иницирао и водио. Између 

Звонко Марпћ је био у правом осталог, била је сарадник на проје- 
смислу "Мапс Сипе Ге11о\\'" како се 
данас у Европској унији називају 
научници који, радећи у својој физику у Орсеју који је Марић 
матичној институцији, одржавају водио. Предавање које је о 3. 
сталну сарадњу са научницима из Марићу одржала 8. октобра у 
института широм Европе. Наш Лесковцу имало Ј%е врло леп одјек у 
велики научник јс дсцснијама лесковачкојјавности.)

граду и научних истраживања.

кту Француско-југословенске сара- 
дње са Институтом за нуклеарну
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ИСТАНЧАН СМИСАО ЗА СИНТЕЗУ
Весна Цветичанин, Франиуска књижевносш у Српском књкжевном гласнику,

Филозофски факултет, Ниш, 2006.
Монографија Веснс Цветичанин 

Франиуска књижеоност у Српском 
жеаном Гласнику нови је прилог проуча- 
ван>у овог нашсг Јнамснитог часописа.

Тсма монографије је врло значајна - 
рецепција француске књижености, која је 
једна од матица светске литературе, у 
часопису који по свом значају и утицају 
заузима водеће мссто у српској књижсвној 
псриодици прве половинс XX века. Разлог 
и подстицај да се Весна Цветичанин бавн 
овом темом налази сс у чињеници да 
присуство француске књижевности у 
Српском књижевном гласнику до сада нијс 
поссбно проучавано. У послсратним 
студијама о овом нашем часопису истицано 
је да је у њему француска књижевност 
имала значајно, чак доминантно мссто, алп 
та констатација није шпре образлагана; 
сводила сс на спорадична помињања или, у 
најбољем случају, на сажете прегледе 
заједно са другим страним књижевно- 
стима. Занимљиво је да већ постоје студије 
у којима је нстраживано присуство других 
европских књижсвности у Гласнику 
(рускс, нсмачке, шпанске, енглеске), но 
студије о рецепцији француске књижевно- 
сти није било. Ову празнину у проучавању 
СрпскоГ књижевноГ Гласника попуњава 
управо Весна Цветичанин тако да се тек са 
њеним радом добија потпунија слика о 
заступљености страних књижевности у 
часопису.

Полазећи од задатка да свестрано 
:рикаже присуство француске литературе

Српском књижевном Гласнику, Весна 
Цветичанин се нијс задовољила само 
библиографским (хронолошким или 
тематским) приступо.м: пописнвањем 
прилога о француској књижевности 
објављеним у часопису, како превода 
ирозних, постских и дра.мских дела 
француских писаца тако и текстова 
Гласникоиих сарадника о разним појавама 
у француској књижевности који су се 
појављивали у различитим рубрикама 
(ОГлеуи, Књижеани преГлеу, Оиене и 
прикази, Белешке). Она јс себи поставила 
циљ не само да пренесс који су се писци 
нашли на страницама часописа, већ и да 
покаже, како то стоји у уводним напоме- 
на.ма њеног рада, "како су ти писци и 
њихова дсла представљани и оцењивани, 
који писци су прихватани, а који не и због 
чсга, како су увођени они непознати или 
представљани они већ иознати (студијама 
или непосредно преводима, или пригодно 
поводо.м јубилеја, и сл.), колико важности и 
мсста имје придавано...". Циљјој је, даклс, 
био да из разних углова освстл и присутност 
француске књижевности у часопису.

У реализацији постављеног циља, 
аутор монографије се опрсдељујс да 
прикупљсну грађу разврста и прсдстави 
посебно по серијама СрпскоГ књижеаноГ 
Гласника (првој од 1901. до 1914. и Другој, 
или новој, од 1920. до 1941. године) и, у

Овакво проширсно представљањс 
француских писаца има карактер једне 
"ћЈ1>1кмцар1ис га&оппбе" на вишем нивоу. 
Али Вссна Цвстичанин идс и даљс од тога. 
Она "описану" грађу обогаћује својим 
комснтарнма, оценама, нредносним 
судовима и зналачким иросуђивањима 
француске књижевности, уопштс, што 
поссбно долази до изражаја у закључним 
разматрањима послс сваког поглавља, при 
чему се уочава ауторов истанчани смисао 
за синтезу. Уз то, она присуство францускс 
књижсвности у Српском књижеаном Гла- 
снику разматра у контсксту места, улоге и 
значаја овог часописа у књижевном живо- 
ту Србпје п ондашње Југославије. Весна 
Цветичанин, при том, посебну пажњу 
обраћа на физиономију и оријентацију 
Гаасника и њсгову урсђивачку политику 
која се управо на примсру француске 
књпжсвности испољавала у својој правој 
свстлости. "Критсријуми за избор писаца 
и дела француске књижевности предста- 
вљаних у Гласнику", каже на једном мссту 
Вссна Цвстичанин, "били су првснствсно 
књижевна вредност и њнхов значај: преве- 
дена француска књижевност из СрпскоГ 
књижеаног Гласника чинила бн својеврсну 
антологију ове књижевности. Бирана су 
стилски н формално усавршена и жанров- 
ски разнолика репрезентативна дела која 
су на најбољи начин представљала писце и 
која су, у складу са програмским опреде- 
љењима часописа, имала и функцију узо- 
ра...". А "узорита дсла" страних књижев- 
ности, како јс истицао Богдан Поповић, 
власник и уредник часописа, могла су 
најбол>е да помогну развоју домаћс 
књижсвности.

На основу обављених истраживања 
указује сс, нарочито у Закључку на крају 
књиге, на широку распрострањсност 
француске књижевности у Српском књи- 
жеаном Гласнику и на њен благотворан 
утицај, преношен и подстицан и преко овог 
часоииса, на српску књижевност. За 
врсдновањс Гласиика у нашој књижсвно- 
сти врло јс значајан још један суд Вссне 
Цветичанин. Она, опет на примеру 
заступљеностн француске литературе у 
часопису, доказује, чини сс с правом, да 
ваља прсиспитати општсприхваћснс ста- 
вовео "конзервативности" и "академском 
укусу" Уредништва. То уредништво часо- 
писа, састављено од најуглсднијих имсна 
наше критичке мисли онога времена, уво- 
дило је, уз традиционалнс, п нскс значајне 
модсрнс, нспознате или нспрсвођснс 
француеке писцс, утирући, тако, пут мо- 
дерним струјањима у нашој књижевности.

Монографија Весне Цнетичанин, 
брижл>иво урађсна, богато докумснго- 
вана, стилски дотерана, представља до- 
иринос српској науци о књижениости и 
ироучавању српско-француских књи- 
жевнихвеза.
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оквиру сериЈа, по литерарним жанровима у 
поглављима о француској прози, поезији и 
драмској књижевности. При представља- 
њу писаца не држи се хронолошког реда 
објављивања прилога у часопису, већ редо- 
следа у историји француске књижевности. 
Тако је, на пример, у обради прозе у првој 
серији прво место добио Волтср а 
последње Анатол Франс, а у другој, 
мсђуратној серији, послс романтичара и 
реалиста на ред су дошли савремени писци. 
Или, слично, нова серија Гласника о 
француској поезији почиње Ритбефом, 
писцем из XIII века, а завршава се нови.м 
песничким токови.ма. Показало се да јс 
пронађен прави, једино могућ пут и метод, 
јер изузетно богата и разнородна грађа, 
систсматизована на овај начин, омогућава 
увид у целину францускс књижевности, 
прсдстављсну у Гласнику, и то у континуи- 
тету: од средњег века, рснесансе п класи- 
чара, прско романтичара и рсалиста, до 
симболизма и савремснс међуратне 
књижевности XX века.

При приказивању заступљсности 
писаца, аутор овс студијс се нс задржава 
само на штурим подацима о објавлшвању 
овог или оног превода, овог или оног 
огледа и критичарског 
библиографски подаци праћсни су готово 
редовно обавсштсњима о објављсним 
преводи.ма дела писаца или критичким 
тскстовима о њи.ма и прс, каткад и после 
њихове појаве у Гласнику тако да се студија 
Весне Цветичанин може посматрати и као 
шири поглсд на укупну рецспцију 
францускс књижсвности у нас до Другог 
светског рата. Уз библиографске податке, 
аутор монографије даје доста места 
оценама преводилачкс праксе у Гааснику и 
ван њсга, а нсрстко дајс и краћс или ширс 
изводс из тскстова Гпасникоаих сарадника 
о појединим француским писцима којима 
се ближе поткрепљује изречсни суд.

текста. Такви

Душан Јањић
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*** Ш8Е1СМЕМЕИТ Ј9 V РКАИСЛ 18 ММС1ЈЕ ЕТКЛКСЕКЕ

Термини за означавање сродства у једном нашем приручнику 

за учење француског језика намењеном почетницима

***

цуских/ речи /за означавање/ првих лекција помиње Ггеге <Је 
сродства" треба показати и топзјеиг СНаћегЧ али се не 
" карактеристике француске показује да су они блиски, па из 

породице"'1, што само по себи, контекста не произилази да су 
представља наставу елемената рођена браћа. У једном од 
француске цивилизације кроз текстова говори се о нашој

Предмет наше анализе је 

приручник Почетни течај 
француског језика Института 
за стране језике (Београд, 1999) 

а идеја за овај чланак нам се 
наметнула спонтано пошто је 
поменути приручник био кон- 
тролни узорак у истраживању о 

заступљености имена народа и 
држава у француским приру- 
чницима за учење француског 
као страног језика у оквиру 
рада који смо представили на 
скупу "Језик, књижевност, 
политика" одржаном у Нишу 
маја2007. године.

"Називи за обележавање 
сродника припадају једној 

лексичко-семантичкој групи. 
Овај систем у нашем језику 
веома је бројан и разгранат. За 

разлику од других, он је при' 
лично стабилан и затворен што 
се тиче утицаја страних језика. 
На бројност јединица у овој 
лексичко-семантичкој групи, 
те на њену стабилност и затво' 
реност према речима страног 
порекла утицали су, дакако, 
ванјезички чиниоци: патри" 
јархална устројеност породице 
и, на неким подручјима српског 
језика, невелик број мешаних 

бракова, у националном, вер' 
ском и језнчком смислу."1 Дака' 
ко, и у француском језику, како 
истиче др Пера Половина, 
"речи сродства /.../ одражавају 

карактеристике француске 
породице", која очигледно 

"даје мање значаја родбинскпм 
везама и сиромашннја је у 

језичким изразима за сродство 
иего наша реч породица" која 
располаже "богатим изразнма 

за родбпнске односе. "2
Отуда у настави француског 

јсзнка кроз наставу "/фран-

породици, а како контекст не 
даје одговарајуће информације, 
значење француских речи Ггеге -

наставуЈезика.
Који се француски називи за 

обележавање сродника и како 
представљају у приручнику зогиг биће код говорника 

који је предмет наше анализе?
Поред назива реге - теге

српског језика поистовећено са 
значењем српских речи брат и 

"отац- мајка",одкојихсепрви сестра, које, као што знамо, 
среће и у тексту лекција у имају шире значење од 
вежбањима, и то далеко чешће француских. Право значење 
од другог, који срећемо само у ових француских речи било је 
вежбањима, срећу се, и то могуће показати увођењем 
претежно у вежбањима, и назива соизт - сои$те "брат од

тетке по мајци, брат од тетке потатап "татаназиви рара
мама", који имају афективну оцу, брат од ујака" и "сестра од 
вредност и употребљавају их тетке по мајци, сестра од тетке 
деца када се обраћају роди- по оцу, сестра од ујака" и са

њима повезаних опс1е - 1ап1е -тељима или одрасли када о 
њима говоре деци. При том се у "ујак; стриц; теча" - "тетка (по 

речничком делу на крају књиге оцу и по мајци); ујна; стрина".
Аутори међутим назив соизт

Именицу рагеш, која у дају у вежбањима; у речничком 
облику за множину значи делу одговарајуће лекције и у 
"родитељи" и у том значењу не речнику на крају приручника 

познаје облик за једнину, стоји само да сои$'ш значи "ро- 
аутори, и у речничком делу уз ђак" (нав. дело, стр. 190) док се 
одговарајућу лекцију (нав. одговарајућа именица женског 
дело, стр. 61) и у речнику на рода соизте уопште не поја- 

крају овог приручника (нав. вљује. Називи опс1е - 1ап1е се 
дело, стр. 193), погрешно такође срећу само у вежба- 

објашњавају наводећи да рагеп! њима, али се не доводе у везу са 

значи "родитељ".'1
У овом приручнику се срећу дати ни у речничком делу на 

п именице Ггеге - зоеиг, при том крајупрнручника. 
овај другн само једном у тексту, 
али нн за један ни за други није

појављује само назив татап.

називима сои$т - сои$те, а нису

Појављују се назнви П1$ - Ш1е 

"снн - кћерка; девојка", при том 
показано да се њихово значење првн5 далеко чешће од другог, 
не поклапа са значењем наших који се и у контексту породице 
речи брат н сестра, пошто употребљава и у једном и у 
француске речи Ггеге - $оеиг другом значењу: 
означавају само "рођеног 
брата" одн. "рођенусестру".

Тако се утексту једне од 1гез/ати6 (53)

1е реге е( 1е /1$ ргеппеп( <Јеих 
тепиз сотр!е(з. Iез/Иез п'оп( раз
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М е( Мпге Јапкоујс оп( Аеих 
дагдопз е( ипеЈШе.

У приручнику се употре- 

бљавају и термини тап - !етте 
"муж - жена; супруга". У 
речничком делу уз лекцију 

(нав. дело, стр. 122) и у 
речнпчком делу на крају 

приручника наводи се да тап 
значи "супруг" (нав. дело, стр. 
193). Именица Гетте се упо- 
требљава искључиво у овом 
другом значењу, али се у 
речничком делу уз једну ле- 
кцију наводи да значи "жена; 
супруга" (нав. дело, стр. 51), у 
речничком делу на крају

приручника "супруга, жена" 
(нав. дело, стр. 191), а у 
речничком делу уз другу 

лекцијусамо "жена" (нав. дело, 
стр, 169)7. Пада у очи п да 

ниједном нису употребљени 

називи ероих - ероизе "супруг - 
супруга", којп се употребљавају 
у правном и књижевном језику, 
као ни одговарајућн облик у 
множини (1е$) ероих "сунру- 
жници", а који према имени- 

цама тап - Гетте стоје као наше 
речи супруг супруга према муж 
жена.

Осим назива соизте, ауторн 
нису представили ни речи угапс!-

реге, цгапс1-теге и цгапс!б-рагеп1б 
"деда", "баба" и "деда и баба".

Све ово показује да аутори 
горе навсденог приручника не 
само да нису водили рачуна о 
настави основиих француских 
термина за означавање срод- 
ства уогиите, него кроз наставу 
ових речи нису увели један 

значајан елемеиат француске 
културе. С обзиром на то да је 
овај приручник намењен одра- 
слим почетницима, сматрамо да 
је било могуће и потребно дати 
преглед основних француских 
термина за обележавање 
сродства као један систем.

Тегшез с1е рагеп(е с1апб ип с1е тапие!б бсгћеб с1е Ггапуајб роиг 1еб с1сћи(ап{б

Кебите

Е1ап1 с1оппе цие 1еб 1егтез с!е рагепСе еп бегве ашб! ^и'еп Ггап?а1б, ге11с1епГ 1сб сагас(епб(|циеб с1е 1а ГатШе, Гепбе1§петеп( 
с!еб то1б Ггап^ајб геЈаГЈГб а 1а ГатШе регте( сПп1гос1и1ге Гепбе^петепС с1'ип е!етеп1 с1е 1а сићиге Ггап^ајбе с!апб 
Гепбе1§петеп( с!е 1а 1ап§ие Ггап^ајбе. Мо(ге апа1убе ге\е1е цие 1еб ашеигб с1и тапие! бегће п'оп1 раб сћегсће а ргезепСег пј 1а 
уа1еиг бетапПцие с!еб (егтеб с!е рагеп(е Ггап^аЈб с!е 1забе пј а т1гос1шге ип е!етеп( с1е 1а сићиге Ггап?а1бе.

Биолиографија:

Половина, др Пера, "Настава језика и цивилизације", Методика насшаве франнуског језика, Научна књига, 
Београд, 1980.
Дражић, Јасмина, Семантичко-деривагшона гнезда лексема брат и сестра, Књижевност и језик, год. 
ХШХ, Београд, 2002, бр.3-4, 247-255.

НАПОМЕНЕ:

1 Дражић, 2002,248.
2 Половина, 1980,142.
3 Исто
4 За разлику од нашегтерминародчтељи који уједнини можс да означава било оца било мајку.
5 Штавише, у једној од лекција "упознајемо" "поносног" тату који својим родитељима из поштс намерава да пошаље 
телеграм да би их обавестио да је добио сина: Апс1ге (1ои1 Пеге): Ј'спчо1с ип Ше&атте а тез рагсШз рочг (еиг аппопсег (а 
пагззапсе с(е топЈ11з (нав. уело, стр. 155). Пријатељи које тада среће у пошти честитају му речима Вгоуо, позЈеИсИапопз Iез 
р1из зтсегез, које показују да аутори овог приручника рођење сина сматрају "успсхом" а не радосним догађајем. 
Синтагма 1апаЈззапсе Језоп/Из се појављује и у вежбањима али је сињификативно да сс ниједном нс појављујс синтагма (а 
пагззапсе с(е за Ј1/1 е.
6 У тексту ове лекције говори се о петочланој француској породици која руча у рссторану. Умссто да покажу француски 
начин исхране, са ручком, који почиње салатом а завршава се сиром и слаткишима, аутори су приказали породицу у 
којој су мушки чланови прородице отац и син, чим су сели за сто, наручили пиво и комплетан оброк, док кћеркс нису 
гладне па једу сир, зелену салату, шунку и воће, а мајка пије само кафу, зато што држи дијету.
7 Колико смо могли да уочимо, ова реч се ниједном не употрсбљава у значењу "жсна (уопште)", када би била антоним 
именицеИотте, коју такође нисмо уочили у тексту лекција, иако је наведена у речничком дслу на крају приручника.

Радмкла Обрадовкћ
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*** Е№Е1С№МЕ1\1Т 01) ГКАП(ЈА18 ТА^СХЈЕ ЕТКАЏСЕКЕ

1.А РКЕМ1ЕКЕ РЕАСЕ А ЕА СОМРЕТ1ТКЖ 

ОА^ ЕА КЕРЕВидЕЕ БЕ 8ЕКВ1Е
ЕЕ СКАШ 81ЈССЕ8 РЕ МАК1ЈА СОКС1Г. ОАС^А1МТЕ А ВЕЕСКАРЕ

***

1п1еШ§еп1е, ђеИе, тос1ез1е, 
игтсЈе, ехсериоппеПе. С'е$1 топ 
е1еуе, Мапја ОогсЈс, ^ш а уа§пе 1а 
ргет1еге р1асе а 1а сотреШтп с1е 
соппа1$$апсе с1и Ггапдај$, 1апуие 
е1гапцеге ^ш а еи Неи 1е 5 та12007 
а Ве1§гас1е. Ва с1е с1е $оп $иссе$ 
с'е$1 $оп 1а1еп1 е1 $иг1ои1 $а Уо1оп1е 
<Јс 1гауаШег. Ва теШеиге Је $а 
с1а$$е, 1а теШеиге е1еуе <Је 1а 
уепегаиоп 2006/2007 с!е Гесо1е 
"КасЈоје ОотапоуЈс" а Мапо- 
ј 1оусе, Магуа пе соппаТс ^ие с1е 1ге$ 
ђоп$ ге$иИа1$. Е11е а рагпсфе а 
ђеаисоир с1е сотреппоп$ е1 е11е а 
ип 1а$ с!е сНр1оте$ : 6е $егђе, 
сПН$1оЈге, с!е ђт1о§1е, <Је Ггап^ај^. 
5е$ ат1$ е1 $е$ ргоГе$$еиг$ п'оп1 
^ие с!е$ то1$ сГаскшгапоп.

Ма1$ ^ш е$1-е11е еп еГГе1 ?
Магуа а 14 ап$ е1 е11е У1еп1 с!е 

Сепшпег Гесо1е рг1та1ге а 
Вга1тПоусе ои е11е Гаг1 рагпе с1'ипе 
ГатШе сотргепс! сјпч тетђге$ 
: 1е реге, 1а теге е1 1го1$ Ш1е$ 
(бапја, Мапја е1 бтНја). Е11е$ $от

1ои1е$ 1е$ 1го1$ с!е 1ге$ ђоппе$ е1еуе$ 1гауаШе ра$ е11е $а1а1ге с1е $а теге 
е1 с!е 1ге$ ђоппе$ рег$оппе$. п'е$1 ра$ §гапс1) е1 ^ие $е$ ге$ика1$ 

Мапја сН1: "Је $ш$ 1ге$ сопСеШе $оп1 ехсе11еШ$, рег$оппе пе $'е$1 
с!е топ $иссе$. Ауес те$ ат1е$ јата1$ т1еге$$е а аШег сеие јеипе 
ЈеНса е1 МШса, пои$ аУоп$ ГШеехсерНоппеИе. 
ђеаисоир СгауаШе е1 је реп$е цие 
ј'а1 ђјеп аррг1$ 1е Ггапдај^. Је 
сотргепс!$ 1е$ ^ие$Ноп$ ^и'оп те 
ро$е е1 је $ај$ геропс1ге. Мајп1епап1 
је<Јо1$реп$егатопауеп1ге1јете соттеп! аШег се$ јеипе$ 1а1еп1$. 
$и1$ т$сп1е а Гесо1е <Је Гаг1 Аи$$1 1оп§1етр$ цие пои$ 
р1а$1фие ^иГ Гак рагпе с!е Гесо1е рго1е§еоп$ 1е$ тесНосге$ е1 
<Је$1есНпфие$сЈи1ехи1етете$10п соп1го1ађ1е$ е1 ра$ 1е$ сарађ1е$, 
те $и§цегак с1'а11ег аи 1усее. Иа пои$ аигоп$ ипе $осЈе1е тесНосге. 
га1$оп е$1 ^ие ј'а1те 1е$ ђеаих аг!$ 51 ип бегђе геи$$к сЈап$ $оп 
е1 је Уои<Јга1$ <Је\'етг ре1п1ге. Је сЈотате 6ап$ 1е тогкЈе епНег, а1ог$ 
п'агг1уе ра$ а ехр1фиег цие је те пои$ пои$ уеп1оп$ 6е $е$ оп81пе$. 
$еп$ Гог1 ђ1еп ^иапсЈ је 1а1$ ипе Мај$ п'е$1-П ра$ 1е 1етр$ <Је 
оеиуге <Ј’аг1. сеИе епегцје сгеаНуе сИап§ег ^иеЦие сИо$е ? 
те гепс! ех!гететсп1 Иеигеи$е е1

Ма1Иеиг-еи$етеп1 П1 1а Мајг1е 
ш 1а бесНоп с1и М1п1$1еге <Је 
ГебисаНоп пе тоШгеп! ра$ 
сГиПеге! е1 п'оп! аисите у1$1оп

1трог1ап1е. Ие сгеа1еиг а ипе ђе11е 
т1$$1оп 1трог1ап1е <Јап$ 1е тогкЈе 
1апсН$ ^ие ђеаисоир <Је теНег$ пе 
Гоп1ра$".

Мете $1 $е$ сопсНиоп$ 6е \пе 
$оп! р1и$ цие то<Је$1е$ ($оп реге пе

Оизапка Јапкоук, 
ргоГе$$еиг <Је Ггап^ај^

Есо1е рптаНе 
"КасЈоје Оотапоу1с", 

Мапој1о\'се

Б1Ј РОШТ БЕ У1ЈЕ БЕ б(Ж РКОЕЕббЕТЈК
Ј'а1те ђјеп топ теНег, ј'ајте 

ђјеп 1га\'аШег, $иг(ои! циап<Ј те$ 
е1е\'е$ ассер!еп1 те$ $и§§е$иоп$ е! 
\геи1еп1 1га\'аШег. А\'ап1 ј'еп!га1$ 
<Јап$ 1е$ $а11е$ <Је с1а$$е$ еп реп$ап! 
соттеп! атеНогег топ 1га\'аН, 
соттеп! е!ге р1и$ 1п1еге$$ап1, р1и$ 
аШгап!. СеИе аппее $со1а1ге пои$ 
а\'оп$ <Јеих соиг$ сЈе то1п$ еп 
агфшете е! Гаппее ргосђате 
пои$ аигоп$ епсоге ип соиг$ <Је 
тот$ еп $јх1ете. рио1 ГаНе, 
соттет ргосебег ^иапс! 1а $ос1е(е 
пои$ <Н1: "Мегс1, Н пе Гаи! ра$. Ие$ 
е1е\’е$ реиуеп! арргепбге ип реи, 
та1$ 9а $иШ(. б'Н$ пе \'си1еп! ра$, 
се п'е$1 ра$ 1трог1ап1, се ци! 
сотр!е с'е$11а по!е с1'апц1а1$. Арге$ 
18 ап$ Пе 1га\'аП, је те $еп$ Шеп 
сопГи$ее1геје(ее".

Оери1$ <Је$ аппее$ је ргераге <Је$ 
с1с\'е$ роиг 1е$ сотре1Шоп$. 
Роиг1ап1 рагт11ои$ се$ ргоГе$$еиг$ 
Ч1П реиуеп! еттепег 1еиг$ е1е\'е$ 
аи Сеп1ге Си11иге1 Ргап9а1$ а 
Ве1§гас1с е! N1$, е! 1е$ е1еуе$ цш $е 
ргерагеп! роиг 1е Еусее рНПо1о§- 
крде је те $111$ 1оијоиг$ $епН ип реи 
псНси1е. С'е$1 сНШсПе Пе ргерагег 
1с$ е1е\'е$ а Гесо1е ои П п'у а ра$ с1е 
тацпе1орИопе 111 1сс1еиг СБ. Је 
с1о1$ сНге ^ие је $111$ $а(1$ГаПе с1и 
1гауаП с1е тс$ е1е\'е$, тај$ се 4111 
тс гепс1 та1Неигеи$е с'е$1 1а 
раи\'ге!с <Је по$ есо1е$ е! 1с тапчие 
с1с ђоп$ тапие1$ т(еге$$ап1$ 1е1$ 
сри сх1$1еп1 раг схетр1е роиг 
Гапц1а1$. Оигап! Гаппее $со1аНе 
2006/2007 ј'а! ђеаисоир 1га\'аШе 
а\гес тс$ с1е\'е$, та1$ 1а гси$$Пс е$1 
с1ие а Гехрепапсе е! а 1а сИапсе. 
ђ,е$ $иссе$ с1е те$ е1е\'е$ : Мапја 
Оогс1С, ргепиеге р1асе, МШса

К.ОС1С, $1Х1ете расе аи П1\'еаи <Је 1а 
К.ериђ1фие, 1апсН$ ^ие ЈеПса 
21уко\'1с а е!е 1а ^иатете а 1а 
сотреННоп т1т1с1ра1е а Ее$ко- 
\'ас.

Риап<Ј ј’а1 аррп$ ^ие 1е 1е$1 <Је 
Мапа е!а111е теШеиг, е11е аеаП 43 
Пе 45 ро1п1$ е( ^ие МШса еп а\'аН 
41 Не 45, је <Јо1$ а\'оиег ^ие ј'е(ај$ 
ех!гететеп1 Иеигеи$е е( Пеге <Је 
1еиг$ $иссе$. С'е$1 ип ђоп $епНтеп1 
<Је пе ра$ $е $епНг сотте Пе$ 
рго\'тсЈаих срП пе Гоп! аисипе 
сопсиггепсе аих е1е\'е$ <Је 
Ве1§гас1е. Оери1$ <Је$ аппее$ 
ј'еШеп<Ј$ 1е$ пот$ <Је$ е1е\ге$ <Је$ 
аи!ге$ с! је $ои1Тге. РепПап! сеИе 
репосЈе, тсП аи$$1 ј'аг ђсаисоир 
аррп$ : соттеп! 1га\'аШег, 
соттеп! ргерагег 1е$ е1е\'е$ роиг 
Гехатеп есгН е! роиг ГогаГ

Ма1Иеигси$етеп1, П рагаН цие 

1ои1 сИапее.
Оизапка Јапкоучс

23



№
нвн

ЈОШ ЈЕДАН ВЕДИКИ УСПЕХ НАШИХ УЧЕНИКА
Маоија Гоочић освојила пово место 

на Републичком такмичењу у знању француског језика
скноко два сата,јер бнлоје неопхо- 
дио да се ради сваког дана да би се 
одржао н сачувао достигнути ниво 
знања". Марија има дух победника 
мада то на први поглед нико не би 
рекао: плава, тиха, врло стидљива, 
скромна.

Нису изостале ни похвале у 
ЈТесковцу. Марпја је на Дан школе 
од Школске управе у Лесковцу 
Министарства просвсте добила три 
књиге на француском језику; 
присуствовала је и добила поклон 
пакетна пријему којијејуна месеца 
председник општине приредио за 
најуспешније ученике. Такође, са 1 
групом најбољих ученика, била је 
учесник бесплатног, двонедељног 
кампа у Душнику, у Заплању.

Марија Горчић је сада ученица 
Текстилне школе, на одсеку за 
графику. Највећа од свих њених 
љубави је љубав према уметности и 
она је одлучила да прати своје срце. 
Верујемо да ће њени нови профе- 
сори умети да препознају њен 
таленат и да ће помоћи да се њене 
способности развију на најбољи 
начин. Како она потиче из поро- 
дице скромних могућности, где 
отац не ради, а њене две сестре су 
такође одличне ученице и ниједна 
од сестара нема стипендију, "пита- 
ње је", каже са дозом огорчења 
Душанка Јанковић, "да ли се ово 
друштво заиста интересује за оне 
најбоље. Нажалост, код нас, дебеле 
везе челична врата отварају, па 
зато најбољи брзо падну у заборав а 

сцену ступају заштићени медио- 
критети. Шта онда преостајс 
најбољима? Да оду одавде, како би 
се ми касније хвалили одакле су 
потекли".

Мислимо да сс, ипак, ма колико 
то било споро, ствари мењају и 
надамо сс да ћс Марија Горчић 
имати будућност какву заслужује. 
Ми јој пак са својс странс упућујемо 
најискреније честиткс за остварсну 
побсду и жслимојој успсха у њеном 
даљемраду.

претеривања, чак рећи да победа 
остварена ове године не предста- 
вља превелико изненађсње, јер она 
је, у великој мери, и круна Душан- 
киног преданог рада, њене љубави 
према послу који обавља, њеног 
умећа да преноси знање ученицима. 
Ово потврђује н пласман још једне 
њене ученице на овогодишњем 
републичком такмичењу; наиме, 
друга преставница школе из Маној- 
ловца, одељења у Братмиловцу, 
Милица Коцић, била је међу 
најбољима, освојивши одлично 
шесто место.

Марија Горчић је рођена 22. јуна 
1992. године у Лесковцу. Она је 
одличан ученик, увек најбоља у 
разреду, ђак генерације, учссница 
многих такмичења, добитница 
бројних диплома, признања. Њени 
предметни наставници говоре о 
њеном раду с поносом и усхићењем. 
Она је ученик какав се само може 
пожелети: интелигентна, заинтере- 
сована, жељна да стиче нова знања, 
спремна да уради све вежбе и 
тестове које добије, отворена за 
сугестије. О њеној вољи за радом и 
доказивањем сведочи један податак 
који нам је изнела Душанка 
Јанковић: "И 1. маја, када су њени 
другови и другарице отишли на 
Пашину чесму и забављали се, 
Марија је дошла и радила францу-

Марија Горчип

Из Београда је 5. маја 2007. 
године стигла радосна вест. Марија 
Горчнћ,ученица VIII разреда Осно- 
вне школе "Радоје Домановић" из 
Манојловца, одељења у Братми- 
ловцу, освојила је прво место на 
Републичком такмичењу у знању 
француског језика у категорији 
основних школа. Победила је у 
великој и оштрОЈ* конкуренцији у 
главном граду Србије, у просто- 
ријама школе "Деспот Стефан 
Лазаревић" и то је први пут, откако 
се републичка такмичења одржава- 
ју на овом нивоу, да се неко од уче- 
ника из Лесковачког краја домогне 
првог места. Успех је тим већи што 
победник не долази, као што се 
могло очекивати, из неке "велике" 
школе из Београда, Ниша, Новог 
Сада или можда из којег другог 
многољудног града где постоје 
најбољи услови за извођење 
наставе страног језика. Али 
тријумфовали су, овога пута, знање, 
таленат, ентузијазам, упорност.

Иза подвига Марије Горчић 
стоји, свакако, и уложени труд њене 
предметне наставнице Душанке 
Јанковић која годинама постиже 
хвале вредне резултате у настави 
француског језика. Њени ученици 
су, уосталом, готово редовно у врху 
на општинским и окружним такми- 
чењима, а више пута су учествовали 
и на републичком. Може се, без

на

\

Душанка Јанкоаић
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