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ЈУБИЛЕЈ ДОСТОЈАН ПОШТОВАЊА
Друштво Србнја-Француска обележава десет годнна постојања

зичкс прирсдбе, изложбе, екскурзије, 
филмске пројекције (Дани фран- 
цуског филма), курс француске 
конверзације, обележавање дана 
франкофоније, промоције књига, 
слава Друштва "Света Јелена". 
Оснивањем Француског центра у 
Нишу продубљена је сарадња са 
француском страном.

У припрему и извођење акција 
били су укључени бројни чланови и 
пријатељи Друштва, при чему је 
посебна пажња поклоњена учешћу 
младих, незаменљивих сарадника у 
књижевним вечерима, музичким 
приредбама, у "Алијанси", али и у 
другим манифестацијама које су 
током година приређиване. Ваља на- 
поменути да су се у улози предавача, 
аутора или учесника, поред Лесков- 
чана, нашли у не малом броју и гости 
из Београда, Ниша, Крагујевца као и 
неки Французи.

Добијањем на коришћење про- 
стора у Лесковачком културном 
центру отворена је нова страница у

историји Друштва. Уз знатну мате- 
ријалну помоћ Амбасаде Француске у 
Београду у опремању просторија, 
створени су услови за рад француске 
библиотеке и медијатеке и, уопште, 
за садржајније и квалитетније дело- 
вање. Овај својеврсни дар Општине и 
Културног центра у Лесковцу значио 
је признање Друштву за његов до- 
принос богатијем културном животу

Навршила сс деценија постојања 
Друштва Србија-Француска у Ле- 
сковцу. У животу једне институције 
десет година није дуг временски 
период, али у врсти установа какво је 
ово наше удружење, односно дру- 
штво, то је ипак раздобље достојно 
поштовања. Преваљени пут знак је 
постојаности, уласка у фазу зрелости 
и најаваје дуговечности.

Темељи Друштва постављени су 
на оснивачкој скупштини одржаној 
11. марта 1998. године у сали 
лесковачког Народног музеја. Тада је 
усвојен статут и изабрани су органи 
Друштва Југославија-Француска у 
Лссковцу. Пст година касније, у 
називу ће стајати Србија уместо 
Југославија.

Актом оснивања успостављена је 
веза са Друштвом пријатеља Фран- 
цуске које је у Лесковцу постојало 
између два светска рата. Оно што 
представља обнову и наставак 
традиције, то су истоветни циљеви 
који повезују ова два друштва: 
нсговање и развијање пријатељских 
српско-француских веза, пре свегаиа 
духовном плану, и ширење франко- 
фоније, пропагирање француског 
језика и упознавање са вредностима 
француске цивилизације и културе.

Новоосновано Друштво, званн- 
чно регистроваио у МУП-у Лесковац 
2. априла 1998, започело је своју 
делатност врло амбициозним про- 
грамом. Од априла до краја године 
одржано је осам јавних предавања и 
трибина из разних областн (литс- 
р’атуре, ликовних уметности, српско- 
француских всза, спорта), два преда- 
вања органнзована су за професоре 
француског језика, штампан јс први 
број "Алијансе". Успостављена је 
сарадња са Алијансом Југославија- 
Француска и Француским културним 
цситром у Бсограду, са лесковачким 
ииституцијама.

У нарсдним годинама настављена 
је плодна активност Друштва, про- 
ширена новпм облицима рада: му-

града.
Наравно, пређени пут није био 

посут само ружама. Било је у 
десетогодишњој историји и падова, 
застоја условљених субјективним или 
објективним разлозима. Могло се, 
вероватно, више учинити, на при.мер, 
на промоцији и ширењу француског 
језика. Али, у целини гледано, 
делатност Друштва може се оценнти
успешном.

Друштво улази у другу деценију 
свог постојања са чврстим темељима. 
Уверени смо да ће оно, макар 
скромно, али истрајно, наставити 
мисију започету марта 1998. године.

Просшорцјс Друштва



ДРУШТВО СРБИЈА-ФРАНЦУСКА У ОГЛЕДАЛУ СТАТИСТИКЕ
Дајемо сумарнп преглед акти- 

вности Друштва Србија-Француска 
у Лесковцу за период 1998-2008. 
године, али остаје питање: може ли 
се на једној новинској странмцн 
исписати сувнм бројкама све бо- 
гатство десетогодишњег деловања 
овогДруштва?

Прсдавања, трибинс. књнжевне 
и лруге всчсрн: Ово је била домиг 
нантна делатност Друштва са 40 
догађаја од чега се 27 односило на 
књижевност. Говорило се о фран- 
цуским писцима, српско-францу- 
ским књнжевним везама. Паризу 
као извору инспирације писаца... 
Читали су се на француском и 
српском језику песме или одломци 
из дела књижевника. Осим тога, 
држана су предавања о француским 
сликарима. Парнској школи и Сави 
Шумановићу (4). Три предавања и 
вечери бнли су посвећени акаде^ 
мику Звонку Марпћу (2) и Душану 
Стошићу. Биланс обухвата и друге 
теме (6): годишњица пробоја Солу- 
нског фронта, светско фудбалско 
првенство у Француској, Францу- 
ска - земља парфема, Француска 
кухггња, Србија у делима францу- 
ских аутора, превођење.

Музичке прирсдос: Одржано је 
13 музичких приредби, највећим 
делом вечери шансона. Ове су 
вечери биле најпосећеније. Неке су 
имале карактер поетско-музичких

вечерп. Госговало се и ван Леско- 
вца (Вучје, Лебане, Крагујевац). 
Интерпретаторн су били махом 
ученици средњих школа, али и некн 
професори француског језика 
(Јован Тасић, Љиљана Јањић, 
Т одор Ј орданов 11 другп).

Ликовне изложбс: Бнло их је де- 
сет: изложбе уметннчких фотогра- 
фија (3), ликовннх радова ученика 
лесковачке Гимназије, ученика ни- 
шке Уметничке школе (3); изложбе 
лесковачких сликара (3) и велика 
изложба посвећена Виктору Игоу. 
У овој области остварепа је лепа 
сарадња са францускнм културним 
центрнма V Београду и Нишу.

Предапања н разговори са 
професорима франиуског језика: 
Овај облик рада (10) укључио је 
госте из Амбасаде Француске (В. 
Шернер. С. Дери. Д. Гајар, Б. Лагер, 
П. Шардоне). госте из Београда (Н. 
Днмитрпјевић. М. Ђуришић, М. 
Јанковић). али и домаће предаваче 
(Д. Јанковић, С. Милошевић).

Лани фраикофоније: Обележа- 
вани су од 2003. године, у марту. 
Поред два предавања (о франко- 
фоном свету и Сенгору), организо- 
вана су такмичења у знању фран- 
цуског језика и познавању франко- 
фоне цивилизације. Једном је био 
спроведен конкурс за најбоље 
радове на француском језику, а 
практиковани су и други облици

(Уметичко вече, нзложба ликовних 
радова, вече шансона).

ДшјЈЈЈЈШанцуског фнлма: Почев 
од 2005. током лета прнказано је 18 
савремених филмова у сарадњп са 
Лесковачким културнпм центром и 
компанијом Здравл,с-Ас1ау*15.

Промоцнјс књига: Одржане су 
промоције књига Д. Јањића (2), Ми- 
хаила Павловића (о Аполинеру), 
превод Преверовнх песама, као и 
књигс Ламартннови списи о Срби- 
ма. Редовно је представљан сваки 
број "Алијансе".

Екскурзије: Лсп одзив код 
чланова имале су екскурзије до 
манастира Градац и неких других 
српских манастира (2), до Тополе и, 
посебно, екскурзија до Париза 
организована јула 2004. године.

Курссви фражшуског јсзика: Би- 
ло је неколико покушаја организо- 
вања курсева (неуспелих). Бележи- 
мо овде само курс француске 
конверзацијеу 2006. години.

Иначе, у нашој Француској 
читаоници професори лесковачке 
Гимназије одржали су са својим 
ученицима више часова францу- 
скогјезика,узТВ материјале.

Слава Свста Јслсна: Од 2001. 
године редовно је прослављана 
слава Друштва "Света Јелена" (8) 
уз обреде, послужења, каткад са 
пригодним програмом (три пута у 
школама, два пута у ресторанима, 
једном у просторијама Дома 
пензионера, два пута у просто- 
ријама Друштва).

Алијанса-АШинсе: Изишло је до 
сада 20 бројева. Посебан текст о 
овом иашем билтену, односно 
часопису, видети на наредној
страни.

Остали облиии рада: Неке 
активности Друштва тешко је 
изразити нумсрички: рад библио-

и кон-теке и медиЈатеке, сарадња 
такти са ииституцијама и поједи- 
нцима, посете француских званич- 
иика и др. Друштво је иружало 
номоћ у учешћу на Конкурсу за 
франкофону песму. Оно јс иракти- 

било организатор турнеје 
"Звсздице" у Фран-

чно 
дечјег хора
цускоЈ.



ДВАЛЕСЕТ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА Алијанса-АШапсе
ђивала је и у рубрици о настави 
францускогјезика.

Јасна Хрвић је двојако била 
присутна у "Алијанси": директно, 
прилозима из методике француског 
језика и индиректно, припремајући 
рубрику радова ученика лесковачке 
Гимназије на разне теме.

Јован Тасић, најзаслужнији за 
рад Музичке секције Друштва, 
обогатио је наш лист низом тексто- 
ва о француским шансоњерима.

О непроцењивом доприносу 
Николаја Тимченка, као лектора и 
аутора бројних радова о францу- 
ским и српским писцима већ смо 
писали(број 13).

Ружица Тимченко је сарађивала 
у скоро сваком броју "Алијансе". 
Истицала се посебно преводима 
прозних али и поетских остварења 
француских писаца.

Душаика Јанковић је такође 
била драгоцени сарадник у нашем 
листу. Нарочиту пажњу заслужи- 
вали су њени текстови из области 
наставе француског језика.

Тодор Јорданов је, исто тако, 
оставио видан траг у "Алијанси" 
како својим чланцима тако и 
подршком овом нашем гласилу.

Тања Коцић је, до одласка у 
Београд, објавила више текстова у 
" Алијанси" на француском језику.

Било би нам потребно Много, много 
простора. Оно што је највредније у 
" Алијанси" то су њени сарадници: и 
млади и старији, и ученици, одн. сту- 
денти, и професори и припадници

Десет година излажења и дваде- 
сет штампаних бројева листа Дру- 
штва Србија-Француска "Алијанса- 
АШапсе" јесте јубилеј вредан пажње.
Покренута новембра 1998. године 
као билтен који би чланове Друштва других професија, и они из Лесковца 
обавештавао о предузетим активно- али и из других крајева земље као и 
стима, "Алијанса" је, у ствари, од из Француске. У овом јубиларном
самог почетка била гласило са броју поменућемо само можда
много већим амбицијама и све до највреднијесарадникекојисуузгла- 
сада остала је у правом смислу речи вногуредникачинилијезгролиста. 
спона између српске и француске 
културе. Концепција и физиономија редован сарадник. До сада је оставио
овог двојезичног листа, вероватно бројне преводе француских песника 
јединственог у земљи, није битно (он је иначе председник преводила- 
мењана. Дограђивана је и усаврша- чке секције Друштва). Објавио је, 
вана је, али само да би се циљеви такође, више текстова о францу- 
Друштва, и кроз штампану реч, ским писцима као и књижевно-

Драган Тасић је од првог броја
!

I

потпуниЈе остваривали.
Концепцију "Алијансе" смоизне- 

ли у првом броју а у десетом броју њу 
смо шире објаснили. Овога пута 
нсћемо помињати ни резултате, не- 
ћемо правити статистичке прегледе.

критичке чланке.
Ни Љиљана Јањић није пропу- 

штала ниједан број "Алијансе". И 
она је преводила француске 
песнике, али је објављивала и своје 
песме на француском језику. Сара-
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Драган Тасић Љиљана Јањић Јасна Хрвић
*** ВЕСТИ *** ВЕСТИ ***

* Проф. др Срђан Марковић је 23. јануара 
у просторијама Друштва (Француска 
читаоница) одржао предавање "Париска 
школа п Сава Шумановић".
* Двоброј "Алијансе" (18-19) предста- 
вљен је 4. марта у Француској читаоници.
* У Галервјн Народног музеја у ЈТесковцу 
отворенаје, 8. маја, пзложба: Француско- 
српска сарадња у области археологије.
* На Републичком такмичењу у знању 
француског језика у категорији основних 
школа, одржаном 10. маја у Сремским 
Карловцима, Јана Јанковић, ученица VIII 
разреда ОШ "Радоје Домановић" нз 
Манојловца, одсљења нз Братмиловца, 
освојила је II место,
- Редовна изборна скупштина Друштва 
Србија-Француска у Лесковцу одржана је 
26. јуна у просторнјама Друштва. За пред- 
ссдника Др>чптва изабран јс Предраг Јан- 
ковнћ, професор. Чланови Управног 
одбора су и: Јован Тасић.Тодор Јорданов, 
Јасна Хрвнћ, Предраг Станковић, Влади- 
мнр Банковић и Данијела Синаднновнћ.

ЈооанТасић Ружииа Тимченко Душанка Јанковић

Тодор Јорданов Тања Коцић Душан Јањићу 
глаони урсдпик Ллнјаисс
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*** ПОЕЗИЈА УПРЕВОДУ*** Р0Е81Е ТКАОШТЕ ***

Шарл Бодлер 

ВЕЧЕРЉИ СКЛЛД
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ЈЈп соеиг (епс/ге, цт /\аИ /е пеат ха$1е е/ по\г !
1е с\е1 е$11г\$1е е$1 ћеаи сотте ип §гапс/ геро$о\г; 
Бе $о1еН $'е$1 поуе с/ат $оп $ап§ сри $е Ј\§е.

1Јп соеиг (елс/ге, ди\ /\а\( 1е пеап1 ха$1е е/ по\г,
Пи ра$$е 1итшеих гесиеШе /ои( хе$(\§е !
Је $о!е\1 $'е$( поуе с/ат $оп $ап§ <7и\ $е Ј\§е 
Топ $оихеп\г еп то\ 1и\( сотте ип о$(ето\г !

Долази час кау, дрхтав са стабљике свеже,
Сваки ивет ће, ко кадионииа, дахом опијати;
Бруј и мириси у вечерњи зрак ће се сливати,
А сетан валиер и вртоГлавииа у занос беже!

Сваки ивет ће, ко кадионииа, дахом опијатш;
Дрхти виолина ко срие што Га туга веже;
Сетни валиер и вртоГлавииа у занос беже!
Небо је Гиужно и лепо ко олтар што ће вечно сјатш.

Дрхти виолина ко срие што Га туГа веже,
Нежно срие што Га ирно ништавило прати!
Небо је тужно и лепо ко олтар што ће вечно сјати; 
Суние се утопшло у крв која се стеже.

Нежно срие што Га ирно ништавило пратш,
Брише (праГове сјајних часова што беже!
Суние се утопило у крв која се стеже...
Успомена на тебе сјаји ко путир што злати!

(Превела Лшљаиа Јањић)

епсеп$о\г,

V

г/егге-Јеап Јоихе

8иг (ои!е Гера\$$еиг Је 1а с/\о$е срп 1а\( аи 1оп\(ат 
Е( $иг /е соеиг ци\ ћа( соп(ге соеиг а тти\(
Е( $иг Ге$рг\( Је$ еаих е( $иг се/и\ с/е$ 1ипе$ 
Рипе/)ге$ с/е$ тага\$ поп е1о\§пе$ с/е$ (отће$
Ое$ ћ\еп-а '\тее$ јасИ$ ро$$ес1ее$ е( $иг 1еиг$ Јап(6те$ 
5иг /еЈ/апс хег( с/е 1а ргахгје е( с/ат 1е поуег 

• Аћапс/оппе...

Пјер-Жан Жув
Над свом Густином ствари која блиста у даљини 
И над срием које бије уз срие у поноћ 
И над духом вода к над духом кобних месеиа 
Баруштина недалеко од Гробова 
Љубавнииа некад поседованих и над аветима 
На зеленом боку ливада и у напуштеном 
Ораху...

(Превео ДраГан Тасић)

Кепе СНаг Рене Шар
РАДОСТ

Облаци су над рекама, бујице обилазе небо. 
Без забране, дани зал азе у године, умиру у трави. 
Време гладовања и време убирања плодова, 
једно за другим налик одрпанцима, избрисала су 

разлику. Иду заједно, таборују. Како би страх 

био одвојен од наде, избораног путника? Нема 

више прага испред кућа, дима на пропланцима. 
Пала је у понор жеља за топлином - и оно мало 
тајанства у нашем залеђу где се притајила узне- 
мирена јагорчевина ослушкујући будућност.

Мост на путу завојевача, не обазирући се на 

победника, благостив према пораженом. Да ли 

ћемо сазнати, пред лицем смрти, да ли срце, тај 

трудбеник, не треба да претходи већ да следи?
(Преооу: Душаи Јањић)

Б’А1ХЕСКЕб5Е
Без пиа&ез зопС бапз 1ез пујегез, 1ез 1оггеп1з 

рагсоигеШ 1е сЈећ 5апз зајзхе 1ез јоигпеез топ1еп1 еп 
§гате, теигеШ еп ћегће. Бе 1етрз бе 1а Гатјпе е1 
се1и1 бе 1а тоЈззоп, Гип зоиз Гаи1ге бапз Гагг 
ћаШоппеих, оп1 еГГасе 1еиг сћНегепсе. Пз П1еп1 
епзетћ1е, Нз ћ1уа^иеп1! Соттеп! 1а реиг зега11-еНе 
сћзНпс1е Не Гезројг, раззаШ гаујпе ? II п'у а р1из Не 
зеиП аих тајзопз, с!е Гитее аих с1аЈпегез. Ез11отће 
аи ^оиГГге 1е сЈезЈг <Је сћа!еиг - е1 се реи сГоћзсигће 
Напз по1ге Ноз ои зЧп^иЈеГагГ 1а рптеуеге Нез ^и'ер1ак 

Гауепјг.
Роп1 зиг 1а гои1е <Јез ЈпуазЈопз, теп1ап1 аи 

уат^иеиг, ехогаћ!е аи НеГаЈћ баигопз-поиз, зоиз 1е 

р1ес! <Је 1а тогГ, 31 1е соеиг, се ^егћеиг, пе с!оЈ1 раз 

ргесесЈег та1з зиј уге ?

4



!

. . . *

Владимир Павловић итЈЊЕ
- Кес11; §а51гопогп1цие -

Иб т'етшегс1еп1 ауес сеИе ћиПе сЈ'оПуе5. Пб УоисЈга1еп11а Гои1ге раг1ои1: Пб Гоп! па§ег 
^ с1ес!ап5 1ез са1тагб, 1а ба1ас1е с1е зејсће, Пб у по1еп! 1ез 1ота1еб Јез ра!а1еб, 1ои1, аћ$о1итеп!

уДК 1ои1, т®те *ез 05са1оре5 Пе рогс. С)иап<Ј оп ^'оћбћпе а1п51 а ргепсЈге 1е сосћоп роиг ип 
Р°15боп,9ас1еу1еп1§гауе.Тге5§гауе.

I • -» -

'М%
■■

Воп, је с1о15 сћге, роиге1гејиб1е, циеј'а! ћоггеиг Пе 1ои1е$ 1еб ћиПе$, Пери15 Га§е с1е ћи!1 
ап'5. Ауап! ј'еп тап§еа15 сотте 1ои11е топс!е, 5иг1ои1 Папб 1е$ 5а1ас1е5, рагсе ^ие еп Пећогб 
Неб $а1ас!е5 оп ГићћбаЈ! Гог! реи. Ма §гапс!-теге си151паП аи аатНоих сотте 1ои11е топПе е! 
п'а соттепсе а иНПбег ГћиПе Не 1оигпе$о1 ^ие ^иапс! топ §гапс1-реге е$11отће та!ас!е.

А1ог$ 1ез теПесЈпб ћи оп! сШ Пе $е теНге аи ге§1те. Ма §гапс!-теге 5е тћ а1ог$ а сш51пег 1е$ р1а1б Ни §гапс1-реге а 
ГћиПе, Пеб ћпсо1еб $ап5 ујапсЈе, Пе5 1епП11е5 ои с1е$ ерјпагћб, ои Неа ћапсо1б јаипеб, та15 роиг те$ рагеп1$, тој е! 
е11е-тете е11е сопНпиа а си1$тег аи батНоих. Иоп раз раг таш^ие с1е НеПса1е55е епуег$ топ §гапс1-реге, тајб рагсе 
^ие ГћиПе е1аЈ1 сћеге (апсПб ^ие 1е 5аЈпс1оих пои$ а боиуеп! е!е оГГег! раг Не$ апт ауа1еп{ сЈеб рагеп1б а 1а 
сатра§пе, ^иашЈ оп пе Гасће1аћ ра5 сћег 1е ћоисћег Ни со1п. Е1 ријб... 1а сћег!е Пе ГћиПе еГаћ ипе ћоппе ехси$е, саг 
с1апб по1ге сићиге аПтеп1а1ге Не сеие еро^ие-1а ГћиПе е1а11 гебегуее аих та1ас1е$, 1е$ ћ1еп роПапШ тап§еа1еп1 аи 
бајпћоих. Моп §гапс!-реге еб( тог1, 1е раиуге, а Га§е с!е 501хап1е апб, §агНап1 тете 5иг боп 1ћ Пе топ сеие 
ехрге5510п Не Не§ои1 ^ш пе ^шћаћ ра$ боп У15а§е Нерић ^и'П Ни1, цитге ап$ аирагауапћ ас!ор1ег се ге§јте ^ш, еп Гт 
с!е сотр1е, пе 1ш а јата15 гепс1и $а бапСе.

Мои сотте је Гај Пћ, је соп5отта15 ГћиПе с1е 1оигпебо1 <3ап$ 1е$ 5а!ас1е5 е! је Га1 тете ћеаисоир ајтее. 
Ј'ас1ога15 1е ји$ ^ш гебШћ аи Гопс! <Ји ћо1, ипе Г015 1а за1ас!е Не 1ота1е тап§ее, 1е ји$ ге1шбап1 Пе ГћиПе цие та теге 
уегбаЈ! §епегеи5етеп! 5иг 1е$ 1ота1еб. МаЈ5 ип јоиг Н'аи1отпе, арге$ Гесо1е, та теге те ргерага роиг 1е боирег ипе 
оте!еће е1 ипе 5а1ас1е <Је 1ота1е5 аћопНаттеп! аггобее Н'ћиПе. Је тап§еа15 а ћећеб НепШ 1ез Неих р1аш а 1а Г015, а 1а 
Га^оп $егће, ипе ћоисћее <Ј'оте1е«е ри'15 ипе гопсЈеИе с!е 1ота1е. Ј'ауа15 Га1т е1 Нга15 ип 1ге$ §гапс1 р1а15ћ с1е топ 
гераб, аи ројп! ^ие је 1есћа1б та Гоигсћеће аргеа сћацие ћоисћее. Уег$ 1а Пп <Ји боирег, аи тотеш ои јеНгаћ <Је та 
ћоисће 1а Гоигсћеће ћ1еп ћиПее, је аепНб ип ргоГотЈ <Је§ои1 ци1 гетиа топ е$1отас 51 ћ1еп цие је <Ји$ соипг аих 
(оПећеб роиг сгасћег сеће <Јегп1еге ћоисћее е( уотћ 1е$ ргесе<Јеп(еб. Ог а се((е еро^ие-1а 1е$ ергсгегб уетЈаћп! 
ГћиПе еп угас, оп аррогЈаћ $а ћои(еП1е е( оп уоиб 1а гетрП55а1( <Ј'ћиПе (ћее <Ј'ип §гап<Ј Ш(. РагГоЈб се((е ћиПе е(аћ 
гапсе е( се1а <Јеуа1( е(ге 1е са$ се 501Г-1а сагј'е(а-15 <Је§ои(е а (е1 рот( циеје п’ај р1и$јата15 гергјб <Је ГћиПе еп 5а1ас1е. N1 
<Ј'аП1еигб <Јап$ ип р1а( си15'те $аиГциап<Ј оп Га1ба'|( Пи роћбоп, та(5 оп еп тап§еа'1( 51 гагетеп( цие се((е ехсер(1оп п'а 
јатајб е(е (гаита(1бап(е.

Оерспб се( тс1<Јеп( <Ј'П у а ^иагап(е-ћић ап$ та ује $'е5( сотрП^иее аи п'1\'еаи <Је топ аНтеп(а('10п. 51 а 1а тајбоп 
оп а Пп1 раг гепопсег аих (еп(а(1уеб <Је те Гајге $уа1ег ипе $а1ас1е (ге$ реи ћиПее (еп(ге-(етр5 ј'е(а1$ сЈеуепи сараћ!е <Је 
с!е(ес(ег ипе то1еси1е <Ј'ћиПе <Јап$ ип ћо1 <Је 5а1а<Је), <Јап$ 1е$ ге$(аигап($ е( $иг(ои( сћег 1е$ атћ ј’а1 $ои\'еп( е(е 
етћаггаббе раг 1е Гаћ <Је (Јеуојг ехр1ћ}иег а (ои( 1е топсЈе 1е$ 0[1§1пе5 <Је топ <Је§оО( <Је\'ап( 1е$ ћиПеб тете 1е$ р1иб 
гаПЈпееб (аи регП <Је ра$5ег роиг ип ги$(ге ои роиг ип рге(еп(1еих сћегсћап( а $е ГаЈге гета^иег), ои ћћп <Је гепопсег а 
1а 5а1а<Је 50115 ип рге(ех(е циећош^ие ^ие 1а таћгеббе <Је та1боп 1п(егрге(а1( т1тапциаћ1етеп( сотте ип аГГгоп( а 
50п аг( сиПпаће. Оапз 1е$ ге$(аигап($, ои је рои\'а15 гес1атег еп (ои(е 1е§ћ1т1(е топ рг1\'Пе§е <Ји сПеп( ^ш рауе 50п 
гераб е( реи( <Јопс $ап5 гетогНб <Јетап<Јег ^ие $оп саргјсе Ги( ге$рес(е, је ра55а15 $оћ роиг ип еттегћеиг, 501( роиг ип 
соп. ()иапс1 је те 5ои1е\'а15 соп(ге 1а ргебепсе сПшПе с1ап$ ипе $а1а<1е а1огб циеј'еп а\'а1б соттапће ипе еп ргес15ап( 
^и'е11е пе Не\'аћ ра$ е(ге аббајбоппее, 1е$ ^аг^опб те героп<Ја1еп( 1е р1и$ $ои\'еп( ци'Пб а\'а1еп( ћћп ра$$е 1а 
соттапће а 1а сићте е( ^ие се п'е(ај( ра$ <Је 1еиг Гаи(е. Кагетеп( гергепаЈепЈ-Пб 1а $а1а<Је Јпсг1т1пее роиг т'еп 
аррог(ег ипе аи(ге а топ §ои(, ћеаисоир р1и$ 5ои\'еп( П$ те гаррог(а1еп( 1а тете (еуеп(ие11етеп( е§ои((ее) ои 
е55ауа1еп( <Је те сотчатсге ци’ипе ре(1(е §ои(е сПиГПе <Јап5 ипе 5а1а<Је пе ГаЈбаћ ра$ Пе та1...

А\'ес 1е (етрбје соттепфа! јпсопбсјеттеп! а сПућег теа атћ еп сеих ^ш (епајеп( сотр(е <Је топ <Је§ои( роиг 
ГћиПе е( сеих цш 5'еп Псћа1еп(. Је Гтћ рагргеГегег 1е5ип5е( т'е1о1§пег<Је$ аи(ге$. Је тесгоуа15еп<Јгоћс1'е5регег<Је 
сеих сјш $е \'ои1а1еп( те$ апт <Је (еп1г сотр(е с1е се ре(ћ с1е(аП.

ће <Је§ои( роиг ГћиПе с1с\'1п( с1опс топ 51§пе <Ј15(јпс(|Г. 0'аисип5 1е ргепа1еп( роиг топ рот( Га1ћ1е, е( Пб 
п'ауајеп( раб (ог(. Еп еГГе(, 51 је гергосћаћ <Је р1и$ еп р1иб а сег(ат$ <Је теа атћ 1еиг 1§погапсе <Је топ ргоћ1ете ауес 
ГћиПе, еп геуапсће ј'е(а1б рге( а рагсЈоппег рга(ћ]иетеп( (ои( а сеих е( сеПеа ^ш, ип аоигјге сотрПсе аах 1е\теб, те 
бег\'а1еп( ипе 5а1а<Је 5ап5 ћиПе, а11ап( рагГоЈб ји$^и'а ехрПс^иег аих аи(геб соп\'1\'е5 цие 1еиг ат1 (<Јопс то'1-тете) 
п'аЈтс ра$ ГћиПе е( чи'Пб ге5рес(аћп( ^а. Ј'арргес1а15 ћеаисоир се((е НеПса(е$$е, таћ ипе Гоћ се11е-с1 а ГаПП те 
сои(егсћег.

Азипте
5



СОЖГОХЈКб ВЕ РОЕ81Е 2008 бШ ЕЕ ТНЕМЕ "ЕА-ВАб"
Аи Сопсоигб с1е ро&1е роиг 1'аппее 2008, ог§ашбе раг 1а Со(ег1е РоСЧцие с( ииегаЈге еп Сћшопак, о*П рагИсфе 

1е$ с!буе$ с!и 1,усее с!е Себкоуас (са(е§огЈе : Еусее) е* 1е$ шешђгеб с!е по1ге АббОСЈаИоп (са16§опе : Ас1и1(сб).

РОЕМЕб
Са1с§опе: Еусее

ЕА-ВАб (СЕбТРШб)
Еа-ћаз...
1трегсер11ћ1еб е! бИепсЈеих 
Опс1иге...

С'еб1 (оијоигб сотте $а,
Еез сћобеб пе сћап§еп1 раб.
С'еб1 Соијоигб 1е тете,
Је пе бшб јатаЈб сепајп 
Оесе^иејебепб.
Се п'еб1 раб с|ие је 1'аиие,
С'еб1р!иб сотрПчие...
Ееб «епб с!апб та реаи 
N6 те 1аЈббеп1 раб \ч\те;
Је пе реих раб ехрН^иег 
Се бепитеп(-С1 р1иб ћеаи 
Рие сеих-1а с1еб Цугеб.
Тотћс епсоге ипе Гојб!
Оћ, Ијеи, пе Геп биГГћ-П ра$
Ееб ап§еб ^ие 1и а$ регс!иб ?
Мој Је бшб бо1 соттс 1оЈ;
Ј'аЈте 1еиг$ §гапс1б ебрг11б, 
Ма1бсетГо1бј'а1 уи 
Сеие 1та§е ћ1еие:
ЕИеб т'есћарреп1 с!еб тајпб, 
Е11ебб'епуо1еп1е1ри1б 
Моп соеигбоппесгеих.
N011 Је пе р1еиге ра$,
Јепб(ои(етауЈе. 
с1еријб (оијоигб беи1 ,ј'егге;
Ооп ^ијсћоие еп ^иегге...
С'еб1 Гћеиге, топ соеиг,
Роиг 1еб ре1ћб атоигб!
Моп ап§е Је 1е сћегсћегај 
Оапб ип сје1 јатајб уи;
Ои 1еб §епб пе бауепГ раб ајтег,
Ои, а!огб, с'еб1 цие^ие сћобе с!е р1иб...

МИјапа Роу1оу1с
Рпх "е1гап§егзЈгапсоркопез "

ЕА-ВАб

Еа-ћабјебијб 
Е'аигоге еп р1еше тег 
Е'еипсе11еепс1е1 
Ое сћеттбе1оПе5 
Еагобее епбоЈеП 
Ое поиуеи Гоуег 
ЕареГа1ес1и таГт 
Ее соигб Пеб 1етрб

МИап Уиказиитс

ЕА-ВАб

Бапб топ соеигЈе реих 1ат 
(Јие 1еб Пеигб, с!е то1 Шисћееб, 
Еа-ћаб уот (оијоигб соисћег.

Еа-ћабјебШб
Ее соНег Пе 1а г6аН(е е1 с1еб геуеб 
Еа ћоисће Пеб уеп1б 
Оеб рарШопб 
Ее рј*еоп биг 1а раите 
Ег 1а сћапбоп Пеб о^беаих

Је пе уеих $етег с1е §гатеб 
биг!еб бејпб пј с!ап$ тебуеих; 
Еа-ћаб Је У01б 1оиг еп ћ1еи.
Еп у ПебсепсЈат. еп сћегсћат 1а с1е. 
Је бајб цие Гатоиг пе ^егте јатајб.

Меб геуеб боп1 сћаиПб. боиб топ сћареаи 
Ј'а’1 ип топ<Је 51 ћеаи. Ма1б, тете 1а-ћаб, 
бј с'еб! бапз 101 Је пе боиг!б раб.

Еа-ћабјебиЈб 
Ее рг1тетрб 
ЕаргаЈпеПебПеигб 
Еа Г1У1еге с!еб По1б аој^еб Сћа^ие ти1, сотте еп геуе ј'ај уи: 

Оеуат 1ој. Пећот, с'е$1 сотте је бијб пи. 
ТоШеб 1еб етоПопб, 1оиб 1еб тепбоп^еб 
бот<Јеја1иб,
Ти е$ 1а беи!е ^ш ш'а1еб соппи.

Еа-ћаб...Еа-ћа$...

Еа-ћабјебиЈб
Е'аиће
Ои ћопћеиг ег Пе 1а <Јои1еиг Је п'ај р!иб реиг. УЈепб, етропе топ соеиг, 

Еа-ћаб, биг себ Пеигб. Е( ^ие Гои11е топПе басће 
рие (Јегпеге 101,1а-ћа$, тајп1епапг је те сасће.Еа-ћабјеби1б 

Еасор1е<Ји соеиг

РКОбЕ
Са(е§опе: Еусее

Ма$а МаппкоУ1с
БЕКК1ЕКЕ ЕА РОКТЕ ШТЛШЕ

Ти 1е геуеШеб. Епсоге ип таП*п. Епсоге ип јоиг. тигз с1е 1а сћатћге 1е тепасеп^, 1ез тигз 1'е1оиГТепк Ти зепб 1е гееаг<Ј 
тоциеиг сЈе 1а сћајбе, 1е сотрог1етеп1 ог§иеП1еих с1е 1'е1а§еге ауес <Јез Пугез 1е ргоуо^ие. Оп сНгаЈ1 ауес 1ез уе(етеп1$ 
ассгосћез бапз ог<Јге раг1ап1: “С'еб11а У1*е а 1ој.” Еб1-се ^и'Пб оп! гаЈбоп? Ти пе уеих раб 1е сгојге. Тоиб 1еб геуеб, 1еб јс1ееб, 1еб 
ргојеЈб... боп! сЈеуепиб беи1етеп1 ^ие^иеб рјесеб с!е теић1еб та1 сотћјпесб. МаЈб, 1и у геб!е епсоге. Еп Га11, чи'еб1-се ^и'П у 
а аи сЈећогб? Ее ГгоЈс!, 1а пејде, 1еб тепбоп^еб, 1еб {готрепеб е! 1еб сћаиГГеигб 1*тргис1еп1б. Ееб тигб пе себбеп! с!е Г&оиПГег. 
Ти ЈаЈббеб раббег 1а У1е. Ри'еб1-се ци'П у а 1а-ћаб? Еа-ћаб ои 1и Уои1аЈб усшг с1ери1б 1оијоигб, роиг уојг, роиг арргепсће, роиг 
бепНг 1а У1*е. Ти ауаЈб <Јеб геуеб. Ти п'ас1те!б раб се!а таЈб 1'е1а§еге ауес Псб Пугеб 1с бак. Ееб тегб ћ!еие$ оићПееб $иг 1е 
рарјегјаипа!ге. Роиг1ап1,1и 1е боиујепб. А 1огб, 1и е1ајбјеипе, 1и сПб. Ећ, реи!-е1ге п'е1аЈб-1ијатаЈбјеипе. 11 у ауак 1оијоигб с1еб 
Гга1*б, с!еб геуепиб, <Јеб оћП§аНопб, с!еб сопГегепсеб иг@еп!е$. “Еа-ћаб”, оп с1еуаП 1оијоиг$ ГаПепсЈге. “Еа-ћаб а11епс1б 
епсоге... сЈегпеге 1а рог!е 1оиг<Је <Је 1а сћатћге би/Тосап!е. Ти пе с1оЈб 1е јибНПег П1 аиргеб с!и П1 пј с1е 1агтоЈге, Пб 1е 
сотргеппеп!. II еб! §гап<Ј 1етрб ^ие 1и б01*б јеипе аиббј. Е1 ћЈеп, ?а бе раббе а 1ои11е топс1е с1апб 1а у!е. Ги 1спсошацеб е! 1и 

ГаЈбипсоирПеГП:
”Ехси$е2-то1, еб!-се иие је реих рго!оп§ег топ героб јиб^и'а 1ипсП? 1Јп уоуа^е јпаИепПи. Мегс1.”
Топ тап(еаи е! 1оп рогТГешПе Гассотра§пеп1 ауес јоје.

Рпх пе1гст%ег5ЈгапсорИопез"
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ССНЧСОШб БЕ РОЕ81Е 2008 81ЈК ЕЕ ТНЕМЕ "ЕЛ-ВА8"

РОЕМЕ8 Ргеб.га.% 5(апкоу1с

Ј'УРОТЈККА1б ЕТКЕ НЕМАШСа1е§ог1е: АЈиИез

Ога^ап ТааГс Је роигга1б е1ге ћитајп 
тајб 1е согрз т'етресће.

ЕЕ N10 ОУ САЕМЕ ЕТЕШЕ1,
Је роигга1б 
та1б
^ио1 <Је пеиГ 
^иагкЈ је ге§агс1е 1а-ћаб

II у а ип рауб с!е ћопћеиг 
Ое Гаи1ге сб!е с1е се топће. 
ћ'агс1еиг ће 1а риге 1игшеге 
ЕсћаиГГе се рауб роиг ^и'е11е 
Еп с1еУ1еппе р1иб а§геаћ1е а ГћаћЈШп! 
0и1 боп§е сЈершб 1е таПп а ип героб 
9и1 с!иге 1ои1е 1а у1е. Ма1б,
1ез пиа§еб уегбеп! 1а рћие, 
ће 5о1еН ћги1е, Н еб! репјћ1е 
Ое ћауаШег боиб 1е сћтаГ 
СћапдеапЕ РагГо1б 1а ГаН§ие 
Епуаћћ Гћотте обе 
КебГег 1ттоћПе р1иб с1е ^иеЦиеб 
Неигеб. Е1 с'еб1 роигдио! П еб1 
1пуеп1е се рауб ППтће 
Ие соппаћ раб 1ез ехПетез 
Ои 1етрб еГ Пеб 5315005. Е'агП51е 
беи! баГГ ћопогег 1а па1иге 
Ех^иће оп 1ои1 еб! 1а Ге1е 
Оеб бепб е! ои П п'у а раб 
Бе Ге1Тог14111 ргосЈић 
ћа ре1пе Пе ге5151ег аих оћб1ас1еб.
Еа, П п'у а раб Пе сПШсићеб. ћа, 
ћа репбее Га1(: 1е п1с1 <Ји саћпе е1егпе1.

Је те би1б 1а1б5ее 
Аи 1оигћП1оп с!е 1а У1е 
Рш т'а етроПее е1 је1ее 
Аи пуа§е Пе51ге Га§11аНоп ћитате.

Тгеб уће ј'а1 сотрпб 
^ие 1е рагасПб 
Н'ех151а11 раб 
Роиг(ап1 ГепГег - ои1

Је гебр1ге1аГаП§ие 
јиб^и'аи ћои1 <Јеб оп§1еб 
^ш роиббепћ

Рои55еп11ебоп§1е5,
51 је Песћ1га151а сћаћ а\'ес 
је Јгои\'ега1б ип соеиг 
арЈе
а ргосЈиЈге ипе 1агте 
гт ћаЈ с!е гесгеаћоп 
еЈ с!е гесгеаћоп 
51 је п'е1а15 раб ГаН§ие

Е1 топ рет јагсћп
Н'е5Г-П раб ип рагасПб регПи
N011, оп т'а <Јћ
ћа-ћаб роиббеШ 1ез огПеб
ћеб таиуа15еб ћегћеб е11еб
рћбегПћб

Је сћегсће еп уа1п 
"Меб пеГ§е5 П'ап1ап" 
0и1 бе богћ ГопсЈиеб 
II у а 1оп§1етрб 
Оапб 1е пеап!

1еб §епб,
^ие1 е55а1
е! 51 је роиуа151еб сотргепћге 
реиГ-ене је сотргегкЈгаЈб 
топ а\'еп1иге.

Рпх "е1гап§ег5/гапсоркопех " СОМСОУРб сЈе РОЕ81Е
Роетез, поиуеНез, гесћб зиг 1е Јћете :ТјИјапа Јапјк'

А1Ј ТОШВЊШ^ ОЕ ИА У1Е

Ое ГаШге г1уа§е 
Ј'ауа1б епује 
Моп јагсПп еб1 (Јеуепи 
Тгор, 1гор реПЈ

V.. -ћЈ "

•; €~Је те 51115 1аббее
Оез рагГитб соппиб
1Јеб Н1аб, с1и ја5Ш1п е! Пеб §1гоПееб
Е’аи1ге г1уа§е пГаШгаћ
1Јп асћге топс1е с1е 1а-ћаб
Пта§1пап1 ип рагасПб

Ои^ећ ћи 15 зер1етћге 2007 аи 1ег Реупег 2008

|_А СОТЕР1Е РОЕТ101ЈЕ
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1
ЛАВИД АЛБАХАРИ: ПЕТ ПРИЧА У ОРИГИНААУ И ПРЕВОДУ

ТгаЛиИ раг ТјИјапа НиЊпег ГигеШег е( КаутопЛ РигеШегКРУГ
РЕК1РГЕЗдравко и Вера су се упознади ка концерту 

Бијелог дугмета. Затеклн су се, сасвнм случајно, 
ако је било шта на овом свету случајно. једно поред 
другог у гомили која се тискала на све стране, и 
погледи су нм се укрстнли у трену када су обоје 
запевалн "Тако ти је мала моја кад љуби Босанац". 
Здравко се насмешио н пружно руку, коју је Вера 
прихватнла, а онда се Здравко сагнуо и пољубно јој 
благо напућене усне. Ннкада се нећемо раздвојпти. 
рекла је Вера касније те вечери, односно, ноћп, јер 
била је прошла поноћ и лежалн су у Здравковом 
кревету. и тако је допста бнло током наредннх 
десет година, све док ннје почео рат. Решилн су да 
напусте Сарајево, не без бола у срцу и уз чврста 
обећања Сеаду и Јасмини, њиховим венчаним 
кумовима, да ће се сигурно вратити 
чим се та "будалаштина" заврши.
Живели су прво годину дана у Руми, 
код Здравковог брата, потом су 
отншли у Зрењанин, код Верине 
сестре, где им се родило прво дете.
Прешли су у Београд. изнајмили 
стан на Карабурми. Здравко је на 
улици продавао цигарете и мењао 
марке а Вера је свако поподне 
радила у једном од бутнка у близинн 
Зеленог венца. Дете је остављала 
код Здравкове тетке, уседелице 
која је делила двособан стан на 
Новом Београду са три дебеле 
мачке. Прошле су још две године, 
"будалаштнна" у Сарајеву се 

завршила, премда ни у ком смислу није престала; 
"разум се лако губи а тешко поново налази", 
написао је Здравко у писму Сеаду; и тако су, с 
обзиром да им се родило и друго дете, одлучили да 
потраже неко мирније (и јефтиније) место. "Живот 
нам је постао и сувише драгоцен да бисмо могли да 
га трошимо на обнављање", писао је Здравко у 
истом писму, "морамо да почнемо из почетка". 
Провели су годину дана у Нишу, где је живео Верин 
брат од стрица, али нису успели да се снађу у граду 
који им је деловао као безброј пута започињан а 
никада довршен, састављен од делова који су 
стално претили да се распадну. Преселили су се у 
Крушевац, где им се придружила Верина сестра, и 
после годину дана проведених у осећању да стално 
тону у житки мрак, упутили су се у Ћуприју, на 
позив Верине најбоље другарице из школских 
дана. Ту су, за себе, открили светлост, и ту им се 
родило треће дете. Дан пре него што ће на Ћуприју, 
у пролеће 1999. године, пасти прве бомбе.

2с1га\'ко е! Уега ПгеШ соппа1$5апсе 1ог$ сГип сопсег! с1е 
Оогап Вге2.о\’кс11. Раг риг ћагагф $ј (аМ е$1 ^ие пеп $оћ 
ћагагбеих еп се топс1е, 11$ $е 1гои\'егеп1 р1асе$ сб1е а сб1е 
аи тШеи сГипе Гои1е срп $е ргс$$аћ с!е раг(ои(, е! 1еиг$ 
ге§агс1$ $е сго1$егеп1: аи тотеМ сГеМоппег еп$етћ1е: 
"С’е$1 ат$1, та рсП1е, чиапс1 ип Воаша^ие е$1 атоигеих". . . 
2с1га\’ко $оигЈ1 е! 1спсП1 ипе тат ^ие рп1 Уега, е1 ри!$ 
2с1га\'ко $е рспсћа е1 етћга$$а $е$ 1е\'ге$ а рејпе оГГег1е$.
Оп пе $е $ерагега јата1$, сПг Уега р!и$ 1агс! сеПе $о1гее, ои 
р!и$ ехас1етеМ с1ап$ се11е тп1-1а, саг П е1аЈ1 ттић ра$$е 
е! И$е1а1еп1соисће$с1ап51е 1ћ с1е 2с1гауко, е! с'е$( ат$ј с|ие 
1а сћо$е $е ра$$а УгаЈтеМ аи соиг$ с1е$ сћх аппеез 
$и1\'ап1е$, ји$ци'а се ^и'ес1а(е 1а §иегге. 11$ с1ее1с1егеп1 с1е 
цшПег багајесо, поп $ап$ рејпе аи соеиг е! еп рготеПаМ 

ГегтетеМ а 5еас1 е1 а Ја$тта, 1еиг$ 
1ето1п$ бе тагЈаде, сЈе геуепјг, $ап$ Гаи1е, 
51(61 1а Пп с!е се((е "аппегје". 11$ уесигеМ 
б'аћогс1 ип ап а Коита, сћег 1е Ггеге бе 
2с1га\'ко, ри!$ а11егеп( а 2гетапте, сћег 
1а $оеиг бе Уега, 1а оп па^ик 1еиг ргеппег 
епГап(. 11$ с1етепа§егеп( роиг Ве1«гас1е, 
1оиегеп( ип арраг(етеп( с!ап$ 1е ^иагпег с!е 
Кагаћоигта. 2с1га\'ко ге\'епскак с1е$ 
сј§аге((е$ е( сћап§еај( <Је$ тагк$ а 1а 
$’аи\'е((е, е( Уега 1га\'аШаЈ( (ои$ 1е$ арге$- 
ппсП с!ап$ ипе ћои(1чие, рге$ с!и тагсће бе 
1а Соигоппе Уег(е. ЕИе 1аЈ5$а1( $оп епГаМ
сћег ипе (ап(е с!е 2с1га\'ко, ујеШе ППе ^ш 
раг(а§еа1( а\'ес (1015 §го$ сћа($ $оп с1еих- 
рјесе$ пе 1а Кои\'е11е Ве1§гас1е. Оеих 
аи(ге$ аппеев ра$$егеп(, Г "аппепе ауа1( 
рп$ Пп а багаје\'о, $ап$ $'1п(егготрге роиг 

аи(ап(, <ј'аисипе тапЈеге ; "П е$( Гаске с1е регпге 1а га1$оп, 
та1$ сПГПспс с1е 1а ге(гоиуег", есгј\м( 2с1гауко а 5еас1; е(, 
арге$ 1а па1$$апсе сГип $есопс1 епГап(, п$ с1есјс1егеп(ат$1 с!е 
(гои\'ег ип аи(гс епс1гок, р1и$ 1гапс|ип1е с( тоЈп$ сћег. 
"Но(ге \пе е$( пеуепие (гор ргес1еи$е роиг ^и'оп риј$$е 1а 
§а$рп!ег а гесоп$(ппге", а\'ај( есгк 2с1гауко с!ап$ 1а тете 
1е((ге, "оп с1о1( гесоттепсегс1ер1П$ 1е с1ећи(". 11$ ра$$егеп( 
ипе аппее а КЛсћ, оп У1Уа1( ип сои$т §егтаЈп с1е Уега, 
тај$ пе $игеп( ра$ $е пећгоиШсг пап$ ипе \'Ше сцп 1еиг 
аррагај$$а1( соттс Гопс1ее с1'1ппотћгаћ1е$ Го1$ е( јатај$ 
асћеуее, Га1(е с!е тогсеаих тспауаМ (оијоиг$ с1е 5е 
сћ$1о^иег. 11$ с1степа§егсп( роиг Кгоисћс\'а($, оп 1е$ 
гејоЈ§п1( 1а $оеиг с1с Уега, е( арге$ ип ап ра$$е а\'ес 1а 
регтапеМе $еп$а(Јоп с1е р1оп§ег с1ап$ ипе оћ$сигке 
У15циеи5е, а ПпукаНоп с!е 1а теШсиге аппс с1е Уега, с!и 
1етр$ с1е $е$ аппеез с1'е(ис1с$, п$ §а§пегеп( Тсћоиргјуа. 
С'е$( 1а срГеп се с|(п 1е$ сопсегпе, п$ с1есоиУг1геп( 1а 
1иппеге е( с'е$( 1а С|и'е$( пе 1еиг (гошетс спГаМ. IIп јоиг

ћошће$ пе (ошћеп! $игауап( ^ие 1е$ ргетЈегез 
ТсћоиргЈуа, аи рпп(етр$ с!с 1999.

Пгб <1сх "Соп(га$1с$". И". 3
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^АУШ АЕВАНАШ : СШО КЕС1Т8 ЕХ ОШСШАЕ ЕТ ЕХ ТКАН1ЈСТКЖ
ЧИТАЛАЦ
Читалац који се изгуби на једном месту у књизи 

нађе се на другом, али сасвим измењен. Дуго се 
огледа у малом огледалу, пипа бркове које раније 
није имао, глади косу која му допире до рамена. 
Нема шта, добро му је и овако, изван књиге. Књига 
лежи на столу, отворена. Човек прилази и затвара 
је. Када поново погледа у огледало, у њему не види 
ништа.

1ЈЕ1,ЕСТЕ1ЈК
1ес1еиг сГип Нуге ци1 $'е§аге с1апб ип с1е 5е$ рабба§е5 

$е ге(гоиуе, тајз 1о1а1етеп( (гапзГогте с1ап$ ип зу^ге 
рабба^е. 1л)п§1етр5, Н 5е ге§агс!е с1апб ип реН1 тЈгоЈГ, п 
Ше ипе тоиб^асће ^и'П п'ауа1( ра5 аирагауап1, П Пббе 5е5 
сћеуеих к>тћап* 5иг5е5 ераи1е5. II п'у а раб а сПге, П 5е 5еп1 
ћјеп тете а!п51, еп-Пећогб Ни ПЧте. ^е Пуге еб! робе биг 1а 
1аћ1е, оиуег(. ^ћотте 5'арргосће, е( 1е геГегте. Еог5^и'П 
јеКе ип поиуеаи соир П'оеП 5иг 1е тЈгоЈг, Н п'у \;ок пеп.

ЧИЕРНКА8Е
Епсоге, ош, епсоге ипе Пе себ рћгабеб циј ујеппеп! 

^иапП ћоп 1еиг 5етћ1е, 5ап5 1еп1Г сотр1е сГаШгеб то15 
(1е5^ие1б аКепсЈеп* 1еиг 1оиг раПеттеп!), епсоге тојпб с!е 
сеих ^ш епсотћгеп! 1а ћоисће, е! роиг1ап1 Пб пе боп1 р1и5 
Пе5 то15, таЈ5 Пе5 50П5, Пе5 ћи11е5 ес!аГеп! сотте Не5 
роЈббопб Нгеб ћог5 Неб ргоГопПеигб оћбсигеб Пе 1а тег, 
сотте Га Неја есп1, ои ^иабЈтеп*, 1е1 еспуајп, се цш уеи1 
сПге цие беи1б боп1 аиСћепНциеб 1еб то15 ^ие Гоп пе 
ргопопсе ра5 ои ^ш, сотте сеих-С1, 50п1 по1е5 еп бПепсе 
Папб ГеброЈг ди'П5 5егоп1 1из Пе тете, а \'01Х ћаббе, еп 
бПепсе Попс, тете 51 1е бПепсе п'еб1 аиббј ^и'ип то1, ип 
то1 гереГе П'1ппотћгаћ1е5 Г015, 51 (ои! то1, пЧтрог^е 
1ецие1, еб! бПепсе Ни 5еи1 Га11 ^и'оп пе реи1 та1п1епап1 
раг1ег с1е се!а, ои ппеих, Геспге, риЈбцие 1а рћгабе еб! Пеја 
1а, е11е 5е ргебеп1е, уојсј, епсоге ип реи е! је роиггај 1а 
соШетрЈег 1ои1е епНеге, Пер1оуее Пе боп Нећи1 јиб^сГаи 
роЈп^Гта!.

РЕЧЕНИЦА
Поново, да, поново једна од оних реченица које 

долазе када оне желе, не обазирући се на друге 
речи, које стрпљиво чекају на ред, још мање на оне 
које се гомилају у устима, то ионако нису више речи 
већ звукови, мехурови који се распрскавају попут 
риба извучених из мрачних морских дубина, како је 
већ, или некако слично, написао овај писац, што 
значи да су једине праве речи оне које се не 
изговарају или оне које се, попут ових, ћутке 
исписују, с надом да ће исто тако бити прочитане, 
ћутке, дакле, у тишини, премда је и тишина само 
реч, реч која се безброј пута понавља, свака реч, 
било која реч је тишина, само што сада о томе не 
може да се говори, односно, да се пише, јер речени- 
ца је већ ту, стиже, ево, још мало и моћи ћу да је 
разгледам целу, испружену од почетка до тачке.

ЗВУК
Ослоњен на лак- 

тове, човек у кревету 
покушава поново да 
чује звук за који је 
сигуран да га је ма- 
лопре чуо. Жена поред 
њега се мешкољи, 
покушава да га при- 
вуче ближе себи, до- 
тиче му, ево, и пенис, 
милује му бутине. Тај 
звук, каже човек, јеси 
ли чула тај звук?

швкшт
Оап5 50п 1к, арриуе 5иг 

5еб соис!е5, Гћотте езбаје 
сГеп!епс1ге ипе поиуеИе 
Г015 1е ћгић чи'П ез! 5иг 
сГа\'01г јиб1е рег<?и. Еа 
Гетте, а боп сб1е, б'атте, 
е11е 1еп1е с1е ГаКкег р1и$ 
ргеб сГеНе, УоПа тете 
^и'е!1е еГПеиге боп 5ехе, 
е11е 1и1 сагеббе 1еб сш*55е5. 
Се ћгиЈ!, сШ 1'ћотте, ги 
Га5 еп!епс!и, се ћгик ?

Шјапа с! КаутопсЈ РтеШег

БЕУПЧЕТТЕ
Ма Гетте сасће 5е5 Пеих тајпб Пегпеге 1е По5 е! те 

ПетапПе Не Пеујпег с1ап$ 1ацие11е е11е а циекјие сћобе роиг 
то1. Је Пебјопе 1а §аисће, е! е!1е 1епс1 1е ро1п§, Гои\те, 
с1ер1о1е ипе раите \'1<1е. Је Не51§пе 1а ПгоКе. ЕНе 1епс1 1е 
ро1п§, Гоиуге, та1$ сеКе раите-1а ез! \чс1е, е11е аи551. Ма 
Гетте еб! Песопсег1ее. Е11е ге(оигпе беб татб, јеие 
ге§агЈ с1егпеге е11е, бои1еуе 1еб р1ес1б. Је Га\га15 \г01С1 ипе 
зесопПе, сШ-е11е, е! та1п(епап11тро551ћ1е с1е 1е геиоиуег 
пи11е рагћ ТЈге 4е$ ИСоШга51е5И. №• 3

ПОГАЂАЊЕ
Моја жсна крије обе руке иза леђа и тражи да 

ногодим у којој од њнх држи нешто за мене. 
Показујем леву руку, и она пружа песницу, отвара 
је, шпри празан длан. Показујем десну руку. Она 
пружа песницу, отвара је, али и тај длан је празан. 
Моја жена је збуњена. Окреће руке, гледа иза себе, 
одиже стопала. Малопре сам га имала, каже, а сада 
не могу иигде да га нађем.

ип
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ЕЕ КОИСЕ ЕТ БЕ ј\ОШ ВА\§ "СЕКМ1\АЕм ОЕ 20ЕА

А раг1 ^ие^иез окјеЈб с1е соиЈеиг 
Јгеб раЛЈсиПеге (1а 6оПе гобе, са<Јеаи 
с!е МаИеи а 1а МаИеис1е, оИјеЈ 
ргесјеих раг ба \'а1еиг бепЈ1теп1а1е), 
1еб <Јеих сои1еигб сЈотЈпапЈеб с1апб 1е 
готап бопЈ 1е гои§е е1 1е поЈг.Себ 
сЈеих сои1еигб от <Јеја Гопс1е ип 
бубЈете готапеб^ие, се1ш <Је 
51епс1Иа1 (1830 Се гои§е е! 1е по1г); 
2о1а \'а 1еб геиНПбег Папб Сегтша! 

еп 1еиг сЈоппат <Јеб \'а1еигб пои\'е11еб.
ТЈоиб апа1убопб <Ј'ађогс1 1еб 

сПГГегетеб уа1еигб цие ргепс! 1а 
сои1еиггои§е.

Са сои1еиг гои§е ебС боиуепЈ Пее 
аи ЈИете <Је 1а \'1о1епсе јббие <Је 1а 
боиГГгапсе. Се гои§е аррагаП <Јопс 
сотте ипе сои1еиг гои§е сЈе 
тепасеб.

Се гои§е тепа?ат реиг еЈге секп 
<Јеб Геих с1еб Гоигб а соке, б1§пе <Ји 
таШеиг сЈеб Иоттеб, <Ји Јга\'аП 
јтегготри еЈ <Је Гехр1оЈ1а11оп, 
У1бЈИ1еб сЈапб 1а тпЈ (I, 1). Иа ге\'оке 
<Јеб тјпеигб \'а бе ЈгасЈиЈге раг 1е бап§ 
<Је Мај§гаЈ (V, 6), 1е бап§ <Јеб ГизШеб 
уа гејаППг биг 1еб <Јеих епГапЈб с!е 
,2аскапе сотте ип б1§пе <Је 
таЈесПсЈЈоп (1еб епГапЈб бегопЈ сеих 
циј роиггот гесирегег 1а ге\'оке е11а 
уЈо1епсе <Јапб ип а\'еш'г р!иб 1о1таЈп) 
(VI, 5). Ие гои§е ебЈ ајпбј аббосје аих 
Шетеб <Је 1а со1еге, <Ји геббепПтет. 
А1 пбј 1еб соЈегеб сЈеб Геттеб

Ајпбј, 1а геуоке бОС1а1е б'еЈТес1ие 
Јот аи 1оп§ <Ји готап боиб 1е б1§пе <Ји 
гои§е; 1еб Геттеб ци1 5'акас|иеп1 аих 
сИаисПегеб <Је Јеап ВагЈ бот "1ои1ех 
хап§1см1ех сктх 1е геЈ1е1 сПпсепсИе" 
(V, 3). Ие геуе <Је 1а геуоке, с1е 1а 
\'еп§еапсе, ебЈ ип ге\'е гои§е : "1ех 
1е(ех, \>Меех раг 1а /апипе, \>оуси'еп[ 
гои§е, ге\>а1е)Ч сПисепсИе е( с1е хап%" 
(IV, 7).

Ие гои§е еб1 <Јопс ехрПсЈГетет 
Не аих ‘кЈееб е1 аих IИеогIе5 
ге\'о1иНоппа1геб. Иа геуокијоп гои§е 
<Је\та 1иег 1е сПеи сарЈ1а1, с'еб1 се цш 
геббогЈ <Ји сПбсоигз <Је Нат1ег (IV,7): 
"Оп таИ /а-дах, оп Ј/тгаИ к/еп раг 
1ш уо/г ха /асе аих с1аг[ез с/ез 
тсепсИез, оп 1е по/егаИ зоиз 1е зст§, 
се роигсеаи 'иптот/е, сеИе 'и/о1е 
топз1гиеизе, §ог%ее с/е сИа/г 
Иитате." Иа тагсИе <Јеб пппеигб 
<Је\'Јеп1 1е б!§пе ауат-соигеиг <Је 1а 
§гапс1е геуокијоп топсПа1е (V, 5) : 
"С'е1аИ /а V1310П гои§е с/е 1а - 
геуо/иИоп сји/ /ез етрог1егаИ (оиз, 
/а(а/етеп(, раг ипе зо/гее зап§1ап(е 
с/е 1а/т с/е з/ес1е”). Ие с1гареаи гои§е 
<Јеб ЈпбиггесПопб геуо1иНоппа1геб

сШТегепГеб е1ареб геуокшоппакеб <Ји 
готап (рагНе V : 1а §гапс1е тагсИе 
Пеб §ге\'1б1ез; рагПе IV: 1е јоиг <Је 1а 
ГибШасЈе; рагПе VII: 1е <Јераг1 <Је 
ТапПег уегб <Јеб Иопхопб поиуеаих). 
А1пб1, 1а §гап<Је тагсИе <Јеб тјпеигб 
б'еГГес1ие <Јапб ип рауба§е епПатте: 
"Ма/х /а дстс/е з'е(аИ гет/зе еп 
тагсНе. Сиц Иеигез а1/а/еп( зоппег, 
/е зо/еИ с/'ипе гои§еиг с/е ВгаЈзе, аи 
когс/ с/е ГНог/гоп, тсепсИаИ 1а р1ете 
/ттепсе" (V, 4).

С'еб1 1а ргетјеге Го1б ^ие 1е 
рауба§е <Је\'Јеп1 гои§е <Јапб 1е готап. 
Оп геГгои\'е 1е тете ассог<Ј аи 
сИарЈГге бш\'ат, 1а соппоГаПоп 
ге\'о1иПоппаЈге е1ап1 епсоге р!иб 
пеке : "А се тотепГ, /е зо/еИ зе 
соисНаН, /ез Г/егтегз гауопз сГип 
роигрге зотНге, епзап/ст(а/еп( /а 
р1а'те. А1огз /а гои(е зетН/а/1 
сНатег с/и зап§, /ез /еттез, 1ез 
Ноттез соп('тиа/еп( а §а/орег, 
за/^иаШз сотте с/ез НоисНегз еп 
р/е)пе (иепе." (V, 5). Иа бсепе с!е 1а 
ГибШаНе еб1 р!асее боиб 1е бј§пе с!и 
гои§е (VI, 4; VI, 5), та1б сЈ’ип гои§е 
сЈеја аГГаЈИП ("/е с/е/ (еггеихраИззаН, 
з'ес1а '1гаИ с/'ипе аиНе гои§еа(ге", "1е 
ујеих Воппетог( уепаИ с/е рагаИге 
[...] с/гоИ с/апз 1е а'е1 сои/еиг с/е 
гоиИ/е"). "Кои§еа(ге", "сои/еиг с/е 
гоиШе", 1е ше! геПе1е Пеја Гескес Пе 
1а геуоке. Еп геуапсИе, а 1а Пп <Ји 
готап, ЕПсппе раг1 уегб Рагјб роПе 
раг Гебројг сЈе 1а уга1е геуоШПоп,
"сеИе сЈез' 1га\>аШеигз, с/оп( 
ГтсепсИе етНгазегаИ 1а/т с/и З1'ес1е 
с/е се((е роигрге с1е зо1еН /еуап(, срГЦ 
ге%агс/аИзсп^пег аис/еГ (VII, 6).

(Ге\'г1ег 1848, Соттипе <Је РагЈб 
1871) бе 1гоиуе ИгапсП раг 1еб Геттеб 
јпбиг§ееб, аргеб 1а тиП1аПоп <Је 
Мај§га1: се Пгареаи аббосје а 1а Го1б 
1а сои!еиг гои§е е1 Пта§е Пеб 1е1еб 
§иШоНпееб боиб 1а геУо1иНоп 
ГгапфаЈбе : (V, 6) : "1м Вгп/е а/огз 
р/ап(е (ои( /е расЈиеI сш Нои( с/е зоп 
НаГоп ; е(, /е Ј)Ог1ап1 еп Га/г /е 
рготепап( сипз/ срГип с/гареаи, еИе 
/е /стс;а зиг 1а гои(е, зип>1е с/е /а 
с/еНстс/ас/е Ииг/аШе с/ез/еттез. Иез 
%ои(ез с/е зст%р1еиуспеп(."

Еогб^ие 1а геуоке с1еб ттеигб 
есИоие, 1а сои!еиг гои§е сПбрагак 
ргебс|ис {о1а1етеп1 <Ји готап, роиг пе 
геаррагакге с|ие Папб 1еб ПегпЈегеб 

<Ји готап 1огб^ие Геброк

епПаттеШ 1еб \Пба§еб: "1а /асе с/и 
саНагеИег а^аН гои§1, ипе етоИоп 
зап%ите /а §оп/аИ" (1, 6). ЕапНЈег 
еб1 аиббј рагГоЈб 1а рго1е П'ипе со1еге 
ткитате, аЈпбЈ 1огбци'П бОп§е цие 
Ска\'а1 а соисИе ауес СаШеппе: "II 
аигаИ тап§е се( Нотте с/апз ип с/е 
сез Незотз с/е (иег оп И \>оуаИ гои§е" 
(I, 4). СИа^ие аГГгоп1етеп1 еШге 
ЕапП'ег е1 СИа\'а1 ебГ р!асе боиб 1е 
зј§пе сЈи гои§е (VI, 3 ; VII, 5). Ееб 
уа1еигб чи! б0п1 регсерпИЈеб аи 

јпсЈIVјсЈиеI, еШге 1еб
ра§еб
гепа?1. ЕапПег српкс Моп1бои роиг 

сЈапб 1а 1ике бупсПса1е,
ш\'еаи
регбОппа§еб, уоп1 бе ге1гоиуег 
атрППееб а ип ш'уеаи тасго- 
$1гис1ига1 (1а §геуе, 1а геуоке, 1а 

геУоЈиНоп).

б еп§а§сг 
гои§е "а ипе ге\о1и(/оп ЈогосНате, 1а
угаје...".

: 2о1а уа кагтошбег 1а 
ауес 1еб

Цебојша Јовановић 

(ех1гак <Ји 1гаУаП с!е бепПпаЈге)
Ее рауба§е 

сои!еиг <Ји рауба§е

10



I

. . .

'*;аав

њкааВШ

ФЛОБЕР ИЛИ ЦИБИЛИЗАЦИЈА ПОД ЛУПОМ
кулминирати нетрпељивошћу пре- 
ма чувару који попут сервилног 
кустоса музеја жели да истакне све 
појединости и да укаже на исто- 
ријске податке и личности које 
славну и велику Богородичину 
цркву у Паризу чине још већом. 
Ема и Леон завршавају у већ 
поменутим кочијама са спуштеним 
завесама, а Емино непрочитано 
писмо - на улици. Тај Леон је онај 
исти Леон који касније напредује у 
правничкој каријери, жени се 
девојком из угледне породице и на 
велика врата улази у буржоаски 
свет који се гнуша атеизма, бого- 
хуљења и ласцивних страница...

Ваља истаћи да Флоберовом 
објективном сликању стварности 
није измакла ни нова волтерија- 
нска и "здраворазумска" Францу- 
ска која је из дана у дан јачала, иако 
је њен духовни отац, Волтер, већ 
одавно био отишао са овога света... 
Носилац Волтерових идеја, нешто 
искарикирани лик, јесте апотекар 
Оме - оличење малограђанштине. 
медиокритетства и несувисле 
препотентности. Он, међутим, 
тријумфује: добија јавна, ласкава 
признања за своје сомнамбулне 
новинске написе, преотима 
пацијенте тројици лекара који су се

Када се 1857. године појавио 
најзначајнији роман Гистава 
Флобера, Госпођа Бовари, 
француски роман реалистичке 
провенијенције имао је већ у својој 
баштини капитална дела попут 
Стендалових Црвено и црно и 
Пар.мски картузијански манастир и 
појединих дела из Балзакове 
Људске комедије. Флоберова 
Госпођа Боварп је роман који 
представља искорак из екстремне 
реалистичке доктрине " верног 
опонашања живота", којој су били 
подређени закони уметничке 
транспозиције и битност стилске 
изграђености.

Норманђанин Гистав Флобер је 
свој списатељски рад схватио 
крајње озбиљно и у току тог рада 
он неће жалити труда да компо- 
зицију и стил доведе до савр- 
шенства. "Каква је пасја ствар та 
проза!". констатовао је Флобер. 
"Никад то није готово; увек остаје 
да се нешто преради. Ја ипак 
мислим да јој се може дати 
чврстина стиха. Добра прозна 
реченица треба да буде као какав 
добар стих: неизменљива, исто 
тако ритмична, исто тако зву- 
чна...", говорио је он. Његова нова 
романескна структура уместо 
фабуле иирамидалног облика, са 
климаксом и антиклимаксом, 
почива на низу епизода подједнаке 
важности, на низу епизода које 
сугеришу протицање живота.

Но, није само уметнички хаби- 
тус Флоберов новина у француској 
и европској белетристнци. Роман 
са животном позадином на којој се 
назиру лекарски помоћник Дела- 
мар и његова жена Делфнна Кути- 
рје, роман којн јс, наводно садржао 
"сијасст саблажњивих страница 
које вређају јавни морал", роман 
^бог кога сс Гистав Флобер нашао 
пред судом, значајан је н у другом 
једном смислу. Он није предста- 
вл>ао "атак на моралне кодексе 
Модерне цнвилизације". Флоберов 
роман је, осветљавајући погубнс 
Последнце нсзреле сентимен- 
талиости и нсутољиве страсти са

једне, и последице малограђанских, 
провинцијских ускогрудости и 
лицемерја са друге стране, ту циви- 
лизацију, у ствари, разобличавао. 
Заштитници тековина једне дволи- 
чне цивилизације, поклоници ка- 
нона и догми, у јавности су, услед 
своје фрустрираности и искомпле- 
ксираности, устајали против сцена 
попут оне у којој Флобер описује 
вожњу кочијама које се "љуљају" 
Паризом и околином, док су у 
удобности својих пуританских кућа 
и по кафанским сепареима при- 
жељкивали, али и чинили још 
перверзније ствари.

I

Флобер, међутим, у Госпођи 
Бовари чини "преступ" који је 
промакао мутном, али злобном оку 
интелектуално ограничених 
"заштитника" морала и западне 
цивилизације. Наиме, Ема и Леон

у паланци смењивали после смрти 
Шарла Боварија, и коначно, бива 
одликован. "Он је недавно добио 
орден легије части", иронично и 
опомињуће звучи последња 
реченица Флоберовог романа. 
Уверљиво, такође. Та болна 
уверљивост Флоберовог реализма 
није нарушена ни романтично- 
трагичним крајем два супружника, 
Еме и Шарла. Живот нас учи да су 
такве трагедије могуће и да, 
нажалост, нису ретке, тако да у 
Госпођи Бовари и нема оне 
књижкости, исконструисаности и 

из романа које чита

се налазе у славом овенчаној 
катедрали цркве Нотр-Дам. За 
Леона, то је љубавни 
Ему прилика да Леону уручи 
којим она, још увек неодлучна, 
жели да узмакне пред 
љубављу и пожудом, не би ли и 
своју угушила. Ема уручује писмо 

‘ с°пу и замнче у Богородичину 
капелу. Леон је, најпре, љут на ту 

огомољачку ћудлшвост"; потом 
^ссћа извесну драж посматрајући 

МУ како се, усред љубавног 

предаје молнтвама "као 
андалузијска маркиза". 

слстку, ЈТеону постаје 
Д°садно. Његова

састанак; за 
писмо

његовом

шематизма 
Ема Бовари. Трагедија појединца и 
породична трагедија битно су 

трагичношћу једне 

несавршене цнвилнзацнје...
састанка 
какпа 
Н а п о

повезане с

Јовшш Сшаменковићнестрпљнвост ће
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ЧЛАНОВИ АРУШТВА СРБИЈА-ФРАНЦУСКА (1998-2008)
Душан Јањић 
Љиљана Јањић 
Ружица Тимченко 
Љубиша Митнћ 
Мнрослав Стаменковнћ 
Славнца Вукаднновнћ 
Раднвоје Данковић 
Тодор Јорданов 
Јелена Спмоновић 
Јулијана Гавриловић 
Впда Васковић 
Снежана Пауновић 
Јован Таснћ 
Томислав Мптпћ 
Зоран Карапанџнћ 
Љубинка Станковпћ 
Мирјана Стојановић 
Зорпца Пејић 
Душанка Јанковпћ 
Предраг Јанковнћ 
Сунчнца Милошевнћ 
Мнрјана Спаснћ 
Оливера Јовановпћ 
Сузана Недељковић 
Јасна Хрвпћ 
Даннјела Јовић 
Татјана Бадњаревић 
Данијела Синаднновић 
Предраг Станковић 
Ненад Стаменковић 
Радмила Тодоровић 
Вера Лазаревић 
Марнја Тричковнћ 
Мнрјана Рнстић 
Тања Коцић 
Благица Николић 
Ивана Пауновић 
Драгаиа Стошић 
Мнрјана Ристић 
Драган Ђорнћ 
Татјана Гавриловић 
Наташа Стаменковић 
Бнљана Ђорђевић 
Сузана Стојковић 
Јелена Стаменковић 
Александар Јанковић 
Иван Ђорђевпћ 
Драгана Стојиљковић

Љубинка Јовановић 
Мнрја'на Ђорђевић 
Тамара Стојиљковић 
Татјана Јовановнћ 
Јелена 'Годоровнћ 
Сузана Костпћ 
Драган Поповић

Томнслав Савнћ 
Смпља Илнћ 
Златко Лонг 
Ана Митпћ 
Мподраг Станковнћ 
Живојпн Таспћ 
Мнрјана Анђслковић 
Јелица Спмоновнћ 
Светлана Нпколпћ 
Александра Стојановић 
Раткица Стојановић 
Пеђа Стлнковнћ 
Вера Мплошевић . 
Александар Станковић 
Катарпна Стојпљковнћ 
Горан Церовпћ 
Марија Јовановпћ 
Наташа Димитријевић 
Игор Ђорђсвпћ 
Љубпца Јовановпћ 
Александар Ннколић 
Впдосава Цакић 
Радмпла Здравковнћ 
Сузана Стефановнћ 
Владнмир Стефановпћ 
Драган Нешковић 
Драган Младеновић 
Јелена Митић 
Нада Коматиновнћ 
Марнна Аризановић 
Јелена Ђорпћ 
Раде Ђорић 
Звонимир Стојановић 
Бобан Крстнћ 
Раде Стојановић 
Душанка Стаменковић 
Наталнја Здравковић 
Миодраг Андрејевић 
Марија Здравковић 
Предраг Поповић 
Слободанка Николић 
Зора Стојилжовић 
Новица Ристић 
Сретен Анђелковић 
Весна Здравковић 
Зорица Ђорђевић 
Гораи Милутинопић 
СрбославФилиповић

НАПОМЕНА: Редослед је иачињеи према времену учлањивања.
У првом делу су професори фраицуског језика, а у другом остале професије. 

Укупаи број чланова упнсиваних током десет годинаје 141.

Ннколај Тимченко 
Впдак Јовановпћ 
Мнодраг Цветковнћ 
Томислав Цветановпћ 
Слободан Станковнћ 
Срђан Марковић 
Владимнр Банковић 
Александар Јањнћ 
Синнша Ђорђевић 
Мирослава Богдановић 
Предраг Дпмнтрпјевпћ 
Драган Тасић 
Владпмнр Пешић 
Светлана Наумовнћ 
Валентпна Маринковић 
Днмитрије Мнленковић 
Милан Митић 
Мишел Митић 
Томислав Цветковић 
Светолнк Станковић 
Слободан Стојиљковнћ Дале 
Саша Ранчић 
Драгиша Костић 
Бобан Аранђеловић 
Добрила Аранђеловић 
Војислав Днмитријевић 
Часлав Тасић 
Смиља Ђорђевић 
Катарина Ђорђевић 
Драголзуб Станковић 
Мирослав Величковић 
Душанка Стојановић 
Станица Милошевић 
Перица Пешић 
Гордана Крстић 
Панто Пауновић 
Радивоје Радивојевић 
Слободан Стојилжовић

аивдгамаидчатиштттаоаар

"СЛОГ" Лссковац.Лист уређује редакција. Главни уредник Душан Ја штамиа
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