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Београд

ГРЧКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ У СРПСКОМ ПРЕВОДУ*

У науци о кльижевности балканских народа био ]е пресудан

тренутак када почело интензивно проучаван>е усменог народ-

ног стваралаштва на компаративно] основи, с посебним освртом

на од)еке српских и грчких народних песама у научном свету

XIX века. Уочена ]е тада несумн>ива сличност ових песама, али

}е било тешко утврдити меЬусобну зависност тема и мотива, н>и-

хов грчки, српски или ко}и други генетски приоритет. Требало

]е у том правцу потражити одговор у упоредном проучаван>у не

само српске и грчке народне песме него и свеколиког народног

стваралаштва етничких група балканског поднеб.ъа од Хомерове

Тро]е до наших дана. А то утолико пре што су сви ови суседи,

живепи у сличним условима и често се борећи против истог

* Првобитна замисао била нам ]е да овим прилогом обухватимо и

хрватске преводе грчких народних песама. МеЬутим, зна се да Хрвати у

прошлости нису имали тако живе културне везе са Грцима, па ]е и ра-

зумгьиво што ^е преводилачки покуша] Антуна Шимчика остао готово

усамл>ен. „2азгеЬаск1 кп^12еупак Ап1е ЗттсЗк, ко^! }е и вуо}шп котрага-

йушгп еШодгаГвкмп ашйцата, оЫе1ос1ап]вшт и Акаёетцтот ,,2Ьагшки

га папхии иуот 1 оЫса^е |и±шп 51ауепа" 1 и „Нгиа&ВД Кеущ!" рокагао

уеШсо рогпауагце вгеке пагоёпе роехце, ргеуео де уес саШги кгцади дпУип

тгосктЬ р^евата (ш. хЫгке §гско§ ЕоШагаФа N. РоШшза) з уеота тзтхк-

ймпдт котеп1апта, щдгайетт па &гоко.| котрагайугю] Ьага. 5ато 1геоа

пай пак1асЬика", каже с1г 1уао ЕаюЬ, Сгсг г /дол З1а\>ет. Каибш гай ргог.

Вга М1Ьа}1а Ьазкапза. 2а@геЬ 1934 (РгеЛатрапо ш „ОЬгога", %рдша. ЬХХV,

Ьг. 228 да 234 од. 5—12. ЛзЮрайа 1934), стр. 3—4. Рукописны превод А.

Шимчика не само да нще офашьен него ]е по свему судеЬи изгубл>ен.

Наше насго)ан>е да нешто више сазнамо о судбини самог рукописа за

стало }е на сазнан>у да ]е део Шимчикове рукописне заоставштине допао

у руке неупуЬених, па }е тако и ова] н>егов рукописни превод грчких

народних песама морао нестати. Колико нам \е познато, из н>ега су об-

}авл>ене само две песме: Олимп и Кисав и Парнас (Лакура) и Гиона

(Ап1е 5ш1б1к, Штр I Кгзау, Сгска пагечта рорцеука, „Нгуайка р1апапаг"

(1933), бр. 8, стр. 237—239.
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148 Миодраг Ого)ановиЬ

непрщател>а, и у духовном животу природно утицали ]едни на

друге, тако да н>ихово песничко разгранаван>е истовремено

примало и калеме са стране. Отуда ]е за дубл>е пониран>е у пи-

тан>а генезе народног стваралаштва потребно шире познавање

друштвено-политичких прилика и културно-исторщских услова

под ко^ма ]е наста]ало не само усмено песништво него и на

родна игра и музика, народно неимарство и ноиньа, посебно

умотворине као што су прича, ба^ка, анегдота и, надасве, по

словица ко^а ]е неретко истоветна у Срба и Грка, баш као и код

других ]ужнословенских и балканских народа.

У првим деценщама прошлога века, готово истовремено са

ослободилачким устанцима против Турака — код Срба 1804. и

Грка 1821. године — многи европски научници почели су да

компаративно проучава^у усмено стваралаштво балканских на

рода, посебно српску и грчку народну песму. МеЬу првима ]е

био слависта терне] Копитар (1780—1844), зачетник сакушьан>а

српских народних песама. Он ]е такоЬе први код ]ужних Словена

у два маха писао о прво^ збирци грчких народних песама у из-

дан>у француског компаративисте и филхелена Клода Фориела

(1772—1844). Копитар ]е, наиме, два пута рецензирао Фориелово

дело,1 посебно указу)упи на сродност српске и грчке народне

песме. Он ]е у исто време упозорио на то и Вука Караципа, до-

да^упи: „Када будемо могли да упоредимо песме Срба и Грка,

Бугара, Албанаца и Турака, бипе могупе поуздани]е утврдити

да ли ]е Орфе]ева отацбина сво]им поетским надахнупем утицала

на све н>их, да ли су све оне за^едно подражавале, ко]а од н>их

]е могла да да обележ]е другима, ]едном речи, ко ]е ма^стор, а

ко шегрт . . . Видепемо да ли ]е Фориел, пошто ]е упознао српске

песме, остао при мшшьен>у да се народна поезща новогрчка раз-

вщала самостално . . ." Копитар овде размшшъа о словенском

утица^у.2

Налазепи доцнщ]е многе за]едничке по]единости у поезщи

ова два суседна балканска народа, Клод Фориел, професор упо-

редне кн>ижевности на старом париском универзитету Оорбони,

одржао ]е пре четрнаест деценща, у зиму 1831—32. године, до

кад ]е и Вук Карацип већ био об^авио прве збирке српских на

родних песама, ]еданаест предаван>а о српском и грчком усме-

1 2и РаитеГз СЬал1з рорикигез с1е 1а Огёсе тоЛегпе, 1аЬгЬисЬег с1ег

Шегагиг, 5есЬз иж1 2\л/агш&1ег Вапй, 1824, Арсти, Мау, 1ипу, ТОеп. Апгеаде

В1аК, згг. 51—52. Оцену ове кн>иге поново налазимо веЬ идупе 1825. го

дине у истом ТапгЬйспег йег Шегагиг, XXX Вапй, 1825, Арп1, Мау, 1ипу,

Шел, Аг1. VII, з1г. 159—277 — где се под насловом ЗегЫзсНе УсАкзИейег

упоредо говори и о ла]пцишком издан>у Вукових српских народних пе

сама и о Фориеловом издан>у грчких народних песама. Оба приказа су

прештампана у 1ЕК.ЫЕ1А КОР1ТАЮА 5Р150V П. с!е1, $гес^т)а с1оЬа, йоЬа

&ос1е1ауа1уа V ,ДапгЬиспег йег ШегаШг" 1818—1834. 1. кщща. РпгейИ Ка]-

ко МаЫ1да1, ЦиЬЦапа, 1944, р. 397—400. 1 2. кдгёа . . . , ЦиЬЦапа, 1945, р.

2—127; СГ. Магарашевип БорЬе (ПореЬетъе грчких и српских народних

песама), „Сербске летописи", 2 (1826), 1V/1, 145—148.

2 1Ыд.ет, раззШ1.
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ном песништву. Рукописни текст Фориелових предавала чува се

у библиотеци Француске академще наука. Н>егову књижевно-

-исторщску и научну вредност оценио ]е и разудио наш рома

нист, кн>ижевни историчар и фолклорист Миодраг Ибровац, с по-

себним освртом на инверсна прожиман>а српског и грчког усме-

ног песништва и н>еговог ощека у европском романтизму.3

Да би се бол>е схватио многострани ощ]ек ових две]у поезща

— српске и грчке — Фориел, иако на основу малобро^них еле-

мената, чини солидну основу за изучавање сродности усмене

поезде ова два суседна балканска народа. Песме обича^не, л>у-

бавне, наративне (баладе и романсе), исторщски циклуси — ста

ри и нови — по Фориелу пружа^у многобро^не исте теме, мотиве,

детал>е. Веома су сличне и тужбалице, свадбене, додолске и ха^-

дучке (клефтске) песме.

Преводи у стиху

Упоредо са почецима компаративног проучаван>а народне

поезще Срба и Грка чин>ени су и први преводилачки покуша]и

од немалог знача]а са становишта исторще и теорщ)е превоЬен>а.

Српске и грчке народне песме превоЬене су н&}пре на немачки,

француски и руски ]език, и то готово по читаве збирке, да би се

онда, на^чешпе са ових ]езика, го>)авили и први преводи српских

песама на грчки и грчких песама на српски ]език. Тако се исте

1825. године, када ]е об]авл>ен и други том Фориелове збирке,

гкуавио руски превод неколико песама из те збирке, углавном

клефтских песама из пера Никола^а Ивановича Гнедича (1784—

1833), познатщег као преводиоца Хомера.4 Поднаслов Гнедичевог

превода Песни клефтические управо и указу)]е на садржа] два-

наест чисто клефтских песама — Олимп, Димосов сан, Букува-

лас, Статхас, Последн>й поздрав клефта, Клефтов гроб, Пали

клефт, Плиаскас, Андруцос, Калиакудас, Гифтакис, Скилодимос

— ко^е ]е преводилац за руског читаоца одабрао и превео у че-

трнаестерцу.

Приказу)'упи Гнедичев превод одабраних грчких песама из

Фориелове збирке у Сербском легопису за 1833, Теодор Павло-

вип доноси у прилогу сво^ превод две^у клефтских песама Гроб

Диме Ајдук:а и Андриког

3 Мкх1гад 1Ьгоуас, Ьез а/НпМёз йе 1а роёзге рориШге ЗегЪе е1 Ыео-

.Сгесдие, „С<х]л§п]ак" Ва1капо1о§'код шэгйига и 5ага^еуи, 1, 8ага]еуо,

1957, згг. 389—455; Мюйгаз 1Ьгоуас, С1аийе Раигге1 е1 1а {ог1ипе еигорёеппе

йев роёзьез рори\а1гев Егесдие е1 зегЪе, Ейдйе й'ЬаМхэтге готап^ие зиМе

Йи Соите с1е Раипе! ргогеззё еп 5огЬоппе (1831—1832), Рапз, 1966.

4 Н. И. Гнедич, Стихотворения, Вступительная статья, подготовка

текста и примечания И. Н. Медведевой, Москва—Ленинград, 1961, стр.

403—426 ври.

3 0. Павловичъ, Простонародна Шсне садашны Грека (са руског, по

Г. Н. Гнедичу, 1825), „Сербский ЛЪтопис", IX (1833), ч. 33/2, стр. 77—80.
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Зашто ]е тадаипьи уредник нашег на.)старщег часописа иза-

брао да преведе баш юве две песме? Гроб клефта Димоса ]е ]една

од на^познатщих грчких клефтских народних песама. Пева се по

цело] Грчко^, у варщантама ко]е показу)у н>ен народни карактер

и популарност. Ова песма ]е занимгьива и по томе што пева о

ретком случа^у у клефтско^ исторщи — о старом изнемоглом

клефту ко|и умире код купе у породичном кругу, природном

смрпу. Он ]е доживео да свом потомку пренесе завет — да Турке

уништава!

Друга народна песма, упоредо са певан>ем о Андруцосу Оди-

се^у, ]едном од покретача грчке борбе за ослобоЬен>е, капетану

и воЬи грчких снага на северозападу земгье око Аграфа и Кар-

пениоа, помшье и српског вожда КараЬорЬа. МеЬутим, док }е

ретка песма меЬу онима о првом српском устанку у ко^ нису

видно истакнуте КараЬорЬеве врлине и као старешине и као

човека и као ]унака, Андруцосова м&]к& проклин>е све стареши

не, па и КараЬорЬа, што }о] отераше сина. О томе грчки народ

ни песник сажето пева у свега десет стихова — народних петнае-

стераца:

Т 'Ау^рбв' 71 рлш вХфеток, т* 'АЛабс' ^ рЬл хХа'Ге»..

Про; та (кша оидо^сруаи, ^1 та 0оиуа (ихХдои'

„'А'урафдо а^э'л (Зоита , 'А^аерш хор<ро(Ыу«,а,

'14 жцитау то7 *улгивя цои, тсу хататоЬ 'Ачврбсо;

Пе&а'. ха1 тС Ы сра&ета1 тойто то хаХохаСрц

2тб7 "Атгро ЪЬ ахсиотцхеу оиЫ ;то Картавей

'А^хбг^а асч ^^огге; х* Ы*а Кара^юр'рт).

' ЕасС; то 716 ^лс\» &шЁстау,'тоу яэйто т6у Хс(Муп)<

Пегаса Х'.^оот^фете, ^иэСает* отсйто,

Л{)6|10 т' 'АчЪ?Ы' аУоС§*т« ш^Ц &Ь Карт^оч." *

Уз ове изворне стихове доносимо и сво^ дословни^и прозни

превод, ближи и читаоцу ко^и ]е ман,е вичан грчком ]езику:

Андруцосова ма]ка тугује, Андруцосова ма]ка плаче,

У горе често погледа и с нмма се препире:

„Аграфа дивл>е юре, Аграфа врхови горски,

Шта сте учинили моме сину, Андруцосу капетану,

Где је те се не ]ави овога лета?

У Аспру се ни]е чуо, нити у Карпенису.

Анатема вас убила, старешине, и тебе, КараЬорЬе!

Ви ми сина отерасте, првога )унака.

Сман>ите се, реке, и крените назад,

Пут Андруцосу отворите да у Карпенис доЬе."

6 Т& Ш.ту\>ьхА бтвктхА тратоибкх. Е^а^ыу^ МисоХАои 'А. В1т\, 'А^>«,

1956, 122.
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Посебно се, дакле, издва]а стих:

Проклете старешине, и ти да си, КараЪорЪеР

не само као илустращц'а да ]е о српском вожду запевала и грч-

ка народна муза него и као паралела исто] мисли каде Кули-

нове у српско] устаничко^ песми Бо1 на Мишару:

Црни БорЬе, да те бог уби]е!

Откако си ти закращнио

млогу ти си жа/ку уцв']елио . . .*

Настанак грчке народне песме о устаничком воЬи Андруцо-

су Одисе^у и нашем вожду КараЬорЬу може се датирати у вре-

ме после 1816. кад ]е Андруцос постао арматол, и пре 1824. го

дине кад ]е ова песма штампана у прво^ об}авл>ено] збирци грч-

ких народних песама Клода Фориела. За нас овде посебно за-

нимл>иво то што ]е ово прва грчка народна песма уопште преве-

дена на српски ]език, али како смо указали — са руског превода

Н. И. Гнедича.

Како метрички изгледа^у ове две песме у српском преводу,

посебно у односу на изворну метричку форму ^ампског петнае-

стерца и Гнедичев четрнаестерачки стих? Наш преводилац Тео

дор Павловић у песми Гроб Диме А]дука, грчки петнаестерац,

односно Гнедичев четрнастерац, слободнще разлама на два сти

ха: осмерац и десетерац (стихови су писани нереформисаним ^е-

зиком и азбуком из прве половине XIX века):

Зашило е веке сунце,

А свой заветъ Айдукъ Дима прави:

Устой ид'дте децо мо]а,

Покрой воде леба ужинати;

Ты Лампраксе, мой некаче

Оди седи овди близу мене

Теби мое оружие;

Ты га носи пакъ капетанъ буди? итд.

Песма Андрико преведена ]е стихом наших ]уначких народ

них песама — десетерцем. И поред тога, Павловип се у погледу

садржине и смисла грчких песама нще знатно удал>ио од извор-

ног текста. Као илустращцу наводимо, у паралели, неколико по-

7 Др Миодраг Сто^ановиЬ, Грчке клефтске-ха;дучке народне песме

(К1ерНИка). „Кораци", св. 11—12, Крагузевац, 1975, стр. 56; иста, /едка грч

ка народна песма о КараЬорЬу, „Народно стваралаштво — Фолклор",

XV—XVI, св. 57—64. стр. 89—92.

8 Вук. Стеф. КарациЬ, Српске народне щесме, кн,. IV, Београд, 1896,

стр. 194.

9 Т. ПавловиЬ, 1. сИ.
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четних стихова Гнедичевог и од рьега насталог Павловипевог

превода:

Андрика мать горюет, Андрика мать рыдает;

На горы часто смотрит, и горы проклинает:

„О горы Аграиды! о дикие утесы!

Что сделали вы с сыном, с Андриком-капетаном? . . .10

Тужи, плаче Андрикова ма]ка;

Она гледи почесто на горе,

ОбзируН' с' све горе проклинЬ:

„О шиласте горе Аграидске!

О дивге шуме и брегови!

Шта вы съ моимъ сыном учинисте?

Шта сь Андрикомъ Айдукъ Капетаномъ . .

Грчке клефтске и сулиотске народне песме су и доцтце у

нас на]више превоЬене. МеЬу преводима са других ]езика на-

лазе се и четири песме о сулиотскюм ^унаку Фоту Цавели. Пре-

вод ]е од непознатог аутора и об]авл>ен ]е на]вероватнще 1889.

године у популарно] юьижици Фото Цавела.12 Из предговора

анонимног преводиоца види се да ]е изворни текст студауе и

песама у н>о^ на француском ]езику из пера Е, 1емениса, грчког

конзула у Паризу. „Грчки конзул, Е. 1еменез, описао ]е — по

речима преводиоца — у Реви де дё Монд живот бесамртнога

^унака храбрих Сулиота, Фота Цавеле (Фотос Цавелас). 1а др-

жим, да овом животопису лепшега места не може бити, него у

Народно^ библиотеци Брапе товановипа." Ето довол>но подата-

ка да покушамо утврдити чще су то речи, односно ко ]е прево-

дилац текста што нам обелодан^е читаво ]едно грчко племе

„ко]е уз воЬство одушевл>ена ^унака твори бесамртна дела и

на.)после себе смрти преда]е, у пуном уверењу, да пе из гроба

н>еговога никнути племенита бил>ка народне оамосталности и

слободе".

1еменисов напис о Фоту Цавели користио ]е, уз незнатна

проширен>а и парафразе, српски филехелен Во^ислав Рашип.13

Он ]е у поглавл>е о сулиотима у сво^ кн>изи Клефте и сулиоте1*

10 Н. И. Гнедич, ор. сИ., р. 420.

11 Т. Павловип, 1. сИ., р. 79.

12 фото Цавела, сулиотски ]унак, превод с француског, Народна би

блиотека Брапе 1овановипа, свеска 212.

13 РоЬен у 1агодини 1869. године, Рашип ]е студирао права и стекао

докторат правних наука у Паризу, па ]е отуд и знао добро француски

^език. По доласку у Срби^у радио ]е у Министарству просвете. Био ]е

^едан од оснивача Библиотеке Брапе 1овановипа. Више података о н>ему

да]е Д. ПоповиЬ, Народна енциклопедща Ст. Стано]евийа, кн>. III (1928),

725—726.

14 Клефте и сулиоте. Историска расправа од Вчцислава В. РашиЬа,

Београд, 1892, стр. 42—95.
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дословно пренео читаве странице, као и неколико 1еменисових

превода сулиотских песама. МеЬу изворима ко]и су за]еднички

за обе књиге налази се и Кекие. с1ез Деих топЛез. Подсетимо ли

]ош на то да ]е Рашић био добар зналац француског ]езика

и ]едан од оснивача Библиотеке Браће 1овановипа у ко]о] ]е

анонимно об]авл>ен превод ]уначке биографи]е о чувеном сули-

отскюм воЬи, тада долазимо до све поуздани]их налаза да ]е

управо он и преводилац 1еменисовог написа Фото Цавела.15

У оном делу Рашићеве књиге Клефте и сулиоте у ко]ем се

говори о грчким ха]дуцима налазимо на]већи бро] клефтских

песама у његовим веома успелим и у народном духу сачиње-

ним препевима. Рашић ]е овде препевао двадесетак песама, од

ко]их неке само фрагментарно. Препеви су обухватили на]леп-

ше песме о одметању у клефте,16 о томе како народни песник не

разлику]е клефте и арматоле у песми Олимп и Кисав; ту ]е и

песма о окупл>ању клефта и нападу на Турке, о учешћу клефт

ских капетана у борби на страни Турака, о осветничком ставу

клефта према кнежевима и бул>убашама у турско] служби, па

и о поповима недосто]ним имена Господњег — каква ]е песма

о Скилодимосу; затим стихови о клефту ко]и се бори далеко

од свога дома и тамо налази смрт, али неђе да се зна за њега

]ер ]е сво]ом смрћу само испунио дужност према домовини, па

онда песма о женидби клефта, о молби рањеног клефта да му

одсеку главу како не би жив допао Турцима, и напослетку кра

па песма о клефтском оруж]у. Посебно су лепе песме о по]еди-

ним клефтима и њиховим ]уначким делима: Христосу Милио-

нису, капетану Стурнарасу, 1анису Букуваласу, Никоцарасу.

песма о храбром Гиотису, о Маламасу, арматолу из Епира, и

на]зад — Димосова самртна порука. Све су то изванредно лепи

и садржа]но богати поетски текстови, одабрани са смислом и

познавањем тематике и мотива, посебно њихове естетске вред

ности.

МеЬутим, само ]е ]едан препев у метру оригинала — осмер-

цу. Иначе метричко рухо Рашићевих препева иде од римованог

осмерца преко народног десетерца у шест песама до дванаестер-

ца у преосталих девет препева. Такав метрички приступ морас

]е утицати и на удагьавање препева од потпуни]ег преношења

садржа]а изворних грчких песама. На]ближа певању грчке на

родне музе садржа]но и метрички остала ]е песма Клефти [из]

Валта:

15 Еи§епе Уетешг, Ьев кёгоз йе 1а Сгёсе тойегпе: РНОТ0З ТЗАУЕ-

^А5, „Кеуие с1ез йеих тош1ез", I. 20, 1859, р. 824—855.

16 СГ. Из грчке слободијаде, препевао Во]ислав В. РашиЬ, у Београду

1891, стр. 29—30, где ]е РашиЬ претходно об]авио сво] препев грчке народ

не песме о одметању у клефте под насловом Арматол.
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01 КЛЕФТА1 ТОУ ВАЛТОУ

Катей ;той ВаХтоо та х«рих

Ет1р6реро ха1 $т* "Аграфа

Ка1 ;та тс&те (ЗЛа^па

ВаХт& цгр1 уа гаой^' <Шрфа.

5 'Ех* еЬ' 0ь хХьфте^ 01 таХХо1,

О0Х01 Уги^У0ь ?т6 <рХор1,

Ка9о\>Ута1 ха1 тр<5у ха\ тс&оиу

Ка1 тф» "Арта фо(крй>иу.

Пшуоиу ха1 ^рафоиу рла ЧРа?'П >

10 Х^оиу та *у&еш той хат-ц,

Гоафоиуе ха1 ';то хо^тсотт),

Пооахиуоиу ха1 то йгаттатц'

М«р1 Тоиохоь хоците хаХа ,

1Чат1 аа? хацхе та Х"?'-*'

15 ГХт^ора т ар^атиХ-фи,

Пат' ^рх°г*-аать а* Хихои" 17

Покрај Волге у селима

Ксиромери, Аграфима,

И у пет ]ош других села, -

Истина /е, брапо, цела!

Мною клефта пало тамо

На гыша /е злато само;

1еду, пщу, стоје, сёде,

И на Арту мрко гледе.

Сада писмо испису]у

И кадщи браду ису/у

А Комподи поздрав шалу

И владики сво]у хвалу:

„Промислите добро, море,

1ер Не села да нам горе!

Брже наше дајте амо,

]ер к'о вуци, — сад

смо тамо!"1Ъ

Преостали Рашипеви препеви, посебно они у десетерцу, по-

казу)у веће одступан>е од свсгих источника. На]бол>у илустраци-

]у за то представл>а и на^краНи препев песме Оруж]е клефта:

ТА ОПАА ТОУ КАЕФТОГ.

Хацп. 603, 7.

Т' сьутрею^уси т* армата о1у тср^тееь уа тоиХиЗутац

Моу терйсы, той; ^т\у &хХцоча х' &еС уа Хатоор^иЗутаи

Пр'гзд уа хр^шутси фтцХа а' арарихстц^ю тсор'уо ,

СН ахоирих, уа троц т армата х* т} тоу аутреюр^уо. »

17 Рори1агш сагтига Сгаесиге гесепНоггз, ЕсШМ1 АгтасМиз Равво^,

Аймяго, МБСССЬХ, сагтвп СХХХ1Х.

18 В. Рапшй, Клефте ...> стр. 12.

19 Рори1агш сагпйпа Сгаесгае гесеШюггз ... , сагшеп СХХХV. Ради

лакшег схватала оригинала овде доносимо и сво^ дословтци прозни про

вод песме:

Оруж]е славног ]унака не треба да се продаже,

Век треба да се у цркви над гъим служба ерши.

Треба да се обеси высоко у паучинастом замку —

РЬа да оруж]е раз)еда, а земла ]унака.

http://www.balcanica.rs



Грчке народне песне у српском преводу 155

Рашип ]е сво^ препев ове песме пропратио речима: ,Данаш

ои Грци с диком и понооом славе сво]е клефте и сваку успоме-

ну на н>их. И }л, поред свега изнесеног, мислим, да пу добро

учинити, ако на кра]у додам и ову малу грчку народну песму:

И оруж]е наших славних клефта

Напустити никада не треба,

Век у цркву да се право носи,

Па на н>ему да се служба врши."*>

У сравн>ен>у са источником грчке клефтске народне песме

нще тешко уочити да ]е Рашип препевао само прва два стиха.

Колико се при томе у метру и садржини удагьио од свога изво-

ра, нека донекле илустру)е и наше свакакю потт/н^е схваталье

изворних стихова:

Оружје полог херо]а продавати се не сме,

Светинм мора да буде, као икона древна.

Н>ему приличи да виси о зиду старог замка,

Да ту га рЪа нагриза као земла херо]а.11

Оставл^упи сво^им колегама да о овом и другим мо^им

преводима компетентно просуде, навешпу само разлог ко'}У1 ме

]е усмерио на превоЬење и наслове из кедих се назире тематика

преведених песама: Опрошта] с марком, Христос Милионис, Ан-

друцос, Оруж]е клефта, Олип и Кисав, Колокотрони, * * *, Диа-

манто, Пали клефт, Порука клефта, Последн>й опрошта} клефта

и Димосов гроб.

Читалац ]е лако могао уочити да ]е половина ових песама

веп ранще превоЬена у нас. Поредепи ранще преводе са сво]им

преводилачким покуша^има желели смо ]едино да покажемо

добре и рЬаве приступе досадашн>их преводилаца, посебно ако

се има^у у виду садржинске разлике измеЬу грчког оригинала

и српског превода (препева) и могупности тог превода да следи

метрички систем грчког народног песника. Тако у свим мо^им

преводима нще тешко препознати грчки ]еданаестерац са це

зуром после осме стопе, граЬен претежно дактило-трохе^ским

метром, нпр. у песми Пали клефт:

Два орла по небу лебде высоко изнад земл>е,

А ыспод брда на трави снажни клефт смртно спава.

Орлови слетеше ниже и онда прословише:

„Тле, ]унак тамо почива, самртним спава сном,

Уместо шатора бела, над н>им је небо сын>е>

Главу /е сво]у на камен удобно наслонио,

Ах, колыко /е Турака узглавл>е спремало то!

30 В. РашиЬ, Клефте стр. 37.

21 М. Сто^ановиЬ, 1. сИ.
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Он бело сребро не воли, нит' жуто злато иште,

Већ само за челик знаде, олово само цени.

И тако, ма где да крене, на милост наилази,

На песме што му певају деца из целе Грчке,

Самртног да би херо]а нежном њихали песмом

И да би у сну видео жељену му слободу,

За њу пожалио не би што живот сво] поклонч.

Завршава]ући осврт на преводе углавном грчких клефтских

народних песама, задржимо пажњу ]ош и на превод песме Два

брата ко]у ]е са француског превео романист Миодраг Ибро

вац.22 Превод ове песме начтьен ]е према вари]анти из збирке

Емила Леграна23 а не Клода Фориела, управо због тога што ]е

Легранов текст много ближи нашо] народно] песми Предраг и

Ненад, са ко]ом се пореди. Разлика ]е само у томе што грчка

песма помиње и трећег брата, трговца:

Једна удовица плакаше јутром, плакаше у подне;

Она не оплакује мужа, него оплакује децу.

Имала је једног сина трговца, једног во]ника,

Имала је једног ко]и се учио далеко у Романији.

Враћа]ући се из Цариграда где ]е трговао наиЬе брат тр-

говац на раскршћу на брата во]ника (клефта) од кога не узме

хшьаде златника

Него извуче нож и удари га њиме трипут. —

Одмах се пока]ао, окренуо и запитао трговца: „Одакле си?"

Ова] му све потанко исприча о тро]ици браће ко]и се нису ни

познавали, од ко]их ]е ]едан постао клефт у планини, други тр-

говац, а трећи ]е учио у далеко] туЬо] земл>и.

— „По томе што кажеш, трговче, ми смо браћа" — заюьучи

клефт, узме брата за руку и одведе лекару. Али кад ова] рече

да све ране може да зацели:

Али рану на срцу не може ниједан лекар излечити.

— „По тво]им речима, лекаре, мо] ће брат умрети —"

Он извуче нож и забоде га себи у срце.

Заједно умреше, заједно их и сохранише.

Тако ]е Ибровац на овом мотиву ]ош ]едном жжазао срод-

ност српске и грчке народне песме, с тим што се та] стари мо-

22 Миодраг Ибровац, Сродност српске и новогрчке народне песме,

,Дас1 Копигеза го1к1ог!б1а 1иеозЈалга]е и VагагсИпи 1957", 2адгеЬ, 1959, стр.

215—216.

23 Е. Ье^гапс!, Кесией 1874, р. 323; наведено по М. Ибровцу.
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тив борбе меЬу блиским роЬацима, у грчким верзщама прилаго-

дио граЬанско] среднни. Ово — закл>учу)е Ибровац — ]едан

типичан пример оног херо)ског става српских, а граЬанског ста

ва грчких балада.

* * *

Веома ]е интересантно и готово симболично да се први и

последн>и превод грчких народних песама у нас, ако изузмемо

сво]е преводе, шу)авио у истом часопису — Летопису Матице

српске — први Теодора Павловича 1833, а последн>и Ксенще

Марицки-ГаЬански 1971. године.

Четири новогрчке народне песме ]е напис ко}и у преводу

Ксенщ]е Марицки-ГаЬански доноси у ствари само четири пара-

логе, нама познатще под именом баладе. То су песме: Препозна-

ван>е, Два брата и зла жена, Мост у Арти и Константин и Арета.24

Неупутно и на^чешпе непоуздано траган>е за збирком из ко]е

]е нека, у овом случа^у грчка народна песма могла бити преве-

дена, изгледа да овом приликом нще остало без резултата. По

шли смо од Спиридакисове антологщ]е грчких народних песама

у француском преводу25 и Перантисове Велике новогрчке анто-

логще26 у ко]о] налазимо све четири преведене песме. МеЬутим,

само ]е прва преведена паралога, Препознавалъе ( Н (Ьхх-ркоркгп),

у свему према тексту из Перантисове антолопце. Веп у друго]

балади Два брата и зла жена, преведено^ такоЬе по Перантису,

запажамо разлику у наслову. Наиме, Перантис ]е песму насло

ено Во/ьена брака и зла жена (Т' &уа%г\\хг^а &8ёрфь(х таЧ\ хахкх

у^оаха),27 па се може заюьучити да ]е наслов \ преводу Ксенще

Марицки-ГаЬански у ствари контаминащца Перантисовог, ]ед-

ним делом, и француског наслова Ьез с1еих {гёгез из наведене ан-

тологщ)е.28 Избор ]е пао и на последн>у паралогу у Перантисово]

антологщ'и — Т6 уюфйрь тт)<; "Артек;, дакле Артин мост, Ье роп1

с1'АПа, како га доноси Спиридакисова антолопца, а не Мост у

Арти како сто]и у преводу песме. Утолико пре што се у песми

на више места ^авл>а исти текст у бшьем преводу — мост на Арти.

Ово се посебно односи на други стих:

трей; хР^оис; КедАейтв отй<; 'Артси; то уюсрирь —

преведен шеснаестерцем:

24 Четири новогрчке народне песме, с новогрчког превела Ксенща

Марицки-ГаЬански, „Летопис Матице српске", ^ул—август, 1971, 9—13.

25 Ап1Ио1о§1е йез спапзою рори1аггез ёгесдиез. ГпЬгсккюйагк с1е Сеог-

йез С. 5ругк1ак1з е1 Шгпип А. Ре1горои1оз, ТгайшЛкт е1 по1ев с1е Теап-

-Ьис Ьес1апспе, Рапз, 1967.

26 Мчс. ПерАу&ч, МетАХт) 4ХЛлглхт| дл>9о\оу1л ттк ъыф/пиц, Т6рл<; тр1та;,

561—585.

27 1Ыйет, р. 564.

28 С/. АтШоре ...> р. 140.
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Три године су родили на мосту код града Арте.

И последдьа, четврта преведена паралога Константин и Аре-

та налази се у Перантисовом избору, али нще отуда преведена.

Наслов ]е свакако преводиочев, проистекаю из садржине песме,

утолико пре што изворни наслов у свим веКим и познатщим

антолопцама грчких народних песама гласи: Той усхроС А8сХсроО.

Тако ]е и у Полнтисово^ збирци,29 одакле на^вероватнще ова

балада и преведена. На та^ заюьучак посебно указу)е разврста-

ност стихова у скупине. Перантис, наиме, у друго] и трепо] ску

пини групише стихове другачщ]е од Политиса; штавише, послед-

ао} скупини припа]а завршни стих кю}и код Политиса сто]и

самостално. Тако се Политисова варщ'анта ове песме и превод

Ксенще Марицки-ГаЬански слажу управо у ономе у чему се

различу од Перантисовог текста. Отуда се може закл>учити да

]е као извор за превод ове баладе послужила Политисова збирка.

У све четири песме преведен }е 201 стих; две трепине од

тога, или тачнще 131 стих преведен ]е у петнаестерцу, углавном

дактило-трохе^ски граЬеном. тампски петнаестерци, како их на-

мепе изворна грчка песма, ]едва да се и местимично могу назре-

ти. У целини сагледана, метричка структура стиха Ксенще Ма

рицки-ГаЬански, у теЖЕЬи да се приближи стиху бугарштица,

превагнула ]е у дактило-трохе]ски хексаметар с нестабилном

цезуром, ко^'а ипак оста]е ближа цезури грчког народног петнае-

стерца — после осмог слога. Стих ]е, дакле, хетероген; крепе се

у неколико случа]ева од тринаестерца у песми Препознаван>е,

нпр.:

Дево]ко, /а сам тво), во)'но тво] и тво/ драги,

до осамнаестерца у песми Константин и Арета, нпр.:

А )адна ми /в Аретула у далеко) туЬини сама.

Ту су и понеки четрнаестерац и седамнаестерац, а на^вшие ]е

шеснаестераца у кадима цезура неретко долази иза деветог сло

га, нпр.:

Остави, Арета, птицама, нека зборе што хоНе.

Изворна метричка структура стиха ]е каткад нарушена пре-

водиочевим насто]ан>ем да сво] превод и лексички учини бли-

жим нашем народном певан>у, као на почетку песме Препо-

знавагье:

а "ЕхХсго1 Аяб тА трсеуойбю: той Шлюхой Хлой \гк6 N. Т. ПоХ1тои, "Ехббоа?

8хтт), 'АвтЬми, 1969, тк, 140.
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Исток се заруменео и на западу свиНе,

Засщала се брда сва, Даница залази звезда,

Птице поЬу на ливаду, а девочке на врело.

А /а изведем вранца свог, са хртовима — псима.

НаиЬем покрај кладенца, девочка бели платно.

Позравллм /е, не одговара, эборим /о/, она Пути.

Или:

Два брата су живовала у лубави, велико] слози.

(Два брата и зла жена)

Кн>игу пише л>убовци, по славу)у /о/ шале . . .

(Мост у Арти)

Превод ових песама прати напис Поводом новогрчких пара-

лога. У н>ему аутор-преводилац углавном преноси и успешно ра-

зуЬу)]е мисли Г. Спиридакиса и Д. Петропулоса30 о грчко^ народ

но] поезщи уопште — о акритским, исторщским и клефтским

песмама, а посебно о паралогама (баладама). За паралоге се ка-

же — по Спиридакису — да су приповедне епске песме са драм-

ским и лирским елементима. Посебно се наглашава схватан>е С.

Кири)акидиса >да порекло на^старщих паралога треба тражити

у поэоришту из првих векова хришпанства, када се из античке

трагедаце развила нека врста плесачког спектакла, односно тра-

гичке пантомиме. Такве представе треба да су праКене певан>ем

епско-лирских песама, са наглашеним драмским елементом. Са-

држина }е била махом из митова, трагичке ноте". Ако томе до-

дамо и податак да у савременом грчком ^езику постоде за овакве

песме посебан назив яараХоут), по свом пореклу „од старогрчког

израза из сфере музичке терминолопце •гсарахатаХоут), онда ]е

аутору овога написа, уз предговор и сажетще осврте о еди

ним врстама песама у антологщи на француском ]езику, као из-

вор такоЬе морала послужити Спиридакисова опширна уводна

студща збирци Грчких народных песама11 у издан>у Центра за

фолклористику Атинске академще. Управо ту налазимо и од-

носну литературу о грчко^ народно^ поезщи, посебно често на-

воЬени Кирщакидисов прилог Исторщски почеци новогрчке на

родне поезщ'е.32

Прозни преводи

Пуне три деценще после „поетског" покуша]а Теодора Пав-

ловила начюьеног са Гнедичевог руског превода, следе прозни

30 С/. Ап1ко1о%1е разами.

31 ЕХЛлууисА бтцлотцсЛ тратойби* СЕхХагт)), тоц., А', "Еу 'Ав^уаи;, 1962.

32 Х/пкя. П. КириасСбои, А1 1очориса1 &.рх<зХ тйс бтрыбои^ мсмЭДццисхк

.пок^пы^. 'А^тОталгк; цет' &тси[^трои, &ъатгХо\>1тп\, 1954.
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преводи историчара, филолога и историчара кшижевности Ст0

^ана Новаковића. Он ]е са чешког не само превео него и зна-

лачки разудио чланак В. Небескога Народна поезща у Грка,

об]авл>ен у часопису чешког музе^а (Са&орю сезЯс. Мш., 1863, 3,

4). Тако проширен текст и преводе вепег бро]а грчких народ

них песама, готово ]едан манде антолошки избор песама грчке

народне музе, Новаковип ]е об]авио у часопису ко]и ]е сам

уреЬивао.33

После крапег освртэ на разво]ни пут новогрчког ]езика и

принципе н>егове акценатске метрике, Новаковип ]е приступио

садржини грчке народне песме. На]шире место у том одел>ку

заузима^у епске песме, нарочито оне о исторщ'ским, устанич-

ким догаЬа.)има и ]уначким делима клефта. На^старщи догаЬа]

о коме ]е грчки народ до данас сачувао песму Заузиматъе Зедре-

на био ]е 1361. Потом долази песма Пропаст Константинопола

1453. Ове, као и две песме о борби сулиота — Бо\ у Сулима и Де-

спо — српски читалац ]е могао да чита у Новаковипевом прозном

преводу. Иза тога су и две песме о предав града Парге Турци-

ма (1818): Туга за Паргом и Сеоба Паржана. Сулиоти су ратни-

ци против Турака у планинско] области Сули, не много далеко

од .Гонског мора и града Парге.

На^вепи бро^ грчких исторщских народних песама пева о

устанку за ослобоЬен>е 1821. И од н>их ]е Ст. Новаковип изабрао

и превео само две: Слфт Дщакова, ]еднога од првих мученика

за слободу Грчке, и Марко Боцарис, на^славнщи новогрчки ]у-

нак. Неколико превода клефтских песама преузето ]е преко Ва

цлава Небескога из збирке Арнолда Пасова* Новаковип ]е, наи

ме, превео ове три песме из клефтског циклуса: о Букуваласу

(око 1715), прославл>еном ^унаку у борби с Велибегом Тебелен-

ским, дедом Али-паше 1ан>инског, затим о Зидросу (око 1750),

о коме грчки народ и данас радо приповеда — о н>ему ]е песма

под насловом Орао и соко — и на]зад песма о растанку клефта

с ма]ком, ко^'у ]е потом преводио Воислав Ратттип у десетерцу,

а писац ових редова у изворном петнаестерцу.

У Прилозима проучаваюу народне поезще, ]едан од н>ихо-

вих покретача проф. Радосав Меденица доноси прилог Делща

девочка." Он у прилогу као илустращцу да^е неке примере о

доста распростран>еном мотиву о клерки, сестри или супрузи

ко^а преобучена у ратника заменэде оца, брата или супруга. Ва-

рщ)антама са овим мотивом, проф. Меденица придружу)е и грч-

ку народну песму Диаманто (Дюцшуго) у свом прозном преводу

с немачког посредника МаАскеп а1з Кпе§ег \ег\йегд.е1 у збирци

Теодора Кинда.36

33 Народна поезща у Грка по В. Небескоме, с чешкога од Оксана

Новаковипа, „Вила" III, 1867, 5—8, 22—25, 40-^2, 72—74, 86—89.

34 Види белешку 15.

35 Рад. Меденица, Дели]а-дево]ка, „Прилози проучаван>у народне пое

зде", V, 1938, св. 1—2, 260—265.

36 ТЬеоёог Клпй, ЫеиёпесНгзсНе УоШИейег, Ьеаргав, 1849.
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* * *

Наши преводи грчких народних песама, прозни као и они

у стиху, начин>ени са грчког изворног текста или са посредника

— руског, чешког, француског или немачког превода — знача^

ни су више са становишта исторще превоЬен>а. Теорщ'и прево-

Ьен>а и нису могли много допринети зато што су ишли углавном

утрвеним метричким стазама.

Присуство грчке народне песме и написа о ню] у српско^

исторщ'и књижевности, и хронолошки посматрано, нема конти

нуитета. Наиме, ако застанемо на питан>има када и ко^им по

водом су се ]авл>али по^едини преводи, ко их ]е и како нашем

читаюцу саопштавао, следи да ]ь цео та} посао у нас текао сти-

хщски. Грчка наука о књижевности, меЬутим, и грчки читалац

уопште знали су више о нашо] народно^ песми." Пресудна у

томе нще била само вепа песничка разуЬеност и епска продуб-

л>еност нашег народног стиха у односу на грчки него и бурна

исторщ'ска збиван,а, посебно у исторщи српскога народа — ус-

танци и ратови у току ко]их се, или после н>их, у Грчко^ редовно

1Ю)авл>ивао понеки превод наших народних песама или напис о

н>има.

СНАЫТ5 РОРШ^АШЕ5 СКЕС5 ЕМ ТКАО11СТКЖ 5ЕК.ВЕ

Кёзитё

Ьез (ЗёЬи1з а"е Гёгис1е сотрагёе с1е 1а роёз1е роштге с1ез 5ег-

Ъез е1 скз Сгесз аи XIXе з1ёс1е оп1 ё1ё ассотар§пёз аизз1 с1е рге-

тдёгез тгаскисйюпз с1е сез сЬап1з сГаЪотч1 еп гхапсайз, аМетапс1,

гиззе е1 каНеп. Сев1 а1огз зеи1етепх, е1 с1апз 1а р1ирагт. с1ез саз

а"е сез 1ап§иез-с1, яи'аррага1ззеп1 ё§а1етеп1 1ез ргепиёгез 1гас1ис-

1юпз с1ез спап1з зегЬез еп §гес е1 с1ез сЬап1з §гесз еп 1ап§ие зегЬе.

Ьогзяие, еп 1825, гиг риЬНё 1е сЬшиёте 1оте с1и гесиеП с1ез

сЬап1з рориЫгез ^гесз ^е Раипе1 — 1ех1е оп§та1 ауес 1гаа"ис-

гюп ггапса1зе — П раги1 Ыеп1б! 1а 1гас1ис1юп гиззе а"е яие^иез

сЬагЛз ае ск(р1иез, етргш11ёз а се гесгюЫ, раг N. I. Опес11ё. Бапз

1е сотр1е-гепс1и с1е сеие 1гас1ис1юп а"е СпесЬё с1апз 1е «5егЬзЫ

1е1ор1з« роиг Гаппёе 1833, Теос1ог Рау1оу1с, яш ё1ак а1огз 1е гё-

с1ас1еиг с1е по1ге геуие 1а р1из ашиеппе, оЪппе еп аппехе за 1гас1ис-

1юп еп уегз с1е а"еих сЬап1з с1е с1ерп1ез Ьа 1отЪе <1и с1ерк1е Бгтоз

ег Апс1гШзоз.

37 Упор, мо^ рад Српскохрватско усмено песништво у новогрчко)'

исторщи књижевности (у штампи), „Упоредна истраживала" II, Институт

за кн>ижевност и уметност, Београд.
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Рагпи сез ^гасшсйопз еп уегз с1ез аШгез 1ащщез зе 1гоиуеп1

аизз1 цаа1ге сЬаШз зиг 1е Ьёгоз зои1к)1е РЬо1оз Тзауе1аз. Ьа 1га-

с1исгюп ги1 риЬЦёе, зе1оп 1ои1е ргоЬаЫШё, еп 1889, с1апз 1а Ы-

Ыю1Ьёф1е рориЫге с1ез Ргёгез 1оуапоу1С\ Ье 1гас1ис1еиг апопуте

ез1 1е рЫШеПёпе зегЬе УЪрз1ау Казгс. С'ез1 яи'П а, с1апз 1е сЬарЬ

1ге зиг 1ез зои1ю1ез, с1апз зоп Нуге, риЬНё 1го1з апз р1из 1агс1,

С1ерЫез е1 8оиИо1ез, гергоскп! ШлбгвкяоеаЛ йвз ра§ез епИёгез

с1е за 1гас1ис1юп, с1е 1а 1ап§ие ггапса1зе, с1е 1а ЬгосЬиге рори1а1ге

Рко1оз Тз^е1аз.

Еп ёшсИап1 1ез 1гасшсйопз ап1ёпеигез, Гаи1еиг с1е сез Н§пез

а {гаЛик 1и1-тёте 1ез спапЪз рориЫгез §гес5 виг 1ез скршев.

Бапз сез ггас1шс1йОП5 М п'ез! рае сШШсйе с1е геостпайге 1е вув1ёте

тё1пяие соппи с1и сЬап1еиг рори1а1ге §гес — уегз с1е ^шп2е

зуНаЬез §гес ауес 1а сёзиге аргёз 1е ЬшНёте р1еа\

Аи сус1е оев спапЬз с1ерп1ез аррагйеМ аизв! секи зоиз 1е

Ште Беих {гёгез ^ие 1е готахизге М1сх1га§ 1Ъгоуас ауаа1 ЪгааЧиЧ

еп уегз ИЬгез сш гесиеП <ГЕгш1е Ье§гапс1, еп 1е сошрагап1 а по1ге

сЬап1 рорикиге Ргес1га^ е1 Ыепас1.

Оиа1ге скаШз рори1аие$ пёо-§гесз ез1 Гёсгк ^ш, еп 1гас1ис-

1юп раг Кзепца Мапск1-СаЙапзк1, с1оппе ^иа1ге рага1о§1ез, р1из

соппиез сЬег поиз зоиз 1е пот с1е ЬаПас1ез: Кесоппашапсе, Беих

{гёгез е1 {егпте тёскап1е, Ье роп1 й АгШ е! СстзШпНп е1 АгеЮ.

Vие «Запз зоп епзетЫе, 1а з1хис1иге тё^гкше с1и уегз с1е Кзепца

Мапск1-Саа*апзк1, 1епс1ап1 а з'арргосЬег Ли уегз с1е Ъи%агШса.

(спап1 рориЫге ёр\ци.е еп уегз Ле 15 а 16 зукаЬез), а рпз 1а гог-

те сГЬехатё1ге с1асгу1о-1госЬёеп ауес 1а сёзиге шз1аЬ1е. Ье уегз

ез1, даос, Ьё1ёго§ёпе; и уапе с1апз яие^иез саз с1и уегз с1е 1ге1ге

зуПаЬез Лапз 1е сЬап1 Кесоппагззапсе аи уегз с1е шх-кик зуПаЬез

с1апз 1е сЬап1 СопзШпНп е1 АгеШ.

Рагпи 1ез 1гас1ис1юпз еп ргозе и у а а по1ег а"еих езза1з зеи-

1етеп1 — секи с1е 51о]ап Ыоуакоу1с е1 се1 аи1ге с1е К.ас1озау Ме-

с1етса. 81. Ыоуакоу1с а поп зеи1етеп1 1гаскиЧ с1и 1сЬё^ие, та1з

аизз1 апа1узё ауес ёгиаИгюп Гагйс1е с1е V. ХеЬезку Роёзге рори

Ыге скег 1ев Сгесз. II а риЬНё 1е 1ех1е атз1 ё1аг§1 е1 1ез 1гас1ис-

11впз с1'ип потЬге аззег ипрог1аШ — ргезяи'ип сЬо1х апЙю1о§1-

^ие — с1ез спаШз с1е 1а тизе рори1ааге §гесяие, с1апз 1а геуие

»VПа« гёш^еаН 1ш-тёте.

Рта1етеп1, с1апз 1а соп1пЬи1юп Зеипе {Ше Нёготе, раг1ап1

с1и тоИ( аззег гёрапс1и йе 1а Еетте-§иегпёге, Кас1озау Мес1етса

риЬНе аизз1 1е сЬап1 рори1аи:е §гес ЪштаШо с1апз за 1гас1ис1юп

еп ргозе с1и 1ех1е аПетапс1 с1апз 1е гесиеП с1е ТЬео^ог Ктс1.

Тои1ез сез 1гас1ис1юпз — еп ргозе аизз1 Ыеп ^и'еп уегз —

зоп1 ипроЛап1ез р1и1б1 с1и рот1 а"е уие йе ГЫзйлге с1е 1а 1гас1ис-

йоп е1 Лез Непз сикиге1з с1е с1еих реир1ез. ЕПез п'оп1 раз ри гаи-е

ипе ®гаш1е сопМЬийоп а 1а 1Ьёотае с1е 1а *гас1исйоп, саг е11ез

зшуа1еп1 еп §ёпёга1 1ез сЬеттз Ьаииз тё1^иез.
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