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Το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και Σλαβικών Σπουδών
πρώτη φορά οργανώνει διαγωνισμό στη μετάφραση στις σερβικές
σπουδές.

Ο διαγωνισμός με τίτλο «Έξι ευλογημένα χρόνια στην Αθήνα» είναι
αφιερωμένος στον πρίγκιπα των ποιητών, τον Γιόβαν Ντούτσιτς και το
λογοτεχνικό του έργο εμπνευσμένο από την Ελλάδα. Οι φοιτητές
μπορούν να βρουν τα κείμενα στο έγγραφο Τα λογοτεχνικά κείμενα του
Γιόβαν Ντούτσιτς.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία
της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ελλάδα και με
τον Τουριστικό Οργανισμό της Σερβικής Δημοκρατίας*.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φοιτητές του
Τμήματος.

Οι 5 φοιτητές με την καλύτερη μετάφραση από την σερβική στην
ελληνική γλώσσα θα λάβουν δωρεάν ταξίδι στην Σερβική Δημοκρατία
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Република Српска).

Το ταξίδι θα οργανωθεί από τον Τουριστικό Οργανισμό της Σερβικής
Δημοκρατίας και περιλαμβάνει δωρεάν διαμονή, φαγητό, μεταφορικά,
τουριστικό οδηγό και τα απαραίτητα εισιτήρια. Το ταξίδι θα
πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο. 

Αφού ταξιδέψουν στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, οι
βραβευμένοι μαθητές θα γράψουν τις εντυπώσεις τους σε μορφή
έκθεσης, η οποία στη συνέχεια θα δημοσιευτεί.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικά συμμετοχής. 
Τα λογοτεχνικά κείμενα του Γιόβαν Ντούτσις περιλαμβάνουν ποιήματα
και αποσπάσματα πεζών έργων.

Οι υποψήφιοι χρειάζεται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέχρι την
1η Μαΐου. Τις εργασίες πρέπει να στείλουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση bilturan@slavstud.uoa.gr έως τις 25 Μαΐου 2022. 

Οι βραβευμένες εργασίες από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα
ανακοινωθούν στις 28 Ιουνίου 2022.

Υπεύθυνη Μπίλιανα Τουράνιανιν Νικολόπουλος

https://srpskaingreece.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p0K55JOfmqs
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<<ΕΞΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ>>

Ονοματεπώνυμο στην ελληνική γλώσσα ………………….........…………………….

Име и презиме на српском језику .…………………………………………………….

А.М. ……………………………………………………………………………......……………….

E-mail ……………………………………....………………………………………………………

Τηλέφωνο επικοινωνίας ………………………………………………………………………...

Έτος σπουδών …………………………….

Συμμετέχω με ………………… κείμενο/κείμενα (γράψτε με πόσα κείμενα θα

συμμετάσχετε)

Προαιρετικά σχόλια και παρατηρήσεις:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

* Τη δήλωση συμμετοχής θα στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση bilturan@slavstud.uoa.gr μέχρι 1 Μαΐου.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 http://www.slavstud.uoa.gr

mailto:bilturan@slavstud.uoa.gr




Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΟΒΑΝ ΝΤΟΥΤΣΙТΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΦΙΕΡΟΜΑ

~ ШЕСТ БЛАЖЕНИХ АТИНСКИХ ГОДИНА ~
~ ΕΞΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ~

Ο Γιόβαν Ντούτσιτς (Τρέμπινιε Β&Ε, 1874- Γκαρι, ΗΠΑ 1943) είναι ένας από
τους πιο διάσημους Σέρβους ποιητές της πρώιμης περιόδου του μοντερνισμού.
Με τις πρώτες λογοτεχνικές εισφορές εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του

'80 του 19ου αιώνα, ώστε αναπτύσσοντας συνεχώς την έκφρασή του να
ωριμάσει με την τελευταία του συλλογή «Лирика» με την οποία θάφτηκε.

 Εκτός από τα ποιήματα για τα οποία είναι περισσότερο γνωστός ως πρίγκιπας
των ποιητών («Пјесме» 1901, «Песме» 1908, «Песме у прози» 1908, «Песме

сунца“ 1929, «Песме љубави и смрти», 1929, «Царски сонети» 1930, «Плаве
легенде» 1930 και «Лирика» το 1943), έγραψε ταξιδιωτικά «Градови и

химере» το 1940, δοκίμια «Благо цара Радована» το 1932, «Јутра са Леутара»
το 1943, κριτικές σύγχρονων Σέρβων συγγραφέων «Οι σύντροφοί μου». 

Εκτός από πλούσια λογοτεχνική πορεία, ο Γιόβαν Ντούτσιтς υπήρξε
διακεκριμένος διπλωμάτης. Υπηρέτησε ως διπλωμάτης σε πολλές πρωτεύουσες

(Κωνσταντινούπολη, Σόφια, Ρώμη, Αθήνα, Μαδρίτη, Κάιρο, Βουδαπέστη,
Βουκουρέστι). 

Ήταν τακτικό μέλος της Σερβικής Βασιλικής Ακαδημίας.
Ήταν μέλος του Φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» στην Αθήνα.

Στην διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα ως διπλωμάτης τιμήθηκε με το
μετάλλιο του «Σωτήρος». 



«Πόλεις και χίμαιρες» („Градови и химере“) είναι το πιο διάσημο
πεζογραφικό έργο του Ντούτσιтς στο οποίο έγραψε ταξιδιωτικά

από διάφορες χώρες.
 

 Τα οδοιπορικά περιέχουν πολλούς στοχασμούς από τη φύση,
στοχασμούς για τις μεγάλες αλήθειες της ζωής, σκίτσα της

ιστορίας και της μυθολογίας της περιοχής από την οποία περνά,
αλλά, μάλλον σύμφωνα με τη διπλωματική του κλίση, δεν υπάρχει

περιγραφή σύγχρονων γεγονότων και ανθρώπων.
 

Σίγουρα εμπνέεται περισσότερο από την παραμονή του στην
Ελλάδα και για εκείνο το διάστημα λέει ότι είναι τα «ευλογημένα

έξι χρόνια στην Αθήνα». 
 

Εξ ου και τα περισσότερα ταξιδιωτικά από την Ελλάδα -
«Πρώτηεπιστολή από την Ελλάδα», «Δεύτερη επιστολή από την

Ελλάδα», «Επιστολή από το Ιόνιο Πέλαγος».
 
 
 



E N J O Y  O U R  G R E A T  P A S T A S  P L A T E

A F T E R  P L A T E  A F T E R  P L A T E !

 
 

1.ΚΕΙΜΕΝΟ
 

ПРВО ПИСМО ИЗ ГРЧКЕ (фрагменти)
 
 

Делфи, априла 19**
 

(…)
 

Много сам пута пролазио кроз стару Тебу.

Некад град са седам врата, са зидовима чији су каменови слагани уз звуке
лире Амфиона да би били хармонични. Историја овог града је малена, али је
његова легенда лепша и од атинске, и лепша и од легенде ма којег другог
града! Предвођен једном кравом коју су му богови дали за вођу, први
тебански краљ Кадмос је застао онде где је она легла уморна и ту подигао
Тебу. Ту је убио и једну аждају на неком извору, као што је и Аполон убио
змаја – жену на извору Касталији, која и сад тече у Делфима. Посејавши зубе
од тог звера по овом пољу, поникоше оружани гиганти који исти час
поубијаше један другог. Остадоше само петорица који изродише доцније
Тебанце, а међу којима и претке несрећног краља Едипа… Какав раскош
визије и речитости! Зар није оваква легенда виша од једног града? – Грчки
народ није оставио ни педаљ своје земље без његове легенде. Према таквом
случају цео остали свет изгледа без љубави за земљу и без везе са
божанством. Величина једног народа. Одиста, није у његовој историји, него
у његовој легенди. Стварају само они народи чија се историја претвара у
митове, пошто сама историја није довољна. Историја без легенде је убога и
кад је највећа. Због овог је српски народ виши данас од свију суседних
народа: јер је сва његова историја у народним песмама претворена у митове,
реке и планине пуне вила, хероји као Милош и Марко, дигнути до
ванчовечанског, а краљеви, цареви и кнежеви претворени у светитеље. Ово
показује не само високу обдареност српског генија, него и његово узвишено
осећање живота, и његово дубоко религиозно осећање које га стално држи у
вези са надземаљским и надљудским.

Синоћ, ходећи по старом камењу Тебе, гледао сам залазак сунца над овим
градом по стотину пута рушеном до темеља. У пољу се дижу брегови који
имају облике ноћних привиђења. Они су горели према вечерњем сунцу као
упаљени шатори. По пољу и по брдима била је борба између светлости и
мрака, где су пламенови један другог прождирали , као гиганти из поменуте
легенде. Сваки грчки град има своје посебно сунце и месечину; али Теба има
осветљење које не наличи ни на какво друго на земљи. Месечина у Теби, то
је једна слава овог града. Кад се Кадмос женио кћерком бога Ареса и богиње
Афродите, божанском Хармонијом, која је грчки народ научила музици,
певале су овде у Теби на свадби музе са Хеликона своје нежне кантилене, а
богови донели свадбене дарове за невесту: пеплос који је везла Минерва, и
ђердан који је исковао Хефест. И кћи ове краљице, лепа Семеле, родила је
овде у Теби бога Бахуса.

 



 
2.ΚΕΙΜΕΝΟ

 
(…)

Лепота је у овој земљи имала карактер свештени; све што је свето морало је
бити и лепо; и ништа ружно није могло бити обожавано. – Христос је био
противник уметности кад је богатство прогласио за грех и порок; јер
уметност, за своје постајање, тражи не ни само богатство, него и луксуз и
беспослење. Можда хришћанство не би ни дало своју уметност да се до краја
ишло за еванђељем; или да – срећом- уметнички инстинкт у човеку није
виталнији и већи и од религиозног.

Али ако су стари Грци имали сталну потребу да све учине лепим, имали су
исту такву потребу да све направе светим. Ништа у овој сјајној и лепој
земљи није остало непосвећено! Стари Грци су веровали у божанство
зверова: лава, вука, медведа; и у божанство питомих животиња: бика, коња,
краве, овце, козе, пса; и у божанство птица: орла, лабуда, петла, гаврана,
голуба; и у божанство биљака и шума: у маслину Палас-Атене, лозу
Бахусову, ловоре Аполонове, храст Зевсов; и у божанство змије и разних
риба; и у божанство извора, река и мора, насељених колико и Олимп; и у
божанство извора, река и мора, насељених колико и Олимп; и у божанство
брегова, стена и пећина; и у божанство камења, и у божанство ватре… И
хришћанство је другим речима исто говорило: истичући да је Бог свугде и на
сваком месту. Али овај начин да Грци све у својој земљи посвећују, значио је
да је у земљи филозофа била потреба да се све одухови. Увек дух виши од
материје, чак с почетка и невешто изражавана идеја Анаксагорина. Морала
је ипак бити срећа живети у земљи где је свака ствар била света. Овакву
филозофију о животу нико пре Грка није имао. Нигде се у таквој земљи није
човек осећао сам и незаштићен.

 



3. ΚΕΙΜΕΝΟ
 
 

ДРУГО ПИСМО ИЗ ГРЧКЕ
АТИНА, септембра 19**

 
 

Лежи на мору пред Атином острво Егина, као какво привиђење које мења
свој положај свако четврт сата. У сјајна јутра оно изгледа етерични морски
облак који ће се у првом ветру распасти и сав разићи у прашину; а у вечери
наличи на високи и тешки брод који се насукао на песак , поломљених
катарки, и на којем је све људство умрло од страха и чекања.

У овом сјајном пределу и ноћи прођу на сунцу. Само Егина у све сате остаје
нешто нереално, пред чим не верујемо својим сопственим очима. Као
морска сабласт јави се у зору са својим блиставим металним крљуштима; а
пред подне се зарони у дубине и изгуби са видика, да се пред вечеопет
појави, и то на сасвим другом месту. Ово је острво једна невероватна прича
и пука превара. Овако су морали изгледати само уображени и уснивени
континенти првих морепловаца; фантастичне земље које су они ишли да
траже по пустињама океана; нешто што су били исткали из саме сујете и
лудила; и у што нису ни сами веровали, и очему су друге обмањивали.

Најбоље сам осећао античку грчку душу у овакве часе када цео овај предео
постане етеричан и спиритуалан. То су они чудни сати проведени овде,
седећи између два тучна стуба Партенона, у мирна априлска или
септембарска поподнева. У то време, сунчана светлост по старом камењу
претвори се у неко млечно сијање, у неки сјај који је између сунца и
месечине, и у којем се изразе оштрије све контуре и прикажу сви рељефи.
Овде нема боја; има само блеска. Овде се не замагљују и не расветљују шуме;
овде живи и расте камење. Мирише свака травка и светлуца свака стена.
Све штос е догађа у небу, претвара се на овом тлу у ваздушаста чудеса и
непрестане игре и интриге сунца. Нигде земљиште не живи у том сталном
очекивању и усхићењу.

 



4. ΚΕΙΜΕΝΟ
 

(…)
 

И данас су овде пуни музике небо и земља. Ништа се ни сада овде не даје
одвојити од митолошке лепоте и дионизијског блаженства. Понестајали су
мрамори и књиге старих генија, али је остала ова природа, која се у њима
огледнула са толико екстазе и среће. Још стоји спрам сунца отворена
сребрна утроба брега Пентеликона, одакле је ишчупан мрамор за цео народ
статуа и читаве шуме стубова. Још овде долином иду путеви којима су некад
на све четири стране света отишли људи и идеје да прошире по свету
највећу реч лепоте и мудрости. Још овде сјаји у небу модри Химет, на којем
су се одмарале очи оних чији поглед није имао граница. Један од највећих
народа који је икад живео изумро је овде заједно са својим божанствима, од
којих је био нераздвојан за три хиљаде година.Као ни тај култ, несравњив
по својој лепоти, тако ни тај народ, несравњив по својој величини, неће се
под сунцем никад више јавити. Зевсови близанци, богови и људи, закопани
су овде заједно, као што су заједно били и рођени. Може атинска долина
опет постати некад највеће насеље једног новог света, али ће она заувек
остати само гробље једног далеког и божанског људства. Стари Атињани су
звали себе аутоктонима и хвалили се што други људи нису пре њих
обитавали овај сунчани предео. Он је одиста и после њих остао заувек само
њихово Острво блажених. Грчки су богови били љубоморни: они су понели
собом све оно што није смело живети без њихове љубави.



5. ΚΕΙΜΕΝΟ
 

(…)
 

Ни на једном комаду света његов Партенон не би стајао прикладније него
што стоји у овом сјајном и мирном пределу. Атински пејзаж је пун поносне
тврдоће ствари и несравњиве хармоније благих и дифузних боја. Сликари
свих векова гасиће овде своју жеђ за таквим бојама и губити памет између
реалног и нереалног; и две три старе и згурене маслине довољне ће бити
једном сликару да постане бесмртан. При заласку сунца које тоне у
Саламински залив, Партенон има изглед једне мједене палате која се сва
раствара у запаљеном ваздуху, и која је сва испуњена ватреним демонима и
модрим змајевима. Ни у једном сату дана његови простори нису подједнако
велики, нити је његов мрамор исте боје. Мрамор карарски брзо постане
зелен и жалостан; а овај мрамор пентелички , који с почетка има боју
девојачког тела, доцније узме боју бакра, и најзад благи прелив злата. И зато
је цео ваздух пун злата у овом мирном и пустом пронаосу у којем
проживимо стотину живота у једном очараном сату. – Али је само ноћу
Партенон музика и молитва, а не камен и архитектура. На овом истом зиду
старог храма на којем сада мирно стоји моја зелена сенка, ономад је прошла
сенка Сократова и Софоклесова, а малочас Цицеронова и Плутархова… Исти
овај мрамор под ногама, звечао је истоветним звуком Александру и Цезару…
И пре и сада био је Партенон средиште света на којем су застајале очи
обожавалаца и рука рушилаца, с истим дивљењем и страхом.



6. ΚΕΙΜΕΝΟ
 
 

ПИСМО СА ЈОНСКОГ МОРА
НА КРФУ, у јесен 19**

 
 

(…)
 

Из катедрале смо пошли колима да обиђемо острво. Лаки подневни ветрић
дувао је из маслинове горе усијаним путем. Маслине су бацале своје румене
сенке; поред пута су сагоревале огромне купине и пепељасте агаве. Овим
путем су маслинова стабла велика, често по два и три, савијена једно око
другог, остављајући у средини стабла крупне прозоре, а у врховима правећи
крупне рачве и крошње. На много места пландују стада бела као грудве
снега, и све има изглед старе грчке приче. – Немачки конзул је знао наизуст
да маслинових стабала на овом острву има три милиона и осам стотина
хиљада; и то пет хиљада и триста на сваки квадратни километар; што значи
четрдесет и седам стабала маслине на сваког крфског становника! Госпођа
из Холандије била је тим просто запрепашћена, и њене су се руке охладиле.
– Кроз шуме се виде сељанке како промичу у њиховом шареном оделу и са
турбанима на глави, у којима кажу да имају и плетенице њихових баба и
прабаба. Нигде не постоји сељанка лепотица него на Крфу и у нашим
Конавлима.

Ο Ντούτσιτς είναι περισσότερο γνωστός ως ποιητής. Ένας σημαντικός αριθμός
τραγουδιών είναι εμπνευσμένα από το μεσογειακό τοπίο, ειδικά στα «Αδριατικά

σονέτα». 



 
7. ΚΕΙΜΕΝΟ

 
 

ЉУБАВ (1905)
 

Из Стона на Пељешцу
Стоји пуста црква без гласа и звона,

Сумрачна и хладна сву ноћ и дан цели,
А у напуштеној и немој капели

Сама плаче бледа жалосна мадона.
 
 

Кап за капљом клизи низа мрачне стене;
А кроз разнобојна окна једва доспе

Месец, да нечујно хладно сребро проспе
По ногама свете неутешне жене.

 
 

Ту се влажне сенке пружају и пузе;
Све воња на дуге молитве и сузе.

Мир је нем и леден. Сама бди мадона.
 
 

Тако неутешна твоја љубав. Она
Бди у души и сад, очајно, без циља:

А бледа јој рука и сад благосиља.
 
 



8. ΚΕΙΜΕΝΟ
 
 
 

ПОДНЕ
 

Над острвом пуним чемпреса и бора,
 Младо, крупно сунце пржи, пуно плама;

 И трепти над шумом и над обалама
 Слан и модар мирис пролетњега мора.

 
Љубичасте горе, гранитне, до свода,
 Зрцале се у дну; мирно и без пене,
 Површина шушти и целива стене;

 Свод се светли топал, стаклен, изнад вода.
 

Прах сунчани трепти над испраним песком,
 И сребрни галеб понекад се види,

 Светлуца над водом. И миришу хриди
 Мирисом од риба и модријем вреском.

 
Све је тако тихо. И у мојој души

 Продужено видим ово мирно море:
 Шуме олеандра, љубичасте горе,

 И блед обзор што се протеже и пуши.
 

Немо стоје у њој сребрнасте, родне
 Обале и врти; и светли и пали

 Младо, крупно сунце; и не шуште вали -
 Галеб још светлуца. Мир. Свуда је подне. 

 
(1902)

 



9. ΚΕΙΜΕΝΟ
 
 

СЕЛО
 

Виторог се месец заплео у грању
Старих кестенова; ноћ светла и плава.

Ко немирна савест што први пут спава,
Тако спава море у немом блистању.

 
Чемпресова шума бдије; месец на њу

Сипа своје хладно сребро; одсијава
Модро летње иње са високих трава.

Затим крик. То крикну буљина на пању.
 

Рибарско сеоце полегло на стену,
И сишло у затон; и кроз маглу млечну

Једва се назире, ко кроз успомену.
 

Све је утонуло у тишину вечну.
Ни шума, ни гласа; само једнолико
Избија часовник ког не чује нико.

 
 (1901)

 



10. ΚΕΙΜΕΝΟ
 
 

ЗВЕЗДЕ
Са острва Лопуда

 
Високо у грању мирно горе звезде,
 И широка песма мора у тишини
 Чује се око нас; и ти гласи језде

 Ко да роса пада у сребрној тмини.
 

У њену сам косу уплетао страсно
 Мокре ноћне руже. Путем пуним зова,

 Ја јој љубљах цело ово вече јасно
 Очи пуне звезда и уста стихова.

 
Све је шумно, сјајно; и лије из грања

 Светлост, ко падање неке беле кише;
 Маслинова шума у даљини сања…

 
А море је пуно звезда, па их њише,

 И по жалу немом, празном и без сане,
 Котрља их сву ноћ, ко песак и пене… 

 
 

(1908)
 



 
11. ΚΕΙΜΕΝΟ

 
 

ЈАБЛАНОВИ
 

Зашто ноћас тако шуме јабланови,
Тако страсно, чудно? Зашто тако шуме?

Жути месец споро залази за хуме,
Далеке и црне, ко слутње; и снови.
У тој мртвој ноћи пали су на воду,
Ко олово мирну и сиву, у мраку.
Јабланови само високо у зраку

Шуме, шуме чудно, и дрхћу у своду.
Сам, крај мирне воде, у ноћи, ја стојим

Ко потоњи човек. Земљом, према мени,
Лежи моја сенка. Ја се ноћас бојим

Себе, и ја стрепим сам од своје сени.
 

(1903)
 



Το ποίημα στην πεζογραφία «Ήλιος» ανήκει στον κύκλο«Μπλε Θρύλοι» („Плаве
легенде“), μοναδικό στο έργο του Ντούτσιτς. Αυτό το γεμάτο σύμβολα τραγούδι

εμπνεύστηκε από το επτανησιακό τοπίο που γνωρίζει ο ποιητής και περιγράφεται
στο οδοιπορικό του «Επιστολή από το Ιόνιο Πέλαγος».

 
 

12. ΚΕΙΜΕΝΟ
 

СУНЦЕ (ПЛАВЕ ЛЕГЕНДЕ)
 

Родио се на Јонском мору, на обалама пуним сунца, тамних вртова, и бледих
статуа, и као галеб, окупао се у азуру, светлости и мирису вечито загрејаних
мора. Мајка га је често носила по студеним сенкама неког дрвећа чије је
лишће мирисало мирисом сна. Несрећни песник! Дететом је отишао у крај
где је небо бледо и смрзло, на коме гори бело и хладно сунце, и по чијим
обалама плачу ветрови. И једна мисао, као рана, опомињала га је вечито на
његову сунчану обалу, тамне вртове и мирне статуе. Заједно са таласима и
ветровима, он је плакао горко и неутешно на жаловима меланхоличног
туђег мора.

Али кад су његове косе, плаве као увело лишће, постале беле; када су његове
страсне и лепе очи, које су нека имале боју зимског лимуновог грања или
плитког мора, постале мутне; када је у својим венама осетио зиму која нема
свога пролећа, Усуд га је вратио поново у Јонију. Све је тамо било као и пре.
Али он не беше више онај исти: и сунчане обале веселог и страсног Јонског
мора није могао да позна! Болно, он стиште очи и погледа у се. И, гле, тамо
он виде оно некадашње сунце, оно чудно и огромно сунце, што чињаше
некада да све око њега живи, да лишће има мирис сна, и да види белу и
хладну крв статуа где струји кроз мирни камен, и чини да он пати дубоком
и силном страшћу уди. 

То је било Сунце Младости што је минула, сунце што је светлило још само
дубоко у вечерњем сутону једне душе и које је давало свему што је
обасјавало чудну и магијску лепоту Илузије. јер ствари имају онакав изглед
какав им дадне наша душа…

 



Το βιβλίο «Θησαυρός του αυτοκράτορα Ράντοβαν» („Благо цара Радована“) είναι
ένα βιβλίο φιλοσοφικής πεζογραφίας στο οποίο ο Ντούτσιτς μιλά για τις έννοιες

της ευτυχίας, της αγάπης, της φιλίας, της νεότητας και της ηλικίας κ.ο.κ.
Μιλώντας για φιλία, ο συγγραφέας εμπνεύστηκε από την αρχαία Ελλάδα και τους

φιλοσόφους της.
 

О ПРИЈАТЕЉСТВУ (БЛАГО ЦАРА РАДОВАНА)
 
 

13. ΚΕΙΜΕΝΟ
 

(…)
 

Први је Питагора направио од пријатељства једну философску и моралну
доктрину.Он је први поставио формулу да је наш пријатељ наше друго ја.
Према питагористима. Све је заједничко међу пријатељима, чак и опасност
за живот или имање једног од њих, јер је пријатељство више и од личног
живота. Пријатељством се везују не само два човека међу собом, него и цело
човечанство, и сва друга бића. Питагора каже да нарочито милосрђе и
наука приближују људе; и да добро законодавство начини од њих једно
једино тело; и да сама природа приказује како су два странца међу собом
слична као два брата; и најзад, да се браком улази у вези по самој суштини
неразлучно. Питагористи чак ни животиње не искључују из веза
пријатељства. Природа и људски закони су подједнаке основе пријатељства.
Ово свеопште пријатељство постаје коначно светом интимношћу између
људи исте вере; још и више: оно уједињује све расе и све народе, чак и све
феле.

(…)

Било је раса које су нарочито прослављале пријатељство. Грци су у Теби
светковали празнике пријатељства, а Срби су се у својим црквама
венчавали побратимством. И старогрчки и српски епоси истичу
пријатељство и побратимство са усхићењем. За пријатељство су способне
само младе расе као што су за пријатељство способни само млади људи; јер
пријатељство то је једна форма херојства. Зато су и стари Грци и Срби
испевали своје ненадмашне епосе у вековима када су били млади.

 

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό με ένα ή με πιο πολλά κείμενα.  Για περισσότερες πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την κα. ΜπίλιαναΤουράνιανιν Νικολόπουλος σεηλεκτρονική διεύθυνσηbilturan@slavstud.uoa.gr  Επίσης, για τα ζητήματα του διαγωνισμούμπορείτε να ενημερώνεστε κάθε Δευτέρα 11.15-12.15 στο γραφείο 620, 

προηγουμένος στέλνοντας μειλ στην κα.Τουράνιανιν Νικολόπουλος.

mailto:bilturan@slavstud.uoa.gr

