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НАСТАВА СРПСКОХРВАТСКОГ 1ЕЗИКА У ФРАНЦУСК01
Иако релативно дугог века, истори)а предавала нашег )езика у Француско) ипак )е мла1)а него што би се на основу неких
података могло у први мах помислити. Тако напр. у Летопису
Матице српске1 за годину 1828 читамо ову вест: „Пише нам наш
кореспондент да се у Паризу заводи катедра Словенског, шокачког ^езика, и да Не Гроф Сорго из Далмаци]е професорем
бити". Ова вест об)авл.ена )е у Смесицама (бр. 3) за^едно с вешЬу
о изласку из штампе Меримеовог тобожшег превода наших народних песама, Ьа С-иг1а. Доказу)уКи да обе белешке потичу од
Вука, проф. др. Ъор1)е ЖивановиЬ тврди са сигурношЬу да такве
катедре тада у Паризу тле било, претпоставл^уКи да су можда
постегала нека СоркочевиЬева (Соргова) насто]ааа ко)а се нису
остварила.2
У време када су наше везе са иностранством уопште, а с
Француском посебно, биле далеко слабите него што )е то данас
случа), када су вести стизале ретко и споро, а наших л>уди тамо
било мало, овакве и сличне вести, инспирисане понекад нестршьивом жел>ом за афирмисан,ем наше земл>е и нашег )езика
у иностранству, нису биле ретке и нису необичне. ВЪихово провераваше било )е тешко, а жел.а да се н>има обраду)е таданиьи
наш читалац сувише велика да би се с потребном резервом примале и тек после н>иховог потвр5иван.а об)авл>ивале. Тако се 1848
по)авила )ош )една нетачна али прихваЬена вест о оснивашу кате
дре за српски )език у Паризу. Она )е била об)авл>ена баш у оно
1 Сербске летописи, 1828, частица 4 (кн.. XII), стр. 154.
* В.: Ъор^е ЖивановиЬ: Око кашедре срйског )езша у Паризу, Прилози за кньижевност, )сзик, истори)у и фолклор, кн.. XX, св. 1—2, 1954,
стр. 49—59. О ово) вести, иначе, писали су код нас: ]. СкерлиЬ у студищ
Француски романшичари и срйска народна йоези]а, Мостар, 1908, и Др Воислав
ТоэановиЬ, 1м Сиг1а Ле Ргозрег Мёггтёе, Раг18, 1911.
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вре.че када )е Мицюфвич на Француском колежу држао пре
давала о словенским кнъижевностима, па и о нашо). Како др.
Ъор1)е ЖивановиКкажеупоменутомчланку1, вест су прво донеле
Сербске народне новине Теодора ПавловиЬа, у Пешти, 9 новембра 1841 (бр. 89), а то обавештенъе прихватиле су и београдске
Новине сербске од 15 новембра исте године. Као професор био
)е наведен Константин Никола) евиЬ. Вест )едонео и Га) у Даници
илирско). Ме^утим, Новине сербске ускоро су,2 по жел>и самог
Никола)евиНа, демантовале ову вест. У поменутом раду проф.
ЖивановиЬ заюьучу)е са сигурношНу да такве катедре у то време
заиста ни}е ни било. Разуме се да )е ова трипут поновлена
вест могла да доведе у заблуду или бар у забуну савремене
или касни)е читаоце ко)и нису знали за к>ен деманти. То се
десило и Тихомиру Ъор^евиЬу,3 ко)и у )едно) сво)0) белешци
аа)е та) „можда заборавлени детал>", а познати француски сла
виста Андре Мазон каже у )'едном свом чланку* да никаквог
трага ни)е нашао о предаванъима К. Никола)евиЬа о ко)има го
вори Даница илирска, а што му )е назначио Жан Дер Оеап
Т)ауте). Професор Мазон наводи и писмо Спире ПоповиЬа Томазеу
(15 децембра 1841) где се та вест „потвр!)у)е".5
*
Предавайте српскохрватског )езика стварно )е почело тридесетак година касни)е.
Године 1869 и 1870, оснивач француске славистике, Лу)
Леже, ко) и )е 1867 био Штросма)еров гост у Хрватско)*, а српски
(пре руског) научно у Паризу, држао )е на Сорбони курс из
цивилизаци)е 1ужних Словена, предавао истори)у шихових каижевности, истори)у Чешке, а поред овога и руског, чи)у )е
граматику предавао у току два семестра, држао )е и теча) српске
граматике. То су били такозвани „помоКни курсеви" (соигк аппе1 стр. 57.
• 24.1.1842.
* Прилози за юьижевност, )език, историку и фолклор, кн.. И, 1922,
Кн>иге и расйраве, стр. 278.
* С1аиАе Раипе1 « /м скатом 4е яиёге $егЬе$ еп 8огЬоппе, Прилози, 1938,
квь. XVIII.
1 Писмо се налази у Фиренци, а писано )е на итали)анском.
• Леже )е сво)у докторску дисертаци)у посветио Штросма)еру, 1868.
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хез), јер у то време на Сорбони није било славистачке катедре,
иако је Леже тражио њено оснивање . После рата (Францускопруског), Леже није могао да настави започету наставу јер су
„помоћни курсеви" били укинути.
После овог првог покушаја Леже одлази у Русију, а по
повратку с пута предузима потребне кораке за оснивање славистичких студиј а у Школи за источне језике у Паризу. На Сор
бони је, после овог првог покушаја, настава нашег језика обновљена
много касније, пред Први светски рат, када су течајеве српскохрватског држали познати слависта Емил Оман (Егш1е Наитапг)
и Пјер Паскал.
Године 1872 Леже је тражио од надлежних дозволу да
оснује наставу словенских језика (српског, бугарског и руског).
Наводећи политичке, економске и културне разлоге за ученье
словенских језика,1 Леже је у свом захтеву ставио српски на
прво место, а бојећи се отпора изазваног политичким разлозима,
поменуо је руски на крају . Управник Школе Шефер исправљајући
Лежеов захтев , који је имао преко њега да оде надлежном ми
нистру, избрисао је руски и уместо њега ставио „босански",
сматрајући свакако да је то један од језика Отоманског царства
који би било корисно учити у Школи за источне језике. Ова
грешка изгледа мање необична када се зна да се у то време, а
и много касније, говорило „словенски језик" и „словенска књижевност". Шефер 14 октобра 1873 пише министру у вези са Лежеовим захтевом, и 22 децембра исте године Луј Леже добија
од Министарства просвете дозволу да може држати течај „источних
словенских наречја, а нарочито српског језика".3 Већ идуће
године Леже је био овлашћен да држи и течај руског језика.
У почетку се српски налазио на листа „допунских течајева" Школе
(„соигб сотр1ётепшге$а), а затам је настава спојена с руским у
1 Школа за источне језике (Есо1е <1е$ 1ап§ядеб опешак:« у^уапгев) која
је постојала још у XVII веку под именом „Ьез јеипез йез 1апј*ие8", а обновљена под садаппьим именом за време Револуције, имала је раније за сврху
образовање тумача за источне језике.
8 У архиву Школе за источне језике налази се белешка Луја Леже-а
написана његовом руком.
* Већ у новембру месецу министар просвете Војвода де Брол» доделио
је 1.400 франака за течај словенских језика, а Леже је од српске владе
добио 50 књига потребних за наставу коју је имао да држи.
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рубрици „течај словенских језика". Међутим, у извештају на
крају школске 1874/75 године Леже саопштава намеру да прекине
наставу српског језика коју су похађала само три слушаоца, додајући да ће је заменити наставом старословенског и курсем руског
за другу годину. Тако је тога пута наш језик био предавай у току
једне и по школске године. (Настава је почела у јануару 1874).
После овог покушаја, редовна настава српскохрватског у.
Школи за источне језике била је за дуже време прекинута. Иако
је после преласка Луја Лежеа у Француски колеж (1885) на катедру за руски дошао Огист Дозон (Аи^изге Оогоп), човек који
је наш језик и друге балканске језике знао боље него руски,
редовнн течајеви нису били обновљени.1
За време Првог светског рата ситуација се мења захваљујући
савезништву између Француске и Србије и симпатијама и инте1 Дозон је дошао у Школу за источне језике пред крај каријере, и у
њо) је остао до смрти, тј. до 1890. Како каже проф. Болије (ВсаиПеих) у
свом чланку о бугарском (Стойедесетогодишнмца Школе за источне језике,
Парнз, 1948, стр. 342), Дозон је своју прву годину наставе (1885— 1886)
посветио бугарском „трудећи се да истакне везе овог језика са руским и
српско-хрватским". Професор Болије додаје да је, пошто је најпре бугарски
био сам на афиши за предавања, иза руског (три семестра: лепьег 1887 и
1887/88), за време првог семестра школске 1886/87 и године 1888/89 и 1889/90
„трећи час" био поделлн на објашњења народних текстова српских и бугарских. Интересантно је поменути да је Дозон десет година пре тога
мислио већ на оснивање наставе нашег језика у Француској. Како показује
професор Миодраг Ибровац у свом раду о њему (Огист Доюн, Зборник Филозофског факултета у Београду, књ. IV—2, 1959), Дозон је 1865 довршио
у Мостару једну Српску граматику намен>ену Французима. Она није штампана
нарочито због тога што Дозонова намера да предаје наш језик у Школи за
источне језике није у то време била остварена. На крају поменутог рада,
професор Ибровац прилаже у Додатку једну Дозонову необјављену белешку,
ыаго!сану 1866 у Паризу где он говори, као Луј Леже неколико година доцније, о потреби успоставллња наставе српског и бугарског језика, наводећи
и економске и политичке разлоге. Додаје да би се тиме избегла употреба
страних тумача у дипломатским и трговачким односима. При крају исте
белешке Дозон каже да идеја о стварању тсчаја српског јсзика није сасвим
нова. Тринаест година раније, 1853, Сегир Диперон, француски генерални
конзул у Београду, издејствовао је код француских надлежних власти дозволу за оснивање једне школе за тумаче у Београду. Намера није остварена
у потпуности, те је само био послат на неколико месеци боравка у Београду
извесган број приправника-тумача из других крајева Истока.
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ресованьу француског народа за нас. У оквирутзв. „слободних теча)ева" („соигз ПЬгез") у Школи за источне резине поново се успоставл>а предавайте нашег ]езика. Управник Школе, познати славист
Пол Боа)е (Раи1 Воуег) поверио )е часове проф. Миодрагу Ибровцу,
ко)и преда)е од 1916 до 1920. У Школи за високе студите (Есо1е дез
Нашез ёгадея) Антоан Ме^е (Атоте МеШет.) посвеЬу)е српскохрватском )едан теча) на основу кога )е касни^е (1924) за^едно са
А. Вараном саставио познату Грамашшу срйско-хрвашског ]езика
(Огаттаке де 1а 1апдие зегЬо-сгоаге). На Сорбони проф^Александар БелиЬ држи курс граматике нашег )'езика, а Друшшво за
йройаганду сшраних уезика организу)е поред наставе арапског,
грчког, данског енглеског, итали)анског, немачког, пол>ског, португалског, румунског, руског и шпанског, и наставу нашег )езика
за ко)у ангажу]е, 1917 године, проф. М. Ибровца.1
Декретом од 20 новембра 1920, Управник Школе за источне
)езике доби]а на) зад дозволу за осниван»е катедре за српскохрватски (као и катедара за пол>ски и чешки) и за првог редовног
професора нашег )езика бива наименован Андре Ва;ан (Апдгё
УаШапс)> данас професор у Француском колежу и Школи за
високе студи)е, аутор многобро)них радова из области наше лин
гвистике и филологи) е. Дотадаипьи наставник нашег )езика у
исто) школи, професор Александар АрнаутовиЬ, поста)е први
„репетитор".
Неки универзитети у унутрашньости не заоста)у за Паризом
у погледу славистичких студила. У то време, Т). после Првог
светског рата, Стразбург, град на)ближи словенским земл»ама,
сто) и на првом месту. Институт словенских )езика и гаьижевности
основан ]е 1919, када почише и настава тих )"езика и кньижевности. У организован^ и унапре^ен>у словенских студи)а у Стразбургу знача) ну улогу игра у то време проф. Андре Мазон ко)и
као хонорарни професор преда)е на тамошньем факултету. У )"едном чланку писаном 1925,2 проф. Л. Тени)ер (Тёзшёге) истиче да
1 О осниван»у наставе српскохрватског )'езика у Француског видети
мьигу Сепг-С1яиап1епа1ге о!е ГЕсо1е йе$ 1ап^ие$ опепЫез, Рапз, 1948, са
чланцима П. Ласкала (Ье Кипе), А. Варана (ЗегЪо-сгоаге), Л. Болщеа, (1*е
Ви1§аге) и А. Боасена (Соигз ИЬгез). В. тако^е: М. Ибровац, 1л Ьап&ие зегЪосгоаи, Рапз, 1918.
2 Ь'1пгши1 Ле 1ащш$ ее Шгёгашге! Ааиег, ВиКеСш (1е 1а Раси1Й Йев
Ьеигез (1е 51га$Ьоигб, \~" йёсетЬге 1925.
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факултет у Стразбургу ) едини има општу славистичку наставу и
додаче да посто)е и „сертификата" као и „лисанс"1 из по^единих
словенских )езика и кньижевности. Поред руског, могли су се
учити и полагати као „Слободан сертификат" („сегтШсат НЬге"),
српскохрватска филологи) а, бутарска, чешка и пол»ска. Могао се
тако^е спремати докторат или добита „диплома виших студила"
из поменутих предмета. Сам Тендер посветио )е сво)у докторску
дисертаци]у облицима дуала у словеначком ^езику.
Други универзитет у унутраппьости Француске ко]и пре
Другог светског рата оснива наставу српскохрватског, )есте ли
онски. На инициативу професора славистике Марселе Ерар (Магсе11е ЕгЬагс!) основан ;е лекторат 1937 године, на коме )е, додуше,
веЬ идуЬе године настава била прекинута да би после рата, 1949,
била обновлена.
*
После Другог светског рата славистичке студите уопште а
)'угословенске посебно (нарочито српскохрватске), узима)у све
више маха.
У Школи за источне )езике, српскохрватски ко^и )е веЬ
после Првог светског рата „добио место ко)е му припада",2 преда^е
се отада непрекидно, укл>учу)уЬи и време последаег рата. Наставу
обавл>а)у професор (сада Анри Боасен) и „репетитор" (гёрётепг)
ко^и )е уствари исто што и лектор. Студоце тра)у три године после
чега се добила „сПр16те с!'ё1ёуе Ъгеуехё". Испитни рок )е само
)'едан, а испит ;е писмени и усмени. Сем читан>а, конверзаци)е и
01ШГГИХ знан>а из кн>ижевности, на испиту се тражи и извесно,
не сувише продублено знан>е географине. Поред редовних студената, посто)е и тзв. слушаоци (аи<1иеигз) ко)и спрема]у агрегаци)у3 (обично из руског) и узима)у српскохрватски као други
1 „Исепсе" одговара приближно нашо) дипломи.
■ Апйгё Магоп, 1л% ЕшДех %1аье$, 1л заепсе Ггапсайзе, 8. й. стр. 462.
Проф. Мазон мисли „на успоставл>аае редовне наставе нашег )езика осниван>ем засебне катедре.
* Агрегащца )е на^виши општи завршни испит на универзитету, ко;и
)е у исто време и конкурс на коме )е, дакле, ограничен бро) кандидата ко)и
могу бити при.чльени. По успешно положеном испиту добила се зван>е
..аегеве с1е Гигиуег811ё".
Наш 1сзяк
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предмет. Професор предаје граматику студентима I године да би
им већ при крају исте године почео тумачити текстове наших
познатих писаца XIX и XX века, што се наставља у II и у III
години.1 Сличай овоме је и рад репетитора који поред превођења
и објашњења текстова, води и конверзацију и даје граматичка
тумачења.
Настава нашег језика на Сорбони, супротно оном што би се
можда могло помислити, заостаје за Школом за источне језике,
по месту и значају који су предавању нашег језика дати, као и по
дужини постојања. После напред поменутих течајева српскохрватског, пре и за време Првог светског рата, лекторат је поново
успостављен тек 1952 године. Отада се настава нашег језика
обавл>а редовно, али је она првенствено намењена онима који
спремају агрегацију из руског а наш језик полажу као други пред
мет. Редовно студирање с полагањем испита, дакле, не постоји.
Треба, међутим, истаћи да је осим руског, српскохрватски једини
од словенских језика који се предаје на Сорбони. (Овде, разуме
се, није реч о разгранатим опште-славистичким студијама). Ово
се добрим делом може објаснити постојањем у Паризу Школе за
источне језике која је одувек привлачила највећи број оних који
желе да посебно уче словенске језике.
Када је реч о париским високим школама у вези са наставом
нашег језика, треба поменути и Француски колеж (СоНё^е
Ргапсе) на коме, истина, не постоји специјалан курс српскохрватског, али где проф. Андре Вајан који је прешавши из Школе
за источне језике заменио овде професора А. Мазона, стално
помиње наш језик предајући старословенски и упоредну грама
тику словенских језика. Он то чини и у париској Школи за високе
студије.
Поред катедре у Школи за источне језике и лектората на
Сорбони, намењених онима који студирају у Паризу, и у провин
цией се после Другог светског рата оснивају нови лекторати,
захваљујући настојањима из наше земље а нарочито све веђем
1 Школске 1957/58 читани су текстови Љ. Ненадовића, Л. Лазаревића,
М. Глишића, С. Матавул>а, В. Назора, М. Крлеже, И. Андрића и др. Ове
године читају се и тумаче Сремац и Козарац као и текстови из антологије
Савеза књижевника - Југословенска проза.
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интересу за њу и њену културу код самих Француза. За неке
провинциске универзитете као што су стразбуршки и лионски то
је уствари само обнавллње наставе која је већ раније постојала.
Данас, поред катедре у Школи за источне језике, шест француских универзитета (од укупно седамнаест) имају у оквиру славистичке катедре лекторат за српскохрватски. Пет од тих лектората су, дакле, у провинцији.
У Лиону, после једанаестогодишњег прекида рада, лекторат
је обновљен 1949 под руководством професора Марселе Ерар. За
студирање и полагање нашег језика као главног предмета („Нсепсе") не постоји још дозвола од надлежних (одобрења се дају
постелено, у етапама), али се он може учити уз друге предмете.
Постоји тзв. „сертификат практичних студиј а" (сеггШсаг д'егис-еб
ргапяиез) који обухвата упознавање извесног броја програмом
предвиђених питања из културе и цивилизације југословенских
народа (књижевност, фолклор, историја, економика). Иначе, и
овде се српскохрватски узима, уз руски, као други језик на агре
гацией.
По месту које је на њему дато изучавању нашег језика,
Универзитет у Бордо-у заслужује нарочиту пажњу. Настава коју
је проф. Жорж Лисиани (Оеог^ез Ьлклаш) започео још 1951 го
дине,1 до данас је и у погледу формалних могућности које се пружају студентима толико напредовала да се на Бордовском универзитету може спремати „лисанс" из српскохрватског језика.
Поред „сертификата" из језика и књижевности, обавезних за оне
који спремају „лисанс" постоји и овде „сертификат практичних
студија".
У Стразбургу, где је, као што је напред поменуто, постојала
настава још пре Другог светског рата, лекторат је поново основан
школске 1954/55 (настава је почела у марту 1955) и одонда се она
редовно обавл>а на степену „сертификата".2 Стразбург је, иначе,
заједно с Бордоом, један од француских универзитета који преко
1 Лекторат је основан 1952.
* Још пре оснивања лектората професор Унбегаун предавао је наш
језик као факултативан предмет. Сада је Стразбург, поред Бордо-а, једино
место у Француској где се наш језик може студирати као главни предмет
Цдсепсе").
4»
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професора славистике и лектората за српскохрватски засада највише доприносе размени студената и млађег универзитетског
особл>а.
Идући за примером других француских универзитета, Факултет књижевности у Клермон-Ферану, такође оснива, 1957
године, лекторат за српскохрватски при катедри за славистику.
Овде, као уосталом на већини универзитета, поред часова језика,
лектор на специјалним часовима упознаје слушаоце (редовне сту
денте и друге) и са југословенским књижевностима.
Најзад, јануара 1958 и на славистичкој катедри факултета
у Дижону, под руководством професора руског Корбе-а (СогЬег),
успоставља се такође лекторат за наш језик.
Нема никакве сумње да ће бити још универзитета у Француској који ће успоставити наставу нашег језика при својим славистичким катедрама.1 Вероватно је да ће универзитет у Нансију
бити један од првих.
*

џ

Поред професора Француза и наших лектора на појединим
француским универзитетима и високим школама, пропагирању и
1 На свим француским универзитетима нема славистичке катедре или
посебних течајева појединих словенских језика. Руски се предаје, на вишем
или нижем нивоу, у Школи за источне језике и на Сорбони у Паризу, у
Ексу, Алжиру, Безансону, Бордо-у, Клермон-Ферану, Греноблу, Лилу, Ли
ону, Дижону, Рену, Тулузи и Нансију. Пољски у Паризу (Школа за источне
језике), у Ексу, Бордо-у, Лилу, Лиону, Стразбургу, Тулузи. Чешки се предаје у Паризу, Лиону и Стразбургу, бугарски у Паризу и Лиону, а украјински у Паризу и Бордо-у. По броју лектората и по нивоу изучавања,
настава нашег језика стоји на другом месту, иза руског а испред осталих
словенских језика. Она има ту предност што њу не изводе људи који су,
као што је то случај са лекторима за друге словенске језике, прекинули са
својом земљом, него напротив они коју су, прекинувши привремено свој
редован посао (обично рад на универзитету), дошли само на ограничено
време да предају наш језик, добро обавештени о његовим тековинама и о
животу и тековинама земље коју претставл»ају. (Ову чињеницу констатује
и професор славистике у Стразбургу, Р. Триомф, у свом реферату на француском Проблем размена између француских слависта и словенских земаља,
одржаном на Београдском међународном славистичком састанку, 1957.) N.
В. У извештају о наст&ви словенских језика у Француској за 1958, према
коме је дато садаппье стање наставе словенских језика, није било података
за Нанси и Монпелије.
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упознаван>у нашег )езика и кшижевности диприноси и Словенски
институт ко)И )е основао чувени славист Ернест Дени (Егпезт. Бетз),
а на чи)ем челу се данас налази тако^е познати славист Андре
Мазон. Библиотека Института1 сто) и на расположен^ свим домаКим и страним славистима, а аегове афише садрже програм наставе из области славистике ко)а се држи на француским високим
школама. Поред тога што )е стециште француских слависта,
Словенски институт, ко)и иначе нема редовне наставе, позива и
стране научнике. Тако су после рата, као предавачи, н>егови гости
били наши професори А. Белив и Н. Банашевик из Београда,
и М. Деановин из Загреба. Орган Института )е часопис Ьа Кеуие
ёез ёшёеБ з1ауе8, основан 1921. (Пре н>ега излазио )е од 1917—
1918, под вовством Е. Дениса, Ье Моп<1е $1ауе8).
Када )е реч о ширешу интереса за наш )език у Француско)
и потпомаган>у шеговог учеша, мора се истаКи старание наше Комиси)е за културне везе са иностранством као и других установа,
нарочито универзитета, а и по)единаца, ко)и слан>ем кн>ига, организовашем размена, давааем обавеште1ьа итд. помажу у велико)
мери напоре ко)е француски слависти са сво)е стране чине за
успоставл>аН)е и разви)аше наставе нашег )езика. Овде треба поменути и летсье теча)еве српскохрватског намешене странцима,
ко)И се одражава)у код нас. Основами 1950, они сваке године
окушьа)у странце ко)и се интересу) у за нашу земл>у, аену юьижевност и н>ен )език, ме!)у ко)има су увек били заступл>ени и
Французи, професори-слависти и студента.

1 Од славистачких библиотека ко)е се истицу бро)"ем юьига из нашег
)езика и юьижевности, на првом месту сто) и библиотека Школе за источне
)еаике, са мноштвом граматика, речника, лингвистичких и филолошких сту
дила из области српскохрватског )езика.
* Словенски институт ко)и )е нащре био доста рЬаво смештен на Сорбони, пресслио се и дефинитивно сместио 1919 у засебно) згради у улици
Мишле бр. 9, захвал>у)уКи средствима ко)'а су наша земл>а и Чехословачка
ставила на расположение Ернесту Дени-у.
О Словенском институту в.: Егпез! Бешв, 1п$ти1 (ГёшШ Лювг. Рап$
семге йе 1а 51мппгоие а Пггагщег, Рапе, 1лвие <1е8 ишуегаЫгез 8егЬо-сгоаювк)уепе8, 1919 ((5ие81юп8 сошетрогашез № 25); Ьошз Ейзешпапп, ЬЧтЫш
а"ё1ш1е$ $1агеь и А. Мазоп, ^е^ НиАеь
у: ЬЧпзгки! сГёшЛез зЫуез (1е
Гишуегзкё <1е Рапз, 8. <1.
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* * *
Тако, захвал>у7уЬи насто)ан.има и с наше стране и са стране
Француза, као и шиховом интересованьу ко^е расте, ученье нашег
^езика доби]"а све веКи знача) и узима све више маха у Француско), зелиьи ко)а ^е, не рачуна^уЬи словенске зешъе, прва у свету
основала наставу славистике, када )е Мищфвич, 1840 године,
почео у Француском колежу држати предавала из словенских
кшижевности .
Априла 1959
Михаиле ПавловиН

