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ИЗ БЕЛЕЖНИЦЕ 
ПРЕПРЕДЕНОГ 
ПРОФЕСОРА 2

ИНВАЗИЈА МАТУРАНТКИЊА

У оквиру Устава и права грађана, предмета који сам предавао, 
постоји тема „Избори и изборни системи”. С тим у вези, у 

мају 1997. у Шестој београдској гимназији, приредио сам мани-
фестацију Инвазија матуранткиња на Звездари, која је 
била практичан (огледан!) пример како изгледа (тајно) гласањe за 
двотрећинску већину ученика – прво те врсте у школи. 

Најпре сам фотографисао матуранткиње, а њихови изабрани 
портрети били су изложени од понедељка до четвртка на панои-
ма у холу школе. „Гласачи” су могли да се опредељују не само за 
најлепшу, најшармантнију, најфотогеничнију кандидаткињу, већ 
и да у обзир узму остале карактеристике које красе узорне младе 
ученице, које се, ето, ускоро опраштају са средњом школом. Гла-
сали су ученици, професори, чак и гости школе. Како? Тако што 
би куповали гласачке листиће по цени од једног динара (на слици 
видите колико је у то време коштала Наша Звездара).

Од  новембра  1996. до  фебруара наредне године, широм  Ср-
бије одржавани  су грађански и студентски протести против режи-
ма Слободана Милошевића. Грађански су трајали 88, а студентски 
више од 117 дана. Директан повод демонстрацијама била је крађа 
на локалним изборима 1996. године. 

Ми смо, дакле, на нашој манифестацији гласачке листиће пус-
тили – у слободну продају. Тиме смо се јавно похвалили, а изборе 
подржали још и паролама: „Најдемократскији избори на свету”, 
„Осећајте се као пред шведским столом у луксузном хотелу” и 
„Одобравајући осмех за ваш глас”. Гласач се могао потписати 
именом и презименом, надимком, псеудонимом, могао је чак и 
да се не потпише…

Вишедневно гласање (од понедељка до четвртка) паралелно је 
пратила и изложба изабраних употребљених гласачких листића. 
Сваког изборног дана објављивали смо нове резултате, што је 
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пред паноима у школском холу, на великим одморима, доводило 
до правих вашарских гужви. 

Рекао сам „тајно гласање”, а из наставка се види да није одвећ тај-
но, јер знало се како изгледају резултати из дана у дан, који је мла-
дић дао петину професорске плате да би његова девојка победила.

„Демократија је управљање циркусом из кавеза с мајмунима”, 
рекао је писац Менкен. 

Нико јасније није дефинисао у шта се може она претворити, 
као овај, код нас скоро непознат писац, а његови Американци сма-
трају га јединим достојним наследником Марка Твена.

Одељењски лист Излог, гласило трећег један одељења, доноси 
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ангажован и хумористички прилог о Инвазији, у којем аутор Ми-
лош Лолић (данас афирмисани позоришни редитељ, иначе син 
глумице Данице Максимовић), ондашњи гимназијалац, спекули-
ше куда иде новац зарађен од манифестације, закључујући како је 
професор који је организовао целокупно „клађење” зарадио толи-
ко „лове” да комотно, овог трена, може отићи у пензију.

Наравно да није било тако… А ни новца није било толико. Од 
продатих листића купљене су књиге савремених писаца, дарови 
за победнице – по избору публике (прецизније – гласача) и по 
избору жирија.

Манифестацију су, поред Наше Звездаре, пропратили листови 
Телеграф и Блиц. Млада новинарка Блица није крила одушевљење 
идејом, међутим, кад сам јој открио да смо сличну манифеста-
цију имали у Средњошколском центру „Никола Тесла” у Фочи 
још 1989. и 1990, само под називом Окупација матурант-
киња у 37 слика, одушевљење је видно спласнуло, јер, ето, то 
више није ексклузива коју је очекивала. 

Манифестација на Звездари одржана је још два пута, 1998. и 
2000, као и у Четрнаестој гимназији, под именом Инвазија ма-
туранткиња на Врачару.

Захваљујем се, овим путем, директорима Неђу Никачевићу, 
Блажу Благојевићу и Сими Ђорђићу који су подржали ове „изборе”.

Нови, „досовски” директори школа, одмах по ступању на функ-
цију, забранили су их.

ГУСТАВ КУЛОАРОВ ДУХОВСКИ

Добио сам неколико надимака од својих ђака. Први, још на 
старту педагошке каријере, у фочанској гимназији „Симо 

Милошевић” – Хорације.
Затим, у Шестој београдској гимназији – Леополд. Онда Уставко, 

Густав, а најчешће ме зову надимком – Благоје, што је, у ствари, 
само краћи облик мог ионако званичног презимена. Ја се, наравно, 
због тог не љутим, а други су, чини ми се задовољни, пошто тако 
нешто „уштеде” на словима или гласовима, а ја им се одазовем.

ЕМГЕ(И)ЈАДА – непотписана брошура (критиковао сам ауторе 
што је нису потписали, бар псеудонимом) једног одељења ма-
тураната школске 2008/2009. Делце од 15 кратких хумористичких 
прича и исто толико, додуше мање успелих, карикатура професора 
београдске Математичке гимназије, у уводнику подсећа:

„Ликови у серији су потпуно измишљени. Ако се пронађете у 
овој презентацији, припишите то параноји изазаваној манипула-
цијом масовних медија. Захваљујемо се пријатељима без којих овај 
пројекат не би угледао светлост дана”. 
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На шестој страници стајао је текст.
„Овај човек истински воли свој посао. Обожава децу, пого-

тово ону млађу, зато што су лепа и добра, а и фино се понашају. 
Професионално се бави фотографијом. Слика младиће и девојке с 
циљем проучавања везе између осећања и говора тела. Поред тога, 
он је веома шармантан и духовит. Често до суза насмеје ученике 
својим урнебесним анегдотама, чак пре него што и почне да их 
приповеда…

Мото: Ставимо га у кућни притвор.”
Хм. Причао сам им некад анегдоту из Шесте гимназије. Поткрај 

прошлог века у зборници, строга и лепа професорка латинског, 
Весна Грубор, каже млађем професору информатике (који ће убрзо 
отићи на рад у Немачку):

–Убићу те! 
Подржим је, речима: 
–Слободно га убијте, нудим Вам кућни притвор!
„Нажалост”, није га убила…

ГАЛЕРИЈА КУЛОАР – КРЕАТИВНИ 
ЛАВИРИНТ

„Душа никада не мисли без слике.”
Аристотел

Оснивањем Галерије Кулоар у Математичкој гимназији (28. но-
вембра 2007), добили смо прилику да видимо уметничка дела, 

како познатих стваралаца, тако и, младих – још неафирмисаних 
гимназијалаца и уопште средњошколаца, који су кроз визуелне 
уметности настојали да да нам представе своје виђење света и рас-
кошну палету односа у њему.

Од почетка нам је као путоказ служила констатација угледног 
редитеља (и професора) Боре Драшковића: „Напољу су остали не-
зналице медија”. Док је мото био „Галерија не чини изложбу, 
него изложба чини галерију”. Зато смо хтели, а добрим делом 
у том и успели, да на београдском Кулоаровом изразу средњош-
колаца Србије (популарном БЕОКУЛИС-у), преко конкурса, оку-
пимо што више младих, не само из Србије, него из целог региона, 
који се изражавају кроз ликовни рад, фотографију и кратки филм.

Захваљујемо се директорима Просветног прегледа, Весни Антељ 
и Горану Павловићу који су нам штампали (и спонзорисали) одли-
чне каталоге те манифестације.

Начинили смо, тако, једну широку платформу на којој су млади 
креативци у поменутим областима могли да се искажу и покажу, 
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па зашто не – и да се упореде са вршњакињама и вршњацима са 
других географских ширина и виде где су и камо стреме у овим 
сложеним временима, са све убрзанијим технолошким напретком 
и иновацијама. Но, и у таквим временима, и лавиринтима, као не-
каква константа, упркос менама и убрзањима, одржала се она Ари-
стотелова – да душа никад не мисли без слике!

Зато су отварања изложби наше Галерије увек представља-
ла мале свечаности. Уметност је важна, једноставно, јер је вред-
ност по себи. Она је јединствен извор уживања и освежавања 
маште. Стимулише развој аналитичких вештина – коришћењем 
сналажења у новим ситуацијама. Напокон, она је, недвосмисле-
но, комплементарна и са науком, јер јој нуди различите 
методе резоновања. Зато ће вас и најједноставнији „прелет” кроз 
биографије научника који су мењали свет уверити да је сваки од 
њих имао свог омиљеног сликара, песника, писца, чија је дела љу-
боморно чувао или се пак с ауторима радо дружио.

Алберт Ајнштајн је рекао да му је Достојевски више помогао 
него сам Гаус.

У склопу Галерије делује Клуб-трибина МГ (Математичке гим-
назије), својеврсни полигон културне и научне јавности, у којем 
ће професори и уметници који имају шта да кажу, пред ђацима 
изнeти своје мисли и погледе. Овим се културни контакти враћају 
на бригу о знању и култури мишљења. А то је најбољи начин да се 
унапреди отворено ширење података и побуди гостопримство и 
иновативност ученика!

Галерија је, подсетићу, отворена уз пуно разумевање тадашњег 
директора модерних схватања, др Владимира Драговића, који је 
знао, познавао и волео медије. 

Каснији директор, коме се одмах мора признати да је био вр-
стан професор математике, нажалост никада отворено и искрено 
није подржавао Галерију. Више је ценио обично „пожарство” на 
такмичењу из математике, него креативност у културној и умет-
ничкој активности Кулоара. Није одобрио чак ни штампање јуби-
ларне монографије поводом 10 година Кулоара!

На наше тражење да се ходник школе – галерија, префарба у 
бело, како би се боље презентовали изложени радови, одговорио 
је да „теткице, хигијеничарке нису за то”, бацивши нас у дилему: 
да ли је њихова стручност виша од наше (или је тако у његовој гла-
ви?)… Тако и данас помињани простор, са високом, масном лам-
пeријиом, заводљиво асоцира на заход, у старој, давно пропалој, 
Аустроугарској.

Рецимо, забранио је 4. БЕОКУЛИС из само њему знаних разло-
га. А ми смо, потом, 5. БЕОКУЛИС дочекали спремно и удружено 
са Галеријом УРОБОРОС, коју је водио велики српски сликар Ми-
лан Туцовић. Туцовић је унапредио и жири, па смо ликовне радове 
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(слике, цртеже, графике…) излагали пуних 15 дана у тој галерији, 
да бисмо се потом, опет, вратили у Кулоар.

Говори да бих те видео – каже стара изрека из античке 
Грчке, па се, ето, некако и њеним посредством, наш БЕОПС (Бе-
оградско беседништво средњошколаца Србије и региона) уклапа 
у савремену, како је многи зову, визуелну цивилизацију. Мада је у 
њему – и на почетку и на крају – реч.

Од учесника се очекује висока култура језика, стила, мишљења, 
говора… и велико ангажовање у утицању на друштвену свест. На 
поправљању данашњице и оцртавању визије будућности, а све – 
мачем речи и идеја.

Зато и од нових БЕОПС-а, очекујемо да ће бити манифестације 
које плене радознале уши, освајају срца и душе, али и подучавају. 
Очекујемо да та манифестација буде место на којем српски језик 
показује своју изражајну раскошност, аутентичност, милозвуч-
ност. Колико је матерњи језик значајан, давно је увидео Хајдегер, 
пишући о њему као – „кући бића”. У њему пребивају смисао и 
вредност једне културе, њена прошлост, али и обриси будућности.

Зато, дођите у новембру на БЕОПС – да бисте те обрисе видели, 
и читајте Огледало које објављује мудре беседе ученика.

Радивоје Благојевић
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TEMA I

ОГЛЕДАЛОВА ЛИСТА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА 

СРБИЈЕ И РЕГИОНА

Ина Мишевић, Више лица
Уметничка школа, Ниш 

Ментор: проф. Ивана Станковић
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Математичка гимназија, Београд
1330 БОДОВА1
Шеста београдска гимназија, Београд
1120 БОДОВА2
Карловчка гимназија, Сремски Карловци
800 БОДОВА3
Гимназија, Чачак
690 БОДОВА4
Филолошка гимназија, Београд
490 БОДОВА5
Гимназија Андрије Мохоровичића, Ријека
490 БОДОВА6
Гимназија Јован Дучић, Требиње
470 БОДОВА БОДОВА7
Зрењанинска гинмазија, Зрењанин
470 БОДОВА8
Школа за дизајн, Београд
450 БОДОВА9
Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад
440  БОДОВА10
Гимназија Слободан Шкеровић, Подгорица
410 БОДОВА11
Прва београдска гимназија, Београд
360 БОДОВА12
Девета гимназија Михаило Петровић Алас, Београд
355 БОДОВА13
Гимназија за талентоване ученике Бољаи, Сента
340 БОДОВА14
Средња ликовна школа Петар Лубарда, Цетиње
340 БОДОВА15
Гимназија Бора Станковић, Ниш
320 БОДОВА16
Шабачка гимназија, Шабац
310 БОДОВА17
Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац
300 БОДОВА18
Гимназија, Лесковац
290 БОДОВА19
Гимназија Светозар Марковић, Нови Сад
280 БОДОВА20

200  
НАЈБОЉИХ (НАЈУСПЕШНИЈИХ)  

СРЕДЊИХ ШКОЛА
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ОД 21 ДО 40
Гимназија Таковски устанак, Горњи Милановац
280 БОДОВА  21
Богословија Светог Петра Дaбробосанског, Фоча
270 БОДОВА22
Прва гимназија, Марибор
270 БОДОВА23
Гимназија Борислав Петров Браца, Вршац
230 БОДОВА24
Школа за дизајн Богдан Шупут, Нови Сад
230 БОДОВА25
Гимназија, Бања Лука
230 БОДОВА26
Гимназија, Пирот
220 БОДОВА27
Средња економско-трговинска школа, Тузла
200 БОДОВА28
Гимназија Свети Савa, Београд
190 БОДОВА29
Економска школа Нада Димић, Земун
180 БОДОВА30
Пожаревачка гимназија, Пожаревац
180 БОДОВА31
Мјешовита средња школа, Грачаница
170 БОДОВА32
Земунска гимназија, Земун
170 БОДОВА33

Четврта београдска гимназија, Београд
140 БОДОВА38
Средња школа примијењених умјетности, Сарајево
140 БОДОВА39
Богословија Свети Савa, Београд
140 БОДОВА40

Опћа гимназија Свети Фрањо, Тузла 
160 БОДОВА34
Гимназија Исидора Секулић, Нови Сад
160 БОДОВА35
ЕТШ Михајло Пупин, Нови Сад
155 БОДОВА36
Десета гимназија Михајло Пупин, Београд
150 БОДОВА37
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ОД 41 ДО 60

Четрнаеста београдска гимназија, Београд
140 БОДОВА  41
Гимназија, Врњачка Бања
140 БОДОВА42
Пета београдска гимназија, Београд
130 БОДОВА43
Гимназија Орце Николов, Скопје
130 БОДОВА44
Гимназија Руђер Бошковић, Београд
130 БОДОВА45
Медицинска школа Звездара, Београд 
120 БОДОВА46
Гимназија Меша Селимовић, Тузла
120 БОДОВА  47
Економска школа, Бања Лука
120 БОДОВА48
Гимназија, Живинице
110 БОДОВА49
Уметничка школа, Ужице
110 БОДОВА50
Уметничка школа, Ниш
110 БОДОВА51
СЕШ Мирко Вешовић, Подгорица
100 БОДОВА52
Митровачка гимназија, Сремска Митровица
100 БОДОВА 53
Тринаеста београдска гимназија, Београд
90 БОДОВА54
Школа за дизајн, графику и одрживу градњу, Сплит
90 БОДОВА55
Бехрам-бегова медреса, Тузла
90 БОДОВА 56
ТТПШ Деспот Ђурађ, Смедерево
90 БОДОВА57
Трећа београдска гимназија, Београд
90 БОДОВА58
Гимназија Свети Сава, Пожега
90 БОДОВА59
Гимназија Светозар Марковић, Суботица
90 БОДОВА60
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ОД 61 ДО 80

Гимназија Свети Сава Пожега

Гимназија Бечеј

Гимназија Бихаћ

Прва гимназија, Сарајево
80 БОДОВА61
Гимназија Урош Предић, Панчево
80 БОДОВА 62
Мјешовита средња школа, Бановићи
80 БОДОВА63
Гимназија Бора Станковић, Врање
80 БОДОВА64
Средња школа Муса Ћазим Ћатић, Кладањ
80  БОДОВА65
ПБТШ Димитрије Давидовић, Земун
80 БОДОВА66
Средња стручна школа, Цетиње
80 БОДОВА  67
Прехрамбено-угоститељска школа, Чачак
70 БОДОВА68
Неготинска гимназија, Неготин
70 БОДОВА69
Средњошколски центар, Фоча
70 БОДОВА70
Гимназија Филип Вишњић, Бијељина
70 БОДОВА71
ТШ Милева Марић Ајнштајн, Нови Сад 
70 БОДОВА72
Гимназија, Вуковар
70 БОДОВА 73
Медицинска школа, Добој
70 БОДОВА74
ГХМШ Милутин Миланковић, Београд
65 БОДОВА75
Гимназија Светозар Марковић, Ниш
60 БОДОВА 76
Гимназија Исмет Мујезиновић, Тузла
60 БОДОВА77
 Угоститељско-туристичка школа, Ниш
60 БОДОВА78
Гимназија, Нови Пазар
60 БОДОВА79
Техничка Школа Раде Кончар, Београд
60 БОДОВА80
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ОД 81 ДО 100

Техничка школа, Смедерево
60 БОДОВА  81
Гимназија Вељко Перовић, Сомбор
60 БОДОВА82
СШЦ Источна Илиџа, Источно Сарајево
60 БОДОВА83
Пријепољска гимназија, Пријепоље
60 БОДОВА84
Гимназија Васо Пелагић, Брчко
60 БОДОВА85

50 БОДОВА

Технолошка школа, Бања Лука
50 БОДОВА92
Гимназија, Прибој
50 БОДОВА 93
Средњошколски центар, Пале
50 БОДОВА94
Спортска гимназија, Београд
50 БОДОВА95
Девета гимназија, Загреб
40 БОДОВА 96
Гимназија Вук Караџић, Лозница
40 БОДОВА97
Ужичка гимназија, Ужице
40 БОДОВА98
Школа примењених уметности, Шабац
40 БОДОВА99
Медицинска Школа, Крушевац
40 БОДОВА100

Гимназија Цетиње
60 БОДОВА86
Медицинска школа Београд, Београд
50 БОДОВА87
Зуботехничка школа, Београд
50 БОДОВА  88
Гимназија Жарко Зрењанин, Врбас
50 БОДОВА89
Гимназија, Градишка
50 БОДОВА90
Српска  православна опћа гимназија
Кантакузина Катарина  Бранковић, Загреб91
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

ОД 101 ДО 120

Гимназија, Бечеј

Медицинске школе, Приштина – Грачаница

Гимназија Бранко Радичевић, Стара Пазова

Гимназија, Бихаћ 

Гимназија, Крушевац 

Гимназија, Младеновац

Друга гимназија, Сарајево

Гимназија Пиво Караматијевић, Нова Варош

Седма београдска гимназија, Београд

Економско-трговинска школа Паја Маргановић, Панчево

Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић, Неготин

Архитектонска техничка школа, Београд

Гимназија Танасије Пејовић, Пљевља

Друга економска школа, Београд

Медицинска школа Сестре Нинковић, Крагујевац

Медреса Гази Иса-бег, Нови Пазар

Гимназија Сава Шумановић, Шид 

Средња техничка школа Милева Марић, Тител

Економско-трговинска школа, Сопот

СМШ Иван Горан Ковачић, Херцег Нови



31

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ОД 121 ДО 140

Средња пољопривредна школа, Зрењанин 

Савремена гимназија, Београд

СТГ Доситеј Обрадовић, Темишвар 

Гимназија Прњавор

Мјешовита рударска школа, Тузла

Средњошколски центар, Рудо

Техноарт школа, Београд 

Грађевинска школа, Бања Лука

КШЦ Петар Брбарић, Травник

Техничка школа Змај, Земун

Техничка школа, Обреновац

Гимназија Свети Сава, Приједор

Медицинска школа, Пожаревац

Прва економска, Београд

Електроенергетска школа, Сарајево 

Гимназија, Смедерево

Мјешовита школа Никола Тесла, Теслић 

Графичка школа, Београд 

Прва гимназија Стеван Сремац, Ниш 

Прва сушачка хрватска гимназија, Ријека 



32

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ОД 141 ДО 160

Америчко училиште Maкедонија, Скопље 

Ваздухопловна академија, Београд 

Ваљевска гимназија, Ваљево

Гимназија Јосип Броз Тито, Скопље 

Гимназија Лаза Костић, Нови Сад 

Гимназија Патријах Павле, Београд 

Гимназија фра Грге Мартића, Мостар 

Политехничка школа, Суботица 

Прва гимназија, Зеница

Рачунарска гимназија Смарт, Нови Сад

СTШ графичких технологија дизајна и мултимедија, Илиџа 

Средњошколски центар Милорад Влачић, Власеница 

Средњошколски центар Петар Кочић, Зворник 

Средњошколски центар, Сребреница

Техничка школа, Врање 

Техничка школа, Пожега 

Техничка школа Радоје Љубичић, Ужице

Техничка школа, Ужице

Школа за текстил и дизајн, Лесковац 

ШОСО Милан Петровић, Нови Сад 
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161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ОД 161 ДО 180

Гимназија  Др Мустафа Камарић, Грачаница 

Гимназија и економска школа Бранко Радичевић, Ковин

Гимназија Мустафа Новалић, Градачац 

Гимназија Петар Кочић, Нови Град 

Гимназија Стеван Пузић, Рума 

Гимназија, Лазаревац

Друга гимназија, Марибор 

Економско-трговинска школа Јован Трајковић, Зрењанин

Економско-трговинска школа, Бечеј 

Електротехничка школа, Тузла 

Мјешовита средња електро-машинска школа, Лукавац

Медицинска школа, Бања Лука

Медицинска школа, Тузла 

Опћа гимназија, Босанска Крупа 

Средња техничка школа Михајло Пупин, Кула 

Средња школа Младост, Петровац на Млави

Турско-босански колеџ Сарајево, Илиџа 

Угоститељско-туристичка школа, Врњачка Бања 

Уметничка школа, Краљево 

Хемијско-медицинска школа, Вршац 
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181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ОД 181 ДО 200

Гимназија, Котор

Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац

Економско-трговинска школа, Пожаревац

Електротехничка школа Никола Тесла, Београд

Електротехничка школа Стари Град, Београд

Машинска школа Радоје Дакић, Београд

Осма београдска  гимназија, Београд

Основна и средња школа Петро Кузмјак, Руски Крстур

Пољопривредна школа са домом ученика, Ваљево

Прва техничка школа, Крагујевац 

Средња мјешовита школа Данило Киш, Будва 

Средњошколски центар Василије Острошки, Соколац

Средњошколски центар Светозар Ћоровић, Љубиње

Средњошколски центар 27. јануар, Рогатица

Стручна и техничка школа, Дервента

ТШ Михајло Петровић Алас, Косовска Митровица

Хемијско-прехрамбена школа, Београд

Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар 

Школа за дизајн текстила, Београд

Школа за негу лепоте, Београд
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ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Часопис Огледало сачиниo je ранг-листу средњих 
школа Србије и региона на основу учешћа у четири 
БЕОГРАДСКА ОГЛЕДАЊА – надметања које организује 
у три категорије: песма, кратка прича и есеј;  три БЕ-
ОГРАДСКА ЛИСТАЊА средњошколских листова (БЕЛ-
ЛИСТ) и учешћа на БЕОСЕФ-у – Београдском Огледа-
ловом средњошколском фестивалу кратког филма. 

Поред тога, у бодовање су уврштене и манифестације 
у склопу Галерије Кулоар Mатематичке гимназије из 
Београда: БЕОПС – Београско беседништво средњош-
колаца (3, 4, 5, 6 и 7) и БЕОКУЛИС – Београдски Куло-
аров израз средњошколаца у медијима: ликовни рад, 
фотографија и кратки филм (7, 8 и 9).

Бодују се награде, похвале, објављени радови и учешће 
на пет међународних конкурса, затим сви објављени 
радови у Огледалу, како ученика тако и професора, у 
периоду од школске 2014/2015. године до данас.

Редакција, наиме, жели да охрабри ученике и настав-
нике да учествују на будућим конкурсима  и  сарађују 
са часописом Огледало, јер тако доприносе и угледу 
своје школе. 

 
Редакција ОГЛЕДАЛА
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TEMA II

4. БЕОГРАДСКО 
ОГЛЕДАЊЕ:

КРАТКА ПРИЧА

Теодора Вучковић, Кућа на води,
Земунска гимназија, Београд 
Ментор: др Војислав Клачар
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НА ЧАЈАНЦИ 
КОД ВАЈЛДА: 

НИХИЛИСТИЧКА 
РАСПРАВА

Прва награда 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

О чи Лорда Хенрија Вотона светлуцају загонетним сјајем док се 
журним кораком примичем његовом столу, заобилазећи даме 

са раскошним лепезама и наочите мушкарце озбиљног изгледа. 
Кроз дим његове цигарете чини ми се да видим како му се крајеви 
усана извијају у циничан осмех.       
    "Међувременске турбуленције”, мрмљам готово посрамљено у од-
говор на његову нему примедбу и седам наспрам њега.

„Кашњење је одраз неодговорности и непоштовања”, смеши се 
он са поругом у гласу. Гледам га испод ока док батлер приноси чај.

„Понављаш моје речи”, одговарам напослетку смркнуто.
„Да ли то значи да их повлачиш?”
„Наравно да не, али…”
„Али?”
Фрустрирани уздах отима ми се из груди. Он се смеје.
„Људи су тако интересантна бића”, наставља, машући вагнеров-

ски упаљеном цигаретом од које је атмосфера болесно загушљива. 
„Имају ту моћ да никад ни за шта нису криви. И увек су у праву. Чак 
и када нису, они пронађу начин да буду!”

Игноришем његов мали тријумф: „Да ниси видео Базила у ско-
рије време?”

Покушај промене теме разговора је трапав и провидан, али овога 
пута, на моје олакшање, он се чини спремним да пређе преко тога уз 
благо одмахивање главом и пригушен кикот.

„Не памтим када сам последњи пут видео нашег драгог сликара. 
Дешавало се и раније да нестане, али никад није био одсутан ово-
лико дуго. Ни Доријан, изгледа, не зна ништа више од мене. Драги 
Базил је у потпуности запоставио своје пријатеље. То је крајње не-
одговорно с његове стране.”

Увежбаним покретом приноси цигарету уснама, увлачи дим и 
испушта га кроз уста. Освета је подла, али елегантна. Облак дима не 
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запахне ме посред лица, већ пролази постранце, али је ипак усме-
рен довољно прецизно да ме очи запеку. Кашљем.

„Налазим да је цигарета оличење савршеног ужитка”, каже нон-
шалантно. Очи, налик на мачје, играју му враголасто. Фиксира их 
на мом лицу.

„Чини ми се да ти читав свој живот подређујеш уживањима, 
Хари”, узвраћам с прекором када коначно повратим дах.

„Истина! Уживање је једино што овај мучан, досадан живот 
чини иоле подношљивим. Ради њега једино и вреди живети. Ја сам 
се у потпуности посветио уживањима. Пажљиво их изучавам, шта-
више. И Доријан дели моје мишљење. Треба да чујеш шта он има да 
каже о томе! Он је у свом хедонизму отишао још даље од мене…”

„Ја мислим, Хари, да је Доријан, у ствари, дубоко несрећан.”
„Бесмислица! Доријан нема ама баш никаквог разлога да буде 

несрећан. Напротив - он поседује једине две ствари које у животу 
збиља вреди поседовати: младост и лепоту. Цео свет је његов. Бити 
несрећан у младости је апсурдно! Када је човек млад, његов поглед 
усмерен је на будућност. Он још увек нема прошлост иза себе на 
коју би се осврнуо или над којом би проливао сузе. Човек је само 
у старости несрећан, и то увек из једног од два могућа разлога: он 
пати због онога што је у младости учинио, или пак за оним што 
није.”

„Не могу се сложити с тобом, Хари. Младост није увек тако без-
брижна и бајковита каквом је ти представљаш. Уме да буде и свире-
па и болна. У времену из којег ја долазим, најтеже је бити млад и очу-
вати младост у себи. Млади људи су под непрестаним притиском са 
свих страна, а ипак пуни полета и животне енергије која је њиховим 
годинама природно својствена. Њихове чежње су неизмерне, жеље 
велике, а очекивања – још већа. Њихови снови и наде сударају се са 
суровом реалношћу и због тога су већином неостварљиви. Није све, 
како многи кажу, лако кад си млад. Прочитала сам нешто о томе 
недавно у једној фантастичној књизи – у младости, каже, ране брже 
зацељују, али јаче боле. И то је истина, Хари. Трновит је пут одрас-
тање, а искушења су снажна и на сваком кораку…”

„Ја обожавам искушења! Искушења доносе узбуђење и разбијају 
монотонију живота. С њима у пару увек је и она слатка краткотрај-
на неизвесност, присутна тек толико да човеку заголица машту и 
покрене оно судбоносно питање А шта ако…?, након којег је одго-
вор брз и очигледан – препустити се.”

„Препустити се?!”
„Та наравно! Једини исправан одговор на искушење јесте управо 

прихватити га оберучке и примити све што оно нуди.”
„Али у том случају, не остаје простора за усавршавање, за напре-

дак! Искушења су та која нас челиче, која нас брусе. Она обликују 
нашу личност. Па сам Черчил је рекао…”
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„А ко би тај уважени господин Черчил могао бити?”
„Ох, Хари, свет твога времена тек треба да чује за њега! Черчил је 

један од највећих умова…”
„Ако је тако, молим те да га више не спомињеш! Не могу да под-

несем да слушам о даровитим и интелигентним људима. То чини да 
се осећам инфериорно.”

„Не буди такав нарцис, Хари! Треба да чујеш ово што хоћу да ти 
кажем. Черчил је једном рекао да је напредовати исто што и мењати 
се, а да је бити савршен исто што и мењати се често. Непрестано 
размишљам о томе. Чини ми се као да је тај човек у две реченице 
објаснио тајну живота!”

„Тајну живота, ни мање ни више!”, смеје се он. „Сада се ја не могу 
сложити с тобом, драга моја. Приступ животу уваженог господина 
Черчила тако је жалосно погрешан! Он живот узима преозбиљно. 
Само човечанство себе узима превише озбиљно. То је грех који је 
наследио свет. Да је прачовек умео да се смеје…”

„Знам, знам – историја би пошла другим током. Увек то говориш. 
Али ја мислим да је човек некада умео да се смеје, само је временом 
заборавио како. Људи мога доба више се уопште не смеју, Хари, и то 
ме озбиљно плаши. Сви су усредсређени само на негативно, а скло-
ни су једино осуђивању и изругивању оних малобројних оптимис-
тичних душа. Понекад се осетим као да је бити срећан непожељна 
ствар – људи не воле да виде осмех на туђим лицима. Mисле да тај 
осмех некако угрожава њих саме.”

„И опљачкани који се насмеши од лопова нешто украде…”
„Молим?”
„Шекспир”, одмахује руком. „И ниси у праву – човек се никада 

није смејао. Да јесте, он себе не би називао савременим. Не постоји 
савремени човек. То је само термин којим људи у свакој епохи себи 
дају за право да се осећају супериорним у односу на своје претход-
нике, као да будућност сама по себи доноси искључиво напредак. И 
пећински човек је за сопствена поимања био најсавременије биће – 
и ко смо ми да му противуречимо? У својој савремености нисмо се 
удаљили ни за педаљ од њега.”

„Како си ти пун парадокса, Хари! До малопре си ми говорио о ужи-
вањима и лепоти младости, а сада се дотичеш најмрачнијих филозоф-
ских питања над којима би здрав човек сместа пао у егзистенцијалну 
кризу. Изнова ме одушевљаваш, Хари, али понекад те се и плашим. 
У теби чуче један тврдоглави хедониста и непоправљиви нихилиста.”

„Ја обожавам парадоксе! У њима изнова проналазим одговор 
на многа питања. Можда и јесам нихилиста, као што кажеш. 
Као и сам живот, парадокси стреме бесмислу у којем се све ап-
солутно поништава. Природне науке поткрепљују ову теорију – 
негативне и позитивне вредности срећу се у једној мртвој тачки, 
а то је нула. Нула је еквивалентна Ничему, а за човека то Ништа 
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представља управо смрт. И то је заиста истина, све до последње 
речи; баш сам о томе слушао пре неки дан од једног свог прија-
теља математичара.”

„Не сумњам да јеси, али сада бих већ морала да кренем. Повра-
так у будућност уме да потраје, а ионако се не бих усудила да се 
с тобом упустим у расправу о математици – на том пољу нисмо 
ауторитет ни ја, а ни ти.”

Устајем и осврћем се по богато осветљеној просторији пуној 
званица, отмених и ексцентричних људи у маси која непрестано 
таласа и покреће се. У том мору лажних осмеха, скупих одела и 
фине чипке једна прилика одудара од блештаве једноличности и 
запада ми за око. У усамљеном углу просторије, за малим столом 
на којем нема послужења, седи старији господин тужног изгледа. 
Његов сетан поглед лута по присутнима. У први мах не успевам 
да га препознам.

„Ко је оно, Хари?”
„Онај господин што седи сам? Зар је могуће да не знаш! Па то 

је наш домаћин.”
„Домаћин?”
„Господин Оскар Вајлд.”
„Немогуће! Погледај га. Он изгледа болесно.” У тај мах јави ми 

се једна мисао. „У којој смо ми години, Хари?”
„Хиљаду осамсто деведесет деветој. Зашто?”
Бацам још један поглед на усамљеног генија и тужно кли-

мам главом. „Он пати од менингитиса, Хари. Њему није још 
дуго остало…”

„То би била велика штета. Ценим да је јако популаран. Он 
приређује ове чајанке. Нико га заиста не познаје, у ствари. Ни-
кад ни са ким не разговара, вазда седи сам и само посматра 
свет око себе. Нико га и не примећује. Људи само кажу: „Иде-
мо на чајанку код господина Вајлда.” Долазе и одлазе, а нико 
никад не пита за свог мистериозног домаћина.”

Ова последња изјава измамљује ми осмех на лице. „Је ли то 
могуће, Хари?” Смејем се. „Па он је као Велики Гетсби!”

„Као ко?”
„Заборави. Можда га једног дана и сам будеш доживео. 

Могу ти и ја испричати, уосталом, ако баш желиш. Али то је 
већ прича за неки други пут…”

Ана Ефендић 
IX гимназија Михаило Петровић Алас, Београд

Ментор: проф. Наташа Марковић Атар
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OGLEDALO

 (NE)MOĆ

Druga nagrada 4. BEOGRADSKOG OGLEDANJA

Sunce se lenjo izdizalo iznad brda, plaveći šumu svetlošću i kupajuću je 
u lepoti jutra. U pećini, vešto skrivenoj, svetlo se oprezno probijalo, i je-

dan maleni zrak zastade na nežnoj, vučjoj njušci. Štene lagano podiže šapu, 
pospano mašući njome ispred još zatvorenih očiju. U tom času, nadvijajući 
se nad usnulim mladunčetom, senka se tiho ušunja u skrovište.

„Ustani!”, mlad ženski glas prolomi se kroz pećinu, činilo se, toliko 
glasan da se kamenje počelo odvaljivati od zidova.

„Se-sestro?”, gotovo bebeći, muški glas pospano je oslovi. Ona mu 
samo udeli pogled, besan i preteći, kakav je oduvek bio. Glavom pokaza 
na otvor njihove male pećine, govorećimu da je prati, pre nego što je 
i sama izašla. On proguta knedlu u grlu pre nego što krenu za njom. 
Retko je izlazio napolje.

Uhvativši korak sa njom, odluči da pita ono što ga je kopkalo: 
„Lupa?” 
Osmotri je, iščekujući sa strahom njen u reakciju. Kada je ne dobi, 

odluči da postavi pitanje:
„Kuda idemo?”
Pogleda je nesigurno, pitajući se da li je trebalo jednostavno da drži 

njušku začepljenu.
„Danas ćes naučiti da loviš”, reče, ne pridajući toj izjavi nimalo važ-

nosti koju je nosila.
„Jedva čekam!”, mališan uzbuđeno uzviknu uz širok osmeh. „Ali šta 

je lov?” Na ovo Lupa zasta, iznervirano odmahujući glavom. Zaželi da 
mu objasni, ali u tom času ona uoči mladog belog zeca u blizini. Nasme-
ši se. Zašto bi mu objašnjavala osnove kada ih može sam naučiti.

„Saznaćes”, prošaputa, smešeći se zlokobno. „Prišunjaj se tom zecu”, 
naredi. Blago ga gurnu napred, ali njegove šape ostaše ukopane u zemlji, 
okovane strahom. Male kandže behu zarivene u tlo pod njim.

„A-ali kako?”, nesigurno je pogleda, strahujući daleko više od njenog 
odgovora nego od datog zadatka.

„Bilo kako!”, zareža – njegov kukavičluk već poče da je nervira.
„U redu, u redu.”
On uplašeno odskoči dalje od nje. Duboko udahnu i polako priđe 

zecu. Bela životinjica je bila čak mlađa od njega, i nije ni primetila kada 
joj je prišao.
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OGLEDALO

„Zdravo.” Mladi vuk se nasmeši. Zečić se polako okrenu ka njemu, 
i videvši predatora iza sebe, odskoči u najbliži žbun.

„Čekaj! Nemoj da bežiš.” Pričao je žbunu, pošto nije znao gde je 
stvorenje pobeglo.

„Zašto bih to uradio? Ti si vuk!”, uzviknu iz i dalje neotkrivenog 
skrovišta. „Vukovi jedu zečeve.”

Mladunac promisli malo pre nego što mu se obrati opet:
„Ali da sam želeo da te pojedem, ne misliš li da bih to uradio pre 

nego što si me primetio?” Blago se nasmeši.
„Moguće…”, zečić prošapta za sebe. „Ali možda je sve ovo deo tvog 

plana!” Lišće je šuštalo, lagano se njišući dok je govorio.
„A možda ovaj vuk samo želi da ti priđe?” Mališa se ponovo nasmeši.
„Da! Da bi me pojeo!”, uzviknu uplašeno.
„Molim te, izađi. Obećavam da neću to uraditi. Sve što je trebalo 

da uradim jeste da ti se prišunjam”, objasni mu, lagano pružajući šapu 
ka žbunu. Zec oprezno gurnu glavu kroz listove svog zaklona, dobro 
zagledajući mladunče sivog krzna pre nego što je izašao pred njega.

„Ti mora da si najčudniji vuk kog sam ikada video.”
„Hvala!”, nasmešio se anđeoski. I repić mu radosno zaigra.
„To nije bio… nema veze”, zečić odmahnu šapom, skrenuvši pogled.
„Za ime očnjaka, šta on to radi?!”, Lupa prošaputa u neverici, pra-

zno zureći u… šta god da se upravo dešavalo par metara dalje.
„I dalje ne razumem zašto bi vuk želeo da priča sa svojim ručkom?”, 

upita ga ponovo, i dalje pažljivo osmatrajući okolinu. Shvatio je da ne 
mora da se plaši predatora ispred sebe.

„Ja nisam samo vuk. Imam ime, znaš?”, vučić uvređeno odgovori i 
ponosno podignu svoju glavicu ka nebu.

„U redu”. Životinjica belog krzna prevrnu očima. „Kako se zoveš?”
„Očnjak”. Anđeoski osmeh ponovo mu prekri lice, a njegov sivo-be-

li repić ritmično igraše na vetru. Njegova njuška još čežnjivo pokaziva-
še ka oblacima. Zec nije reagovao, pa Očnjak spusti glavu, gledajući u 
njegove sitne plave oči.

„Vidiš? Zato što imam…” Otvori svoje čeljusti, naglo zagrizavši 
vazduh ispred manjeg stvorenja.

Zečiću se oči raširiše u strahu, zureći u vuka. Ovo ga natera da se 
seti da predator stoji ispred njega.

„Da. Da, shvatam”, uplašeno odgovori, izmakavši se. „Samo, molim 
te, nemoj više nikada to da uradiš”, drhtao je dok je izgovarao ove reči.

„Dovoljno sam videla”, Lupa zareža i preteći ukopa kandže u zemlju. 
U dva skoka, ona se nađe između dva čudnovata prijatelja. Nared-

nog trenutka, njene čeljusti sklopiše se oko nežnog zečijeg vrata. Ona 
hladnokrvno baci krvavo telo ispred svog brata.

„Da li je to bilo toliko teško?”
„Ja… J-ja. K-kako si mogla?” Očnjak je pogleda… sa suzama u očima.
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OGLEDALO

„Slušaj, mali! Oni su plen, a mi ih lovimo i jedemo. I nema ništa što 
možeš da uradiš kako bi to promenio. Tako mi živimo, i tako oni žive”, 
objasni mu, gledajući ga hladno.

Ponovo pogleda belog zeca. „Ponesi ga”, naredi i krenu.

Anja Danojlić
X gimnazija Mihajlo Pupin, Beograd

Mentor: prof. Ljiljana Šobić
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У ТАЈАНСТВЕНИ ЧАС 
НА ТАЈАНСТВЕНОМ 

МЕСТУ

Трећа награда 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

Зима. Четири поподне, а напољу већ мукли мрак. Сама код 
куће, гледам у прадедину прашњаву лампу како се бори да 

надјача мрак утробе хладног дома. Језа, стара пријатељица, до-
шла је непозвана.

Зачух ломљавину порцеланских тањира, отварање фиоке са 
прибором за јело, нож како лагано клизи међу осталим виљуш-
кама, кашикама… Затим, корак, па још један. Већ између трећег 
и четвртог истрчавала сам кроз стражња врата. У папучама и 
собном мантилу јурим кроз жбуње иза куће које води у сабласну 
шуму где ни сове ноћу не залазе.

Чује се само моје пригушено дахтање, изнемогло од трчања, 
хладноће, страха… У свој тами јурила сам бесмислено, само што 
даље и што брже. Чим угледах први трачак светлости тело је само 
лренуло за њим, као да ће ме једна новогодишња сијалица или 
чак улучна лампа спасити од уљеза из моје кухиње. Набасала сам 
на мали део ливаде уметнут међу густим дрвећем и непријатељс-
ким жбуњем, а на средини, пањ. Само пањ. Као да је говорио: 
„Овде и нигде више”. Било је јасно као дан, или бар јасније од 
измаглице из које сам избила. Наједном се видео мали зрак свет-
лости допирући са најмањег года оскрнавњеног дрвета. Малим 
корацима, услед изнемоглости свога бића, пришла сам непозна-
тој искри. Свитац. Мали, безначајан, спокојан, живео је само за 
себе, и за сваког другог.

Одједном, хиљаду малих, великих, разјурених, хитрих, искри-
чавих свитаца излетело је ниоткуда осветљавајући површину 
густо збијених јела и болних непријатељских жбунова. Хиљаде, 
милиони, милијарди звезда сијало је око мене у већ непознато 
доба дана или ноћи, на месту где ни вуци не би растрзали свој 
јадни плен. Лете, скачу, јуре у две хиљаде деветсто седам праваца 
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и смерова, као да се и ја са њима полако одмичем од неистраже-
ног тла ка искри најсветлијој од свих, тако златној, пуној, иако 
незамисливо далекој, сигурној.

Мрак. Издах, последњи. Крв већ ледена слива се низ бодеж не-
позваног госта у мојим леђима. Кап по кап, као стара заврнута 
славина, чујем како сипи над осушеном травом. То је то. Овде и 
никад више.

Тијана Бојовић
X гимназија Михајло Пупин, Београд

Mентор: проф. Љиљана Ђурђевић Стојковић
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Милан Павловић, Пејзаж
Школа за дизајн Богдан Шупут,  

Нови Сад  
Ментор: проф. Соња Ардан
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ВАПАЈ ТИШИНЕ

Похвала 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

I

Сјећам се да сам се те вечери кући враћао отежаним кораком, 
као да сам на ногама вукао сав терет овог свијета, по први 

пут не размишљајући о оном који ми је годинама стајао у груди-
ма. Ваљда зато што ми више није био стран. Зато што сам га свако 
јутро облачио, ноћу скидао, предвече хранио и њиме се умивао. 
Срце ми је дамарало у мислима које су једва имале неког облика, 
неке боје или значења. Страхиња је ходао поред мене у обамрлој 
тишини. Можда је размишљао шта ће вечерати или колико ће 
својих јабука сутра продати.

- Што се вучеш, боли ли те нешто?
Ипак није био предан бризи о себи.
- Не боли. Мора да је до времена, тешко је – закључио сам.
Оно истина, вријеме јесте било влажно и суморно. Над насељем 

се још у рано јутро надвило сивило и пријетња кише у зраку, мада 
сам тек тада почео да осјећам по коју кап. Леден вјетар обавијао ми 
је тијело, па сам од хладноће већ доста и отупио. Нисам то хтио 
приписати осјећају губитка који ми је стезао плућа све више са сва-
ким кораком ближе мојој улици. А знао сам да је требало. Знао сам 
да мрзнем одвећ цијели дан изложен шибању вјетра продавајући 
оно несрећно воће и ко зна шта све још, а да му леден дах дотад ни-
сам ни осјетио. Али наставио сам да лажем себе и у ћошкове душе 
гурам оно најсигурније код сваког човјека – предосјећај за несрећу 
или болест. Да сам га прихватио, надао бих се болести. Несреће сам 
у животу имао довољно да бих оправдано ткао такву наду и мисао. 
Али Милена ми није допуштала да тако размишљам. Не тог дана, 
не док смо живи и несрећне године лијечимо једно другом.

- Шути, молим те. Само шути! Не знаш шта причаш… – го-
ворила би ми док јој слушам повријеђеност у гласу. Знао сам да 
она зна шта говори, да је због болести и ко зна чега неоткривеног 
сахранила своју најближу породицу. Знао сам и био себичан, раз-
мишљао само о свом олакшању и свршетку, као да ми срце већ 
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одавно није у њеним рукама, а њено у мојим. Био сам немоћан 
предати се када ми је душу крпила она, иако је било поноћи и 
зора када бих сав свој бијес, од ових година које сам горко нази-
вао животом, сваљивао на њу. Зашто ме само не пусти! Ја сам на-
ивна будала, безгранично заљубљена у два свијета – смрт и њене 
руке које ме од смрти удаљавају.

Изненадни звук грмљавине пренуо ме из усковитланих мисли. 
Страхиња је ходао два корака испред мене жустро причајући о 
нечему. Бог ће га знати гдје је стигао. Ја знам да смо управо скре-
тали поред куће нашег свештеника улазећи у улицу коју од моје 
дијели још само једно скретање на лијево. Мислим да никада 
нисам био свјеснији оронулости Лалине куће, Петрове терасе са 
зарђалом оградом или оног раскошног кестена над трулом дрве-
ном клупом. Мислим да никада нисам био свјеснији близине мог 
дома Стралетовој тезги и то ме је бринуло. Зашто сам одлагао 
долазак кући? Шта ме је чекало тамо? Да сам само знао…

II
Милену сам упознао у јеку црног рата, прије шест година, окто-
бра 1944. Тачније, пронашао сам је. У чврстој, али тужној Бањој 
Луци; у бијегу због лудости или храбрости, ни данас не знам; у 
уској уличици Соколског дома; у немирним таласима мојих по-
треба и слабости. И сада је видим како свом силином бјежи од 
двојице усташких војника, не осврћући се ни на једну секунду за 
собом. Танко тијело јој је под поцијепаним мушким панталона-
ма и у њих утрпаној прљавој, некада бијелој, кошуљи која се није 
много разликовала од кошчатих прашњавих образа сакривених 
под праменовима косе скупљене под црни шешир. Изгледала је 
као да је прешла све војничке ровове овог свијета. А, у ствари, 
прешла је нешто много веће и теже. То сам сазнао оног дана када 
јој се душа расула на мојим њедрима, два пуна мјесеца након што 
ме је угледала, а ја дисао и писао о њој. Само њој и њеним пркос-
ним сузним очима.

Тог дана, док сам припремао штампање текста испуњеног ре-
довима побуне, очаја и љубави за овај јадни народ којем је утјеха 
била потребна више и од корице хљеба, она је трчала са главне 
жељезничке станице. Тог поподнева усташка војска слала је низ 
вагона нових логорских затвореника, колико сам знао, у Доњу 
Градину. Миленине руке и она поменута лудост или храброст тог 
дана су спасавале дјецу од одласка у смрт. Са станице је успјела 
извући десет невиних душа када је ухваћена у свом „злочину” и 
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када се дала у бијег. Два мјесеца касније сазнао сам, кроз њене 
болне јецаје, да је то био само један од низа таквих поступака. 
Није радила сама, што, вјероватно, и јесте начин на који је до-
шла до самог логора и постала жртва тамошњег пакла и најцрње 
људске мисли и дјела. Постала жртва самим чином гледања тог 
мрака и не усуђујући се помислити шта су онда били они који су 
у тај мрак упадали.

- Можда би било боље када би за оно тамо постојале ријечи. 
Значило би бар да је људском разуму прихватљиво или обрадиво. 
Ово, Коста, није! Ово не може да објасни ниједан ум, ниједан, 
па чак ни ум крвника понаособ! А чак и да то уради, разумио би 
га само онај ума болесног као и његов што је! – већ је од силине 
љутње и немоћи почела да губи глас у дубоким дрхтајима. Чекао 
сам. Бићу ту када јој се зид срџбе и страха сруши. Бићу ту и по-
крићу је стрепњом од јуче и љубављу од читавог живота.

III
Али наши животи прекинути су оног часа када су нам кољена, 
под крвљу умрљаном логорском одјећом, дотакла оштро тло за-
борављене земље. Милена и ја ухваћени смо почетком наредне, 
1945. године и послани у Јасеновац – пакао свјетских размјера и 
станиште најмучнијих људских година. Па зар човјек човјеку то да 
уради? Па зар смисао смислу бесмисао да подари? Милена, свако 
вече надао сам се да сам удахнуо посљедњи пут. Вапио сам за тим 
оног момента када би ми тијело, заједно са ваздухом, испуниле 
успомене и сјећања минулих два мјесеца који су текли као најспо-
рије деценије, које сам осоро и са толиком горчином у устима на-
зивао животом. Тада би ми се приказивале очеве жуљевите руке 
и твоја одјећа с видљивим бијелим траговима брашна, које су се 
тако скромно и мило будили сваког јутра, изнова и изнова, како 
би нам обезбиједили хљеб и тада моје оштрице нагло отупљеше. 
Сјетио сам се пркоса тамних очију које су тако иронично сијале у 
оној тами и упорно дисале у мртвилу. Обузимала би ме хладноћа 
и само бих дрхтао под тежином проживљених година. Не знам, 
Милена, да ли ме је страх оживјети или проживјети их још јед-
ном. Хтио сам се само предати иако је сва моја снага и моћ одавно 
била у другим очима, што ти никада нисам замјерио нити рекао, 
јер толики дио предивних ствари увијек је носила тишина и само 
зато, само овај пут, волио бих да сам ти све могао рећи додиром. 
Ти би разумјела и ја бих зато, тако, изнова и с толиком чежњом, 
слао искре свега неизговореног, негдје, некоме, гдје сам се надао 
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да ћеш бити ти, чекајући мене. Хтио сам само одустати, Лена. 
Само једном, само тај пут. Али су ме упорно оживљавале мрве 
сјећања на трнце који су путовали мојим тијелом сваки пут када 
сам био на корак од посустајања и када бих неповратно клецао и 
падао уморним костуром на оштар бетон.

- Ти мораш побиједити зло. Бог је одавно заћутао - То си била 
ти. Твој глас. И милион пригушених јецаја…

Срце ми је било једна стијена на коју су навирали таласи мр-
жње и дубоке туге. Живот је стао. Сваки смисао, свака мрви-
ца људскости нестали су. Свако мртво тијело, свако изгубљено 
дијете, сваки потез ножем и успутно силовање, сваки болан јаук, 
врисак или суза, сваки посљедњи загрљај и заборављен додир 
убијене мајке, сав очај, мртвило и отупљелост људска, пораз су за 
сваки дан што долази! Пораз су за сваку генерацију која на овом 
темељу настане, а срамота за сваку која на њему остане! И када 
зарђа посљедња нада, када се истопи раскош лажи, када горка 
срећа престане да кружи…Коме ћемо, Лена, ако не човјеку? Не 
Србину, Хрвату или Муслиману – човјеку!

Мој и животи хиљаде логораша заустављен је кочницом му-
чења, а начин да га покренем био је срећа коју, засигурно, нико 
није имао у рукама изопаченог нацистичког ума. Да сам само, и 
даље, могао, у рано јутро, чути очев храпав глас како ми изговара 
име и тешком руком додирује њежно по коси, онолико колико 
је он умио и знао. Да сам само могао остати у времену прљавих 
руку од пијеска и блата оближњег игралишта, а не крви једног 
народа. Да сам само могао дисати слободно и бити слободан… 
Да сам само могао сваки дјечији осмијех да вратим и сваку бол 
утишам, старијем да кажем „оставите камење, раку и ране, Ваше 
је да причате приче оној дјеци”, теби да кажем „остави, твоје је да 
нам чуваш дјецу”. Да сам само могао вољети своје и живјети на 
свом, своју вјеру, своје коријење и свој народ без да ми то читав 
низ година и деценија отимају. Да сам само могао…И да тај Бог 
само није заћутао…

IV
Кроз маглу видим њену руку како допире, обухвата моје дрхтаје 
и прислања их уз себе, бојажљиво, а храбро, пуна стрепње, а 
одважно. Била је гласни борац упорно бацајући камење огавне 
истине која јој се гадила нацистима у лице. Лијечила је својим 
ранама, тугом крпила бол, нијемо дрхтала пред животом црве-
нила. А сада јој је тијело висило на греди наше хладне собе. Њене 
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бијеле руке поред модроплаве сукње, исте боје као њено лице, 
пуно ничега, пуно одласка, с одбљеском мог лома и горчине. И 
док су крупне капи квасиле тло и свирале задњи марш на нашем 
прозору, мој предосјећај више није био то, осјећај. Био је слика 
смрти пред мојим очима, изгубљена лађа на туђим морима.

Упознао сам једног анђела у паклу. Упознао чисту душу у на-
гомиланој трулежи. Таквој јој се предао. Такву љубио, чувао и 
грлио. Такву изгубио. Мој вољени бескраје, нама је наша љубав 
довољна. Оживио сам и посљедњи пут издахнуо.

Андреа Јеремић
Гимназија Бања Лука

Ментор: проф. Дуња Илић
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НИКО ДА СЕ СЕТИ

Похвала 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

„Загрли ме јако”, кажем, „Нисам спремна да будем сама, немој 
да ме пушташ да лутам.” Кажем. И онда се загрлим најјаче 

што могу, да не бих била сама, да не бих остала без дома.
И сваког дана гледам у празне зидове моје собе, осли-

кам их у глави да не би били празни као људи око мене, ја 
са њима разговарам јер најбоље слушају. У мислима и ван 
њих, у свету и ван њега, ко сам ја да заборавим себе? У раз-
ним аспектима живота заборављам ко ми је најбољи прија-
тељ, заборављам снове које сањам и будим се тек да бих 
отворила очи. А онда, запитам се тако зашто, зашто би све 
пало у воду само зато што не могу у тренутку да се сетим ко 
сам? Зашто бих изгубила себе тражећи се у неким другим 
људима или тражећи неке друге људе? И сви су у некој гуж-
ви, сви негде јуре, а ја сам у стању стајати на улици дани-
ма, чини ми се, ако ми је потребно, само да бих удовољила 
својој, можда мало лудој, потреби да се нађем. И није лако, 
али се борим.

„За шта се ти то бориш уопште?” Људи питају чудним 
тоном и упиру збуњујуће погледе ка мени, а ја бих се ипак 
само сакрила и никада не бих одговорила на питања. Али 
ето, не борим се ни са ким, борим се са собом да бих могла 
да се сетим, да бих могла да причам. Борим се са собом јер 
сам најтежи противник у мом животу. А нико се себе ни не 
сети, нико себе не загрли и нико се не бори. Све је некако 
сићушно и небитно, као да је све важније од нас самих. И 
нико да се сети да самом себи допусти да буде тужан или 
срећан.

„Обећаваш?” Питала сам једном неког…”Обећавам!” И 
исте секунде се обећање разбило у зилион малих комада, а 
ја сам само хтела да проверим оданост.

„Обећаваш?”Али, овог пута упитах себе…”Обећавам!” 
И живим и волим и поштујем обећање као да је светиња, 
као да нема важније ствари. И сваки дан се сетим, макар 
на трен, свог обећања, да бих се сетила ко сам, да бих знала 
куда да идем.
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И много је тешко… Тешко је гледати исто лице сваког 
јутра и вечери у огледалу јер оно готово никада није потпу-
но исто. Тешко је гледати то тело и ходати њиме исто сваког 
дана. Теже од свега је то што нико да се сети свега тога, нико 
да се сети обећања. Али, најтеже, нико да се сети себе…

Пола Спасојевић
Уметничка школа Ниш

Ментор: проф. Марија Глиџић
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КОВАНИЦА НА ЗЕМЉИ

Похвала 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

„Aлбанска голгота, сине. Ране су и даље свеже, не престају да 
боле… Зима. Тихо је, превише тихо. Ваздух тежак. Све је 

равно, нема поглед од шта да се одбије. Свуда око мене блато и 
магла. Синоћ је падала киша. Време као да предосећа неку велику 
несрећу. Сунце се полако уздиже изнад хоризонта. Мирис. Језа. 
Време је да се крене. По последњи пут гледам село. Мало, успава-
но, још увек безбрижно село. Сећам се, било је двадесет и четири 
куће. Много деце. По последњи пут видим своју кућу, оронулу, 
старих врата, накривљен оџак и недовршену тарабу с леве стране. 
Покушавам све да запамтим. Куће се нижу, а пут бесконачан… 
Одлазим, одлазим не знајући да ли ћу се икада више вратити.”

Србија је одавно ушла у Први светски рат, највеће крвопро-
лиће које је свет до тада видео. Крви, туге и безнађа на све стране. 
Држава је објавила повлачење. Нападнути са свих страна. Један 
део војске, деце, стараца и жена, повлачи се преко Албаније.

„Имао сам ту несрећу да и ја кренем са њима. Понео сам кору 
хлеба. Напустио сам дом. Морао сам. Нисам имао избора. Опро-
сти ми, сине. Ти и твоја мајка не бисте преживели.”

Било је захтевно организовати пресељење читаве једне држа-
ве. Све институције и државни органи са благајном, кренули су 
пут бестрагије. Сељаци су повели и оно мало стоке што су имали. 
Међутим, стока није успела да преживи ни недељу дана. Нада, 
родољубље и понос, водили су народ ка слободи. Био је ово пут 
ка обећаној земљи, ка повратку у обећану земљу, земљу Србију.

„Већ наредне недеље, стигли смо пред врата пакла. Врхови 
планина простирали су се у недоглед. Дувао је хладан ветар. Иза 
нас смрт, пуцњава и рат. Испред нас смрт, гробница и снег. Ко-
лоне деце марширале су поред нас. Њихове погледе никада нећу 
заборавити. Црвени носеви, свеже промрзли од зиме и те очи. Те 
очи пуне патње и бола. Сузе. Ништа ми више није остало.”

Непрегледни редови људи, месецима нису стајали. Одећа се 
брзо цепала. Погнутих глава ишли су напред, слепо верујући да 
ће се убрзо вратити у домовину, не заборављајући шта су тамо 
оставили и шта их тамо чека.
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„Зима, сине, улази у кости. Руке више не осећам. Прошло је 
доста времена… Колоне деце сада су све мање и мање. Тетурају се 
живи лешеви. Остао је још само онај сјај у очима и нада. Никада 
нећу заборавити ту децу. Никада нећу заборавити једног дечака 
и његове речи. Поцепане одеће, изнемогао и промрзао, са сузама 
у очима, рекао је тихим гласом, горко, као да му је више година 
него што заправо и јесте: „Све ћу вас рећи Богу.” Остао је да лежи 
непомичан у снегу, док му се суза још увек сливала низ румени 
образ. Рат је једна велика несрећа, игра богатих и моћних. Пандо-
рина кутија. Једне ноћи, покушавао сам да се заклоним од снега 
који је непрестано падао. Оштрица ножа заблистала је на месечи-
ни. Чуо се само крик. Ништа више. Тишина. Ништа се више није 
чуло. Напали су нас Албанци. Узели су све што су могли.”

Десетковани народ настављао је даље. Белина је стварала очај. 
Хладноћа и камење на све стране. Готово иста слика свакога 
дана прошарана људским телима. Заувек умореним. Смрзнутим. 
Коначно крај.

„Море. Први пут сам га видео. Чинило ми се као да се небо спус-
тило. Тако плаво, тако далеко, тако бесконачно. Мислио сам да смо 
стигли. Међутим, пут се наставио. Корачали смо кроз мочварно 
тло. Неколико стотина се удавило. Људи су само нестајали.”

Народ је прешао планинске, мочварне, приобалне пределе. 
Савезничких бродова ни на видику. Италијани одуговлаче. Влада 
Србије шаље писмо где добија потврдан одговор о доласку бро-
дова. Французи их шаљу највише. Валона. Ноћ је пала, а киша 
дуго није престајала. На хиљаде људи, чекало је укрцавање. Ре-
флектори и Французи који вичу нешто неразумљиво, стварали су 
нервозу. Гурала су се тела напред, назад, напред, назад… Сви су 
желели да буду укрцани. Сви су желели одмор и спас.

„Ваздух је овде некако тежак и слан. Топло је. Ништа нисам јео 
већ пет дана. Не сећам се укуса воде. Малаксао сам. Око мене је 
пучина данима. Плава, блиставо плава.”

Стигавши на острво Крф, српски народ се опорављао од теш-
ког и мученичког пута. Људи су и даље умирали. Умирали од 
врућине, хране и болести. Наставили су живот на острву. Било 
је препуно зелених крошњи маслина и мандарина. Велико прос-
транство дочекало је измучени народ. Небо је било ведро. После 
страдања, острво је изгледало као Рај. Изобиље. Светлост. Песма 
се свуда орила. „Тамо далеко, далеко од мора…”, певали су малак-
сали војници, „Тамо је село моје, тамо је Србија. Тамо далеко…”. 
Сваким даном била је све гласнија и гласнија. Људи су играли, 
певали и тражили заборав голготе. Туга је одједном, само на 
трен, нестала. Дани су пролазили, а тела су бивала све здравија. 
Међутим, било је и оних који нису успели да запевају. Острво 
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Видо, острво смрти, могло се сасвим добро видети са обале. На 
том месту, често је боравио Бојић, усамљени младић. Ту, баш на 
тој обали, спевао је своје најлепше стихове. 

Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне!
Газите тихим ходом!

Опело гордо држим у доба језе ноћне
Над овом светом водом.

Опоравак се ближио крају. Војници су почели да одлазе на 
фронт. „Једна парадоксна слика ће ми заувек остати у сећању. 
Песма и гомиле мртвих на обалама мора. Послагани као џакови, 
чекају да буду положени у море, у вечну плаву гробницу.”

Обучени или потпуно голи лешеви, чекали су крај епопеје. Чи-
таво једно покољење. На северној страни острва, покрај самог ка-
мења, лежали су јунаци. На средини тог туробног бедема, истицао 
се војник ћелаве главе, босих и измучених ногу. Дотрајала, раскоп-
чана, зелена униформа, поцепана крај десног спољашњег џепа, по-
хабаних рубова и без дугмади. У унутрашњости пришивена врећа. 
Унутар марамице грумен земље и увели цвет. У том тренутку, Крф 
је одјекнуо: „Живела Србија!” Околина Солуна. Даноноћна паљба 
на фронту. Савезници јуришају. Храбро се бију битке. Срби се још 
једом истичу по јунаштву. Дан долази у Европу. Фронт је пробијен.

„Рововски рат је најгори. Где год да се окренем, сине, око себе 
видим само смрт. Видим другове из детињства, учитеље, возаче, 
коњушаре… Погођен сам. Мислим да су ово можда моја последња 
слова. Чувај ми се сине. Чувај мајку.”

Након рата и коначне победе сила Антанте, залутало писмо 
коначно је стигло на жељену адресу. Али куће није било. Спаљена 
је. Пусто је све. Нема више села. А писмо лежи на земљи, међу те-
мељима. Сви су убијени.

На крају је писало:
„Немој никада заборавити историју, сине. Никада не заборави 

јунаке и стотине људи који су дали своје животе за идеале других. 
Зе неки утопијски, бољи живот. За отаџбину и своју децу. И знај, 
ја сам само један заборављени војник на заборављеном фронту. 
Сећање је моје име.”

Милица Грдинић
Земунска гимназија Београд

Ментор: проф. Валентина Вукмировић Стефановић
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OGLEDALO

VOX NIHIL

Pohvala 4. BEOGRADSKOG OGLEDANJA

Tišina. Veličanstvena i misteriozna poput nedostižnih dubina 
modrih okeana poprskanih srebrnom, prozračnom penom 

koja se razliva tromo, šireći svoje pramičaste udove kroz ambijent 
ispunjen blagom, mlečnom svetlošću koja spokojno plovi zlatno-
smeđim naosom suncem okupane crkve, nasumično osvetljujući 
prikaze balskog plesa zlatnih čestica prašine. Sa glamuroznog lustera 
od teškog zlata okićenog dragim kamenjem spuštaju se nesagledive 
niske kristalnih perli koje se prizmatično presijavaju na svetlosti 
kojase poput bokala fosfora asimetrično rasipa sa kružno postavljenih 
nizova voštanih sveća boje stare slonovače.

Heruvimi poje i cvrkuću zvonkim smehom poput razigranih seni-
ca, akvarelnim licima bez tela, izgubljeni u prefinjenom vrtlogu tamja-
na i smole pomešanih sa haotičnim talasom svile i zaslepljujućih krila, 
čije se nijanse prelivaju iz gorde, oštre bordo poput ponosnih rubina, 
do bledo crvenkaste boje sveže krvi, mašući i smenjujući prizore ne-
verovatnom brzinom, prevrćući se i padajući u nežno plavu grobni-
cu, žustro menjajući oblike i pretvarajući se u srebrnu maglu koja se 
pramičasto preliva poput pene, deleći se i segmentirajući na pravilne, 
magličaste prstenove, gubeći se postepeno u ledenom pogledu ozbilj-
nog mladića u gospodskoj odeći protkanoj misterioznošću i tajanstve-
nošću, izgubljenog u hodnicima svog uma, kršu prašnjavih uspomena. 
Dah mu se razliva poput akvarela, progoneći nezadovoljne, crne siluete 
sopstvenih misli u dubine ambisa, neumorno lebdeći i kovitlajući se 
kao u truloj utrobi, vrišteći i urlajući komorama njegovog srca, napu-
klog poput bagremove kore, svezanog rđavim, bodljikavim lancem koji 
se sve više skuplja i steže u tesan prsten, težak poput olova. Prska i puca 
na bezbroj vrištećih čestica kristala, oštrih poput stakla. Šaputaše gla-
som koji ne beše njegov, koža kao da mu nije pristajala.

Bordo crvene kože oko beživotnih očiju i bledolikog lica po kom su 
anđeli svojim prstima naslikali zlatne pegice, modro plavim, mutnim 
očima, pred kojima se slika razlivala i cepala poput hartije,

Vox nihil uznemireno je tražio utehu i sigurnost. Graciozna figu-
ra sa ikone oivičene ramom boje kedra sa koga se uzdižu divlji, oštri, 
barokni oblici, snežno bledog lica i rumenih kapaka ocrtanih neukro-
tivom devičanskom svetlošću zlatnog oreola, nestvarna i misteriozna, 
podaruje mu pitom pogled i osmeh osunčan bezuslovnom ljubavlju.
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Spokojno stoji u beskrajnom prostranstvu hladnih nijansi slikar-
skog platna oslikanog purpurom, po kom su baršuni nebeskih dra-
gulja razbacani kao po beskrajnoj, lepršavoj, kašmirskoj marami, po 
kojoj kao da je neko izlio kristalnu bočicu mastila. Sklop gracioznog, 
krhkog tela i beskrajnog, dubokog ćutanja u prefinjenom skladu bez-
brojnih nabora njene raskošne odore iscrtane nasumičnim, zlatnim 
oblicima, koji se uzdižu nepravilno i asimetrično poput dima, kovitla-
jući se u beskrajnoj tišini, obavijajući figuru Gospe uhvaćene u vrtlogu 
krila zanosnih anđela. Pesma praćena neukrotivom olujom umetnič-
kih naleta genijalnih, ljubavnih sklopova tonova koji dopirahu sa go-
rostasnih divova glomaznih, zlatnih orgulja, umetnički poprskanim 
nežnim, paučinastim slojevima prozirne, svilenkaste prašine ispuni 
težak, gust vazduh neopisivom rajskom melodijom, gromkom poput 
nadolazeće bure anđeoskih baritona praćenih vriskom i urlikom div-
ljih uragana punih neke nestvarne slutnje, a istovremeno umilnom 
poput strasnog šapata senki i neumornih priviđenja beskrajnih, nedo-
stižnih istina. Sklopivši zadovoljno svoje sanjive, mutne oči boje azu-
rita, zlatnih pramenova poput talasa zrelog žita, prepusti se i potonu 
duboko u toplo more savršenih struja simfonija koje se prelivahu po-
put nežnih, modrih talasa, i osluškivaše umilni glas koji ne beše ničiji

Anđela Dragojević
Gimnazija Vrnjačka Banja

Mentor: prof. mr Dragoslav Đurović
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SVI SU TU

Žao mi je što nisam napravio bolju priču od sebe. Što, u životu, 
nisam trčao, kad su rekli da stojim na mestu, i što nisam drsko 

stojao, kad su mi rekli da trčim. Grize me savest zbog onih dobrih 
ljudi koje sam, ne često, ali katkad, zaboravljao radi onih loših. Mada 
nisu to bili u potpunosti rđavi ljudi, nisu oni bili okrutni, mada po-
sedovali su trunku društvene moći i zbog toga dali sebi pravo na ne-
kakav socijalni gestapo. Bezveze je što sam u trećem osnovne udario 
onog momka tako jako, i što mu se nikad nisam iskreno izvinio, ona-
ko, bez prisustva naših roditelja, učitelja i direktora. Nije zaslužio taj 
udarac. A ko ga zaslužuje?

Tužno mi je kad pomislim da nijednom nisam dao, a da nisam do-
bio. Peče me što sam ukrao lančić one devojke koja ga je nosila svakod-
nevno i konstantno. Spavanje, tuširanje, sve sa tom, na izgled, zlatnom 
ogrlicom. Jer sam gledao „Kradljivci bicikla” dobrih četiri i po puta, 
i da, plakao sam četiri i po puta, i da, apsolutno sam bio svestan šta 
činim. Međutim, gestapo je gestapo, hteli su da vide reakciju, i dobili 
su je. A drago mi je kad pomislim na njih, i na ono kad su vratili lančić 
trenutka kad su saznali (posle bolje zaboravljene histerije) da je lančić 
dat od njenog brata, pre nego što je otišao. A dva momka iz bande, isto 
imaju dva brata koji su bili otišli dotad. Samo su tad znali da se stave u 
tuđu kožu, kad je koža bila njihova.

Užasno mi je kad pomislim na Adrijana, prijatelja od kolevke koji 
se, kad nam je bilo dvanaest, odselio, i to baš (čini mi se) posle gadne 
groznice. Nije se pozdravio pred put, znam ja da nije sentimentalan 
tip, a naše mame su plakale, a nisu ni bile toliko bliske. Mislim da bi 
sve bilo bolje da je samo ostao.

A bilo je lepo družiti se kod jezera. Tamo su bili svi, i tokom svih 
godišnjih doba. Samo su se igre menjale. Leti smo naravno plivali, 
zimi bismo se grudvali, tokom jeseni nam kiša nije toliko smetala, ko-
liko našim mamama i babama. Ali ljudi! Proleće, pa proleće je bilo naj-
lepše. Tad smo se igrali vije, a sećam se, drug je jednom nosio petarde 
koje su mu ostale od zime, pa bi svi od njega bežali. A taj miris proleća, 
i mešavina zelenog od trave i crvenog od cveća maka leži mi u pod-
svesti. U svoj toj trci i detinjastom urlikanju, imao sam isti onaj osećaj 
kao u trenucima neobuzdanog smeha. Gde ništa nisam osećao sem 
trenutka. Trenutka koji je bio čist, koji je bio jedna boja i jedan zvuk.
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Milo mi je za svoju sestru, koja je sad u drugoj zemlji, i ide joj tamo 
glatko, svi je hvale, mislim da je bila par puta i na televiziji. Na televi-
ziji! Moja sestra!

Ali dobro, i ja sam na televiziji, to jest, mi smo. Čuje i viđa šta se 
dešava, mama joj stalno govori da će joj doći, ali to ne mogu ni da za-
mislim kao mogućnost.

Žao mi je naše bašte koja trenutno umire i postaje jalova.
A šta da kažem, pa žao mi je i sebe! Koji stojim na mini, koja nije ni 

protivnička mina.
Milo mi je jer je hladno, a meni je napokon toplo. Vidim crveno, 

vidim narandžasto i žuto. To je nebo, to je prolećni suton. I čujem pe-
tarde, i vidim igraju se vije. I odjednom, svi su tu.

Selena Bradić
Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci

Mentor: prof. Jelena Ratkov Kvočka
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ТОЧАК

Лелујајући се попут одрпане и старе завесе, оклембешено сам 
стајала држећи се о зарђалу дршку аутобуса. Размишљала 

сам о неизбежно досадним и небитиним обавезама, наизглед 
важним. Воњ запуштених, остављених офингера какви 
су били моји суграђани продире ми дубоко у душу. Кроз 
окорелу прљавштину прозора посматрала сам булевар и 
гмижуће аутомобиле. Паклени призор прекинуло је мучно 
питање старијег господина: ”Је л' оно лутка или право дете?!”. 
Узнемирујући жамор навео ме је да скренем поглед. Црвено. 
Колоне аутомобила, камиона, ту и тамо понеких мотора, по 
врелом дану, очекивале су журно зелени сигнал. У гунгули 
точкова, у самом центру коловоза, неприметно је стајала 
држећи бебу од можда шест месеци. Била је млада, сетног 
изгледа, упалог и уморног лица. Провлачила се кроз прашину 
и дим, молила је. Боса, у ритама, помало погурена, чврсто је 
држала девојчицу црвених образа. Безуспешно је пружала 
кошчату, венама попут гајтана набреклих испреплетану руку, 
ништа осим понеке псовке или одбојног згађеног погледа није 
добијала. Дуга коса сјајила се на сунцу. У тој буци, навикнута 
на звук сирена и тескобни мирис бензина, бебица је била 
омамљена дубоким сном. Никада, чак ни после оволико година 
не могу објаснити свој, рекли би многи, несмотрен поступак. 
Без размишљања, инстинктивно, изашла сам из аутобуса у 
покушају да помогнем јадници.

Колебања није било, морала сам јој помоћи, пришла сам сти-
дљиво и понудила јој новац. Зачуђена сигурно неочекиваним до-
брочинством, привила је дете чврсто уз себе. Помислила сам да се 
плаши, лепе речи биле су за њу новост, а оно што нам је страно 
чини нас обазривим. Изненада ме спречи у намери да извадим нов-
чаник и дискретно ми показа врх оближње зграде на којој су под 
тамним и масивним сунцобранима седела два човека, опрезно мо-
трећи на улицу.”Немој госпоја, не треба. Мојој муци нема помочи. 
Настави својим путем док те још нису видели. Ми ће се снађемо. 
Иди боље”. Драга жена није имала представу колико ћу, не знајући 
праву истину, бити радознала. Инстинктивно, у страху хтедох да 
потражим помоћ, позовем полицију, али ме је девојка хитро уве-
ла у пекару поред станице. Испрекидано и неповезано је говорила 

О
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да ако хоћу, купим јој нешто како двојица у црним оделима не би 
помислили на нешто сумњиво. Не обазирући се на запрепашћене 
погледе присутних, села сам поред прозора и посматрала како бе-
бици даје шољу јогурта.

„Моја ти је судбина, госпоја, много гадна. Видиш…”, нежно је 
помиловала црне ћеркицине увојке и рекла кроз сузе, „мала ми је 
једина жеља за живот, друге ти породице немам. Ми ти овде тако 
скупимо коју пару, чисто да нас они одозго не отерају, зато ми боље 
и не дај ништа, они то ионако не троше на нас, већ на своје …”. Тад 
заћута и спречи ме да извадим телефон.

„Немој ко бога те молим, госпо немој звати полицију, узеће ми 
је, отече ми сречу моју. И теби ће науде, немој ако бога знаш…”. 
Црн напаћен поглед умирио ме је на кратко. Испричала ми је по-
том, несрећница, све време тражећи лешинаре на крову, о томе 
како је остала сама да се бори за живот. Моменат страсти попио 
је последњу кап радости. Остала је трудна, а после рођења мале 
Миреле, заједно са њеном бабом од чије су бедне пензије живели, 
умрла је и последња вера у бољи живот. После потресне исповести 
моје очи нису могле да поднесу неморал данашњице, немаштину 
и неправду савременог доба где људи хладнокрвно пролазе поред 
згаженог човека и где зликовци у хладу уживају. Бити део нече-
га тако окрутног, а не урадити ништа, значи бити гори од убице. 
Не знам да ли сам могла помоћи. На вратима пекаре се појавише 
они паразити. Безимена беше кренула, помирена са судбином, а 
ја сам направила грешку због које ћу касније жалити. Запретила 
сам им да ћу рећи истину полицији. Бандити се нису много по-
тресли, кроз подсмех су ми истргли телефон и шчепали уплашену 
жену. Људи око мене били су забезекнути, наравно нико ништа 
није урадио, само су окренули главу када се представа завршила. 
Бездушне сподобе, имуне на неправду су наша права слика. 
Полиција је сутрадан узела моју изјаву и обећала нешто што 
се неће догодити. Данима, годинама бих пролазила булеваром 
присећајући се овог догађаја. Трага није било, а неспокој у души 
гушио је пред помишљу да живот није послао решење.

Кроз маглу сна, на тротоару стајала је иста она прилика с дете-
том. Испуњена надом пришла сам и тихо, нежно попут мајке је пи-
тала: „Да ли ме се сећаш? То сам ја, жена из пекаре…”. Грубо ми од-
бруси: „Не, не, помешала си ме, ја сам Мирела. Од јуче овде просим”.

Јелена Васовић
IV београдска гимназија, Београд

Ментор: проф. Марија Стајић
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IZ BAKINOG DNEVNIKA

PRVI  ČIN

Dve godine po diplomiranju, sedela sam bez posla. Ponekad bih 
se posvađala sa tatom (koga sam, usput budi rečeno, obožavala) 

i slala molbe na konkurse ne birajući mesta: Gusinje na Prokletijama, 
selo Stragačina kod Ruda. Stizale su odbijenice i ja sam lagano tonula.

Jednog dana me pozvaše iz biroa za zapošljavanje: otvorio se konkurs 
za rad u gradskoj biblioteci. I traže moje kvalifikacije. Sreća, mislila sam: 
živeću i radiću u mom gradu. Svratim do biblioteke i tu me dočeka 
hladan tuš, čika Toša, moj komšija kaže: ”Možeš da konkurišeš, ali to 
mesto je otvoreno za ženu direktora rudnika.” Potonuše lađe! Ali neverni 
Toma…Pripremim sva dokumenta i naravno - ćorak! Sva sam u suzama. 
A onda se vraća mama sa pijace. Pomažem joj da iznese kupljene stvari, 
a ona kaže: ”Reče kasapin da u toj novini, što je zavijeno meso ima neki 
posao za tebe.” Bezvoljno ispravim novinu, nađem konkurs, uzmem tek 
vraćena dokumenta i pošaljem za Obrenovac.

A moja majka se kasnije mnogo puta vajkala: ”Što smo morali baš tog 
dana da jedemo meso!” Jer, ja sam otišla…

DRUGI ČIN

Čekam. Čekam i ne znam šta da mislim. A onda, dobijam telegram: 
poziv na razgovor. To je novina u mom životu. Nikad nisam bila na 
razgovoru. O čemu se priča? Raspitujem se po komšiluku. Niko ne zna. 
Šta bre ima da se priča? Imam diplomu, oni imaju radno mesto. Da nije 
o plati? Kontam naivno. Ma, pristrajem na svaku… 

Grabim prvi jutarnji autobus, nenaspavana, uzbuđena, izmorena 
noćnim monolozima. Smeštaju nas četvoro u malu kancelariju. Kroz 
prozor greje toplo septembarsko sunce moje ledene prste i ja se opuštam. 
Ono troje povremeno zagalame glasnije, a ja se smeškam pospano, 
oni su verovatno za istoriju, biologiju… I počinjem da dremam. U zlo 
doba, trgnem se svesna situacije: svi smo došli zbog istog radnog mesta. 
Uzimam učešće u razgovoru. Šta sam pričala? Bog sveti zna. 
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Pustili su nas sa obećanjem da će telegramom obavestiti onog za koga 
se odluče.  Izađosmo na ulicu, a jedna od devojaka reče: ”Ako biraju po 
materijalnoj situaciji, izabraće kolegu, ne radi, ima dete, a kod roditelja 
je. Ako biraju po radnom iskustvu izabraće mene, radim već dve 
godine, ako biraju po prosečnoj oceni, ova koleginica je sa prosekom 
iznad devet, ali a ako biraju po šarmu, izabraće sigurno vas” (i tu mi se 
prenaglašeno, gotovo dramatično nakloni). Ostadoh zatečena. Koliki je 
to argument? Duboko zavukoh ruke u džepove, kao da ću naći taj šarm, 
ali ne nađoh ništa.

A ni do danas se ništa nije izmenilo - ne znam gde mi je!

TREĆI ČIN

Naravno da postoji i treći čin. Kakva bi to priča bila u dva čina? Napraviš 
tortu pa staviš i šlag. Od razgovora za posao prođe nedelju dana. Sumnja 
poče da se lagano uvlači u moje misli. I dalje ne verujem da je šarm (koji  
ne vidim) moćna kategorija. Dođe i sreda. Navrat-nanos istrčim pred 
poštara. Veliki roze koverat. Moja vraćena dokumenta? I dok drhtavim 
rukama nasred dvorišta cepam kovertu iz nje izleću nagoreli komadići 
mojih pisama. Momak iz vojske, koga sam okrivila da mu i druge pišu 
pisma, osvetio se! Ne znam šta osećam: tugu ili olakšanje što više ništa 
nema moje. Moje reči zure u mene sa nagorelih papirića, a ja ne znam 
da li da plačem ili se smejem. Ipak to nisu vraćena dokumenta! I dok 
skupljam deliće pisama, zove me sestra od strica sa terase. Njena majka 
radi u pošti, kaže poštar pita za mene. Misle da je greška, jer između 
mog i njenog imena razlika je u jednom slovu. Dolazi telegram! Meni! 
A sestra sa terase zlobno kaže: ”Možda javljaju da nisi primljena”. A što 
telegramom?

Istrčavam na ulicu. Zvrji motorić. Evo ga! Bacam papiriće u obližnju 
kantu i drhtavom rukom se potpisujem. Otvaram telegram:”Javite se u 
četvrtak na posao”. A danas, tek sreda. Jesu li mi to izrasla krila? Letim 
li? Odlazim… Peva mi se. Odlazim!  Plače mi se.

Ja odlazim…

Tijana Jovičić
Tehnička škola Obrenovac

Mentor: prof. Mirjana Lainović
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ПЈЕСМА
ГЛАСНИЈА ОД

СМРТИ

Двадесет први вијек, мај, 2019. године, суботње топло вече, не-
гдје око пола ноћи, Бањалука живи свој ноћни живот. Шетам 

градским улицама. Са свих страна чују се звукови. Неко је напо-
кон „дочекао”пунољетство, некодијете, а неко бар слободно вече. 
Запутих се тако ослушкујући и посматрајући све око себе. Људи, 
тетурајући улицама, забасају и у мој видокруг. Неки пјевају, неки 
заокупљени ономАном и њеним другарицама, а неки, као ја, упо-
тпуности неинтересантни  са тим својим јасним циљем ка којем 
су се упутили. Поред менепрође и један пар. Загрљени шеткају, ни 
не примјећујући ме. Он види само њу она само њега. Скоро праз-
ни аутобуси развозе своје посљедње путнике. Пут ме наведе крај 
једне кафане. Прођох испод разнобојних лампиона објешених тик 
испред ње. На први поглед празан простор био је тек благо ос-
вијетљен. Али нешто ме ипак натјера да зауставим корак. Подрум, 
помислих кад чух звук који је допирао из ње. Прислушнух мало и 
чух познату мелодију и те стихове.

Ево зоре, ево зоре…
Одзвањао је сложни хор.
Хеееееј…
Одзвањали су весели гласови.
Ђурђевдан је, а ја нисам са оним кога волим…
Један вијек раније. Хладно мајско јутро, 1942. Шести мај, или-

ти Ђурђевдан. Вагон. Човјек на човјеку. Мук. Одјекују само звуци 
воза. Који вози - гдје? То нико не зна, али сви ипак наслућују. Опет 
исти стихови. 

Прољеће на моје раме слијеће
ђурђевак зелени,
ђурђевак зелени  
свима осим мени…
Сада тиши. Испуњени тугом и страхом. Путују. Путује њих 

три хиљаде. Свако има своју прошлост, свако своју причу, а ипак 
иста их судбина чека. 
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Вратимо се још неколико сати у прошлост. Четири ујутру. Хла-
дан и тих град не схвата шта ће се у њему збити. Можда слути. 
Године су то рђаве биле. 

Колона дуга, не види јој се крај. Иду сви заједно. Гдје? Зашто? На 
Ђурђевдански уранак не иду, то знају. Гдје иду– наслућују! Зашто 
су ишли, нико ни до данас није успио да схвати. Хладно јутро про-
параше крици. Кука народ. Тражи спас. Али спаса нема. Утваре без 
душе и стида зажелише им зло. Умислише да су богови. Прописаше 
им судбину. Судбину, коју нормалан човјек ни најгорем неприја-
тељу не би зажелио. Можда, да су то Ђурђевданско јутројадни 
људи ватру запалили. Можда би злотворе, као у празничној леген-
ди, од огњишта отјерали.

Стигоше вагони. Крици још јачи. Изађоше усташе. Унифор-
мисане, чисте и наспаване. Озарених лица. Они су ноћас мирно 
спавали, а и вечерас ће након што заврше намијењену им „дуж-
ност”. Мржња им очи прекрила. Завист им срца изјела. Ни један од 
њих више није човјек. Њихова физичка сличност са човјеком, са 
људима тим на кољенима испред њих, само је блиједо сјећање на 
људско биће које бијаше некад ту. Страшан призор је преживјело 
Сарајево те 1942. Крике надгласаше узвици војника:„'ајмо, водимо 
вас на ђурђевдански уранак.” Вагони се отворише и људи уђоше. 
Један крај другог, један на другом. Као животиње. Као да су мање 
вриједни од својих мучитеља. Сјетих се реченице из романа Живо-
тињска фарма: „Све су животиње једнаке, само су неке једнакије 
од других”. Сви су људи једнаки, само су неки једнакији од других! 
Наша прошлост!Наша бодућност, да ли ће и она бити иста?!

И ето, тако дође моћ на овом Балкану једном усташи, којем мој 
народ би мрзак. Ми постадосмо једнаки, а они једнакији од нас. 
Добише моћ да одлучују умјесто нас.
Напунише се вагони. Затворише их, и тек им мало зрака оста-
више, да дишу. „Доброчинитељи”! Возови смрти се покренуше 
и упутише друмом ка сјеверу. Остаде Миљацка, у том тренутку 
једини сигурни свједок тог мрачног догађаја. Незнајући да има 
среће што не тече крај њиховог циља. Што неће бити свједок 
ужаса који их тек чека. Свједок тог ужаса биће Сава.

Тугују људи. Плачу и кукају. Можда је то посљедњи Ђуђевдан 
који ће дочекати. Страх и стрепња расту у њима. Сати пролазе. Не-
извјесност, све већа. Нешто није дало мира том нама непознатом 
човјеку. Да ли бунт или понос, који је идаље текао његовим ве-
нама? Запјевао је.

Прољеће на моје раме слијеће
ђурђевак зелени,
ђурђевак зелени  
свима осим мени…



69

Зашто пјева? Зар не зна шта га чека? Чудили су се затвореници. 
Друмови одоше, а ја оста,
нема звијезде Данице,
нема звијезде Данице,
моје сапутнице…
Пјевао је младић. Сад већ из свег гласа. Он поста пламичак бун-

та који је тињао. Упалише се још два-три. Њихов пламен пређе на 
још неколико присутних. Возје још увијек путовао. Нису се више 
само точкови чули. Гласови. Хор. Уједначен. Пјевао је!

Хеј, ево зоре, ево зоре
Богу да се помолим.
Ево зоре, ево зоре
Хеееј…
Чули су их и они. Бијаху им прво смијешни, па им довикнуше: 

„Шта је, Срби, радујете се теферичу у Јасеновцу…” Нису стали. 
Пламен је све више буктао. 

…Ђурђевдан је,
а ја нисам с оним кога волим…
„Зашто пјевају? Ко им је то дозволио? Зашто се радују? Не, не 

радују се. Покушавају доказати да немамо моћ над њима. Е, па има-
мо. Миим и ваздух можемо ускратити, а да их не можемо натјерати 
да не пјевају.” И ускратише им ваздух. Затворише и те мале доводе 
зрака. Наставише пут ка озлоглашеном логору Јасеновац.

Шетам поново бањалучким улицама. Иста пјесма. Гласна и не-
уништива. Одзвања око мене. На лицу ми се оцрта благи осмијех. 
Схватих. Њих су убили. Крволочно! Али свој циљ до краја нису ис-
пунили. Нису успјели да их ућуткају! Да угасе и посљедњи плами-
чак. Он оста да гори. Да опомиње. Годинама, вијековима. Пјесма, 
дух бунта и борбе, преживјела је. И исти стихови одзвањају и ове 
2019. Сваког дана, а не само Ђурђевдана. А у мени остаје само нада, 
да их нико никада више, неће пјевати као те 1942.

Саша Калинић
Грађевинска школа, Бања Лука
Ментор: проф. Мира Давидовић
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AUTOBUS

Sasvim običan dan, spremam se za školu i stižem na autobus. Kao 
i obično, nije pun. Sedam na već dobro odabrano mesto, ono 

u zadnjem delu autobusa, puštam muziku i tonem u svoj svet. Kako 
autobus staje na stanice, ljudi ulaze i autobus postaje sve ispunjeniji.

Zaustavljamo se na stanici na kojoj obično nema nikogа, a on ulazi. 
Po prvi put ga vidim, iako ovim autobusom putujem već tri godine, 
gotovo svakog dana. Plaća kartu, kreće ka zadnjem delu autobusa 
i pogledom traži slobodno mesto da sedne. Ja i dalje slušam muziku 
zbog koje ne posvećujem mnogo pažnje dešavanjima u autobusu. On 
se stvara pored mene i pita da li je mesto slobodno. Prolaze me trnci, ni 
sama ne znam zbog čega, smejem se i pomalo izgubljeno  odgovaram da 
jeste. On se smeška i polako seda.

Gledam kroz prozor i odjednom me sustiže osećaj blage nervoze, 
kao da me neko posmatra. Lagano, okrećem glavu i u deliću sekunde 
primećujem njegov prelep osmeh i razigrane oči, osećam njegov 
parfem, ne previše jak, tek toliko da  može da se prepozna. Vidim kako 
brzo spušta pogled i smeška se.

Ustajem. Već smo blizu moje stanice. Stajem do vrata i zamišljeno 
gledam ispred sebe. Pogled mi luta ka njemu, ali ni ne opirem se tome 
mnogo. Ne razmišljam o tome koliko je čudno gledati u nekoga koga 
vidite prvi i, verovatno, poslednji put. On diže pogled ka meni, valjda je 
i njega pogodio onaj osećaj kao i mene pre nekoliko trenutaka, smeška 
se, a ja  sramežljivo uzvraćam.

Autobus polako usporava i zaustavlja se na stanici na kojoj bi trebalo 
da izađem. Hvatam njegov poslednji pogled i izlazim iz autobusa. Na 
putu do škole razmišljam o njemu. Nadam se da će nam se opet, nekada, 
putevi ukrstiti te da ćemo dobiti priliku da se upoznamo. Do tada, ostaje 
nam kratak susret pogleda u gradskom autobusu.

Nikolina Aleksić
Gimnazija Vukovar

Mentor: prof. Maja Tanasić
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POLJE SONČNIC

„Slišite valove, ki se nežno lomijo ob skale, medtem ko ležite na 
plaži in se nastavljate soncu. Niste sami, gneča je, vendar se 

zdi, kot da obstajate samo vi in vaše misli. Zaslišite vesel vrisk otroka, 
ki skoči v morje. Slišite smeh starejšega para. Mirni ste. Če bi lahko 
lebdeli, bi bilo to to … " Ženski glas počasi izgine in Nanny odpre oči.

Njej nikoli ne pomaga. Pogleda okoli sebe in se zave, da ni na plaži, 
ampak v svojem majhnem in smrdljivem stanovanju. Nenadoma se zdi 
kot da je zrak postal težji in hrup prometa jo moti. Sname slušalke in 
izklopi telefon. Preden zaslon popolnoma potemni še ujame nasmejani 
obraz svoje mame. To je bila zadnja stvar, ki ji jo je zapustila, preden 
je za vedno odkorakala iz njenega življenja. Njen stari posnetek za 
spanje. Nanny ga posluša, kadar želi zaspati ali kadar želi biti jezna 
na svojo mamo. Nikoli ji ni odpustila. Spominja se izraza na očetovem 
obrazu, ko ji je povedal, da je njena mama odšla. Zadnje časa se tega 
pogosto spominja.

Nanny vstane in odide v svojo majhno, roza kuhinjo, ki jo je 
obnovila pred le nekaj dnevi. Kakšna izguba denarja. Vzame kozarec 
vode in pije v dolgih, glasnih požirkih. Sonce jo jedehidriralo. Pogleda 
na uro in se zave, da je šele ena popoldan. Kaj bo počela do konca 
dneva? Ure so tako strašno dolge.

Odloči se, da bo brala. Trenutno je pri šestem poglavju 
knjigePogumni novi svet, ki ji jo je priporočila prijateljica. Všeč ji je. 
Spominja jo na mladost. Še ne začne dobro z branjem, ko jo zmoti 
zvonec in v trenutku ko vstane, se že odprejo vrata. 

»Spet si pozabila zakleniti vrata, Nanny,« pravi Liza. Liza je njena 
soseda in edina prijateljica. Zaradi svoje majhnepostave in kodrastih 
rjavih las je podobna JulijiChild. Če bi le lahko še kuhala tako kot ona.

»Oh, ne. Ne že spet. Lahko bi prisegla, da sem obrnila ključ, preden 
sem sinoči spala, ”odkimavaNanny.

"Nič hudega. Tu ni nič pomembnega, kajne? Kot lahko vidim, imaš 
samo kup starih stvari, ”se sladko nasmehne Liza. Mordapa le ni prava 
prijateljica. Nanny sovraži to žensko, toda namesto, da bi kričala 
nanjo, samo prikima in ne reče nič. Nanny ni nikoli rada govorila. 
Nikoli ni čutila potrebo potem, da bi nenehno delila o čem razmišlja.

»No, zdaj pa moram iti. Nocoj pripravljam piščanca za svojega 
moža,"in s temi besedami odide. Nannyzavzdihne in zaklene vrata, 
preden se zruši na kavč.
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»Ura je 14.30. Neverjetno, kako čas beži, ko se zabavaš,« si misli suho. 
Skoraj vsi njeni dnevi so enaki. Spi do 9, potem popije kavo in bere knji-
go, medtem ko je šunko in jajca. Bilo bi popolno jutro, če njena jutra 
zadnjih 12 let ne bi bila vsa takšna. Vsak dan se zbudi z manj volje, da bi 
preživela dan. Še posebej teh zadnjih nekaj tednov.

Kdo bi mislil, da je razlog depresija ali utrujenosti. Toda resnica je, 
da je Nanny stara in kot veliko starih stvari v življenju, počasi izginja in 
postaja spomin. Kmalu bo od nje ostalo le še majhno stanovanje in dve 
polni knjižni polici njenih najljubših knjig.

Ko je Fred umrl, so jo otroci prepričali, da se znebi njegovih stvari. 
"To te bo samo spominjalo na vajino resnično ljubezen in ti preprečilo, 
da najdeš novo," so bile besede njene najstarejše hčerke, ki je pisateljica. 

Nanny nima ničesar iz »preteklosti«. Iz otroštva ali najstništva nima 
ničesar. Samo spomine. In tudi ti počasi izginjajo.

Njeno življenje je dolgočasno in enostavno, vendar ni bilo vedno 
tako. Včasih je bila divja. Preplesala je cele noči in naslednji dan odšla 
na delo v kavarno. Bila je utrujena, vendar ni bilo pomembno, ker  je 
zvečer zopet šla ven s svojimi prijateljicami.

Zdaj o plesu lahko samo še razmišlja.
Zvečer gre Nanny v posteljo zelo zgodaj. Danes leže utrujeno glavo 

na vzglavnik točno ob 22.00 in posluša tiktakanje babičine ure, preden 
jo zagrne tema.

Nanny največkrat sanja, da je mlada. Včasih sreča Freda. Hodita v 
šolo in se držita za roke in vse zgleda tako resnično, da Nanny včasih 
zajoka, ko se zbudi in se zave, da ni. Toda nocoj je drugače.

Ko zaspi, je prva stvar, ki jo vidi, stara hiša njene družine. Njena mati 
pripravlja piščanca, njen oče pa sedi za mizo in bere časopis, kot je to 
vedno rad počel. Vendar to ni spomin. Zagleda svojo sestro, ki  gledala 
televizijo. Ne, to zagotovo ni spomin. Njena sestra je bila stara le eno 
leto, ko je mama odšla, v sanjah pa ima 12 let.

Nanny želi iti k njim. Želi objeti svojo mamo, hkrati pa želi nanjo 
kričati ker je odšla. Vendar  preden lahko stori kar koli, skozi okno za-
piha mrzel veter s seboj prinese črne metulje. In medtem ko je Nanny 
poskušala doseči svojo družino, le-ti prekrijejoobzorje.

Nenadoma stoji na prostranem polju. Ne ve, kje je. Polje je polno sonč-
nic. Ne želi se, vendar se spominja, da so sončnice najljubše cvetje njene 
matere. Ali je to kazen? Obkrožena je s stvarmi, ki jih je njena mama 
ljubila. Je to opomin, da je njena mati ljubila rože bolj kot svojo hči?

Nanny se zbudi. Pogleda naokoli. Dobro, še vedno je v svojem sta-
novanju. Sonce sije svetleje kot običajno, vendar je ne moti. Kot vedno 
gre v kuhinjo in zgrabi kotliček, da bi pripravila kavo. Počuti se votla. 
Njene roke so hladne, vendar je to ne preseneča. Njene roke so zjutraj 
običajno hladne. Pije kavo in bere o Johnu Divjakuter ignorira občutek 
praznine v prsih.
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Ne spomni se, kaj se je zgodilo včeraj, vendar se spominja sanj. 
Grozno, grozno polje sončnic. Izgledale  so tako resnično in Nannysi je 
oddahnila, ko se je zbudila.

Zasliši zvonec. Še preden vstane ve, kdo je na drugi strani vrat. Pre-
den jih lahko odpre, najprej zasliši in potem še vidi pričakovano osebo.

"Oh, Nanny, milijonkrat sem ti že rekla, da zakleni …" Liza gleda po 
sobi in se pretvarja, da ne vidi Nanny. Nanny se zasmeji.

» Nanny, kje si?« Liza hodi po stanovanju. Nanny nekajkrat poskoči 
in se zave, da je bolečina v kolkih in hrbtu, prisotna v zadnjih nekaj 
dneh, izginila.

»Halo, Nanny?« Zakaj se Liza dela noro?
"Liza, tukaj sem!" Nanny se nasmehne in pomaha z roko pred 

njenim obrazom.
Liza gre mimo nje in vstopi vspalnico. Nanny ji, z občutkom vse večje 

groze, sledi. Ravno v trenutku ko ugotovi kaj se dogaja, zasliši Lizin krik.
"Slišite valove, ki se nežno lomijo ob skale, medtem ko ležite na 

plaži in se nastavljate soncu. Niste sami, gneča je, vendar se zdi, kot 
da obstajate samo vi in vaše misli. Zaslišite vesel vrisk otroka, ki skoči 
v morje. Slišite smeh starejšega para. Mirni ste. Če bi lahko lebdeli, bi 
bilo to to … "

Nannyto zdaj lahko občuti. Lebdi nad poljem sončnic.

Anja Spasovski
Prva gimnazija Maribor

Mentor: prof. Irena Smole

S engleskog prevela Maja Janjić
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POLJE
SUNCOKRETA

„Čujete talase koji se nežno razbijaju o stene, dok ležite na plaži i 
izlažete se suncu. Niste sami, gužva je, iako se čini da postoji-

te samo vi i vaše misli. Začujete veseli vrisak deteta koji skoči u more. 
Čujete smeh starijeg para. Mirni ste. Kad bi lako lebdeli to bi bilo to…”

  Ženski glas lagano iščeznu i Nanny otvori oči. Njoj niko ne poma-
že. Pogleda oko sebe i uveri se da nije na plaži nego u svom malom i 
smrdljivom stanu. Najednom se čini kao da je vazduh postao teži i šum 
saobraćaja je zbunjuje. Skida slušalice i isključuje telefon. Pre nego što 
je ekran sasvim potamneo ulovi još lice nasmejano lice svoje mame. To 
je bila zadnja stvar koju joj ostavila pre nego što je stvarno otkoračala iz 
njenog života. Njen stari snimak za spavanje. Nanny ga sluša kada želi 
zaspati ili kada želi biti ljuta na svoju mamu. Nikad joj nije oprostila. 
Seća se izraza na očevom licu kada je kazao da joj je mama otišla. U 
poslednje doba toga se često seća.

Nanny ustaje i ide u svoju malu, ružičastu kuhinju, što ju je obno-
vila prije samo nekoliko dana. Kakav gubitak para. Uzima čašu vode, i 
pije dugim glasnim gutljajima. Sunce ju je dehidriralo. Pogleda na sat i 
uveri se da je tek jedan popodne. Šta da čini do kraja dana? Sati su tako 
strašno dugi.

Reši: čitaće. Trenutno je na šestoj glavi knjige „Vrli novi svet”, koju 
joj je preporučila prijateljica. Sviđa joj se. Potseća je na mladost. Još i ne 
poče dobrano s čitanjem kad je prenu zvonce. I u momentu dok ustaje, 
vrata se već otvaraju. 

„Opet si ih zaboravila zaključati, Nanny”, kaže Liza. 
Liza joj je komšinica i jedina prijateljica. Malim stasom i kudravom 

smeđom kosom potseća na Juliju Child. Još samo kad bi znala kuhati 
kao ona.

„Oh, ne. Ne opet. Zaklela bih se da sam okrenula ključ pre nego što 
san sinoć zaspala”, odbija vrteći glavom Nanny.

„Ništa strašno. Ovde i nema ništa važno, zar ne? Kako vidim, imaš 
samo rpu starih stvari”, slatko se osmehne Liza. Možda joj i nije pra-
va prijateljica. 

Nanny mrzi ovu žensku, međutim umesto da podvikne na nju, 
samo klimne glavom i ne reče ništa. Nanny nikad nije rado pričala. 
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Nikad nije osećala potrebu da stalno s nekim deli to o čemu razmišlja.
„No, sad pak moram poći. Noćas spremam pile za svog muža”, i s 

tim rečima ode. Nanny uzdahnu, zaključa vrata, pre nego što se svali 
na kauč.

„Sati je 14 i 30! Neverovatno kako vremne leti kad se zabavljaš”, suho 
pomisli. Gotovo svi dani su joj jednaki. 

Spava do 9, onda popije kafu i čita knjigu, u međuvremenu šunka i 
jaja. Bilo bi savršeno jutro, kad njena jutra zadnjih 12 godina ne bi bila 
sva takva. Svaki dan se budi s manje volje da proživi obdanicu. Naročito 
ovih nekoliko poslednjih sedmica. 

Ko bi pomislio da je razlog depresija ili iscrpljenost.
Međutim, istina je da je Nanny stara i kao mnoštvo starih stvari u 

životu polako nestaje i postaje sećanje. Uskoro će od nje ostati samo još 
mali stan i dvije pune knjižne police njenih najdražih knjiga.

Kad je Fred umro deca su je ubeđivala da se reši njegovih stvari. „To 
će te samo podsećati na vašu istinsku ljubav i sprečavati te da nađeš 
novu”, bile su reči njene starije kćerke, koja je spisateljica.

Nanny nema ništa iz „prošlosti”. Iz detinjstva imladosti ništa. Tek se-
ćanja. A i ona lagano iščezavaju.

Život joj je dosadan i prost, mada nije uvijek takav bio. Svojedobno 
je bila divlja. Preplesala bi cele noći i sledeći dan otišla na rad u kafanu. 
Bila je umorna, mada to nije bilo važno, jer bi uveče opet izlazila vani sa 
svojim prijateljicama. 

O plesu sada samo još razmišlja.
Uveče Nanny u krevet ide jako rano. Danas umornu glavu spušta 

na jastuk tačno u 22.00 i sluša tiktakanje babinog sata, pre no što je 
zaogrne tama.

Nannyi najviše puta sanja da je mlada. Ponekad sreće Freda. Idu u 
školu i drže se za ruke, i sve izgleda tako realno da Nanny katkad zapla-
če, kad se probudi i shvati da nije. Međutim, noćas je drukčije. 
  Kad zasni prva stvar koju vidi je stara kuća njene porodice. Njena 
majka sprema pile, njen otac sedi za stolom i čita novine, kao što je 
uistinu rado i radio. Mada, ovo nije sećanje. Posmatra svoju sestru koja 
gleda televiziju. Ne, to sigurno nije sećanje. Njena sestra je imala samo 
godinu dana kad je majka otišla, u snovima ih pak ima 12.

Nanny želi ići k njima. Želi zagrliti svoju mamu, najednom poželi i 
vikati na nju što je otišla. Premda, pre nego što uradi bilo šta kroz pro-
zor zapuše hladni vetar noseći sa sobom crne leptirove. I dok je Nany 
nastojala doseći porodicu, oni prekriše liniju horizonta. 

Najednom stoji na prostranom polju. Ne zna gde je. Polje je puno 
suncokreta. Ne želeći, ipak se seća da su suncokreti najmilije cveće nje-
ne majke. Je li to kazna? Okružena je stvarima koje je njena mama vo-
lela. Je li to opomena, da je njena majka više volela ruže nego svoju kćer.

Nanny se probudi. Pogleduje uokolo. Dobro, još je stvarno u svom 
stanu. Sunce sja bleštavije nego obično, ali je ne remeti. Kao i obično 
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ide u kuhinju, uzima posudu da bi skuvala kafu. Oseća se isprazno. 
Ruke su joj hladne, mada je to ne iznenađuje. Njene ruke su izjutra 
obično hladne. Pije kafu i čita o Johnu Divjaku, te ignoriše osećaj 
praznine u grudima.

Ne seća se šta se dogodilo juče, mada se seća snova. Grozno, gro-
zno polje suncokreta. Izgledali su tako stvarno i Nanny je odahnula 
kad se probudila.

Začuje zvonce. Pre nego i ustane zna ko je s druge strane vrata. 
Pre nego što ih polako otvori najpre čuje, a potom i vidi, očekiva-

nu osobu.
„Oh Nanny, milion puta sam ti već rekla do sad da zaključaš…” 
Liza gleda po sobi i pretvara se da ne vidi Nanny. 
Nanny se nasmije. 
„Nanny, gde si?” Nanny nekoliko puta poskoči i uvide da je bol u 

zglobovima i leđima, prisutna poslednjih nekoliko dana, nestala.
„Halo Nanny?” Zbog čega se Liza pravi tako luda.
„Lizo, ovde sam.” Nanny se osmehne i pomaše rukom pred nje-

nim licem.
Liza prođe kraj nje i ulazi u spavaću sobu. Nanny je, s osećajem sve 

jače jeze, prati.
Baš u trenu kad zaključi šta se dešava, začuje Lizin krik.
„Čujete talase koji se nežno razbijaju o stene, dok ležite na plaži i 

izlažete se suncu. Niste sami, gužva je, iako se čini da postojite samo 
vi i vaše misli. Začujete veseli vrisak deteta koji skoči u more. Čujete 
smeh starijeg para. Mirni ste. Kad bi lako lebdeli to bi bilo to…” 

Nany to sada blago oseti. Ledbi nad poljem suncokreta.

Anja Spasovski
Prva gimnazija Maribor

Mentor: prof. Irena Smole

Sa slovenačkog preveo Žarko Janjić
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ЧОВЈЕК ИЗ 
ВОЗА

Ја сам Борка, обична жена средњих година и уназад већ више 
од једне деценије радим у књижари „Прометеј” у једној симпа-

тичној, прометној улици. Обично ту залутају неки заљубљеници 
у књижевност или душе које су се игром случаја нашле ту. Имам 
неколико редовних  муштерија- госпођа Сандра долази сваке сед-
мице, чита љубавне и историјске романе. Често је ту и господин 
Бора са својом унуком, а редовно навраћа и један студент права. 
И наравно, ту је и моја омиљена муштерија „ човјек из воза”. Да, 
имала сам ту срећу да га упознам. Он је мислио да ја не знам његову 
причу, вјероватно  га је било срамота да прича о томе. А да је икак-
ве правде и реда, нас би била срамота, јер смо ми ти који су дозво-
лили да се таква неправдадеси. Да један такав човјек нема мјеста на 
овом свијету које би назвао дом, да нема мјеста на којем би стварао 
своја дјела. Не брините се, он нам није замјерао. Он је пристао да 
буде играчка, није желио да називамо улице по њему, није очеки-
вао повеље и признања. И, дакле, тај „човјек из воза” је код мене у 
књижари остављао ствари. Ја бих му их чувала дан-два, а онда се 
он појављивао са осмијехом и цвијећем. Уз разговор и кафу, ја му 
кажем да су га неки људи тражили.  „Немам ја више својих људи, 
Борка. Ти си се то нешто  збунила”.  Фани се можда није насмије-
шила, али ја јесам. Какав је само то човјек био. Обиљежио је нашу 
књижевност и музичку сцену. У нашој књижари је објављен ве-
лики број његових збирки и док редам књиге по полицама, поне-
кад и запјевам његове стихове: „Ја одлазим, хвала Вам лепо, а ви се 
снађите, ако можете.”  Ја нисам сигурна да смо ми  Срби небески 
народ, али Душко Трифуновић је био небески човјек. А ми, били 
смо му лоши ђаци.

Тијана Старчевић
Медицинска школа Добој

Ментор: проф. Драгана Стјепановић
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CRVENI ŠEĆER

Ona se zvala Lili. Koliko se sećam, bila je iz Splita. Da, iz Splita, sa 
mora. Morala je biti baš sa mora, jer do tada nikada nije videla 

sneg. Jedva što je navršila četiri godine. No, o tome kasnije…
Rođena sam u jednom većem vojvođanskom gradu na Begeju. Otac 

mi je bio trgovac. Imala sam stariju sestru i brata. Svi smo išli u školu 
i družili se sa ostalom decom. Živeli smo u Cara Dušana ulici. Bila je 
to široka i dugačka ulica sa drvoredom. Uz prostrani trotoar, u prvom 
njenom delu, uporedo se prostirao jošdva puta širi asfaltirani plato, sa 
puno drvenih pokrivenih tezgi uz ivičnjak.

U toj našoj Cara Dušana ulici bilo je mnogo dece. Od prvih toplijih 
dana s proleća, igrali smo se svaki dan posle večere na ulici: „Žmure”, 
„Vije”, a najrađe „Zmije”. Kolika je to „Zmija” bila. Mikuca je obično bio 
na čelu, a kad on onako visok i krakat, zavitla, „rep” je obavezno „leteo”. 

Svi smo mi preko školskog raspusta ponešto radili: bili smo šegrti u 
radnjama naših roditelja, pomagali u baštama, čistili ulice i dvorišta. 
Ivan Laslo bio je najviše zauzet. On je neprekidno posluživao u pro-
davnici svoje majke (nigde nije bilo tako lepog žutog šećera kao kod 
Laslo-Nenike). Ujutro bi raznosio kifle i pecivo mušterijama, a dugo 
uveče raskrčivao radnju. Često je kasnio u našu „Zmiju”. 

Erih Goldštajn pomagao je zajedno sa svojom mamom, svom tati, 
fotografu. Svake subote i nedelje, mi svi iz naše „Zmije”, bili smo oba-
vezna publika u prostranom dvorištu Goldštajnovih na dočeku svatova 
za slikanje. Bilo je tu i „Kec, Kume”, kada se kum više tome nije na-
dao, pa su onda padale krupnije pare. Mikuca (a nije voleo što ga tako 
zovemo, jer se zvao Miloš) redovno je u određene sate vodio u šetnju 
svog slepog oca, ratnika sa Kajmakčalana. I tako, svako se još po nečim 
bavio. 

Nedeljom popodne, pomagali smo zvonaru „Slovačke crkve” u na-
šoj Cara Dušana ulici, da zvoni. Kako smo samo leteli uz onu užad. 
Najsnažniji u tom poslu je bio Egon, a najviše se nametala Mauzika. 
No, ipak, sve su to bile sitnice prema čarima naših večernjih igara. 

Jednoga leta, došla je u goste svojim rođacima Goldšmit, iz našeg 
dvorišta, mala Lili-lepa, kovrdžava devojčica. Izlazila je svako veče sa 
nama u igru. Sve do „Zmije” mogla se igrati sa nama. Ali, u „Zmiju” 
Mikuca je nije uključivao. Bilo bi to opasno za nju. Teško se s tim mirila. 
Ipak, uživala je posmatrajući kovitlanje „Zmije”, tapšala nekako poseb-
no ručicama podvriskujući svojim zvonkim glasom kad god se „rep” 
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zavinuo i poleteo. Nikada nisam zaboravila taj zvonki, razdragani glas 
male Lili. Prvi put je tada bila u našem gradu. Nažalost i poslednji.

Sledećeg proleća počele su pristizati vesti o prodoru Jevreja u Ne-
mačkoj. Naše komšije Jevreji kretali su se kao senke, a moja drugarica 
Kande Pani kao da nije dizala glavu na času nemačkog jezika. Nisam 
shvatala zašto. Nedugo zatim, prestale su naše večernje igre. Sve je ne-
kako opustelo i utihnulo…

6. april! Bombardovanje Beograda. Rat!
Na fotografskoj radnji gospodina Goldštajna pisalo je „Zatvoreno”. 

Laslo-Nenkina se navodno razbolela. Danima nismo znali ništa o nji-
ma, a onda jedno jutro prepoznali smo ih u koloni pod stražom, sa 
nekim žutim trakama na rukama. Terali su ih negde. Pošli smo krišom 
za njima, polako, uz drvored. Stigli smo do pristaništa. U masi naših 
sugrađana Jevreja, prepoznali smo i Kende Pani sa roditeljima. Ukrcali 
su ih u šlepove. A jedan od vojnika u crnoj uniformi sa mašinkom u 
rukama, koji je vikao:”LOS, LOS!”, bio je naš drug Josip El, iz Cara Du-
šana ulice s kojim smo igrali „Zmije”. Nismo mogli da se maknemo sa 
svojih mesta kada su šlepovi krenuli, iz dubine se začuo rabinov poziv 
na molitvu. Nesvesno i spontano, prekrstili su se mnogi na obali-svako 
na svoj način.

Nikada se niko od naših drugova Jevreja nije više vratio u „Zmiju”. 
Nikada više nije se zakovitlala „Zmija”, u našoj Cara Dušana ulici. 

Nekoliko godina kasnije, čula sam jednu tužnu priču. Ne znam više 
od koga, ni tačno kada.

U sabirni jevrejski logor na Sajmištu doterali su, kažu, Jevreje iz 
mnogih krajeva naše zemlje. U jednoj baraci, pričaju, bila je jedna 
šestogodišnja devojčica, kovrdžave kose i zvonkog, prodornog glasa. 
Uvek u majčinom zagrljaju, bila je skoro bezbrižna. Njen vedri glas uli-
vao je neki mir i u ostale koji su više znali i slutitli o svemu. Voleli su 
je čak i oni tamo, u barakama, sa žutim trakama. Ponekad bi se njen 
smeh probijao kroz razreze trulih dasaka i razlegao se dvorištem starog 
Sajmišta. Kažu da je jedan od stražara često zastajao pred tim daskama 
da bolja oslušne taj glasić. Dobrodušno bi ponekad zavrteo glavom. Da 
li je i on imao svoju devojčicu negde? Stražaru nije bilo lako da uhva-
ti trenutak da joj u raširene šačice ugura po koju kocku šećera. Ipak, 
uspevao je… A ona je tako volela šećer.

Sneg je pao iznenada. Kada su ih tog jutra izveli u šetnju krugom, 
navikle na mrak, mnoge zenice su se skupile pred bljeskom beline. 
Zaškripalo im je nešto pod nogama. Mala, kovrdžava devojčica, po-
luotvorenih zenica, zadivljena valjda prizorom, zvonko je uzviknula:”-
Mama, mama, vidi šećer. Pada beli šećer!”. U trenu se otrgla od majke 
i poletela u stranu da nagrabi ručicama taj neobični beli slad. Da li 
od hladnoće snega ili od divljeg urlika nepoznatog stražara:” HALT, 
HALT du Kerl!”, zastala je, dok se njen zvonki glas gubio. Teški kun-
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dak, nadvio se nad njenim malim, dršćućim telom i u samrtnoj tišini 
celog kruga prikovao je malu devojčicu za prvi sneg u njenom životu. 

Potekla je topla, crvena krv male Lili, i u času obojila taj beli, prša-
vi sneg. Jedna žena je vrisnula:”Lili, Lili!”. Bila je to njena majka Alisa. 
Poterani dalje u šetnju krugom, vukli su jadnu ženu, izgovarajući tiho 
svoje molitve…

Bila je to ona. Naša mala, bezbrižna Lili iz Splita, koja je tako poseb-
no nekako tapšala svojim ručicama posmatrjući našu „Zmiju”, podvri-
skujući svojim zvonkim glasom kad god se „rep” zavinuo i poleteo. Zna-
la sam: Nikada više neću želeti sitan, beli, pršavi sneg, ni crvenu boju.

U znak sećanja na moju prabaku Danicu Dimitrijević, koja mi je 
puno puta pričala o Ulici cara Dušana i maloj Lili.

Marija Lukić
Gimnazija Isidora Sekulić, Novi Sad

Mentor: prof. Damir Malešev
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НЕКРОЛОГ
ЈЕДНОЈ ЧАРШИЈИ

ЗУКО ЏУМХУР
(ПРЕДГОВОР ИВО АНДРИЋ)

Један требињски бег, ужи земљак писца ове књиге, признао је, 
пре сто година, једном Аустријанцу да никад у свом дугом веку 

није био ни до Дубровника од кога га дели свега двадесетак кило-
метара друма. Кад се Аустријанац томе зачудио, бег му је рекао:

-Нема веће планине од кућнога прага, господине!
Тако су тешко кретали на пут и мало путовали Џумхурови 

земљаци, некад. Додуше, то правило је имало увек своје изузетке 
и та планина није никад спречавала појединце да путују светом, и 
нарочито, да походе Исток, који је њима дошао у походе још поло-
вином XV века. И они су одлазили пут тога Истока често, разли-
читим поводима, под разним видовима, вољно или невољно, као 
трговци, војници, питомци, парничари или прогнаници, скитнице 
или хаџије. Уосталом, та планина која се зове кућни праг бивала је 
све мања, не само у Херцеговини, него свуда у нас, док није потпуно 
спласнула. Да, ми смо имали доста путника, нарочито од краја XVIII 
века надаље, али мало путописаца, бар мало добрих и значајних.( 
Наш човек је уопште дуго зазирао од писменог израза и забележе-
ног личног утиска и мишљења!). Због тога путописна књига при-
влачи увек нашу пажњу и данас, и изазива нарочито интересовање.

Од многих наших путника пред нама је један нарочите врсте, 
сликар и писац, писац и новинар, савремен југословенски човек, 
савремених схватања и погледа, будне пажње и оштра ока.

Кад се познати сликар и даровит, популарни карикатуриста 
„Политике” јавио као писац, многи је читалац био изненађен 
појавом овог уметника који уме „у двије бразде да оре”. Ја се, уп-
раво да кажем, нисам томе много зачудио. Он је родом из Коњи-
ца, места изнад којег се БХ – земља нагло прелама у своју другу, 
медитеранску и, како многи мисле, бољу половину; дакле Херце-
говац, а за Херцеговце је реч велико искушење коме они тешко 
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могу да одоле. У сваком од њих живи потенцијалан писац или 
бар усмени приповедач. Томе искушењу подлегао је вероватно 
и З. Џумхур кад је осетио потребу да од мајсторског цртачког 
приказивања пређе на писмено казивање. А тиме је, хтео – не 
хтео, примио и све тешкоће које писана реч неминовно носи са 
собом, све ризике списатељског посла.

Прва помисао која се јавља пред овом прозом јесте: да ће ауто-
ров стил морати имати нешто од његове цртачке вештине. И та по-
мисао не вара. И овде линија, гола и тврда, полази са неочекиване 
тачке, иде право и круто, чини вам се да ће тако и у том правцу ићи 
до у недоглед, али се одједном негде ломи и неочекивано закреће 
куд никад помисао не би. Тако добри карикатуристи успевају да 
нас засмеју и, у исто време, натерају да се замислимо о оном о чему 
је њих живот нагонио да мисле и брину.

Ова проза је заиста епиграматична и блесковита као карикатура 
или скица из сликаревог путничког блока. Па ипак, наилазимо у 
њој и на друге особине које долазе управо од књижевности и књи-
жевних праваца и манира прошлости и садашњости. То је мало не-
обична мешавина разнородних утицаја оних који су пре њега путо-
вали и писали, и сопствених оригиналних тражења и проналазака. 
У шаренилу које понекадпрелази у барокну бујност, а понекад у 
експресионистичке сажетости везане мртвим узлом, писац ствара 
свој најбољи могући начин казивања који је ипак, пре и више све-
га – сликовит.( Он сам, негде узгред, чини занимљиво признање: „ 
Само се слике дуго памте, а речи већ сутрадан промене свој ред ” ). 
Његова слика је често тако успела да застајемо задивљени, не само 
пред њеном лепотом него и пред њеном тачношћу. (Нпр. Слика 
старог калуђера у Јерусалиму: „Овако окренут леђима и подбочен, 
личио је на неко огромно црнослово које је испало из Библије” ).

Ређе су слике које промаше или не допру до нас, иако има и 
таквих. Али нису ретка визуелна запажања дубље, доживљене тач-
ности( Нпр. : „ На Истоку се споменик не може увек видети цео. 
Све је напукло и за све се залепио „новији” свет дућана и дашчара. 
Види се обично кубе или само врх минарета. ”)

Томе треба додати да се на страницама ове књиге с времена 
на време осети и узбудљива вибрација која струји у ступцима 
дневне штампе.

Задржао сам се мало дуже на стилу и поступцима овог писца, 
јер се ту налазе и његове особености ињегове јаке и слабе стране. А 
сада, време је да се каже оно што је главно: сва је ова књига у служ-
би човека, било да га приказује у сложеним приликама садашњице, 
било у прошлости, и зато – блиска људима. Она развија пред на-
шим погледом брз али широк филм утисака и запажања о људима, 
људским односима и наравима. Њен писац није просто човек који 
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је видео оно што ми нисмо имали прилике да видимо и који то 
преживљава и описује као саможиво лично преимућство. Он је од 
правих путника – путописаца, и то од оних што путујући, посма-
трајући и бележећи, не заборављају ко су и шта су, одакле су и куда 
им се ваља вратити. То не значи да такви морају нужно да описују 
површно или тенденциозно што виде, не, они се уживљавају у пре-
деле и градове, у савремене друштвене прилике илиминуле епохе 
крајева којима пролазе, али не да у њима романтичарски живе и 
уживају, него да би могли, кад се врате, да о њима и поводом њих 
добро и живо причају својима. То чини и писац ових путописних 
цртица. А то му допушта да пред нама изазове и осветли својом 
неједнаком али живом светлошћу многе видове богате и сложене 
људске стварности, све од сна и легенде па до привреде и међу-
народних односа, нарочито оне који одговарају његовом темпера-
менту и таласној дужини његовог сензибилитета.

Ако читалац може нешто да зажали при читању ових путо-
писа, то је њихова фелитонска краткоћа, али то опет значи да је 
аутор занимљив и да не исцрпљује ни издалека наше стрпљење и 
нашу жељу да га слушамо.

Осим тога, аутор је овој књизи дао нешто чиме се ниједан писац, 
који је само то, не може похвалити. То су цртежи ликова и предела 
о којима говори његов текст. Својом снагом и живошћу они истичу 
јаке стране ове прозе и допуњују њене празнине и, живећи упоредо 
с њом, могу само да допринесу њеном животу и трајању.

Због свега тога сви су изгледа да ће овакњига, са своја два на-
чина изражавања, наићи на добар пријем читалаца и наћи своје 
место међу нашим путописима. Утолико пре и утолико више што 
се добар део њеног текста односи на крајеве који су по свом гео-
графском положају и међународно – политичком значају данас у 
средишту светске пажње. Узмите је и ви у руке и читајте је! Она то 
заслужује. Читајући је, путоваћете по ћудљивом реду вожње, али 
занимљивим путевима, и за вођу и не наметљивог тумача имаћете 
једног уметника жива духа и богата срца.

Београд, августа 1958. године.

   
 

ИВО АНДРИЋ
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ПУТОВАЊЕ ПО 
БЕСМИСЛУ

Возимо се на ауто-стоп…
Путеви господњи су асфалтирани.

Из пешчаног мора расту гранитне стене арабљанских брегова. 
Врхови црвеног камењара нижу се монотоно и дуго као побож-
ни псалми исписани невештом руком неких давно преминулих 
арханђела. У ужареним пећинама ових брегова гнезде се демони. 
Неко је рекао да врхови ових брда личе на кресте петлова. Небо је 
месецима плаво као челик арабљанских мачева. Штета што Ракић 
није видео залазак сунца на Џебели Силбалу.

Две бедуинске жене седе у шоферској кабини. Једна од њих је 
млада… Њихове одежде су црне као грех.

На северује велика пустиња Ел Бахар Бил Маји. На југу је оке-
ан црвеног песка и ковница љутих ветрова. На северу су караван-
ска беспућа и сатански вилајети за приповедаче бајки. На југу је 
страшна земља Хадрамаут. 

Оазе су лежале као чиоде забодене у жуто платно песка. Мали, 
смеђи шатори, млеко и месо од камила, бедуини, буљуци голишаве 
деце и визија бесконачности која почиње на прагу шатора… Једна 
оаза у Арабији личи једино наједну другу оазу у Арабији и то наро-
чито у подне. У подне настају оргије светлости и све се претвара у 
усијане беле и жуте линије. 

Некада су овуда водили стари трговачки путеви Истока…
Мудри цар Соломон слао је своје богате караване у баснословну 

земљу Ориф. Далеко на југу владала је лепа Белкис Македа, љуп-
ка краљица од Сабе. Царство Памира ујединило је Арапе у борби 
против Рима. Војске номада водила је чудесна лепотица Зејнаб…

Границе између цивилизације и варварства леже дубоко зако-
пане у песку пустиње…

Џезират ел Араб – значи острво Арабљана. 
Камион обилази литицe Џeбели Рахмета. У камењару овог све-

тог брда срели су се праотац Адам и прамајка Ева. 
Протерани из раја због неморала и учесталих крађа са приват-

ног поседа господњег, наши несрећни прародитељи лутаху светом 
јалово и дуго. Одвојени и напуштени, без благослова господњег и 
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без социјалног осигурања, потуцаху се обалама непознатих мора 
и океана. После двеста година одвојеног живота, још релативно 
млади, сретоше се на падинама Џебели Рахмета и почеше да живе 
невенчано. Прамајка Ева изродила је много деце. Међу њеном мно-
гобројном децом било је и криминалаца. Живот је тада у Арабији 
био прилично тежак, пошто још не беше пронађен петролеј. 

Италијани би на овом светом брегу подигли цркву, Амери-
канци базу, Французи хотел, а Либанци коцкарницу. Бугари би 
овде саградили велики научни институт за борбу против загра-
ничног сујеверја. Турци би по обичају подигли караулу, а Бео-
грађани би отворили кафану „Код првог греха”. Арабљани нису 
подигли ништа. 

Неки дан сам се поклонио сенима наше прамајке Еве. Њен гроб 
је у Џеди и дугачак је осамдесет аршина. 

Тако је записано у књигама староставним. 
Њен гроб је једини споменик културе у древном приморском 

граду Џеди. На сва три њена турбета положио сам смерно стручак 
пустињске маховине. 

Нико ништа није умео да ми каже о гробу Адамову. Његовог 
гроба нема. Када би постојао, дипломати би ту полагали венце и 
о празницима би војна музика свирала монархистичке маршеве 
прожете религиозним осећањима. Сви теолози света долазили би 
овамо да се поклоне. Муслиманска браћа и Хришћанска заједница 
младих људи неизменично би чувала почасну стражу. Ту би се одр-
жавали фестивали богословских хорова и попови би се пелцовали 
против дарвинизма. Можда би неком археологу пошло за руком да 
и овде нешто укараде. 

Адамовог гроба нема…
Лево, на једном брежуљку, био је маузолеј. На том славном и по-

божном месту Каин је убио Авеља. То је десето, можда дванаесто, 
место на коме се одиграла ова незаборавна библијска мелодрама. 
Захвално потомство подигло је на сваком месту по један достојан 
споменик несрећној браћи. 

Камион се зуставио… Млађа Бедуинка тражи тоалет. 
Сунце и пустош су судбина бедуина. 
Сунце напада људе.
Путеви господњи су пуни бензинских пумпи и сервисних станица. 
Арамко, Мобилиол, Шел…
Старе турске ханове по друмовима замениле су аутомобил-

ске станице на аутострадама. Романтичних друмских разбојни-
ка, који су некада нападали усамљене путнике и караване, више 
нема. Замениле су их велике међународне компаније које нападају 
читаве народе. Хајдучија се полако са царских џада преселила у 
међународну политику. 
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Камион узима бензин…
У оази се продају пепси-кола и кока-кола, кили-кола и вери-кола.
Кити-коле је нестало.
Небеса даве земљу и просипају жар по мутном  видику. Камен 

се распада и пршти и све се претвара у пепео.
На почетку и на крају сваке приче о Арабији стоји пустош 

и ништавило.
Путујем по свету носећи заблуде и наивне слике из детињства. 
Још као дете гледао сам у огледалу једне сарајевске бербернице 

слику оазе. Очи су ми дуго биле пуне боје са литографисане ша-
рене лаже. У средини је био бунар. На слици су биле три или че-
тири палме. Шеик је седео на меким душецима. Шеик је био леп 
као Рамон Новаро. Около је цветало мирисно цвеће. Поред бунара 
поигравао је бели арапски коњ. Његове узде биле су златне. Једна 
неодевена жена ударала је у даире. Остале неодевене жене јеле су 
урме. Једна неодевена жена била је плава и седела је  непристојно. 
На слици је била ноћ. Месец је био жут као кифла. 

После много година нестало је једне шарене илузије са литогра-
фије у огледалу сарајевске бербернице. 

Оаза је гробље бензинске буради. 
Сиво, прашњаво лишће неке пустињске травуљине покрива 

камени отвор бунара. Шеика није било. Није било ни неодевених 
жена. Човек нигде тако интезивно не мисли на неодевену жену 
као у пустињи. Није било ни белог арапског коња са златним уз-
дама. Биле су само три или четири палме. Очерупане и ружне, 
штрчале су у своду као огромне нагореле метле којима се чисти 
пакао. Један арабљански војник вршио је нужду иза олупине не-
ког напуштеног аутомобила. 

Месеца није било. 
Пред бензинском пумпом поред оазе седела су три бедуина. 

Пили су зелени марокански чај. Један је био разговоран, звао се 
Абдалах, и радио је неко време у Дахрану код Американаца. Сада 
се поново вратио номадском животу. Код Американаца је научио 
енглески и мрзео је господина Далса. 

Рекао ми је да у његовој земљи не постоји политика. Место ус-
тава постоји Коран, место парламента шеријат, место политике 
монархија. Пре четири године уведен је буџет. Дотле је земљом уп-
рављао стари краљ са својом децом. 

Абдалах је у својој политичкој башти неговао два култа. Култ 
љубави према Гамалу Абделу Насеру и култ мржње према Давиду 
Бен Гуриону. 

Веровао је да је Алах послао Насера и да је Далс измислио 
Јевреје. Његова љубав је прелазила у обожавање, а његова мр-
жња у хистерију. Између љубави и мржње није било мостова. 
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Кад и Арапи не би били семити, њихова мржња према Израелу 
била би антисемитизам. 

Војник је обавио нужду и појавио се иза олупине напуште-
ног аутомобила. 

Абдалах је престао да говори о политици. 
Сумрак ме затекао стотину километара јужније. Сунце се разби-

ло као жуманцe на бескрајној плотни усијаног песка. Испратио сам 
га псовкама недостојним човека.

Путеви господњи остали су пусти и ружни као земљопис.
Ноћ се спустила нагло и са свих страна. Било је око мене све љуби-

часто. На небу су се појавиле звезде, крупне и топле као пилићи.

ЗУКО ЏУМХУР
(Из књиге Некролог једној чаршији,

Народна књига, Београд 1982)
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TEMA III

4. БЕОГРАДСКО  
ОГЛЕДАЊЕ

ПЕСМЕ

Балша Радовић, Киша
Гимназија Цетиње

Ментор: проф. Лада Перовић
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ПЕСМА
О ЗЛАТНОМ
ДЕЧАКУ

Прва награда  
4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

Песма о Златном дечаку се
једино може писати златним словима,
на златном папиру, златном оловком.

Када се нађе у мојим мислима,
заједно постајемо златни. 
Он има златне очи и златну душу. 
Воли ме златним срцем и
штити златним штитом.
Додирује златном руком и 
љуби златним уснама. 

Он је старији пар златних година,
одвојени смо километрима,
али спојени нераскидивом златном жицом. 
Свако златно лето смо заједно.
Имамо наше место на ком
заједно сијамо од златне љубави,
делимо златне загрљаје, мисли и тишину.

Ирена Вучковић
Прехрамбено-угоститељска
школа Чачак
Ментор: проф. Данијела
Ковачевић Микић
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MIROIR

LA CHANSON  
DU GARÇON  
EN OR

Le premier prix de la 4ème édition  
VISITE DE BELGRADE

La chanson sur le garçon en or est
il ne peut être écrit qu'en lettres d'or,
sur papier doré, avec un crayon d'or.

Quand trouvé dans mes pensées,
ensemble nous devenons d'or.
Il a les yeux d'or et une âme d'or.
Il m'aime avec un coeur d'or
protège le bouclier d'or.
Toucher avec la main d'or et
aime les lèvres d'or.

Il est un vieux couple d'or,
nous sommes séparés par kilomètres,
mais reliés par un poignet d'or incassable.
Chaque année d'or nous sommes ensemble.
Nous avons notre endroit où 
nous brillons ensemble de l'amour d'or,
nous partageons des l'étreinte dorée, des pensées 

et des silence.

Irena Vučković
L'école de restauration Čačak
Mentor: professeur -  
Danijela Kovačević Mikić
Traduit : Višnja Blagojević
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ЛАВЕЖ

Друга награда  
4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

У белој хаљини гледам у сат
Стоји ли или уз светлост лети
Проклети механизам те авети
Чујем тај мрски бат 
          
Кружи као гладан пас
Бесрамно лаје без повоца
Чека да преклињем на сав глас
 Да у њега гледам као у оца

Бале му цуре на белу хаљину
Делом његових длака сашивену
Тражи цену за грех Адама
Невиност и понизност разума

Разголићен разум од стида се склања
Покорно слушајући лавеж
Бат за батом умирања
Полако постаје трулеж

Повиновано „ја” нема истину
Ни кућу ни годину
Чека нову белину
Белих костију које замењују хаљину

Милан Ивановић
IV београдска гимназија Београд
Ментор: проф. Марија Стајић 
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ОНА

Друга награда  
4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

Можда у одразу не бих био плав
Можда бих се лепше облачио
Не бих носио татин капут, изношен сав
Колико год ми тај кашмир значио
Можда бих правио лакше кораке
Док ходам по ужареној цести
Чешљао бих се и баталио бих пороке
И уз јутарњу кафу бих слушао вести
Читао бих најбоље руске писце
Од свећа би замирисала цела зграда
Стављао бих кришом њене маске на лице
Њој бих долазио после тешког рада
Играо бих се са дугом црном косом
Њено бих име у себи певушио
Док до ње путујем возом
Само да је нисам ономад испустио.

Тамара Бардун
Карловачка гимназија
Сремски Карловци
Ментор: проф. Маја Стокин
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МАРЛЕН

Трећа награда 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

Марлен…
Кратке косе и дуже памети
Марлен воли да трчи
Највише изјутра
Јер тад се најбоље бежи
Покушавајући да побегне од прошлости
Хрли ка будућности коју нема
Често промени фризуру
Барем покоји прамен
Кад живот већ није могла
Марлен воли да је лепа
То је једино што јој остаје
И одлично јој иде
Поседује ормар најлепших ствари
Ципеларник најбоље обуће
Она је сан сваког стилисте
Али они немају времена за спавање
За њу удобност не постоји
Елеганција је оно чему тежи
Учена искуствима великих владара
Ипак није научила
Гаји пса и воли га највише на свету
Јер је са свињом живела
Марлен седи испружених прекрштених ногу
Покушавајући да досегне изгубљено
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Погрбљених леђа још вуче за собом изгубљене године
Напудерисаних образа крије ране
Стегнутим уснама прећуткује пораз
Пријатеље нема, кажу да је зло
Али је није брига, она их презире
Озлојеђено коментарише
Сече погледом
Цинично се смеје

Од Марлен остале су само очи
Зелене, дубоке и непрегледне
Још би утопиле сваког ко њима заплови
Но то више нико и не ради
Марлен воли да трчи
Највише изјутра
Јер тад се најбоље бежи

Сандра Бркић 
Шабачка гимназија Шабац
Ментор: проф. Ана Јовановић
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Лаура Иличић, Игралиште
Школа за дизајн Богдан Шупут,  

Нови Сад
Ментор: проф. Соња Ардан
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OGLEDALO

POLJANE

Pohvala 4. BEOGRADSKOG OGLEDANJA

Otvaraju se vidici,
jasno se vide široke, nepregledne poljane.
Srce osluhne i saživi se sa vlatima
pšenice koja se njiše.

Sunčeve zrake biraju vlati,
čas griju jedne, čas griju druge.
A one sretne, obasjane jutarnjim suncem, 
vesele se i bježe u visinu.

Potok klokoće i mami svojom studeni običnog prolaznika,
koji nije raščistio da li da se preda strastima uživanja ili da
juri slijep za ljepotom.
Povjetarac miluje kosu prolaznika i juri poljanama;
neukroćen, veseo, bezbrižan.

Pitam se,
da li sva ova ljepota postoji samo zbog ljudi?
Ili su ljudi vlati pšenice zasijani na različitim poljanama.

Nejra Mujić 
MSŠ Banovići
Mentor: prof. Ševala Mujezinović
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OGLEDALO

APSTRAKTNA 
PRODAVNICA

Pohvala 4. BEOGRADSKOG OGLEDANJA

Puštam je,
jer to je bolje
nego pticu držati
u kavezu 
čije su rešetke skovane
od moje prašnjave 
prоlazne ljubavi.
Zaljubljen sam u nju,
mada je to uzaludnije nego li
puštati nekog kog
možeš da zavoliš.
Kupio bih joj vrapce
jer rastjerao sam ih sve
kad sam ih našao u njenoj kosi.
Kupio bih joj ljubav
jer joj moju 
nikad nisam dao.
Kupio bih joj ljepša sjećanja
nekog boljeg mene
jer ovako nema čega da se sjeti
nema nostalgiju da je ugrije
nema za čime da pati
samo za snom
o propuštenoj sreći.

Nevena Đuretić 
Gimnazija „Slobodan Škerović” Podgorica
Мentor: prof. Violeta Zečević
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СОБА

Похвала 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

Ја и моја празна соба…
Тмина јој зидове лиже.
У неко глуво доба
Зидови приђоше ближе.
И плафон се примаче поду
Не би ли видео боље
Те сузе што ми очи боду
И капљу без моје воље.

Ко кутија стисла се соба…
Ја у њој ко лептир у тегли,
Ал’ слуша својега роба
Који су јади стегли.

Тек, загледах малену собу
Зидови чудно се стисли,
Као да седим у гробу,
Тесно за све моје мисли.

Ева Живковић
Зуботехничка школа Београд
Ментор: проф. Јелица Пајић
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OGLEDALO

OZNAČENI

Pohvala 4. BEOGRADSKOG OGLEDANJA

Da li je naša gestikulacija ono što zapravo jesmo?
Od čega se skrivamo? Da li time padamo u bezdan?
Ili pak postižemo taj neki predodređeni cilj?
Od prvog dana kada stavimo masku na naša blijeda,
iznemogla lica, krećemo putem za koji nemamo mapu.
Ni do utočišta ni nazad. Neko uspije u tome fi do vrha,
bezgrešnog, strogog hoda. Drugi ljudi ih ne zapažaju
dok oni u to ulažu suze, krv i znoj. Oni su prolaznici.
Međutim, drugi ljudi, skriveni pod maskom, idu po
oblacima, sa krilima. Pod stopama propadaju kroz oblake.
Lebde. Ipak, skriveni su. Lutaju po mraku.
Traže puteve, medom i zlatom posute. Ne nalaze ih.

Mateja Martinović
Srednja likovna škola
„Petar Lubarda” Cetinje
Mentor: prof. Milka Kraljević
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Касно смо почeли
Затварати врата
својих соба.
Ослободили смо сe
страха
од транспарeнтних бића
која свакe ноћи
разговарају
са нашом подсвијeшћу.
Водe озбиљнe конвeрзацијe
у нeозбиљно доба
док црпe лакоћу
првог сна.
Мeдицински фeномeн
Објашњeњe број јeдан
Она сe буди
Прeправљам Шарла
Мозак сe буди
Парадоксално спавањe
Тeорија два
Мeнтално и физичко мучeњe
Стварно проживљавамо.
Ударна свијeст
бeз испаљeног мeтка. 
Mокрота
Flegmatisch
читамо са усана
вјeрујeмо
проналазимо
отпор
послијe другог
стиска за врат 

Мартина Мeдeница
 Срeдња eкономска школа
„Мирко Вeшовић” Подгорица
Мeнтор: проф. Анкица Ђуришић
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ДУГМЕ
Дом. 
Љуљашка у дворишту још памти 
свако лето и одерана колена.
Не знам, не живим више тамо. 
Тобоган. 
Стара јабука у предњем 
и трула трешња у задњем дворишту. 
Мала кућа мирише још увек 
на мамин џем од кајсија. 
Не знам, не живим више тамо. 
Три степеника где још има крви 
кад сам пала док сам се играла рата, 
чини ми се сада да крвавијег није било. 
Трава још памти мене босоногу 
и свако лето када обућа 
мојих ногу није видела. 
Не знам, не живим више тамо. 

Огромни фикус поред улазних врата 
вечито заливан пивом. 
Боље расте, лепши су листови због њега, 
каже отац. 
Зашто онда ниси и ти постао 
бољи и лепши због њега? 
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Стара врата кухиње, 
никад их нисам затворила из првог пута, 
другог, 
трећег. 
Како си их ти увек из прве залупио? 
Изгледа да си због њега постао снажнији, 
мора да је то. 

Стари кревет у дневној соби,
ми на њему 
и фотеља на љуљање, 
отац на њој. 
Дневник у пола осам, 
ниски сто, 
чаша пива, поред ње флаша. 
Трећа по реду данас, не знам, 
забројала сам се. 
И пиксла празна 
јер мора да пуши напољу, 
мама каже не сме у кући. 

Тишина, ћутање. 
Не знам шта да кажем.
Њему тема посао и мржња, 
а мени хаљине, фолклор, 
момци, књиге… 
Како је било у школи? Добро или лепо. 
Крај разговора. 
Памтим и шалу, осмех и покоји загрљај, 
али не памтим пиво у тим тренуцима 
па зато и јесу ретки.
Памтим грубе руке које нису довољно грлиле, 
а требалo je. 
Чешће су удариле или стискале песнице у бесу, 
а нису требале. 
Памтим да све што спаја мајку и оца 
јесу његове очи и њен осмех 
код брата и мене на лицу. 

Три младежа на његовом десном рамену 
праве троугао.
Исти распоред је и код брата и мене. 
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Али троугао између наших срца 
није направљен, нити ће. 
Увек му је фалио један члан, 
као и капуту кад му отпадне дугме, 
па ти баш на том месту буде 
најхладније. 
Дом је далеко 
и са тим смо се помирили, 
али да ли ћемо даљини опростити? 
Не знам, не живим више тамо. 

Нађа Лукић
Шабачка гимназија Шабац
Mентор: проф. Снежана Корнарос
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OGLEDALO

O MATERNJEM 
JEZIKU SA
ŠALJIVE STRANE
Mnogo vakta i zemana
Našom Zemljom je proteklo,
A iz mnogih se divana
Svašta mudro ovdje reklo.
Mnogo se simpatičnih fraza
U narodu našem tako kaza.
Moram priznat svima vama
Zadovoljstvo sada mi je
Izrekama i frazama
Prići malo drugačije.

Ovdje su ljudi istančanog sluha
Pa zato svašta primjećuju –
To se kafa peče, hljeb kuha,
A čarape se, zamislite, čuju.

Samo ovdje može da se desi
Nešto što se objasniti ne da
Prijatelj ti kaže: gdje si,
A u tebe baš upravo gleda.

Muzika se kod nas odvrće, bezbeli,
Ko biva da nas od stresa spasi,
A televizor gori dan cijeli,
Pa treba malo i da se ugasi.
Naši ljudi po doktorima hodaju
uvijek kada se razbole,
kod nas se čak i zjale prodaju-
toliko ljudi trgovati vole.
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OGLEDALO

Oni što mnogo rade
ko zaklani spavaju,
a papiri se ne vade
već se uvijek ganjaju.

Kad se neko "otkači"
on od smijeha "crkne",
i ovdje se "stumrači",
umjesto da smrkne.

I ovo treba biti rečeno
jer za nas je vezano u stvari
ovdje se kaže: "samo pošteno",
pa ko koga nasamari.

Nemoj ništa da te čudi
ako ovo čuješ i ti
kad govore naši ljudi
"hajd᾽ polako, al pohiti!"

Edi Ćurak
Srednja ekonomsko-trgovinska
škola Tuzla
Mentor: prof. Larisa Ćustendil
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ЉУБАВ НИЈЕ
САМО РЕЧ
Љубав нијe рeч само,
То и ти и ја, дружe, знамо.

Нe можeш волeти умом,
Ипак до срца она дођe,
Дeлима почнeш да јe показујeш,
А жeља за рeчима к'о да тe прођe.

Љубав нијe рeч само,
Надам сe да и ово знаш:
Прво заволиш сeбe,
Јeр у њој добијаш оно што даш.

Ни сам нe примeтиш како,
Ал' ти постанe лако,
Да причаш мањe, а осeћаш свe вишe и вишe,
Па шватиш да у љубави важи:
Како волиш тако ти сe и пишe!

Зато воли јако, свe вишe, а тишe.

Богдан Кошутић
Гимназија „Руђeр Бошковић” Бeоград
Мeнтор: проф. Катарина Урошeвић
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OGLEDALO

SONET 7
Nakon sreće, postala si tuga
Ja voljeti više nikada neću
I ne znam kako naći sreću 
Nakon tebe ovdje ne sjedi druga

Ti si me pustila, ljubav nije pokazana
Bol u mome srcu je pukla
Predugo je tvoju sreću vukla
Moja ljubav je mogla i smrću biti dokazana

Više te nema, to mogu da kažem
Ja tražim novi život, novu sreću sebi
Ali možda se i dalje samo varam

Znam da vas sve o tome lažem
Dok govorim sa osmijehom o tebi
U srcu najveću bol si stvaram

Lejla Dedić
KŠC „Sv. Franjo”
Opća gimnazija Tuzla
Mentor : prof. Sanja Tomić
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OGLEDALO

A vreme stoji
Belo
Nikakvo
Neopipljivo
Prava linija
Kiša
Namršteno čelo
Grmljavina
Sve je to film
U nekoj dubini
Neke pogrešne misli
Negde iza
Nazire se i plavo
Crveno, zeleno
Ne boj se
Da obojiš 
Svoj svet
I da putuješ
Kroz isti

Kavez
Tu si sama
Sa sobom
Nema pesme
One tvoje
Društva
Vina
Tu vlada
Bezrečje
U ćošku si
U strahu
Utopljena
U mislima
Gutaš reči 
To je refleks
Na strogost 
Okoline
U glavi
Trista na sat

JANUAR

Velibor Berić
Tehnička škola „Zmaj” Zemun
Mentor: prof. Tatjana Todorović
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LO SCAMPO
Нестаћемо
Шареним комбијем
Са две шаке баште
Иза капија недођије.

Нигде „Ово знам.”
Нико „Добар дан.”
Само предели и странци
И љубав као план.

Браћемо
У сутон, у јутра,
Са тобом ван себе,
Са собом унутра.

Високи гроздасти руј
Махаће лабаво гају,
нашим скрштеним баштама
и малом шареном комбију.

Лазар Прендовић
Економска школа
„Нада Димић” Земун
Ментор: проф. Душанка Павловић
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TEMA IV

4. БЕОГРАДСКО  
ОГЛЕДАЊЕ

ЕСЕЈ

Јелена Контић, Кругови
ТШ Милева Марић Ајнштајн, Нови Сад 
Ментор: проф. Александра Дрљача
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БРАНКО МИЉКОВИЋ
ИЛИ

ПОЕЗИЈА УМА
Прва награда 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

„Тражио сам самог себе”, казао је Хераклит. Човек, у стал-
ном напору за спознајом и откривањем света, покушава 

да се суочи са својом суштином, да продре до есенције, која је 
можда скривена у ватри, води, ваздуху и земљи. Је ли тамо пуно 
или празно? Или је можда баш ту окосница дијалектичке борбе 
супротности универзума, која је заправо само шири вид или од-
раз наше унутарње сталне борбе са собом? Време је наш једини 
прави непријатељ. Њему се супротстављамо свешћу и заборавом, 
а не пређашњим искуством и надом, ватром чији пламен, попут 
песме, нема сопствено време.

    Бритком мишљу, заоденутом у плашт херметичне неосим-
болистичке али и надреалистичке поетике, ступио је на лирску 
позорницу Бранко Миљковић, „принц песника” и „Орфејев двој-
ник”, филозоф и есејиста, критичар, преводилац, ватрено се у бу-
ктињи распламсао и сагорео прерано, у двадесет седмој години, 
да би се у облику феникса поново из пепела уздигао кроз поезију 
која и данас плени својом умношћу. Речју, препородио се. Можда 
„нико два пута није био песник”, а можда је и свако ново читање 
песме једно ново рађање и песника и уметности уопште.

    Миљковићево кратко разбуктавање у поезији најсличније 
је сјају једног од његових омиљених симбола, далеке звезде, коју 
можемо гледати, али не можемо до ње досегнути ни физички, а 
чини се ни мисаоно у потпуности. Које је онда место поезије у 
универзуму? „Поезија није именовање постојећих ствари које нас 
окружују”, каже Миљковић покушавајући да објасни њену улогу. 
Пошто се његова поетика ослања на симболисте, превасходно на 
Малармеа, можемо ли читати да је поезија брисање предметног 
света, његово потискивање из садашњости у прошлост, из ре-
алности у успомену, више наговештај и сугестија? Како се онда 
компонују просторно-временски оквири слике света по којима 
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се лирски субјект креће? Језичка стварност песме је надствар-
ност, слободан оквир у који је издвојено само неопходно да би се 
кренуло на једно имагинарно путовање до саме основе певања. 
Постоји ли већа амбиција која се пред поезију може поставити 
управо од те да и живот и свет морају бити замењени поезијом? 
Чини се да је Миљковић, стварајући филозофеме и одевајући их 
поетичким или афористичким изразима, покушавао и успевао да 
дотакне баш ову измештену раван поезије, оно што је, како иро-
нично вели, разумљиво само хуљама.

    Кад се распростре „блештави зид на крају пута што никуд не 
води”, а Миљковић у тескоби запева „…у овој ноћи мене није стид 
/ што певам иза зида лепше но на слободи” или „Хоће ли слобода 
умети да пева / као што су сужњи певали о њој”, читалац се стапа 
и страда заједно са лирским субјектом. Стваралачки чин постаје 
стаза ка циљу одређена предлозима од и до. Колико близу, толико 
далеко, а још комплексније је што се песма у том кругу ка зајед-
ничком циљу осамостали и крене пут неке своје нове (и лепше) 
стазе, док лирском субјекту остаје само да се колеба око спознаје: 
„да ли је то љубав или смрт?” Празнина песме транспонује се сада 
у нову истину о природи поезије и певања: у језику, звуцима, илу-
зијама, у нашим читалачким искуствима, рађа се потпуност те 
почетне празнине, вишеструка и многозначна потврда света и нас 
самих, рађа се нова крв која је у жудњи за новом спознајом. У по-
следњим стиховима песме „Свест о песми” („…ако га уберем ос-
тавља ме самог / ако га напустим за леђима ми цвета”) Миљковић 
кроз симболичку слику представља природу поезије ‒ она је цвет 
који себично жели песника само за себе; покуша ли да је напусти, 
прати га као мисао о незавршености и непотпуности, прогони га 
попут сенке.

    Ако ове стихове одгонетамо на трагу смисла завршног сти-
ха из „Проветравања песме”: „Живот још није завршен иако је 
прошао”, или стиха „Смртоносан је живот, ал смрти одолева” из 
„Баладе” ‒ констатујемо да је код Миљковића, било да поетички 
одређује смисао своје поезије, било да гротескно-иронично гово-
ри о свету неписмених и незналица, опозиција представљена као 
најдоминантнија карактеристика нашег ума, природе, космоса. 
Смрт је саставни део живота, живот је изједначен са песмом, па се 
може закључити да „исто је певати и умирати”.

    Још једна битна одредница може нам помоћи у разумевању 
Миљковића: не постоји ништа ново. Модеран песник, како каже 
Јован Христић, „ништа не доживљава први, већ је све време свес-
тан понављања”, напамет наученог искуства, он не упознаје, већ 
препознаје. Водећи се овом тврдњом и крећући се смисаоном спи-
ралом до дубине памћења, читалац се сусреће са Миљковићевим 
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лирским субјектом који је на своје лице ставио „маску митског 
певача” и кроз архетипску слику започео потрагу за Еуридиком 
и собом и смислом свега око себе. Рађају се у његовој визији Нар-
цис, Антеј, Одисеј, Прометеј.

    Миљковић се служи цитатом, реминисценцијом, метафором 
када се враћа претходницима: Бранку Радичевићу, Његошу, Ива-
ну Горану Ковачићу, Лази Костићу, Дису, Тину Ујевићу, Момчилу 
Настасијевићу. Појављују се, на пример, симболичка верзија Ње-
гоша и његове судбине: гора, брдо, дивље небо, или вода у којој је 
„потонула крв” и пад када говори о Дису, топос мртве драге када 
је у дијалогу са Лазом Костићем.

    Метафора је средство спајања „две различите и удаљене ст-
варности”. „Говорити о једној ствари као да је то друга ствар није 
ли у томе суштина песничког говора, и није ли се тиме рекло више 
него што се имало рећи?”, каже Миљковић. На овај начин повећа-
вају се семантички простори језика и заобилази се миметичка ло-
гика, која је, по песниковом мишљењу, недовољно инспиративна, 
у ствари супротна песничком језику. Језик се кроз универзалне 
аналогије користи на потпуно нов начин.

    „Поезија воли да скрива, и она би то чинила чак и онда кад би 
била, што је наравно немогуће, ослобођена језичке условљености”. 
Скривеност поезије постоји, па ипак не толико да се не разумеју, 
на пример, баладични тонови посвећени охридским трубадурима. 
Песников је задатак сличан поезији охридских трубадура, сваки 
песник има једну птицу као стваралачку идеју коју треба облико-
вати у реч. Искра те идеје налази се у ватри и није заувек ту. Док 
се идеја преобликује у реч, „крадљивци визија, орлови изнутра 
кљују ме”. Песник, везан попут Прометеја, осуђен на растрзање, 
покушаће да преиначи крв, своју животну снагу, у мастило којим 
здушно исписује реч, песму, уметност. А та реч, у потрази за соп-
ственим опстајањем, одваја се од свога творца и убија га. Има ли 
смисла онда стварати, кад је то стварање заправо страдање?

„Кроз ватру и цвет, камен и ваздух, воду и мирис, птицу и праз-
нину, земљу и шуму, ветар и звезду”, пише Петар Џаџић, коме је 
и посвећена збирка „Ватра и ништа”, „уз стално и магично прису-
ство Неукротиве речи, одвија се спор бића и не-бића, обликује се 
проблематика огољене егзистенције чије су одреднице: празнина, 
нада, ништавност, али и припадност општем животном проце-
су, та егзистенција дели судбину елемената од којих је и сам свет 
сачињен. Све је у сталној смрти и све је у напору да се та сенка 
учини признатим делом живота”. Суштина певања надноси се и 
над „Ариљским анђелом”, над „Похвалама биљу”, над ватром, фе-
никсом, националном митологијом и традицијом у циклусу „Утва 
златокрила”: „Додолама”, „Тамним вилајетом”, „Слугом Милути-
ном”, „Боланим Дојчином”…
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    Миљковићево дело оставља, чини се, поенту да је ипак ства-
ралачки чин најумнији и најсмисленији процес који након пада и 
током боравка на Земљи можемо да искусимо. Кад творац физич-
ки напусти овај свет убијен прејаком речју, у туђим срцима заис-
кре, кроз читање поезије, његова спознања обликована у речи. И 
песник (про)цвета у нашем уму, „на празном месту и у успомени”, 
поручујући нам као „Пријатељу путнику”:

Кроз туђе срце води прави пут,
Ко другачије путује наилази на таму.

О, докле ли ће тужан стићи,
Тај што више нема шта да каже?

Миона Томић  
Гимназија Лесковац

Ментор: проф. Биљана Мичић
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РЕНЕСАНСНО И АНТИЧКО 
У ДЕЛУ И ЖИВОТУ 

ЛАЗЕ КОСТИЋА
Друга награда 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

Лаза Костић је био један од најобразованијих људи свог време-
на. Многи данашњи интелектуалци могли би да му позавиде 

на врсном знању седам језика и докторату из права који је одбра-
нио ни мање ни више него на латинском језику. Током живота 
читао је ренесансне уметнике – Дантеа и Шекспира (чија дела је 
и преводио), као и античке писце и филозофе: Хомера, Есхила и 
Хераклита. Управо њихова дела су оставила неизбрисив траг у 
песмама овог свестраног уметника.
    Није тешко одредити која песма је најбоља из читавог Костиће-
вог опуса: свакако је то песма „Santa Maria della Salute”. У овој ла-
будовој песми уметник је користио два романтичарска интерна-
ционална мотива – мотив идеалне и мотив умрле драге. Будући 
да су романтичари стварали под утицајем претходника, песника 
ренесансе, може се рећи да су ова два мотива преузета управо из 
ове епохе. Лаза Костић је својом последњом песмом опевао своју 
музу Ленку Дунђерски и уздигао је у ред савршених, бесмртних 
жена. Ленка стоји раме уз раме са славном Дантеовом Беатриче 
и Петраркином Лауром. Она може без препрека да се пореди са 
ове две италијанске лепотице које су надахнуле великог Дантеа и 
Петрарку, и по врлинама и надземаљском лепотом. Ленка је иде-
ална у сваком погледу – њено добро срце, оштар ум, милозвучан 
глас, бистар поглед и заносна телесна красота  само су неке од 
особина које су изазвале толику љубав и дивљење код песника. 
Стари  Грци би засигурно сматрали како је она савршен пример 
калокагатије; све лепо, и духовно и телесно, било је обједињено 
у овом бићу. Мотив умрле драге само потврђује мотив идеалне 
драге, песникову љубав и њен идеал без обзира на живот и смрт, 
јер смрт није могла да их раздвоји. Попут Лауре и Петрарке. И 
у песми „Santa Maria della Salute” можемо осетити јасну и при-
родну поделу на две целине, као што је то случај у Петраркином 
„Канцонијеру”. Прва целина – In vita di madona Laura – може се 
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поистоветити са првих осам строфа Костићеве песме јер описује 
њихову љубав за живота Ленке. У другој целини, као и код Пе-
трарке, песник пева о прераној смрти вољене. Међутим, основна 
разлика између италијанског и нашег великана је у томе што се 
Петрарка пред крај живота одрекао својих „Расутих рима” и своје 
љубави према Лаури, која је била заснована само на телесној ле-
поти. Костић је у свом обожавању Ленке остао доследан, и може 
се рећи да је његова љубав само узрастала, баш као што је то био 
случај са Дантеом. Данте је обожавао Беатриче, она је за њега била 
света, и зато ју је, након њене смрти, сместио у висине Раја. Она 
је за њега милост и вера, она га води и усмерава. Ленка је Лазина 
Беатриче, јер га она враћа на прави пут и подучава га. Лирско ја 
и мртва драга имају присан, готово физички однос, повезани су 
више него што би били да је Ленка остала у животу, будући да је 
Лаза у међувремену био присиљен да је се одриче. Верујем да би у 
домену овоземаљског и једно и друго патили много више, јер би 
остали и без повремених, ноћних сусрета кроз Лазине снове.
    Што се тиче оног античког у личности Лазе Костића, видимо 
да је он велику пажњу придавао свом телу, једнако колико и духу, 
као и стари Грци. Постоје бројне анегдоте које описују његове 
необичне вежбе и ритуале за негу тела. Посматран кроз те при-
че заиста подсећа на неког старогрчког филозофа којег друштво 
није схватало.
    Такође, увиђамо извесне сличности између љубавне приче Лазе 
и Ленке и античких митских јунака, Орфеја и Еуридике. Баш као 
Лаза, и Орфеј је био несвакидашњи уметник којем су се сви диви-
ли и који никога није остављао равнодушним. Орфеј је имао своју 
драгу, Еуридику. Они су се неизмерно волели; наизглед, нико и 
ништа није могло да поквари њихову љубав јер је она била чиста, 
искрена и неискварена. Међутим, њихова срећа је била кратког 
века. Једног дана, Еуридикин живот се прерано угасио након ује-
да змије. Као и Ленка, она је умрла млада, оставивши свог драгог 
да пати без ње и њене љубави. Ипак, ту све сличности, иако их има 
доста, престају. Корак који је предузео Орфеј  умногоме се разли-
кује од начина на који је наш песник жалио за својом мртвом дра-
гом. Орфеј је желео да оживи Еуридику и био је спреман на то да 
посети доњи свет како би у томе успео. Он својом тужном песмом 
успева да разнежи чак и владаре подземља, који му допуштају да 
своју вољену изведе, под условом да се не окреће док не буду ван 
подземног света. Нажалост, не успева да испуни тај услов, чиме 
је сам себе осудио на живот у ком никада више неће видети њу. 
За разлику од њега, Лаза Костић није имао жељу да Ленку поново 
врати међу живе. Засигурно је био несрећан што је свет остао без 
једног бисера, без једног таквог идеалног бића попут Ленке, али је 
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он и на овај и на онај начин био осуђен да проводи живот без своје 
једине праве љубави. Он је тежио искључиво томе да испуни своје 
преостале земаљске дане стварањем нечега што ће бити достој-
но те велике жене, нечега што ће је уздићи у висине недостижне 
обичним и свакидашњим девојкама. Он је живео само за то да је 
поново види, али не на немогућ начин на који је то Орфеј желео да 
постигне. Иако звучи парадоксално, Костић је живео за тренутак 
своје смрти. И, иако није желео да оживи Ленку, он је њој донео 
вечни живот и бесмртност кроз, с пуним правом тако названу, 
најлепшу љубавну песму испевану на српском језику.
    Сама чињеница да је Костић ову песму стварао четрнаест го-
дина говори нам о томе  колико му је она значила, а тим и Лен-
ка Дунђерски. Постоје разне теорије према којима љубав Лазе и 
Ленке није била права, истинита нити чиста. Неки скептици би 
чак рекли  следеће: да је то била права љубав, она би победила, јер 
права љубав на крају увек победи.  Али они који сумњају у искре-
ност њихових осећања заборављају да љубав и јесте  победила, до-
душе не на овом свету. Ленка је волела Лазу и Лаза је волео Ленку. 
Да то није   био случај, ми данас не бисмо имали ову божанствену 
песму као сведочанство.

Ивана Јовановић
Карловачка гимназија Сремски Карловци

Ментор: др Јелена Ратков Квочка
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OGLEDALO

OBEĆANA ZEMLJA
Treća nagrada 4. BEOGRADSKOG OGLEDANJA

Recite mi, kakve su to obećane zemlje? Ko mi ih je obećao? Ko kaže 
da su obećane meni? I  zašto moja zemlja nije meni obećana?

Ostajte ovdje!…Sunce tuđeg neba, 
Neće vas grijat kô što ovo grije, 

Grki su tamo zalogaji hljeba 
Gdje svoga nema i gdje brata nije. 
Od svoje majke ko će naći bolju?! 
A majka vaša zemlja vam je ova.

Šantić svojim stihovima kumi, moli i preklinje mlade živote da iza-
beru pravi put. Govori kako je ova zemlja moja majka, a ako se ova 
zemlja naziva majkom mojom, onda ću vam nerado reći da imam oz-
biljan slučaj nasilja u porodici.

Ja nisam nešto vična i naročito naklona besjedništvu, ali vam iz 
najdaljih dubina i tananih niti moje duše jedno sigurno mogu reći: BO-
JIM SE! Bojim se da se nalazimo na brodu koji tone. I vi, i neki student 
koji neumorno bdi nad knjigom, i neko dijete koje se upravo rađa, i JA. 
Tonemo i bojim se da moja krila neće izdržati let do sigurnog kopna.

Koga da poslušam? Srce, koje se neprekidno slama i krvari shvatajući 
da ga ova lađa vuče na dno sa sobom – ali je srce za nju vezano. Ili poslušati 
razum, koji me budi i govori mi da odem što prije misleći na vrhove koji 
me čekaju daleko odavde. Agonija, razmišljanje, nestabilnost. Razapete su 
moje misli između nostalgije i pada, straha i mržnje, odlaska i ostajanja.

Ko je pisac mome romanu, pa me je ovoliko loš zapao? Moja do-
movina! Moja zemlja! Tu sam rođena i tu sam odrasla. Ali, pitam se, 
šta ću ja pod krilom njenim, kada me njeno krilo ne štiti? Ne daje 
mi podršku, poput one koju majka svome djetetu daje. Naprotiv, 
moja zemlja me gura od sebe, osuđuje me, sputava me, brani mi. Za-
što? Jer sam drugačija! Jer za mene ne postoje okviri i kalupi u koje 
moj um želi stati. Zato želim da odem, da nađem sebi bolji dom.     
     Ne želim da se stidim svoje zemlje. Ne želim da me ona pod kojom 
sam gradila svoja krila u tim istim krilima slomi. Sunce tuđeg neba me 
neće grijati kô što ovo grije, grijaće me toplije nego moje.

Tijana Vulić
Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović” Podgorica 

Mentor: prof. Andrijana Deletić Milačić
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Дуња Бранковић, Простор
Уметничка школа, Ниш

Ментор: проф. Ивана Станковић
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ЖЕЛИМ ДА…

Похвала 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

Желим да побегнем. Три једноставне речи ми одзвањају у гла-
ви, у сваком тренутку. Тихе су кад сам мирна, гласне кад се 

суочавам са очекивањима и жељама осталих. Очекивања постоје, 
од првог дана девојчициног рођења: треба да буде лепа, да личи 
на своје родитеље, па затим паметна, витка, да се уда за некога, 
било кога, да нађе добар  посао, роди децу, и да је у смрти памте 
будуће генерације… Без обзира на то што се ове  тврдње не чују од 
најближих, оне постоје као притисак околине.
    Друштву је лако да постоји ако су сви људи по својим жеља-
ма и тежњама идентични.  Они који подлегну притиску тврде да 
су задовољни. Нису свесни колико занемарују  потребу човека да 
се осећа добро. Људи су несрећни јер убеђују себе да имају сваки  
разлог да буду срећни. Кажу да су здрави, док седе на својим ос-
мочасовним пословима, имају кров над главом, али немају мир у 
кући, имају приступ чистој води, коју замењују  кафом и сокови-
ма, имају храну, коју избегавају да би се отарасили последњих пет            
килограма пред лето. Новац купује двонедељни годишњи одмор у 
скученим апартманима,  вечере у елегантним ресторанима, одећу 
„по последњој моди”, која је сваке сезоне  иста као и претходне…
    Живе заробљени ланцима рутине, гладни љубави коју пропове-
да њихова вера, несвесни сопствене трагедије. За своју болест су 
створили лажни лек, славну љубав на први поглед. Ставили су је 
у најбоље књиге, приче, филмове, у нади да ће неко заволети њи-
хов изглед, упркос недостатку душе, упркос томе што сами себе не 
познају. Заборавили су како је лепо заљубити се у некога ко им већ 
познаје душу, волети своје пријатеље и породицу, не реда ради, 
већ истински, читавим срцем.
    Желим да побегнем, јер не желим да постанем иста као они. 
Људима су потребни  слобода и мир.
    Пре него што сам била девојка, била сам човек, људско биће. Пр-
вом приликом бих се вратила у реалност детињства, у светове које 
сам сама измишљала, лицима која сам само ја знала. Тад сам први 
пут добила жељу да одем, али је била невина, из чисте потребе да 
упознам свет око себе.
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    Да могу, бежала бих, као што се бежи у бајкама или цртаним 
филмовима. Ходала бих, самоуверено, поред корита реке, далеко 
од буке и убрзаног градског живота. У ранцу бих носила воду и ку-
тију кекса, који никад не бих успела да потрошим, исто као у бајка-
ма, дневник или слику породице. Можда бих, на свом путу, срела 
пса, ког бих назвала Mаслачком, и који би ми правио друштво.
    Спавала бих под ведрим небом и тражила заједницу људи слич-
них мени, али како бих могла да их пронађем? Постоје ли људи 
који посматрају светлост зоре као уметничко дело које природа 
ствара? Колико њих је у стању да прича дрвећу о својим сновима и 
да верује чврстој земљи под својим ногама? Пише ли још увек неко 
приче, не да би се продале, већ да би се идеја исказала? Воли ли још 
увек неко летње лубенице више него масну храну у ресторанима?
    Нашла бих бар себе, ако никога другог, срећну као дете, насупрот 
несрећи одрастања као девојка, у свету где се памет експлоатише 
ради новца, где је лепота дужност окружењу, где су деца знак зах-
валности прецима, још једна обавеза која се не може објаснити…
    Вероватно бих остала сама до краја, а природа у којој уживам би 
се окренула против  мене, али да ли је то битно? Заспала бих испод 
храста након што се заситим мирноћом цвећа и песмом птица. 
Маховина и буђ би прекриле моју кожу, корење травa би продрло 
кроз моје тело, дрвеће би користило моју смрт да би расло, си-
гурно, али неприметно. Моји би се молекули грејали под златним 
светлом сунца, у лишћу. Нико ме се не би сетио, али ја ипак желим 
да  побегнем јер бих радије имала срећну смрт него несрећан жи-
вот као роб овог друштва.

Лара Лучин 
IX гимназија „Михаило Петровић Алас”

Ментор: проф. Драгана Петровић 
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У ТУЂЕМ СМО СРЦУ 
СВОЈЕ СРЦЕ ЧУЛИ

Похвала 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

Када се Бранко Миљковић појавио на књижевној сцени Србије, 
његова песма је проговорила о себи, гурајући у заборав анга-

жовану поезију, ону коју је обликовао Други светски рат и која је 
била одјек историјских и политичких прилика, односно поетска 
хроника епохе. Миљковићев стих покушава да, као далеки херак-
литовски одјек, потражи себе самог, а песник тражи свој аутен-
тични израз у сталној игри са артизмом и буктињом у којој свако 
мора да (са)гори. Једино су речи трајне, оне искричаво пламте, али 
не одлазе са буктињом, те нас и данас позивају на дијалог стихови 
из збирки „Узалуд је будим”, „Ватра и ништа”, „Порекло наде”.
    Миљковић верује у облик песме и сматра га јединим конач-
ним елементом. Он тврди да само савршени уметници могу при-
бегавати строгим песничким облицима. Култ форме важан је јер 
одваја вербалну творевину од света ствари и појава које нас ок-
ружују. Речима треба и мора бити све замењено, песма је засебан 
свет и има своју реалност и аутономност у односу на емпиријске 
просторе. Песник наглашава да „у песми речи морају да постигну 
своју властиту реалност”. Да ли онда те речи са властитим стату-
сом и егзистенцијом, како је Петар Џаџић забележио, речи „неук-
ротиве… од блата и злата” поседују и моћ да воле и убију?!
    Читајући „Свест о песми”, конципирану као триптих, поред 
одреднице Реч, сусрећемо се са још неколиким драгим песнико-
вим симболима: ватра, крв, птица, цвет. Из ових речи изнова се 
рађа Реч којом човек потврђује себе у новом распореду, имаги-
нацији, можда илузији, празнини. Поезија поништава све удаље-
ности: љубав и смрт се додирују:

Свака је песма празна и звездана,
Ни бол ни љубав не може да је замени.

Она је све што ми оста од неповратног дана,
Празнина што пева и мир мој румени.
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   „Празнина” поезије заруменила се у Миљковићевом поетском 
пространству као нова истина и нова пуноћа. Херметична за онога 
ко распознаје само написано, његова је песма отворена, сугестив-
на и стварна за свакога ко уме и може да је употпуни сопственим 
језиком, сликама, својим далеким а сјајним звездама, пређашњим 
искуствима и емоцијама. Она је пуноћа која се противи забораву 
и смрти, егзистира у свету паралелном са животом и својом кр-
вљу, страстима, ватром, жудњом отима се и пркоси смрти. Нуди 
смисао, хармонију, мир!
    Смрт окупира јаву и у збирци „Узалуд је будим”, онда када 
Миљковић, како је то истакао Радивоје Микић, постаје „Орфејев 
двојник”. Мит о песнику и неуморном трагачу тка потку „За оне 
које волимо” и којих нема, понекад ни у сну. Ту је песнички дија-
лог са великим претходницима у циклусу „Седам мртвих песни-
ка”, којима се диви, од романтичара ‒ имењака, преко Његоша и 
Ивана Горана Ковачића, до оних од којих је желео да учи. Призи-
вају се песмом Лаза Костић, Дис, Тин Ујевић, Момчило Настасије-
вић. Богате метафоре проговарају у Миљковићевим стиховима 
милозвучношћу и афористичношћу:
    „Лист по лист умире шума” (о Бранку Радичевићу), „Док у 
двострукој тишини слепе је очи слуте / Santa Maria della Salute” (о 
Лази Костићу)…
    Древни мотив успаване лепотице, чију једну верзију садржи и 
мит о Орфеју и Еуридики, води читаоца кроз „Триптихон за Еури-
дику”, песме „Орфеј у подземљу”, „Узалуд је будим” низ тематску и 
смисаону спиралу до дубине памћења, до покушаја да се љубављу 
из загрљаја смрти преотме драга, али и до песимистичке визије 
живота, где безнађе, клонуће, завера и тужан заокрет постају је-
дина реалност. Поново, у „Триптихону” се на крају указују „облаци 
пуни птица и будућег биља”. Еуридику је заувек затамнила Хадова 
и Персефонина сенка, али песма и природа остају у непомућеном 
сталном сагласју које нико не може да наруши. „Пољупцу је”, мож-
да, „место у паклу”, али је песми место у вечности.
    Дубоки су корени Миљковићеве поезије ‒ они сежу до Херак-
литове филозофије и гранају се кроз традицију народне књижев-
ности, поезију француских и руских симболиста.
    У збирци „Ватра и ништа” кроз „Похвале”, „Патетику ватре”, „Ла-
уду”, „Утву златокрилу” срећемо се са легендом о ватри и фениксу, 
порукама биља и цвета, са националном митологијом. Ту је „Све 
чега нема и што бити неће”, неумољива празнина у свету поново 
одјекује, „распрскавају се звезде као метафоре” и ствара се нови 
живот, иронијски обојен мастилом и крвљу, који ће разумети ни-
ткови и крадљивци ватре, неки нови Прометеји, онда када певање 
постане исто што и умирање. Ако песма узима најбоље песнику, 
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онда се он растрже и страда, нестаје стварајући оно што иза њега 
остаје. Али с обзиром на то да је песма вечна, неуништива творе-
вина, од пресудне је важности ко је њен творац. Чини се да тиме 
Миљковић наговештава позицију песника као изабраног бића, што 
би било и помало идеализовано и патетично, па и елитистичко.
    У збирци „Порекло наде” идеја о пропевалој гомили и опште-
прихваћеном певању неуких, где песме сме свако да пише разгра-
нава се у омиљене Миљковићеве филозофеме, као на пример „ко 
не уме да слуша песму слушаће олују” или „нико два пута није 
био песник”. Мотиви из ове збирке често су иронични, песма сада 
прихвата све речи, губи се форма, нестаје правих песника…Мож-
да је филозоф Миљковић предсказао данашњу књижевну сцену, а 
можда вербалну јаву није лако разумети.
    Песник-филозоф који је живео своју поезију, изгарао за пое-
зију, који је стварао паралелне светове истинитије од овог, емпи-
ријског, чија је „подводна песма”, херметична, сугестивна, „јавом 
опаснија”, који се стваралачки окретао традицији тражећи себе 
и одговор на суштинско питање: како помирити, хармонизова-
ти живот и смрт; песник којег су речи изједале изнутра, којег је 
најзад и убила „прејака реч”, настојао је и код одабраних успео да 
„хаос света” који је настао речју – песмом укроти и умири.

Марија Томић 
Гимназија Лесковац, Лесковац
Ментор: проф. Биљана Мичић
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МЕТАПРОСТОР 
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Похвала 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

Повезујући непрегледна поља Тоскане и зеленило фрушкогор-
ских висина, Милош Црњански створио је метапростор који 

не изискује присуство, већ осјећање. Када човјек преживи сву тје-
скобу ратовања, када му се очи навикну на страдања, уши на пу-
цањ и јауке, а уста на ћутњу и лелек, онда му душа заиште завичај. 
    Мјесто гдје је рођен, које је судбина одавно исписала и „обећана 
земља”   животног  постања. „Лутам, још, витак…” стихови су у 
којима се младост коси се безнађем.  Боравећи у Италији, Црњан-
ски, иако млад и чио, осјестио је да психички стари. Празна  душа, 
ништавна сјећања и свеукупно безнађе изазвано ратом, нагнали 
су пјесника да из личне потребе сахрани свој смирај у Стражи-
лову. „Збогом остај, красно Стражилово, млоги те је у звездице 
ков̀ о”, ријечи су Бранка Радичевића који је још и у Бечу знао да ће 
свој крај окончати на Стражилову…
    Србија није Суматра, далеки извјештачени свијет, није ни Иса-
ковичева обећана Русија, ни плави круг и у њему звезда, већ јед-
ноставно земља трешања, Стражилова, сиромашна али наша. Из-
над ријеке Арно издиже се мост који води у „тешку таму Фрушког 
брда” а пут, који, посут лишћем жутим, наговјештава завичај, јес-
те слика метапростора Црњанског.
    Далеко је он од обичног живота, обичне мисли и обичних жеља. 
Рат је исисао сваку кап осјећаја и људскости. Сада само спокојно 
снива да легне у вјечну колијевку „гдје ћу смех, под јаблановима 
самим, да сахраним”.
    Да ли човјек заиста може да осјети бол туђине? Писац осјећа да 
му тијело пробадају бољке, неке тужне и дуге, осјећа истовремено 
и носталгију и меланхолију, које као и рат, црпе све оно због чега 
је постојао и живио. Пробадају га ножеви, силни и бескрајни, гдје 
му једини спас пружа, један прије свега надреалан и метафизички 
простор у којем се Арно и Дунав спајају. Само тада он може заиста 
да удахне и да га тај дах завичаја, Србије и Стражилова утјеши до 
смрти. Гинући по галицијским ратиштима које му је обузимало 
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сваку суштинску истину о живљењу, страни и неки туђи дажд са-
прао је сваку веселост. Као хартија, исписана и искоришћена, тако 
и човјек танак и безначајан чека да му сагори свако словце које је 
неко други написао. Чека да снагу и порив за животом остави на 
мегдану, војујући за туђу слободу. Та тамница самоће искорјењује 
у тијелу сваку другу мисао, а почива само на једном осјећају – а то 
је осјећај дубоке чежње за повратком на свој првобитни пут зави-
чаја и отаџбине. Визија стварности и визија жеље се преплићу и 
настаје пејзаж неког привременог мира и починка. Али пјесник 
зна да таква етерична визија не постоји и да све што изгара само у 
његовој савјести постаје прах, прах, прах. „А прах, све је прах, кад 
дигнем увис руку, и превучем, над провидним брдима, и реком”, 
стихови су у којима се истовремено пресјецају осјећаји буђења и 
нестајања, једно изискује друго. Док се буди из сна, метапростор 
остаје, а он спас мора да пронађе у стварном додиру зелене и свје-
же траве фрушкогорских даљина.
    Деценијама касније, Милош Црњански се враћа тишини бео-
градских улица, обраћајући се граду са Ти у поеми „Ламент над 
Београдом” и доживљавајући га као неког најрођенијег, као мајку 
или оца, као неког са којим живи и уз којег умире. „У теби нема 
бесмисла ни смрти, ти сијаш као ископан стари мач”, пишчеве су 
ријечи које окамењују пролазност једног града над двјема ријека-
ма. Он је стабилан, чврст и вјечан. Његова утврђења су непобје-
дива, а освајачи колико год јаки и моћни били, наспрам бијелог 
града су мали и ништавни. Он чврсто стоји на каменим и сигур-
ним ногама, као штит од несреће и заборава. Спајајући далеке 
предјеле Лисабона, Јан Мајена и Кине са градом багрема изнад 
којег се издиже Авала, Црњански је даљине савладао осјећајима и 
жељама. Прошлост, садашњост и будућност лагано трепере у пое-
ми „Ламент над Београдом” да читалац може да осјети цијелокуп-
но искуство једне људске олупине која послије рата само дише, 
дише и дише. Шта је човјеков једини истински задатак на земљи? 
Црњански је увидио животињски порив у човјеку и поставио нам 
питање ко смо ми, у ствари. Да ли смо ми само нека „чудовишта, 
полипи, делфини што тумбају и урличу прах, пепео, смрт је то”?
    Шта остаје у нама? Одговор је „ничево” или „нада”. Постаје-
мо једно велико НИШТА. Али писац нам даје наду да и то наше 
ништа, да и ми који смо ходајући лешеви осјећања, можемо да 
нађемо своју бесконачност. „Ти будиш веселост што је некад била, 
кикот, ту, и у мом крику, вриску, вапају” ријечи су у којима одз-
вањају тонови утјехе и мира. Београд шири руке, пружа и зове 
нас као мајчине руке, као вјечно уточиште у које се увијек враћа-
мо. На суматраистичком нивоу ствара се метапростор мисли и 
осјећаја који повезују удаљене предјеле са Београдом. За разлику 
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од поеме „Стражилово” ова метафизичка визија и даље постоји 
када се пјесникова савјест пробуди и не одлази из човјековог 
памћења. Она се издиже изнад Калемегдана и ушћа Саве у Дунав 
и не претвара се у прах нити у пепео. Пјесник се одриче накупље-
них успомена, и добрих и лоших, због тежње ка нечему лијепом, 
сјајном бљештавилу које Београд може да му пружи. И као кад 
Одисеј, послије грдних искушења, жели да угледа Итаку. Као што 
и Црњански послије пакла преживљеног у рату жели само да осје-
ти мирис београдских улица. „А кад уморно срце моје ућути, да 
спи, узглавље меко ћеш ми у сну, бити, Ти” – стихови који јасно 
кажу да је сваки живот пролазан, али да његов град, његов завичај 
заувијек остају.
    Метапростор настаје као ушће унутрашњег пишчевог свијета у 
неки виши надреални свијет. Те двије струје се мијешају и настаје 
метафизички простор у којем борави његова душа. Тај простор 
није далеко од реалности, од Стражилова и Дунава који му дола-
зе у снове. Милош Црњански га је створио да би могао лакше да 
одмори душу од терета који му стеже леђа, све док, као и Бранко 
Радичевић, не оде у земљу трешања на уснули заборав.
    Милош Црњански је помоћу суматраистичких створио мета-
простор које је за њега дом свих лоших успомена једног заборава. 
Он у њима прналази утјеху, спас и помоћ да се коначно његови 
страхови, бојазни и стрепње скрасе у једном „тихом шапату” који 
ће да освијетли тугу у мраку и тами стрвене гомиле човјековог 
живљења и неисањаних снова.

Јелена Поповић
Гимназија Бања Лука

Ментор: проф.  мр Славица Малић
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ПЕПЕО ДАВНЕ 
САДАШЊОСТИ

Похвала 4. БЕОГРАДСКОГ ОГЛЕДАЊА

Прошлост је заточена у туробним сликама очађављеним кес-
тењастим тоновима еха времена. На њима су ухваћена лица 

пријевремено остарјелих војника чије руке грчевито држе пушку. 
Те руке ће послије много година остати огарављене мрким ста-
рачким пјегама, а послије рата овај никада млад човјек неће знати 
своје мјесто на небу. Живи у прошлости да би запамтио и забора-
вио чију су све црну земљу и слободу погазили напаћени кораци 
његових блатњавих чизама. Они који су му убили име дајући му 
пушку сједе на стакленим троновима и једним ватреним додиром 
мијењају ток историје и будућности. Њихов пламен гута кафен-
касти пергамент истине без двоумљења. Ако би војници пали као 
Луцифер, падали би у тај пламен.
    Ти смртници су схватили да су им једине месије оне чије животе 
пјесмом испричају око прашњавог огњишта. Овај вид утјехе било 
је њихово ходочашће, а њихови оштри погледи би само понекад 
одлутали тражећи себе у будућности, заборавивши да су у својој 
садашњости већ мртви.
    Браон је боја крви на војничкој одори, и пепела који остаје за 
владарима. Нажалост, садашњост није мит, и из пепела се неће 
препородити златна слава.

Теа Мандић
Гимназија „Слободан Шкеровић” Подгорица

Ментор: проф. Мирјана Перовић 
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MIRROR

THE ASH OF  
A BYGONE PRESENT

The past has been confined in bleak paintings sooted with chestnut 
shades of echoing time. 

They captured the faces of early-aged soldiers with their hands clutch-
ing the rifles. After many years, these hands will become smutted with 
dark brown old man spots, and after the war, this young man never knows 
his place in heaven. He lives in the past to remember and forget all those 
whose black land and freedom have been crushed by the agonised steps 
of his muddy boots.

Those who slew his soul by giving him his rifle are sitting on their 
glass thrones and with one fiery touch alter the course of history and the 
future. Their flame is swallowing a brownish parchment of truth without 
any hesitation. If the soldiers fell as Lucifer, they would fall into that flame.

These mortals have realised their only messiahs are those whose lives 
they tell in a song around a dusty hearth. This kind of comfort was their 
pilgrimage, and their sharp eyes would only occasionally wander look-
ing for themselves in the future, forgetting they are already dead in their 
present.

Brown is a colour of blood on a military uniform and of the ash which 
remains after the rulers. Unfortunately, the present is not a myth, and the 
golden glory will not be revived from the ash.

Tea Mandić,
Preveo: Vlajko Glušica, 
prof. engleskog jezika  
u Gimnaziji S. Škerović, 

 u Podgorici
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ЧЕХОВЉЕВИ ЈУНАЦИ 
ПРЕД КАРТОМ АФРИКЕ

Чеховљево дјело „Ујка Вања”, драма у ужем смислу, сматра се 
једним од његових највећих остварења (иронично, „Шумар”, 

драма из Чеховљевих ранијих дана, која се може сматрати прво-
битном верзијом „Ујака Вање”, била је један од највећих промашаја 
у његовој каријери, искуство које је можда утицало на ауторов из-
бор једне од главних тема комада). Ову титулу оно дугује невјеро-
ватној карактеризацији ликова, који приказују све, или готово све 
проблеме друштва (који су, нажалост, и даље веома актуелни).

    Критика стања друштва и тежња да се оно промијени једна је од 
основних одлика модерне књижевности, као и један од разлога 
због којих су били сматрани декадентним и неморалним (мада 
морамо напоменути да људи, а поготово они на вишим позиција-
ма, никад нису имали много стрпљења за умјетнике, чак ни за оне 
који нису били довољно храбри да се супротставе).

Још једна важна одлика је свеопште разочарање и суморност, 
стално присутни у овој лирској драми, било у Бога или науку. 
Ниједан лик није духовно узвишен, ма колико образован био – Се-
ребјаков, професор умјетности, живи као паразит на грбачи соп-
ствене породице. Јеленин глас и клавир су неискоришћени и њој 
припада епизодна улога у туђим животима; празна колико и лије-
па. Марија Васиљевна преводи текстове професору, а сама остаје 
заборављена и неостварена. Астров, доктор и поборник очувања 
шума, бива потпуно разочаран у своју струку и не схвата сељаке 
који уништавају древне шуме (изгладњели и промрзли, како да 
брину за културу и наслијеђе када морају да прехране дјецу, и не 
могу рачунати ни на то да ће доктор бити способан да их оперише у 
солидним условима), нити примјећује Соњину доброту и ум, нити 
види Јелену као ишта друго осим лијепог лица.

Атмосфера, суморнија но у реализму, тешка као у бароку, 
савршена је за развој праве психолошке драме, унутрашњег кон-
фликта, који сваки лик носи, клупко емоција и снова разрушених, 
спетљаних у исти хаос који влада над Вањиним столом. Од својих 
патњи и сумњи укућани се бране сталним радом, било то кошење 
траве или плетење чарапа, тако да ни они, као ни читаоци, скоро 
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не примијете прелазак из августа у септембар, размишљајући 
само о сљедећој обавези и киши.

Долазак Серебјакова и Јелене ремети сав ред, од буђења и по-
стављања доручка до рутине која их је штитила од суочавања са 
сопственом промашеношћу. Вања, који је свој бијес и сумњу држао 
закопане дубоко у себи, суочен са чињеницом да је живот прот-
раћио радећи да би издржавао човјека који не осјећа ни трунку 
захвалности према Вањи и његовој жртви, ослобађа своје неза-
довољство, али оно, као ни метак из његовог пиштоља, нема ни-
какав ефекат на његовог зета. Јелена не опажа Вању, који је воли, 
али и даље то отворено не показује, као што није ни прије деце-
нију, нити ступа у однос са Астровом, који јој се допада, већ ос-
таје вјерна хладноме мужу, остајући празна, „сморена” музичарка 
која више неће свирати, заувијек споредни лик у туђим животи-
ма. Најтеже пролази млада Соња, која најбоље разумије бол свог 
ујака. Након шест година труда, Астров је и даље не примјећује, 
отац плаћа своју удобност њеним радом и трудом и жели да прода 
имање Соњине мајке, имање које је њено наслијеђе и којем је она 
посветила читав свој живот.  Њој не остаје ништа друго сем да 
плаче и сања о одмору, док се Марина и Телегин губе у плетењу и 
свирању – али она је млада, и остало јој је много дуже да живи са 
својом промашеношћу него Вањи.

На крају, иако се чини да се ништа није промијенило, то није ис-
тина. Суочили су се са истином, признали своју промашеност и сто-
га никада више неће моћи да избјегну бол и крију се под монотоном 
илузијом. Карта Африке и даље виси над столом, али сада је свима 
јасно да је то само карта – никад неће отићи, или осјетити топлоту, 
или видјети нешто ново и чудно, нешто радосно и посебно.

Драма ми се није допала, али ме је потресла и узнемирила као 
ниједна прије, те тако сматрам да је заслужила своју репутацију 
као једна од најбољих драма модерне, или било које друге књи-
жевне епохе.

Сергеј Павловић 
Гимназија „Слободан Шкеровић” Подгорица

Ментор: проф. Мирјана Перовић
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У ПРИРОДИ ЛЕЖИ
МОЈ МИР

Одлазак у природу је увек ослобађајући. Одувек је постојала 
разлика између понашања човека у природи и његовог пона-

шања у урбаној средини.
Пошто сам живео у малом граду у котлини, окружен шумом и 

брдима, шетње по природи су имале значајну улогу у мом животу. 
Обично бих ишао сам у насумичном правцу и пео се колико ме 
ноге носе. Чим бих изашао из града, бетонске улице би замени-
ла трава или слабо утабана стазица, а нека врста терета би тада 
пала са мојих рамена. Осећао сам се као да сам много лакши и 
одморнији него што заиста јесам, па убрзам корак. Мирис смога 
и издувних гасова из термоелектране заменио би много чистији и 
хладнији ваздух.

Високи борови и јеле одвајају град, чинећи га неком врстом 
острва. Звук саобраћаја који је чак и у овом малом граду заглу-
шујући слаби са повећавањем висине, зелена, наизглед бескрајна 
маса којом се крећем, бива прекинута само старим далеководима. 
Ове конструкције су овде већ довољно времена да поприме там-
нонаранџасту боју рђе.

Како се пењем, удаљавам се од цивилизације и све ствари као 
да изгледају једноставније. Свакодневни проблеми као да су при-
гушени звуком птица и лепетомрила, мирисом смоле и снажним 
ветром који само што ме не одува с ногу. У олуји, у торнаду живо-
та, разним компликацијама, где се све мења, ништа нема смисла. 
Немам контролу над стварима које су кључне за мој живот. Све 
иде пребрзо и ништа није сигурно. Упркос свему томе, ова шума, 
ови борови, стоје непомично и несметано, брдо се не помера и не 
мења, стене одолевају било каквој промени. Ово су симболи си-
гурности и мира. Ветар силовито тресе гране, али ово не личи на 
битку, већ напротив, ствара песму нечега трајног, нечег што ће 
увек бити. У овом моменту, када је град само скуп наранџастих 
кровова и сивих грађевина, преиспитујем многе изборе и догађаје 
у мом животу. Када све коцкице нађу своје место, када се одстра-
не све променљиве, све има смисла. Све изгледа тако просто и 
једноставно. Нема бриге о мишљењу других људи, о новцу, све те 
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ствари постају небитне. Поглед на хоризонт, сама висина на којој 
се налазим, мирише на бесконачност, видим огромне грађевине 
које надвисују готво све око себе, као мале безначајне патуљке. 
Мекана трава под мојим ногама, шума која врви песмом птица и 
дувањем ветра – све је пуно живота, хармоније, без икакве интер-
венције људи или машина. Са порастом висине све чешће су беле 
стене ишаране тамнозеленом маховином и пуне малих шупљина, 
проређују се и борови чије су иглице покривале стазу. На самом 
врху је пространств, испуњено камењем разних облика, налик 
надробним споменицима. Дивовска брда, мека трава која их пре-
крива и масивни борови који су ту од памтивека, сами су своји 
владари, величанствени су независно од нас.

Још од ренесансе људи су свет око себе посматрали и одме-
равали по свом лику, по својим схватањима и веровањима. Без 
икаквог разумевања за оно што није улазило у шаблон, у систем 
у чијем је центру човек. Зар нико не види да су природа и све што 
нас окружује били ту и пре нас, да је хармонија постојала и ван 
људског схватања и мешања, независно од нашег деловања? Освр-
нуо сам се још једном, загрлио планине и сјурио се низ путељак, 
назад у наранџасти мравињак…

Ђорђе Љубичић 
Школа за бродарство, бродоградњу

и хидроградњу Београд
Ментор: проф. Емина Балан Милић
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ШТА НАМ ЈЕ
ОСТАЛО ОД 
РОМАНТИКЕ?

Журно силазим низ степенице. Попут ратног авиона слећем 
на улицу. Напољу је сунчано. Као неко ко на путу до школе 

не носи слушалице нити слуша музику, волим да анализирам да-
нашњу, ако могу тако да кажем, надреалну стварност.

Запитам се да ли људи размишљају као ја, шта их чини срећ-
ним, односно тужним… Да ли имају децу, породицу? Да ли дос-
ежу даље од паметног телефона и пословног простора? Да ли се 
труде да надмаше сами себе или су се покорно стопили у колоте-
чину и нему вреву? Да ли пишу о ономе што виде и да ли заиста 
виде оно што су видели? Да ли уживају у заласцима сунца коли-
ко и ја? Да ли, да ли? Велика и лепа палета нијанси разумевања 
и неразумевања људи ми је на располагању. Размишљам да ли је 
суштина у прихватању или одбацивању онога што нам је страно 
и наизглед непромамљиво. На памет ми, због оваквих „дубоких” 
разматрања, често падне питање шта нам је остало  од културе из 
деветнаестог века.

Док ходам ка аутобуском стајалишту, бацам поглед на аутобусе. 
Разјарени путници  већ и несвесно, од сопствене ужурбаности, 
праве гужву и напетост. Неки касне на посао, неки ушколу, неко 
мора да стигне до пијаце… Да ли одувек знају само за своја права? 
Рекла бих – да! Међутим, ако се осврнемо на књижевност, не бих 
рекла да је Његошев владика Данило гурао путнике у аутобусу, 
али је засигурно, остваривао свој циљ, бар сабљом. Бајрон је же-
лео да на неприхватљив начин буде прихваћен, иако се и сам није 
трудио да допре до неистомишљеника. Говори нам да је прошлост 
оставила у аманет похлепу и жеђ за остварењем сопственог инте-
реса, без идеје о другима. Људима одговара да ставе слушалице, 
да не чују и не виде окружење јер не желе да их било шта зани-
ма, пошто се, то „друго” коси са начелима која су сами себи по-
ставили. Вероватно им се у планове за будућност не уклапају ни 
размишљања, ни писање, ни заласци сунца, ни прихватање, ни 
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одбацивање, ни страно, ни непримамљиво. Не живи се за осећај, 
тренутак и нови дан, већ за сопствени интерес. Све су претворили 
у корист, па чак и љубав, пријатељство, поштовање… Не желе да 
изађу ван замишљене бодљикаве жице.

Када бисмо данас преместили у јуче, сутра би било потпуно 
другачији универзум.

Тара Ракочевић
X гимназија „Михајло Пупин” Београд

Ментор: мр Љиљана Ђурђевић Стојковић
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СТАРИЈИ И МИ

Нисам дете, а нисам ни одрастао човек. Имам шеснаест година 
и ушао сам у доба живота у коме влада општи хаос. Да ли сам 

крив ја и луде године у којима се тренутно налазим, или моји ро-
дитељи и њихова правила?

    Када би ми неко поставио питање да ли ме родитељи разумеју 
или не, рекао бих, као и сви који имају моје године, велико „не”. Ро-
дитељи ме уопште не разумеју. Сваког дана ми говоре да сам одра-
стао, а, са друге стране, не дозвољавају ми да, као одрастао човек, 
сам доносим одлуке о томе шта ћу да чиним и да сам изаберем шта 
је за мене најбоље. Мислим да они уопште нису свесни немира који 
се налази у мени и око мене, и да су њихове методе кажњавања 
лоше, а казне престоге – одузимање телефона, укидање интерне-
та, забрана тренинга и излажења са другарима и другарицама… 
Мислим да скоро ниједна особа мојих година не воли школу и да 
имати све петице није најважнија ствар на свету. Не разумеју ни то 
што желим да излазим у град, дискотеке и кафиће. Кажу ми да се 
тамо пуши, пије алкохол и има свакаквих људи, па помислим да су 
потпуно заборавили на време кад су они били у нашим годинама 
и до касно у ноћ седели у центру града. Не схватају да је наша гене-
рација напреднија од њихове. Слажем се да немам много животног 
искуства, али нисам глуп. Знам да разлукујем добро од лошег и да 
водим рачуна о себи. Никад не бих учинио нешто што би нанело 
штету другима, а и мени самом. Не знам како то не разумеју. Схава-
там да ме родитељи воле много и да њихово неразумевање потиче 
из те огромне љубави. Сматрају да сам још увек мали и незрео де-
чак о коме морају да брину.        

     Када би коначно прихватили да сам одрастао младић који зна 
да се брине сам о себи, сигурно би ме боље разумели и поштовали 
би моје жеље и одлуке. Што пре своје дете почну сматрати чове-
ком, оно ће човек пре постати.

Анђела Јанковић
Пољопривредна школа са домом

ученика „Рајко Боснић” Неготин
Ментор: Ивана Јаковљевић



141

OGLEDALO

FILOZOFIJA

Veliki broj ljudi danas se pita što će nam još uvijek filozofija kada 
imamo razvijenu tehnologiju kojom možemo dokazati fizikalne 

pojave i zakone i kada smo našom spoznajom došli do zakona kojima 
opisujemo veliku većinu pojava. Smatraju kako je čovjek dosegao do-
voljnu razinu znanja da bi odbacio filozofiju. No je li to uistinu tako?

Filozofija proučava povijest ideja. Zanimljivo je vidjeti razvitak 
ljudske misli od starih Grka preko novog vijeka do danas. Iako to 
možemo vidjeti i u ostalim znanostima, u filozofiji to vidimo na 
najopćenitijim pitanjima kojima teži svaki čovjek, npr. što je prauzrok?; 
spoznajemo li mi svijet onakvim kakav uistinu jest? Ta pitanja, iako na 
njih možda nikada nećemo biti u mogućnosti odgovoriti, navode nas 
na razmišljanje i promišljanje činjenica koje učimo o svijetu. Navode 
nas da preispitamo svo naše znanje, vjerovanje i iskustvo jednostavnim 
pitanjima bez točnih odgovora. Mnogi smatraju kako je, budući da u 
filozofiji ne postoji točan odgovor na određeno pitanje, ona nepotrebna 
u životu čovjeka. Ljudi često smatraju kako je filozofija obično 
raspravljanje u prazno, naklapanje o stvarima na koje ne možemo 
utjecati. Međutim, smatram kako filozofiju treba promatrati iz daljeg 
gledišta od onog površnog. Filozofija je, naime, temelj svih ostalih 
znanosti. Većina danas nama općepoznih činjenica nekoć su se smatrale 
dijelom filozofije te su čekale evoluciju čovjeka i razvitak tehnologije 
kako bi bile dokazane. D. Barbalić u svojoj knjizi Preludiji opisuje 
filozofiju kao stablo. „Cjelokupna se filozofija dade usporediti s jednim 
stablom, kojega korijen jest metafizika, deblo fizika, a grane sve ostale 
znanosti, koje se dadu svesti na tri osnovne, tj. na medicinu, mehaniku 
i etiku.” Tako možemo opisati i razvitak znanosti. Kao što grane stabla 
koje donose plodove crpe hranjive čestice iz korijena, tako i prirodne 
znanosti koje donose teze i ispituju ih eksperimentima svoje temelje 
nalaze u filozofiji. Za primjer možemo uzeti Demokritovu pretpostavku 
o postojanju atoma. On je tu pretpostavku, zbog koje se razvila cijela 
nova grana fizike, zaključio promišljanjem o svijetu i tome kako svijet ne 
može biti takav da je sve vječno djeljivo. Nadalje, filozofija nam pomaže 
u razvitku kvalitetne argumentacije. Jedna od glavnih stavki filozofije 
jest kritiziranje koje možemo iskoristiti u vlastitu korist. Pronalaskom 
kritika u tuđim argumentima možemo vidjeti koje greške su se nama 
potkrale u našim argumentima i slabosti njihovih argumenata iskoristiti 
kao prednosti u našim. Ali smatram kako je najveća vrijednost filozofije 



142

OGLEDALO

u slobodi promišljanja i individualnosti. Sama filozofija nas dovodi 
do propitkivanja svega oko nas. Pomaže nam da shvatimo da, iako mi 
želimo staviti svijet u red i podrediti ga točno određenim i savršenim 
zakonima, to nije u potpunosti moguće. Dovodi nas do razdvajanja 
realnosti na onu koju možemo spoznati sa relativnom sigurnošću i 
onu za koju možemo samo nagađati kakva jest. Veliku raznolikost u 
individualnosti možemo vidjeti nakon što pređemo granicu relativno 
sigurne spoznaje. U tom području svaki čovjek ima neko svoje viđenje 
svrhe i temelja života. To je izrazito dobro vidljivo u antičkoj ontološkoj 
filozofiji. Svaka škola imala je svoje viđenje bitka, odnosno temelja svega, 
svrhe života i pojava koje se događaju oko nas. Filozofija kao znanost 
nije ograničena matematičkim formulama niti zakonima koje se treba 
poštovati, već su njezina okosnica dobro argumentirane teze iz kojih se 
mogu izvući smisleni zaključci koji su primjenjivi na određenu pojavu.

Filozofija je znanost koja se upotrebljava u svim sferama života, nije 
ograničena na isključivo jedan pojam ili jednu sferu života. U filozofiji 
se postavljaju pitanja i traže odgovori, ali ti odgovori nisu potkrijeplje-
ni dokazima s kakvim se susrećemo u ostalim znanostima. Filozofija 
je znanost koju koriste ljudi otvorenog uma kako bi upotrijebili svoje 
znanje i vještine  na mudar način. U današnjem svijetu u kojem se traže 
ljudi s ukalupljenim mislima te naučenim načinom razmišljanja filozo-
fija je ta koja pojedincu pruža prostor za individualni razvitak ideja te 
napredak na duhovnoj i znanstvenoj razini.  

Ana-Marija Viljušić 
Gimnazija "Andrija Mohorovičić" Rijeka

Mentor: Vesna Rajnović
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1. Николина Алексић
2. Петра Асановић
3. Сара Бабић
4. Тамара Бардун
5. Лука Баровић
6. Ена Беговић
7. Велибор Берић
8. Тамара Бецнер
9. Лаура Благојевић
10. Славка Благојевић
11. Сузана Божић
12. Марко Бојић
13. Тијана Бојовић
14. Василије Боровић
15. Ксенија Бошковић
16. Селена Брадић
17. Сандра Бркић
18. Хелена Будимир
19. Најда Бучан
20. Ема Варга
21. Неда Васић
22. Јелена Васовић
23. Јован Вељковић
24. Алекса Вилић
25. Симона Владимирова
26. Лана Вукмировић
27. Теодора Вуковић
28. Тијана Вулић
29. Ирена Вучковић
30. Ружица Вучковић
31. Емилија Гавриловић
32. Страхиња Гавриловић

33. Филип Гајин
34. Милице Грдинић
35. Теа Гутић
36. Софија Дамњановић
37. Ања Данојлић
38. Лејла Дедић
39. Андријана Долаш
40. Катарина Драгичевић
41. Анђела Драгојевић 
42. Филип Драгојловић
43. Софија Дракуловић
44. Маја Дубровац
45. Николина Дукић
46. Војислав Дурмановић
47. Јулија Ђоковић
48. Вања Ђорђевић
49. Марко Ђорђевић
50. Наталија Ђорђевић
51. Невена Ђуретић
52. Ана Ефендић
53. Ева Живковић
54. Јована Живковић
55. Стеван Живковић
56. Зара Жугић
57. Невенка Зеленика
58. Милан Ивановић
59. Павле Јакшић
60. Анђела Јанковић
61. Александар Јелић
62. Андреа Јеремић 
63. Ирина Јефтић
64. Тара Јованић

УЧЕНИЦИ - АУТОРИ
4. БЕОГРАДСКОГ 

ОГЛЕДАЊА
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65. Ивана Јовановић 
66. Марко Калаба
67. Саша Калинић
68. Минеа Капиџић
69. Анастасија Катић
70. Сабина Клободановић
71. Давид Клопић
72. Балша Кнежевић
73. Данило Кнежевић
74. Алекса Козић
75. Богдан Кошутић
76. Љиљана Кресић
77. Дајана Лонцо
78. Марија Лукић
79. Нађа Лукић
80. Лара Лучин 
81. Ђорђе Љубичић
82. Ива Максимовић
83. Марио Мандић
84. Теа Мандић
85. Лука Манојловић
86. Ана Марија Стојчић
87. Милош Марјановић
88. Исидора Марјановић,
89. Елена Маркићевић
90. Јелена Мартиновић
91. Матеја Мартиновић
92. Мартина Меденица
93. Асја Мешић
94. Александар Мијајловић
95. Неда Мијовић
96. Петар Милисављевић
97. Дарја Миљанић
98. Јана Михаљевић
99. Нејра Мујић
100. Елма Муратовић
101. Наташа Невић
102. Невена Николић
103. Сергеј Павловић
104. Марија Пауновић
105. Ивана Перишић
106. Љубица Перишић
107. Дарија Полић
108. Јелена Поповић

109. Лазар Прендовић
110. Матиа Пренкочевић
111. Иван Радовановић 
112. Нина Радовановић
113. Валентина Радоњић
114. Настасија Радоњић
115. Тара Ракочевић
116. Дарја Ратковић 
117. Теодора Ристовски
118. Наташа Савић
119. Ранка Симовћ
120. Ксенија Смоловић
121. Јелена Спасић
122. Ања Спасовски 
123. Пола Спасојевић
124. Петар Срдић
125. Магдалена Станковић
126. Тијана Старчевић
127. Андрија Стругар
128. Милица Сушић
129. Михаило Танић
130. Тетина Таран
131. Раденко Тодорић
132. Марија Томић
133. Миона Томић
134. Маринела Туркоње
135. Милица Туторић
136. Ајла Ћехајић
137. Андреа Ћирић
138. Еди Ћурак
139. Миљана Цакић
140. Марија Цвијановић
141. Лидија Црвенковић
142. Мине Чеперковић 
143. Дијана Чуде
144. Матеја Шуша
145. Мaеvа Nyobo   
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1. Лидија Аничић
2. Емина Балан Милић
3. Радивоје Благојевић
4. Радоје Бојић
5. Марија Боришић
6. мр Бранка Љубојевић
7. Невенка Бурковић
8. Дубравка Вебер
9. Јелена Вељанчић
10. Биљана Вељовић
11. Валентина Видаковић
12. Валентина Вукмировић 

Стефановић
13. Борјана Гаврилов Болић
14. Јелена Гајановић
15. Снежана Гајевић
16. Марија Глиџић
17. Гордана Гојић
18. Мира Давидовић
19. Андријана Делетић  

Милачић
20. Јелена Драгичевић
21. мр Драгослав Ђуровић
22. Анкица Ђуришић 
23. Станка ел Рабади
24. Бојана Ербез
25. Невена Жикић
26. Виолета Зечевић
27. Ивана Ивановић
28. Лидија Ивановић
29. Станислава Игњатовић
30. Станиша Игњатовић
31. Дуња Илић
32. Душица Јаковљевић
33. Ивана Јаковљевић
34. Маријана Јакшић
35. др Јелена Ратков Квочка
36. Ана Јовановић
37. Давид Карасман
38. Данијела Ковачевић Микић
39. Зорица Кокаи

40. Снежана Корнарос
41. Милка Краљевић
42. Горан Крапић
43. Александра Крминац
44. Мирјана Лаиновић
45. мр Љиљана Ђурђевић 

Стојковић
46. Љиљана Малетин Војводић
47. Дамир Малешев
48. Наташа Марковић Атар
49. Жељко Миладиновић
50. Дијана Миленковић
51. Светлана Миловановић
52. Мирела Милошевић
53. Биљана Мичић
54. Владимир Мичић
55. Шевала Мујезиновић
56. Бојана Нишевић
57. Јелена Нововић
58. Душанка Павловић
59. Јелица Пајић
60. Аднан Пејчиновић
61. Мирјана Перовић
62. Драгана Петровић 
63. Анђела Плакаловић
64. Весна Рајновић
65. мр Славица Малић
66. Ирена Смоле
67. Марко Спаић
68. Марија Стајић
69. др Маја Стокин
70. Драгана Стјепановић
71. Маја Танасић
72. Јелена Тешић Шуман
73. Татјана Тодоровић
74. Сања Томић
75. Кристина Тришић
76. Лариса Ћустендил
77. Катарина Урошевић
78. Љиљана Чолан
79. Љиљана Шобић

ПРОФЕСОРИ - МЕНТОРИ
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1. Гимназија Врњачка Бања
2. Шабачка гимназија Шабац
3. Гимназија Лесковац
4. Уметничка школа Ниш 
5. Техничка школа Смедерево
6. Прехрамбено угоститељска школа Чачак
7. Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић” 

Неготин
8. Карловчка гимназија Сремски Карловци
9. Гимназија „Светозар Марковић” Суботица
10. Гимназија „Исидора Секулић” Нови Сад
11. Хемијско медицинска школа Вршац
12. Гимназија Бања Лука
13. Грађевинска школа Бања Лука
14. Економска школа Бања Лука
15. Технолошка школа Бања Лука
16. Гимназија „Свети Сава” Приједор
17. Гимназија Градишка
18. Гимназија Прњавор
19. Медицинска школа Добој
20. Стручна и техничка школа Дервента
21. Средњошколски центар Пале
22. Средњошколски центар „Василије Острошки” Соколац
23. Средњошколски центар „Источна Илиџа” Источно Сарајево
24. Гимназија „Васо Пелагић” Брчко
25. Гимназија „Филип Вишњић” Бијељина
26. Опћа гимназија „Свети Фрањо” Тузла
27. Средња економско трговинска школа Тузла
28. Мјешовита средња школа Грачаница
29. Мјешовита средња школа Бановићи
30. Гимназија „Андреје Мохоровчића” Ријека
31. Гимназија Вуковар

ШКОЛЕ
4. БЕОГРАДСКОГ 

ОГЛЕДАЊА
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32. Прва гимназија Марибор
33. Гимназија „Слободан Шкеровић” Подгорица
34. Средња економско школа „Мирко Вешовић” Подгорица 
35. Средња ликовна школа „Петар Лубарда” Цетиње
36. Средња мјешовита школа „Данило Киш” Будва
37. Гимназија Котор
38. Архитектонска техничка школа, Београд
39. Школа за дизајн Београд 
40. Економска школа „Нада Димић” Земун
41. Правно биротехничка школа „Димитрије Давидовић” Земун
42. Техничка школа „Змај” Земун
43. Техничка школа Обреновац
44. Зуботехничка школа Београд
45. Школа за негу лепоте Београд
46. Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Београд
47. Машинска школа „Радоје Дакић” Београд
48. Електротехничка школа „Стари Град” Београд
49. Електротехничка школа „Раде Кончар” Београд
50. IV београдска  гимназија Београд
51. IX гимназија „Михаило Петровић Алас” Београд
52. X гимназија „Михајло Пупин” Београд
53. XII београдска гимназија Београд
54. XIII београдска гимназија Београд
55. Гимназија „Руђер Бошковић” Београд
56. Земунска гимназија Београд
57. Математичка гимназија Београд
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ПОЕЗИЈА

Дејан Матић 
песник, Београд

Весна Цалић Weiss 
професорка српског језика и књижевности, Суботица

Аднан Пејчиновић 
професор босанског језика и књижевности, 

Грачаница

КРАТКА ПРИЧА

Наташа Станојевић 
професорка енглеског језика и директорица 

Гимназије Цетиње
Душица Антанасковић 

професорка српског језика и књижевности, Београд
Анђела Плакаловић 

професорка српског језика и књижевности, Пале

ЕСЕЈ

Наташа Марковић Атар 
библиотекар, професорка српског језика, Београд 

Давид Карасман 
професор филозофије, Ријека 

Жарко Јањић 
новинар и публициста, Љубиње

ЖИРИ 
4. БЕОГРАДСКОГ 

ОГЛЕДАЊА
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OGLEDALO

2. BEOSEf
Beogradski Ogledov srednjoškolski filmski festival

Srbije i regiona

Nа konkursu mogu učestvovаti i učenici zemаljа regionа 
(iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, 
Slovenije…).

Kratak film (video-klip) u trajanju do 10 minuta po-
slаti nаjkаsnije do 31. oktobra 2019. nа mejl adresu 
ogledalo.blagovest@gmail.com. 

Kvalitet videa  treba   biti  Codec: H.264 Frame rate: 25fps 
ili 30 fps Rezolucija: Standard Definition (4:3 aspect ratio) 640 
x 480 px Standard Definition (16:9 aspect ratio) 640 x 360 px; 
720p HD Video (16:9 aspect ratio) 1280 x 720 px; 1080p HD 
Video (16:9 aspect ratio) 1920 x 1080 px; Bitrate: SD: 2,000 
– 5,000 kbit/s 720p: 5,000 – 10,000 kbit/s 1080p: 10,000 – 
20,000 kbit/s; Audio: ACC-LC codec; data rate: 320 kbs sam-
ple rate: 48 kHz.

Mejl mora sadržati nаziv rаdа, ime i prezime аutorа i rаzred, 
ime profesorа/mentora, аdresu škole i kontаkt telefon.

Stručni žiri izabraće najbolje filmove i dodeliće po tri prve 
nаgrаde. Časopis OGLEDALO će orgаnizovаti projekciju  
nаjuspešnijih filmova  15. novembra 2019. godine.

U Beogradu,                                                        ogledalo.edu.rs
12. mај 2019 g.     

ČASOPIS BEOGRAD

RASPISUJE KONKURS

OGLEDALO
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ТЕЗА
АНТИТЕЗА
СИНТЕЗА

Валентина Ивановић, Центар
Гимназија Цетиње 

Ментор: проф. Лада Перовић

TEMA V



152



153

НЕГДЕ СЕ
МОРАМО

ЗАУСТАВИТИ

Прича победник је 9. Конкурса за кратку причу
„Вукашин Цонић” који расписује

Лесковачки културни центар

Аристотел из Стагире је био опседнут пореклом философије. 
Питао се – ко је први философ – тај који је пре свих прона-

шао било коју науку и тако с правом изазвао дивљење људи, али 
не само због практичне користи коју би он сам, а и други имали, 
од тог његовог проналаска, већ због саме његове мудрости. Па и 
није сврха философије, мислио је Аристотел, у томе да нам доноси 
неку практичну корист, већ да оплемењује и уздиже душу онога 
ко се философијом бави.

Трагајући за почецима философије, падала су му на памет раз-
на имена, која је записивао испред себе. Неко од седам хеленских 
мудраца? Можда Клеобул из Линда за кога се причало да је сна-
гом и лепотом Хераклов потомак, а да не заостаје ни у мудрости, 
коју је упознао у Египту, заодевао у загонетке и писао у хекса-
метрима? Посебно је Аристотелу био драг због гноме – мера је 
најбоља. Или је то можда скромни Бијант из Пријене који није 
хтео да прими онај златни троножац – кога су заједно са осталим 
уловом извукли из мора рибари, па га наменили најмудријем – 
јер само богови могу бити мудри? Изванредан беседник и бра-
нилац многих на суду, али снагу убеђивања користио је само у 
добре сврхе, учећи и друге да побеђују говором, а не силом. Иако 
је веровао да је већина људи лоша, ипак је саветовао да ваља гаји-
ти наду и васпитавати душу и разум. А шта је са Талесом из Ми-
лета? Зар он није први међу Хеленима заслужио назив мудрац, 
предвидевши помрачење Сунца? Еј, он се и у божанске ствари 
разуме! У реду, размишљао је Стагиранин, ако баш и није бог Хе-
лиос сваког дана прелазио ватреним кочијама преко неба од ис-
тока ка западу (јер је већ и Анаксагора из Клазомене упозорио да 
је Сунце само усијани камен и да није веће од Пелопонеза) ипак 
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је стари Милећанин познавао законе космоса, у чијем центру се 
налази, сматрао је Аристотел, непокретни покретач – Бог – па су и 
космички закони у ствари божански. Неодлучан, философ тешко 
уздахну и настави у себи. Да није први философ неко још старији? 
Космогонијски песници? Епименид? Онај што је као дечак, чу-
вајући овце по врлетима Крита, заспао у некој пећини и провео у 
сну педесет и осам година. За то време је постао миљеник богова 
добивши поетску, пророчку и исцелитељску моћ. Или неко још 
древнији? Хомер? Митски Орфеј? Из све даље и даље прошлости 
израњала су имена једно за другим, али Аристотел ни за које није 
био сигуран да је баш то тај зачетник философије и науке. 

Смркнут, он прекиде за тренутак своје мисли, удишући жуд-
но влажни ваздух месеца антестериона[ ανθεστηριων – крај зиме 
и почетак пролећа]. Одшкринута врата су га мамила да изађе из 
куће, али како је устајао рано и већ осећао умор, само се протегну 
и зевну уживајући у мирисима зеленила и шаренила анемона, 
асфодела, љубичица и другог цвећа, које се и у ово доба године 
већ ширило атичким брежуљцима. Капци су му се склапали и он 
узе у руку своју бронзану куглу испод које је стајала метална по-
суда; кад би му кугла исклизнула из руке и пала у посуду, тај звук 
би га пробудио. Желео је да настави са радом, јер ми смо само оно 
што непрекидно радимо и због тога је контрола нашег деловања 
– контрола нашег карактера. Стагиранин се сећао Хераклитових 
речи да је наш карактер у ствари наша судбина, наш дајмонион[ 
δαıμόνıον – полубожанство, и добро и лоше, свако на рођењу до-
бија једног, па какав се коме заломи], добар или лош. Зато је кон-
трола карактера заправо способност да управљамо сопственим 
животом. А философ је имао велику жељу да управља сваким 
тренутком свога живота. На то су биле усмерене све његове нави-
ке и педантерија, чак и његова умереност по којој је био познат, а 
пре свега логика. Због тога је потиснуо сваку брзоплетост у доно-
шењу одлука и исхитреност у закључивању. Сумњичав према ин-
туицији, трудио се да му сваки закључак нужно следи из темељно 
проверених и несумњивих премиса. Та методичност га је чинило 
срећним, а срећа је свакако циљ нашег живота, без обзира како 
је схватимо. Аристотел је срећу налазио у раду са омладином. Од 
како је основао овде у Атини своју школу, Ликеј, дани су му про-
лазили рутински. Пре подне – езотеричка предавања – за ученике 
вољне да, изван свакодневне вреве, посвете живот философским 
и научним истраживањима. После подне, у шетњи – егзотерички 
разговори – о не баш предубоким питањима, у којима се учитељ 
опуштао, лепо обучен као увек (зар лепота није боља од сваке дру-
ге препоруке). Философ је у својој школи био срећан, јер образо-
вање је украс у срећи и уточиште у несрећи. Е сад, некада је оно и 
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велика мука, зато што су за образовање, уз природну надареност, 
потребни мукотрпни рад и непрестано вежбање. Али, ако коре-
ни образовања јесу горки, плодови су му зато слатки. Па, иако је 
имао прилику да се увери да захвалност најбрже стари, ипак су 
му задовољство пружали ученици постајући најумнији људи Хе-
ладе. Као и његов учитељ Платон и он је знао да су образовање и 
васпитање темељ добре државе. Зато васпитачи заслужују више 
поштовања од родитеља, јер ови деци поклањају само живот, а 
учитељи – леп живот.

С тим мислима опет задрема. Утом кугла звекну у посуду и 
он се трже. Рукама пређе преко увек лепо ошишане косе и про-
тегну се на свом богато тапацираном и декорисаном клисмосу.
[ Дрвена столица са елегантно искривљеним наслоном и нога-
рима и седиштем од испреплетених конопаца.] Данас неће ићи 
у Ликеј. Прошетаће са својим посинком Никанором, јер је јуче 
започело слављење малих Елеусинских мистерија, приношењем 
жртви Деметри и Персефони, а за који сат се у атинском пред-
грађу Агри, на потоку Илису, врши ритуално купање оних који 
ће у мистерије бити увођени. Кроз полусан, до ушију поче да му 
допире глас његове друге жене, Харпилиде. Иако се често сећао 
прве, Питијаде, ова друга му је била нарочито драга јер је била из 
Стагире као и он. А философ је волео своје родно место. Поно-
сио се тиме што је наговорио свог ученика, Александра Великог, 
да му обнови родну Стагиру, коју је Александров отац, Филип, 
претходно разорио. На Атину се никада није навикао. Иако је од 
своје седамнаесте године живео у њој, осећао се као странац. Ти 
Атињани, пронашли су пшеницу и законе, али пшеницу користе, 
а законе никако! А он, човек од философије (а у томе и јесте ко-
рист од философије) радио је без принуде оно на шта друге тера 
страх од закона. Ах, други… Имао је овде доста пријатеља, али ко 
има много пријатеља, нема правог пријатеља. Таквих више није 
имао. Надао се бар једном у овим годинама, јер пријатељи су јед-
на душа у два тела. Али, нада је само сан будног човека, што он 
тренутно није био у потпуности. У таквом магновењу опет поче 
да размишља о пореклу философије. Ко је први философ: Орфеј, 
Хомер, Питак, Бијант, Талес, Питагора, Епименид, Солон, …? 

Из дремежа га поново прену Харпилида. Приближавао се 
рођендан њиховог сина Никомаха и списак званица се ширио. 
Изнервирана, жена повика: „Па, негде се морамо зауставити”, 
исцепа списак гостију и половину заврљачи у ђубре. И у том мо-
менту философу сину – негде се морамо зауставити! Онако буно-
ван, заборави на методичност, на логику и нужно следовање за-
кључака из проверених и несумњивих премиса, дохвати писаљку, 
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не гледајући забоде је у списак испред себе и прочита насумице 
прободено и изабрано име првог философа – Талес из Милета. 
Аристотелу се уз осмех оте велики уздах олакшања. Заједно са 
њим одахнуше и душе свих будућих историчара философије.

мр Драгослав Ђуровић
професор филозофије
Гимназија Врњачка Бања
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OGLEDALO

MISLIM, DAKLE,  
POSTOJIM

Cogito, ergo sum - skoro svako ko je čuo za Dekarta zna za ovu 
krilaticu. Ona se i tada kada je nastala, a i danas ne može posmatrati 

van istorijskog konteksta. Tada vreme sholastike i renesanse, a danas 
vreme tranzicije, video-nadzora, virtuelne budućnosti… 

Smatra se da je predmet sholastike uglavnom bio usmeren na pro-
blem Boga u okviru hrišćanstva. Sa jednog predavanja akademika Vla-
dete Jerotića, urezala mi se misao koja se može povezati sa problemom 
koji je čoveku uvek aktuelan, a to je da "bez nevolje nema bogomolje". 
Kao i tada, i danas je čovek uveliko u nevolji, i svakome je svoja najve-
ća. Iz toga sledi da je potreba za teologijom i pitanjima kojima se ona 
bavi uvek, i za svako vreme aktuelna. Ona je svoje mesto pronašla čak 
i u ustanovama koje su uglavnom usmerene ka istraživanju i naučnim 
principima. Da li će, kao i u doba Dekarta, sa nastupanjem neke nove 
„tehnološke renesanse"  doći do preokreta u pogledu interesovanja, 
tako da će se umesto teoloških i tehnoloških pitanja postavljati i antro-
pološka pitanja, pitanja moralnosti? Daleko od toga da nam teologija 
nije potrebna, kako Ivan Karamazov kaze u romanu „Braća Karama-
zov" F. Dostojevskog: „Ako Boga nema, sve je dozvoljeno!" E, upravo se 
to pitanje iznova postavlja. Da li u današnje vreme biološkog inženje-
ringa, kvantnih računara i drugih tehnoloških dostignuća postavljamo 
pitanje ili cilj ka „savršenom biću"? Misaono-inelektualni napor koji 
res cogitans u to ulaže zaboravlja ono esecijalno „postojim". Iako su ta 
dostignuća ljudska tvorevina koja nas uvode u novi, drugačiji svet od 
onog u kome smo se rodili, svet promena i progresa, po pravilu, kako 
Hegel navodi, ne moraju obavezno da znače i  napredak. Da li se taj 
napredak ogleda u promeni i činjenici da ćemo ovaj svet i društvenu 
zajednicu već sutra uveliko zameniti virtuelnom? To je svet koji polako 
osvaja sve segmente naših života, bez mogućnosti da promislimo na 
sve činjenice tih inovacija i promenu koju one donose, a vreme za čo-
veka postaje relativno u svojoj punoći. Postavlja se pitanje šta radi res 
cogitans, zbog čega nemamo odgovor na neka iskustvena pitanja tipa: 
ko učestvuje u stvaranju ovog, ovakvog sveta, i na koji način; ko se tu 
pita, i gde je u svemu tome kritičko mišljenje koje je kao takvo svojstve-
no filozofiji i njenim sadržajima. Ako se vratimo na Dekarta, on je u 
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svom delu "Rasprava o metodi" izneo metod koji nas je uveo iz shola-
stičkog u renesansni naučni način razmišljanja. Taj skeptičko-kritički 
način razmišljanja je put kojim se ide do istine. Uticajem medija, pre 
svega interneta, u mnoštvu instrumentalizovanih informacija izgubila 
se  potreba za ovakvim pristupom, kreira se stvarnost u kojoj se stvari 
prihvataju u fazi eksperimenata, čitavi narodi postaju zamorčići, a te-
ritorije poligoni za masovne eksperimente moćnih kompanija, grupa i 
pojedinaca. Sve vreme mi odzvanjaju Kišove reci: „Mi ne znamo oda-
kle dolazimo, a još manje kuda idemo - od jednog ništavila drugom." 
Apsurd današnjice nas uvodi u to da upravo prvi saznajni čin - mislim, 
dakle, jesam - dovodi se u sumnju! Koliko nas uopšte postoji ako smo 
odustali od mišljenja, odnosno kako se onda „misli" to postojanje ako 
neko drugi „misli umesto tebe", i koliko ti tada zaista „jesi"?  

Zorica Perović
profesor filozofije i sociologije
Zemunska gimnazija Beograd
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БУЂЕЊЕ
ФИЛМСКОГ ПРОЛЕЋА

Мартовски фестивал представља фасцинантну призму кроз 
коју се преламају историја филма, судбина земље у којој жи-

вимо и различита културна и политичка струјања која су обеле-
жила овај део света. Покушавам да обухватим ову скулптуру у 
времену, 66. година непрекидног, стрпљивог и упорног постојања, 
да пронађем заједничку нит, језгро идеје која је проткала много-
бројна издања, бескрај филмова, речи и мисли, интимних цртица 
и забелешки, осећаја и сећања, стваралачког набоја… 

У вртоглавици утисака не успевам да јасно све разазнам, па 
се враћам оном очигледном. Фестивал без сумње одликује издр-
жљивост (због које је неретко морао и да отрпи), и последња не-
деља марта током које се традиционално одржава! Ово је време 
које готово коинцидира са белом недељом, покладама, словенс-
ким празником укорењеном у паганском култу Сунца и обеле-
жавању доласка пролећа! На југу Косова и Метохије овај обичај 
зове се Прочка, и постоји у живом и узбудљивом облику. Велике 
лопте ватре које растерују зле духове, мноштво људи, славље и 
катарзични опроштај. И Мартовски фестивал видим на сличан 
начин, као место које окупља велику филмску породицу, доводи 
до усхићења и заноса, и великих ватрених филмова! 

Филмски фестивали у свету постају места велике конкурен-
ције, на оне најпрестижније стиже више хиљада пријава, цене 
пријављивања расту, процес одабира је суров, а они ретки који 
доспеју до врха добијају прилику да буду примећени и наставе 
свој пут до шире публике. У таквом свету, и продуценти и ауто-
ри често своје идеје већ у старту обликују према неком унапред 
претпостављеном програмском укусу и захтевима моменталног 
привлачења пажње. И зато - све важније, и све ређе постају дру-
гачије фестивалске идеје и приступи. И поред тога што се већина 
програма Мартовског фестивала састоји од такмичарских кате-
горија, његову суштину видим пре у сабирању него у победнич-
кој трци! Он са поносом окупља наше најбоље анимиране, кратке 
игране, експерименталне, документарне филмове и телевизијске 
форме и видео радове, без строгих захтева о премијери. 
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Фотографија из каталога 66. Мартовског фестивала
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Мартовски фестивал видим, коначно, и као драгоцено место 
оспољења аутентичних стваралачких набоја, речима једног од ви-
шеструких победника Фестивала Лордана Зафрановића, који ће 
баш на овом издању приказати свој стоти филм: „Завршени филм 
ђелује на гледаоца оноликим интензитетом колико је унутарње 
енергије аутор успио утиснути на филмску врпцу, пројицирати у 
кадрове као свој персонални набој…”
 

Соња Ђекић
уметничка директорка

Мартовског фестивала Београд

(Tекст преузет из каталога
66. Мартовског фестивала)
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THE AWAKENING
OF THE FILM
SPRINGTIME

The Belgrade Documentary and Short Film Festival is a fascinating 
prism refracting the history of film, the fate of our country as well 

as different cultural and political streams leaving their marks on this 
part of the world. I'm trying to get a grasp on this sculpture in time, 
66 year-long persistent, tireless existence - and one common thread, 
the core idea that kept on living through Festival's many editions, 
films, words and thoughts, private sketches and notes, feelings and 
memories, creative force… 

I cannot see clearly through this vortex of impressions, therefore I 
return to the obvious. The main feature of the Festival is its durability 
(forcing it to suffer on many occasions) and the last week of March! 
This period almost coincides with the Octave of Easter, the Great Lent 
carnival, ancient Slav feast marking the beginning of spring! In So-
uthern parts of Kosovo and Metohija, this custom is called Pročka, 
and it manifests itself in an exciting and colourful way. Great balls 
of fire chase the evil spirits away, a crowd of people, celebration and 
a cathartic farewell. I see the Belgrade Documentary and Short Film 
Festival as something similar, a place where the large film community 
gets together, a place of excitement, rapture and great films of fire! The 
Awakening of the Film Springtime Sonja Đekić, Belgrade Documen-
tary and Short Film Festival Artistic Director All over the globe, film 
festivals are turning into a competitive race, the most prestigious ones 
receive thousands of entries, the entry fees go sky-high, the selecti-
on process is harsh and only the films that reach to the top get their 
chance to reach wider audiences. In such a world, the producers and 
filmmakers often tailor their projects in advance to suit such program 
preferences and grab instant attention. The result is a serious lack of 
different festival ideas and approaches. Despite the fact that the Bel-
grade Documentary and Short Film Festival manly consists of compe-
tition program, but I look at it as a place where films get together, rat-
her than compete for a prize! It is proud to present the best animated, 
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short, experimental, documentary films, as well as television forms 
and video works without strict opening date's requirements. 

Finally, I see the Belgrade Documentary and Short Film Festival as 
a place of metaphysical display of authentic creative power, as multiple 
Festival winner Lordan Zafranović put it: 'Completed film affects the 
viewer with the force that corresponds to the amount of inner energy 
that the filmmaker managed to embed into the print, project the shots 
as his own personal power…'

Sonja Đekić
Belgrade Documentary and

Short Film Festival Artistic Director
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BOLNA ISTINA O NAMA

Da li je moralno lajkati tuđu patnju? Etično, definirano kao isprav-
no od strane grupe, očito pokazuje da jeste. No, moralno i etično 

ne moraju biti istovjetni. Pisac ovih redova užasava se prodaje ljudske 
patnje, voajerizma, statističkih pokazatelja masovnog mišljenja i frene-
tičnog osjećanja mase koja se postavlja kao autoritativna figura. HBO-
ov „ČERNOBIL”, najgledanija serija u 2019. godini, pokazuje stvarnu 
ljudsku patnju iz 1986. godine. Influenceri (da li ljudi zaista zarađuju 
hljeb od ovog zanimanja?) slikaju se polugoli ispred nuklearnih reak-
tora, u gradu duhova jedu radioaktivne jabuke i poziraju za selfije, kroz 
sve popularnije turističke ture po ovoj modernoj Sodomi i Gomori. 
Sva nerazumna i nelogična masovna histerija ukazuje na to da su nam 
etička mjerila veoma upitna i u ozbiljnoj krizi vrijednosti.

U 1997. godini izlazi „Titanic”, najgledaniji film svih vremena sa 
najvećom zaradom sve do premijere „Avatara”. I danas je na trećem 
mjestu filmova koji su zaradili najviše novaca ikad. Aukcijama pred-
meta sa ovog potonulog broda može se prehraniti neka mala država 
na godišnjem nivou. Potreba za saučesništvom i razumijevanjem, a u 
nekim slučajevima i uživanjem, u tuđoj patnji je svojstvena samo čo-
vjeku. Strah, neizvjesnost, napetost i iščekivanje dobro su poznati alati 
žanrova filma katastrofe i trilera. Kada se ovome doda začin istinitog 
događaja, dobije se pun producentski pogodak. No, mnogo je filmova 
koji opisuju katastrofe i istinite događaje. Samo u rukama pravih maj-
stora filmskog zanata ovi alati dobijaju istinsku dimenziju umjetnosti, 
i estetsko-katarzični efekat na publiku. „Titanic”, za razliku od „Cher-
nobyla”, ima mnogo dužu vremensku distancu, a time i više teorija za-
vjere ili znatiželje u odgovoru na pitanje: Šta se stvarno desilo? Također, 
„Titanic” nema kritičnu masu živućih ljudskih sjećanja. O Chernobylu 
je sve već trebalo biti poznato. Eksplodirao nuklearni reaktor. Ljudi 
evakuirani. Područje kontaminirano. Posljedice zračenja ogromne. I 
šta je u ovim, veoma poznatim okolnostima, toliko zanimljivo da se od 
toga pravi serija i turistička atrakcija?

Serije kao filmska umjetnost
S već izgrađenim stavom i osjećanjem: „E da vidim oko čega se digla 

tolika prašina”, kršeći moralne principe, oslanjajući se na etiku i profe-
sionalnost bavljenja filmskom kritikom, za nepunih dva dana izgledala 
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sam seriju „Chernobyl”. U nastavku teksta biće spojlera, jer sa posljed-
njim kadrom, uprkos svim gore izrečenim stavovima i veoma negativ-
nom osjećanju prilikom pristupanja gledanja ovoj ljudskoj patnji, koja 
je uzrokovana ljudskom greškom i nadmenošću, mogu sa sigurnošću 
zaključiti: serija je odlična i sa razlogom je svrstana u najbolje serije 
svih vremena.

Već je odavno poznato da se po dozu adrenalina ide u kino. Tamo 
nas čekaju superheroji i specijalni efekti. Distrakcija i zabava. Serije u 
21. vijeku dominantno preuzimaju estetske funkcije filmske umjetnosti, 
ili drugim riječima: ukoliko želite pogledati nešto što će vas navesti na 
razmišljanje, kroz šta ćete nešto novo naučiti i u čemu ćete moći da do-
stignete katarzu i transcendentnost filma, obratite se TV-u. Dobri glum-
ci, izvrsna priča, odlična scenografija, kostimi, vizuelni efekti, briljantni 
pisci i reditelji, jaka produkcija - to karakteriše serijale na HBO-u ili 
Netflixu, vodećim produkcijskim i distributerskim filmskim lancima. 
Ove karakteristike ima „Chernobyl”. Ali nije to u istom rangu na kakav 
smo navikli, kao na primjer: „Breaking Bad”, „Stranger Things”, „True 
Detective” ili „Game of Thrones”.

U seriji „Chernobyl” gluma je na zavidnom nivou. Pored tri po-
pularna glumca, i ostali su u prosjeku napravili svoje uloge. Vizuelni 
identitet, dizajn seta i kostima je najveće mjerilo atmosfere cjelokupne 
serije. Iako na mjestima pomalo pretjeran, pogotovo u smislu rekvizite 
i scenografskih elemenata, poput oljuštenog laka na prozorima ili kreča 
koji se raspada po zidu (treba imati na umu da je u to vrijeme namještaj 
i sve ostalo bilo novo), set dizajn u ovoj seriji najviše doprinosi njenom 
glavnom estetskom bogatstvu - atmosferi. Izuzetno dobro izrežirana u 
smislu odabira rakursa i kadrova, uspostavljanja dinamike priče i nape-
tosti, te predstavljanja nevidljivog straha, serija obiluje sjajnim i neza-
boravnim kadrovima, poput kadra izlijevanja betona preko kovčega ili 
krupnog plana bake koja muze kravu dok kroz svoj monolog predstavlja 
tegobnu i krvavu historiju Cherobylske regije. Spoj dokumentarističkog 
i fiktivnog izuzetno uznemirava, kao u kadru odjeće vatrogasaca koja je 
još uvijek ozračena u Pripyatu i nakon tri decenije. Elementi i alati bilo 
kojeg filma treba da tvore organski spoj koji sam funkcionira. Zupča-
nici ovog stroja sa kojim se pravi nuklearna hormonalna reakcija kod 
publike, treba da se poklope na takav način, da emocija transcendira u 
obliku ideje i stava. U Chernobylu to se uklopilo dramaturgijom, koja je 
najvažnija karika u povezivanju ove tragične priče. Zbog tačnog odabira 
narativnog toka priče, dinamike retrospektivne montaže, serija je uspje-
la da Surioovski transcendira emociju i poruku.
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Identifikacija u krhkosti
Nevidljivost smrti i smrtnost ljudskog bića su ono što je reditelj uspio 

da kroz izuzetno jednostavnu priču i još jednostavniji izbor kadrova, po 
zanatskom šablonu perspektive, kompozicije i montaži, prenese na takav 
način da se atmosfera strave predstavi na ogoljeni i sirovi način. Nije 
raspadanje ljudskog tijela, kao posljedica radijacije, ono što uznemirava, 
već je to nevidljivost smrtnosti, nemoć čovjeka pred nepoznatim i 
njegovo neznanje o stvarnosti, pa makar ona bila i naučno poznata. 
Thanatos je ono što je atmosferom ovog filmskog djela uspjelo da ovlada 
i prekorači granice, tako da transcendira na nivo osjećanja zajedništva. 
Ljudi su smrtni. A užasavajuća priča Chernobyla pokazuje nam da smo 
jednako ranjivi kao ljudska bića, da smo ništavni i nebitni. I to pred 
nečim nevidljivim. Fenomen nevidljive prijetnje i konačnosti smrti nije 
potenciran, što je odličan rediteljski izbor, već sam izlazi kao osjećanje 
jeze i poniznosti. Koliko je ljudsko biće nadmeno i u neznanju?

Cijela priča, naravno ima arhetipski korijen, a radi se o Sodomi i 
Gomori. Koliko Sodoma i koliko Gomora će se desiti zbog pogrešnih 
dizajna i ljudskih umišljenosti? Serija također na izuzetno simplificiran, 
ali naučno precizan način objašnjava rad i dizajn nuklearnog reaktora, 
fiziju i elemente koji učestvuju u pretvaranju nuklearne u električnu 
energiju. Prisustvo uranijuma, grafita, bora i vode, objašnjeno je na 
razumljiv način, kako bi cjelokupna ozbiljnost situacije bila jasnija. 
Da ruski heroji (obični ljudi - naučnici, radnici, vojnici, rudari) nisu 
kopali tunele, zavrtali vodu, gasili vatru, kupili ozračeni grafit sa krova, 
razmjere katastrofe bile bi mnogo gore nego što jesu. A već, i još uvijek 
su izuzetno velike.

Aristotel u stvarnosti
Gluma, režija, scenografija i dramaturgija mozaičkog i retrospektiv-

nog narativnog toka sklopljene su u takvu cjelinu koja zrači osjećanjem 
nemoći i sažaljenja nad patnjom ne samo ljudi, životinja ili zemlje već 
prazninom koju na ovom planetu za sobom ostavlja čovjek - razarač 
prirodne ljepote i sklada. Pogrešan dizajn mašine, par političara koji 
žele pojeftiniti stvari, ogroman zasljepljujući patriotizam i odbijanje 
priznanja nemoći i greške, te jedna mala ljudska ambicija i ters čovjek, 
mogu u kombinaciji napraviti ogromnu i zastrašujuću tragediju za ci-
jelu planetu. Nije samo Chernobyl kao fenomen, koji je u seriji brutalno 
razjašnjen, bez imalo uvijanja ili političkog dodvoravanja, kroz preci-
zne mentalne sklopove iz 80-ih prošlog stoljeća, katastrofa i patnja koju 
je prouzrokovao, to što emotivno i mentalno pogađa u seriji. Uspjeh, i 
ono što je svrstava u neka od najboljih djela filmske umjetnosti, jeste 
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osjećanje i atmosfera ljudske naivnosti i ponosa, koji mogu dovesti do 
stravičnih posljedica.

Svi navedeni elementi uklapaju se precizno u Aristotelovu analizu 
žanra tragedije iz njegove „Poetike”, proizvodeći identifikaciju sa onim 
koji nezasluženo pati i srlja u vlastitu propast. Upravo to je stvarna 
vrijednost ove serije u filmskoj umjetnosti. Osjećaj katarzične gorči-
ne, zbog preciznog spoja svih produkcijskih elemenata, kroz saznanje 
o smrtnosti i krhkosti ljudskog bića, izaziva divljenje prema heroji-
ma-žrtvama i identifikaciju, i to u takvoj mjeri, da se zapitamo: „Šta je 
to što danas ne vidimo, a što nas vodi u propast? Šta je to što ne znamo, 
a što nas uništava? Šta je to čega nismo svjesni, a što će nas dovesti do 
katastrofe i patnje?”

Filmovi poput „Before the Flood”, „Food Inc.” ili „True Cost” uka-
zuju na naše bezobzirno uništavanje planete i na globalno zagrijavanje. 
Danas mu ne pridajemo značaj, a to podsjeća na slučaj njemačkog ro-
bota koji je baždaren na 2.000 rendgena i političku manipulaciju zbog 
koje će bioroboti (potrošna roba za moćnike na vlasti) obaviti posao 
spašavanja svijeta od još veće katastrofe. I to katastrofe koju su uzroko-
vali nestručni i podobni politički kadrovi, čija je etika za tuđu patnju 
očito imala široke mjerne vrijednosti. Stoga seriju treba lajkati, kako bi 
se odala počast biorobotu - običnom čovjeku koji je herojskom odluč-
nošću, hrabrošću i veličinom svog djela zadužio cijelu planetu.

Isto je kada udarimo u prirodnu pojavu kakva je ledenjak zbog ljud-
ske sujete, kao kada nevidljiva radijacija uništi sve zbog nevidljivih po-
litičkih podobnika i poslušnika. Da li zbog svojih iskrivljenih etičkih 
normi danas nesvjesno srljamo u još veće Sodome i Gomore? Serija 
„Chernobyl” opominje i straši. I treba da zastraši. Jer je ljudsko biće 
sa svojom okrutnošću i egocentrizmom zaista strašna pojava na ovoj 
krhkoj i lijepoj planeti.

Dr Lejla Panjeta
profesor iz oblasti filmskih

i kulturoloških studija Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
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ФОРМА: 
ПРЕДМЕТ ДУХОВНОГ 

ИНТЕРЕСА

TEMA VI

Дуња Чонградац, Птице
ТШ Милева Марић Ајнштајн, Нови Сад 
Ментор: проф. Александра Дрљача
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ИСТИНА
ЈЕ БОЖЈА КЋИ

(просвећивање у Србији)

Доситеј, односно, Димитрије Обрадовић рођен је у Банату, 
претпоставља се 1739 (?), близу Темишвара, у јужној Угар-

ској. Као дечак, поред послова шегрта у дућану, све слободно вре-
ме проводио је у читању житија светачких и маштао о томе да 
се посвети. Пошто је рано остао без родитеља, његова будућност 
зависила је од властитих идеја. Љубав према књигама и трагање 
за знањем довели су га у манастир Хопово 1757. Следеће године је 
замонашен и добио је име Доситеј. Али прави позив за њега био 
је ван манастира, у свету, где су велике књижнице и добре школе. 
Сањао је о правом позиву, и после две године кренуо је на пут. По 
кинеском приступу нама управља друштвени тао (пут). Превод 
речи етика на кинески је тао те што значи путеви и врлине.

Пут га је водио у Далмацију, где је био учитељ, па у Боку Которску, 
па из Сплита на Крф, а одатле на Свету Гору, па у Смирну. Научио 
је латински, италијански и грчки језик, а на повратку са путовања 
и албански. Проучавао је богословске науке, животопис, моралну 
филозофију, књижевност. Први део путовања трајао је десет 
година и поново се вратио у Далмацију. Упознавао је народе 
и почео да пише на молбу једне младе девојке, ћерке српског 
свештеника. Сабрао је и превео неколико одабраних беседа св. 
Јована Златоустог, поставио по азбучном реду и поклонио књигу 
лепој младој читатељки. Она је толико била блажена да је свој дар 
показивала, а затим су други одушевљено преписивали књигу, 
и она је постала популарна и ширила се по целој Далмацији под 
именом Доситејева буквица.

По повратку са истока, окреће се ка Западу. Боравио је у Бечу 
шест година, где је учио француски и немачки језик и друге поду-
чавао француском и српском. Обогаћен знањем различитих јези-
ка, грчких и латинских класика, сада је своје знање проширивао 
на савремене немачке и француске писце. После боравка у Модри 
и Сремским Карловцима наставља пут у Италију. Преко Грчке и 
Молдавије круг путовања наставља на универзитету у Халеу, где 
је слушао предавања код професора Еберхарда 1782. Следеће две 
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године борави у Лајпцигу, летњи семестар проводи на Универзи-
тету у Лајпцигу, објављује Писма Харалампију, Живот и прикљу-
ченија, Совете здраваго разума и Слово поучително, дела са који-
ма је настала наша модерна књижевност.

Славеносербски магазин, то јест собраније разних сочиненија и 
преводов, први часопис међу јужним Словенима, објавио је Орфе-
лин 1768. године у Венецији, у штампарији Димитрија Теодосија. 
Први и једини број сачињен је по узору на руски часопис који је 
уређивао Герхард Фридрих Милер у Москви за Руску академију 
од 1755–1764. године. Велики део прилога у Славеносербском ма-
газину преузет је управо из тог часописа, и у њему је написан Ор-
фелинов програм просвећености.

У часопису се истиче савременост и за доба просвећености се 
каже да је то епоха  која „осећа да је у њој једна нова снага на делу” 
и да „читаво осамнаесто столеће поставља проблем духовног на-
претка”. То је време напредовања знања  утемељеног на увере-
ност у човекову универзалну порироду. Осим разумљивог језика, 
превођења и штампања књига на свом језику, потребна је одгова-
рајућа форма преношења знања. Писане текстове у магазину хије-
рархијски је поређао у религијска, грађанска и практична знања. 
Орфелин своје читаоце претпоставља као бића у просвећености. 
Свест о том добу и темељу просвећености почива на количини 
знања и захтеву да тим знањем располаже што већи број људи.

Програмски наставак Магазина је Доситејево дело Писма Ха-
ралампију из 1783. у коме каже: „Зашто је друго Бог дао човеку 
разум, расужденије и слободну вољу, него да може расудити, пас-
познати и изабрати оно што је боље?” Шта год хоћете да вам чине 
други људи чините и ви њима. А шта је то, пита се Доситеј? Да нас 
пусте да живимо у миру по нашем закону, да нам не чине никакво 
зло, да нам опраштају наше слабости и погрешке. Да нас воле и 
поштују, и да нам помажу у нашим потребама. То исто и ми смо 
дужну свима људима на свету. [1] 

А у делу Совети здраваго разума Доситеј нам каже: „Мени ће 
преко мере плаћено бити када когод од мога рода каже, када нада 
мном зелена трава нарасте: Овде леже његове српске кости! Он је 
љубио свој род! Вечна му памет!” Овим је желео да покаже колико 
му је стало да његов утицај на Србе правда „сагласношћу његовог 
живота и његових дела”.  Он је изложио себе као мислећег човека 
суду савременика и потомака. [2]

За Доситеја првородна Божја кћи је Истина. „Само ћу истину 
љубити, о њој ћу се старати, њу ћу с топлим и чистим срцем желе-
ти”, преноси нам Доситеј и додаје да ће писати као да стоји пред 
свевидећим божјим оком. Истина се налази у књигама, и зато нам 
он поручује: „Књиге, браћо моја књиге, а не звона и прапор-
це!” Учио нас је да прво ваља изабрати неколико добронамерних  
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младића, склоних ка науци и оштроумних и послати их да уче. 
Кад добро изуче биће учитељи наше деце и састављаће књиге. Док 
они уче, зидаће се школе. Најпре две: једна за мушку, а друга за 
женску децу. Доситеј каже: „Сва ова размишљенија узроковала је 
у мени наша пословица: Не кај се добро чинећи.” [1] 

Годину дана после Писма Харалампију на питање „Шта је 
просвећеност?” Имануел Кант изриче лозинку просвећености. 
„Просвећеност је излазак човека из стања његове самоискривље-
не незрелости. Незрелост је немоћ да се свој разум употребљава 
без вођства неког другог. Та незрелост је самоискривљена  онда 
кад њен узрок не лежи у недостатку разума, него у помањкању 
одлучности и храбрости да се њиме служи без туђег руковођења. 
Sapere aude! Имај храбрости да се служиш сопственим разумом! – 
то је лозинка просвећености.” [3]

Кант на овај начин потврђује савременост Доситејеве тежње да 
човек „слободно мисли о свакој ствари, расуђује и говори” (Совје-
ти здравог разума). Мишел Фуко чак каже да постоји суперпози-
ција универзалне, слободне и јавне уторебе ума. Доситеј истиче 
да је језик кључни чинилац националног идентитета. Он је за 
националну припадност истицао много шири принцип од једин-
ства вере и цркве, то је принцип јединства језика и рода. Како каже 
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„вера и закон може се променити, а род и језик никада”. Језик је за 
њега и средство просвећивања.

Доситеј је боравио у Лондону шест месеци, до јуна 1785. Стано-
вао је иза Саборне цркве св. Павла. За ово кратко време научио је 
да чита, разуме, преводи и помало говори енглески језик. На једној 
књизи коју је примио на дар од Сер Вилијама Фордајеа и Ливија 
Џема, у посвети пише: „Доситеју Обрадовићу, Србину, човеку раз-
ним језицима вештом, најсветијим владањем одличним… Мален 
али најискреније љубави и пријатељски залог, најдраговољније по 
заслузи принесоше”. Ова кратка посета Енглеској веома је утица-
ла на Доситеја који је говорио да су они најпросвећенији народ у 
Европи и да најслободније мисле. После повратка, и трогодишњег 
боравка у Бечу, путује у Немачку и 1788. у Лајпцигу објављује Басне 
и други део књиге Живот и прикљученија. Доситејев трећи бора-
вак у Бечу био је од 1789–1802. где штампа Песму о избављенију 
Сербије и Собраније.

Када се читају дела великих и блажених лица који су радили и 
живели да развијају велико добро, срећу, радост и благодарност 
људима свога времена. Као да нису ни за шта друго на овај свет ни 
послати. Живели су хиљаде година пре нас и добро чинили, а ми 
данас имамо осећај и драги су нам као да живе у наше време и као 
да нама сва ова добра чине која су створили и показали. Осећа-
мо радост док помињемо њихова имена, преноси нам своје утиске 
Доситеј. Он каже прекрасна мудрост је када су природни разум са 
љубављу и правдом у честитости сједињени. [1] 

Доситеј нас у Собранију саветује како да се учи. Најважније је 
да се научи основно и довољно знање језика на коме су најбоље 
књиге на свету. Затим, да испита и препозна своју природну скло-
ност којој га материји и науци срце вуче, јер „Чудна је нека тајна у 
души человеческој да у ономе чему се највећма ко наклања, у томе 
и предуспева.” Веома је важно постављање питања. Шта сте виде-
ли, чули, говорили, читали, научили и чинили? Тако се отвара ум и 
уразумљује душа и управља на свако добро и похвално знање и ст-
варање. Највеће достигнуће јесте да читалац једне књиге савршено 
разуме написано, и да то може да појми својим духом, а када остави 
књигу, својим речима и беседом може о томе да води разговор. [1]

До избијања Првог српског устанка боравио је у Венецији и 
Трсту. Емотивно је доживео вести о устанку и пише чувену песму 
Востани Сербие.

„Ти воздвигни твоју царску главу горе,
Да те опет позна и земља и море.
Покажи Европи твоје красно лице,

Светло и весело као вид Данице.
Востани Сербие!
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Давно си заспала,
У мраку лежала.
Сада се пробуди

И Сербље возбуди!”

Трст напушта 1806. и у септембру тајно прелази Дунав код 
Смедерева и састаје се са Карађорђем. Затим, у Букурешту по-
стаје дипломата устаничке Србије. Из Земуна 1807. прелази у Бе-
оград и отвара Велику школу, од које потиче наш Универзитет. 
У јануару 1808. постаје члан Правитељствујушчег совјета. Исте 
године оснива богословију и постаје главни директор школа Ср-
бије. На скупштини народних старешина у Београду, 11. јануара 
1811. године изабран је за министра просвете Србије. Преминуо 
је 27. марта 1811.

„Доситеј има пуно неоспорних заслуга. Он је оснивач нове срп-
ске књижевности, он је први заточник писања на народном јези-
ку, он је велики културни реформатор и народни просветитељ, 
он је наш први моралист и филозоф, он је први бранилац нашег 
целокупног народног јединства. Он је све то и још много друго, и 
те су му заслуге данас признате свуда и од свакога.” [4]

Захарија Орфелин желео је да подигне општи културни ниво 
преношењем широког круга знања. Код Доситеја супериорност се 
не тражи само у ширини знања него и у делотворности мишљења, 
пошто за Доситеја језик као средство просвећивања није просто 
преношење знања него и инструмент мишљења. „То је кључна раз-
лика у програмима просвећености Захарија Орфелина и Доситеја 
Обрадовића: Орфелин просвећеност схвата као повећавање коли-
чине знања, док је за Доситеја просвећеност начин мишљења” [2]
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SLUČAJ –  
NEPREDVIĐEN GOST 2

1. Pojava koja odstupa od teorije u osnovi je nepravilna, kao što je 
pojedinac koji odstupa od zakona u osnovi prestupnik. Ono što se 
u naučnoj teoriji zavlja kao izuzetak, u političkoj praksi je stranac 
odnosno neprijatelj: on je tu i vidljiv, ali i nepredvidljiv! U onoj 
meri u kojoj naučna teorija sledi iz opštijeg načela ili aksioma, ona 
nema greške; u onoj meri u kojoj naučna teorija mora da objasni 
činjenice, ona unapred računa sa greškom! U svakom slučaju, na-
učna teorija ne može biti realistična u strogom smislu reči: ona je 
simbolička a ne ikonička rekonstrukcija stvarnih odnosa, ako se 
uzme da ih ona svesno uprošćava ili zanemaruje, ili pak da nije 
svesna sve njihove složenosti. J. V. Gete je bio blizu istine kada je 
istakao: „Svaka teorija je siva, samo je drvo života zeleno”. 

2. Ljudi koji imaju potrebu za jasnim i razgovetnim pravilima osećaju 
se sigurnim, u pravilima je njihova moć, ali u isto vreme i nemoć, jer 
se plaše izuzetaka od pravila, jer izuzeci dovode u pitanje ustaljeni 
red u svetu. Šta sa onima u čijem životu je izuzetak pravilo! Robert 
Muzil bi rekao: „On je izuzetan jer vodi računa o izuzecima”. Ako 
usvojimo jedno i drugo gledište, čini se da smo bliže ljudskosti i pu-
noći istine, o čemu govori sledeća priča. Povratnik, poznati umetnik, 
posle pedeset godina boravka u stranom svetu, vraća se u rodnu Ru-
siju, pa na železničkoj stanici, odloživši svoje kofere, i očima uprtim 
u nebo uzvikne: „O zemljo moja koliko si se izmenila”, a kad je spu-
stio pogled, kofera više nije bilo. Onda je rekao: „O zemljo moja, ti se 
nisi ništa izmenila”. Nagon za krađu ostaje isti.

3. „Skoro sva bitna otkrića su plod sretnog slučaja… Aleksandar Fle-
ming jeste 'nešto' tražio, ali što je našao zaista je bila srećna slu-
čajnost, penicilin. Klasičan obrazac otkrića je sledeći: tražite nešto 
što znate (recimo, novi put do Indije), a nabasate na nešto za šta 
niste ni znali da postoji (Amerika). Oni koji su tražili dokaze nisu 
ih našli; oni koji su ih našli nisu ih tražili” (N. N. Teleb, op. cit., str. 
164, 165, 166). To što imamo danas možemo zahvaliti slučajnim 
otkrićima, ali to ne znači da se i dalje prepuštamo igri slučajnosti. 
„Predskazanja koja čekaju da se dese” (Rut Ozeki, Priča za biće vre-
mena, str. 264). 
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4. Izuzeci ne opovrgavaju teoriju, već je čine opreznom. Suočava-
njem sa činjenicama određuje se ne samo istina, nego i zabluda 
teorije, ili njena ograničenost na određeno polje važenja. Da bi se 
proverila istinitost neke teorije, prethodno se mora odrediti po-
jam istine. Da postoji napredak u saznanju istine svedoče teorije 
koje se odbacuju. Ako se odbace neke teorije, valja zadržati či-
njenice, odnosno podatke ili građu, koja se može uklopiti u novi 
teorijski okvir. „Teorijski sistem bez empirijske interpretacije 
nije moguće proveriti. Teorijski sistem bez empirijske provere ne 
može sačinjavati teoriju o iskustvenim pojavama”, davno je upo-
zorio C. G. Hempel. Teorija se odnosi na nešto izvan nje same, i 
baš to joj daje objektivni karakter: jednim svojim delom teorija 
je iskustvena, a jednim delom nadiskustvena. Svaka teorija o či-
njenicama sadrži nešto više od činjenica: ona pokriva opažene, 
ali i neopažene činjenice iste vrste. Teorije mogu biti smislene  
nezavisno od činjenica, ali njihova istinitost proverava se na či-
njenicama. To znači da u nauci srećemo dve vrste iskaza: opisne 
ili iskustvene i teorijske ili nadiskustvene. 

5. Naše saznanje je ograničeno, nepouzdano i krhko. Samo jedna 
slučajnost, jedan izuzetak, može da poljulja našu zgradu nauke i 
znanja. Znamo da je samo nekoliko događaja izazvalo ogromne 
posledice, najsnazniji uticaj na istoriju. Pojedinačna pojava može 
da izazove neočekivano velike posledice po celo društvo i kulturu. 
Neizvesno, neverovatno i nepoznato jeste tu da nas uputi na nedo-
statak i ograničenost naših saznanja. Jer ono što ne znamo mno-
go je veće i značajnije od onoga što znamo – agresivno neznanje. 
„Najveće naučno otkriće bilo je otkriće neznanja. Čim su shvatili 
koliko malo znaju o svetu, ljudi su stekli odličan razlog da tragaju 
za novim znanjem, što je i otvorilo naučni put ka napretku” (J. N. 
Harari, Homo deus, Laguna, Beograd, 2018, str. 265). 

6. Pojave koje odstupaju od date teorije stvarno i psihološki umanjuju 
vrednost teorije. Mi uglavnom nismo ni svesni moći izuzetka, jer 
on može dovesti u sumnju svaki zatvoren sistem, svaku dogmu, 
svaku teoriju, svaku istinu. Često ističem: ono što je stranac u 
zajednici, to je izuzetak u teoriji! Ali interes naučnika za ovakve 
pojave može biti veoma plodonosan. U Jevanđelju po Mateju (18, 
12–13) stoji: „Što vam se čini? Kad ima jedan čovjek sto ovaca pa 
zađe jedna od njih, ne ostavi li on devedeset i devet u planini, i ide 
da traži onu što je zašla? I ako se dogodi da je nađe, zaista vam ka-
žem da se njoj više raduje nego onima devedeset i devet”. 

7. Sa stanovišta zdravog razuma (odnosno praktičnog interesa), 
ovaj pastir bi čuvao devedest i devet svojih ovaca, a onu jednu 
što se zagubila verovatno bi prepustio sudbini ili slučaju. Ali sa 
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teorijskog stanovišta (odnosno saznajnog interesa), ova jedna je 
za njega jednako vredna kao i onih devedeset i devet, ako ne i 
vrednija. Upoznavanje slučaja koji odstupa od pravila doprinosi 
našem saznanju više nego masa istovrsnih slučajeva za koje već 
znamo da se ponašaju onako kako predviđa teorija ili naučni za-
kon. F. Niče je povodom toga odlično primetio: „Da, mogućno 
je stanje osećanja sigurnosti, vere u zakon i proračun, u kome 
svest gleda na te stvari s dosadom – u kome je radovanje slučaju, 
neizvesnosti i nenadnosti u stvari primamljiv podstrek” (Volja za 
moć, Prosveta, Beograd, 1976, str. 201, u izdanju iz 1937. na str. 
561). Kako nastaje jedna hipoteza ili umetničko delo, ili naučno 
otkriće, to ostaje tajna. Zato izgledaju blizu istine reči kompozito-
ra Paula Hindemita: „Nešto, ne zna se što, padne nekome na pa-
met, ne zna se otkud,  – i raste, ne zna se kako, do izvesne forme, 
ne zna se zašto”. (Navedeno prema: Ivan Focht, Uvod u estetiku, 
Sarajevo, 1972, str. 155). 

8. Ako 99% stanovništva jedne zemlje glasa za jednu političku stran-
ku, onda je potpuno zanemarljiv 1% onih koji su glasali protiv. Sa 
gledišta političke i socijalne akcije, nije bitno da li će neznatan 
procenat iz ukupne mase da misli, veruje i deluje drukčije. Među-
tim, sa metodološke i saznajne tačke gledišta ova 1% je isto tako 
značajan kao i onih 99%, jer nam govori o drukčijoj mogućnosti 
mišljenja, verovanja i ponašanja. Džon Votkins je tačno zapazio: 
„Sa sociološke tačke gledišta može se dozvoliti da se zanemari 
nešto što se retko pojavljuje. Ali sa metodološke tačke gledišta 
nešto što je retko u nauci – nova ideja koja kida sa tradicional-
nim načinom posmatranja pojava, značajni eksperiment između 
dve osnovne teorije – može biti mnogo značajnije od onoga što 
se dešava celo vreme” (Videti zbornik: Critism and the Growth of 
Knowledge, ed. by I. Lakatos and A. Musgrave, Cambridge, Uni-
versity Press, 1970). 

9. Ako je broj izuzetaka od teorije neznatan, naučnik je sklon da ih 
zanemari i da ih smatra slučajnim. Ali ako se izuzeci javljaju sis-
tematski tako da ugrožavaju status teorije, on je prinuđen da po-
sumnja u saznanju vrednost teorije i da pokuša objasniti pojave 
koje odstupaju nekom drugom teorijom. On, dakle, pažljivo traga 
za činjenicama koje potvrđuju teoriju (hipotezu), ali još brižnije 
beleži činjenice koje ona ne pokriva. T. Haksli je sa žaljenjem uo-
čio: „Velika je tragedija nauke – pobijanje lepe hipoteze ružnom či-
njenicom”. Hans Rajhenbah, u čuvenom delu The Rise of Scientific 
Philosophy, upoređuje čoveka iz nauke sa ribarom koji baca mrežu 
u nepoznati deo mora – on ne zna da li će da ulovi ribu, ali zna da 
ako hoće da je ulovi, mora da baci mrežu. 
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Nema naučnog napretka bez neočekivanih ili čudnovatih hipoteza 
koje remete ustaljeno mišljenje i radne navike naučnika. Ako je on 
navikao da misli i radi u okvirima određene teorije i metoda, onda 
mu se može učiniti suludom svaka nova i plodna misao koju nje-
gova teorija ne može da objasni i razume, a njegova metoda ne pro-
veri. Treba znati da je čovek misaono biće koje u isto vreme veruje 
i sumnja u istinitost svoje misli. Pošto misli na svestan i nesvestan 
način, to se dešava da bude u sporu sa samim sobom. Spor rešava 
proveravanjem svojih misli u iskustvu: svaku od njih upoređuje sa 
iskustvenim činjenicama i svaku pokušava da izvede iz nekog šireg 
i dubljeg sistema misli. Ne treba po svaku cemu nastojati da svaka 
hipoteza ima iskustveni sadržaj, jer bi to značilo odreći se mno-
gih značajnih hipoteza, čija veza sa iskustvom nije neposredna, 
već se uspostavlja preko nekih ustaljenih stavova, koji jesu osetljivi 
na iskustvo. Ako se jedna hipoteza ili teorija ne može proveriti na 
iskustvenim činjenicama, onda to znači da i nije naučna hipoteza 
odnosno teorija o tim činjenicama.

Prof. dr Đuro Šušnjić
sociolog, Beograd

10.  
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Драган Раденовић: Михајло Пупин
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СТРЕЛА  
ИЗ ДВА ДЕЛА

Потпуно исти покрет, у улози споменика, памтимо из 
више стотина примера коришћења, јер су на тај начин 
многи градовина целој територији СССР-а и у земаља-
ма чланицама Варшавског договора, градили дуралу-
минијумска спомен-обележја.

Пре неколико година јавност је с нескривеним узбуђењем про-
читали предлог уредника Научне рубрике у дневном листу 

„Политика”, Станка Стојиљковића, да се на платоу између Ректо-
рата Београдског универзитета и Академског парка изгради Пан-
теон српске науке. Поред споменика Петру II Петровићу Његошу, 
Доситеју Обрадовићу, Јовану Цвијићу, требало је да стоје трајна 
обележја Николи Тесли, Михајлу Пупину, Милутину Миланко-
вићу, Руђеру Бошковићу…

Била би то својеврсна ода захвалности великанима српског народа. 
Међутим, тадашња власт Београда, ношена странпутицом днев-
нополитичког лицемерја и протекционизма, решила је супротно. 
Расписан је конкурс за промену урбанистичког изгледа просто-
ра платоа и самог Академског парка. Победнички рад искључио 
је сваку могућност да  се оствари величанствена идеја београдске 
„Агоре великана”, коју су плебисцитом љубави према Београду и 
Србији дочекали грађани престонице. Лапидарност награђеног 
пројекта у потпуности ниподаштава традицију скоро сакралног 
поштовања реченог простора.

Стрела је долетела одозго, ударила
у макадам, у земљу, у асфалт – у реалност,
пукла, а затим је хируршком интервенцијом
и с видним оштећењем помоћу
протетике окренута у небеса.

Минулих дана писана и друга гласила нису штедела ступце и ми-
нуте да говоре о догађајима у вези са изабраним радом на другом 
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јавном конкурсу, који би требало да представља спомен-обележје 
трагично преминулом премијеру демократске Србије Зорану 
Ђинђићу. 

На будућем тргу између Ректората и Студентског парка, који је 
потпуно намерно и крајње дилетантски пројектовао познати ар-
хитекта Борис Подрека, требало би да стоји стрела што стреми у 
небо. Симбол препознатљив и јасан сваком ововременом човеку, 
јер га свакодневно виђамо на патикама и другим деловима одеће, 
производима познате компанијпе спортске опреме. Готово иден-
тичну стрелу као споменичко обележје видели смо на фотогра-
фијама неких наших дневних новина, снимљених у Португалији и 
на још неколико места у свету.

Потпуно исти покрет, у улози споменика, памтимо из више стоти-
на примера коришћења, јер су на тај начин многи градови на целој 
територији СССР-а и у земаљама чланицама Варшавског договора, 
градили дуралуминијумска спомен-обележја. Тамо стрела пред-
ставља метални траг издувних гасова реактивног мотора борбеног 
ловца пресретача, авиона типа „миг”, „сухој” или неког другог. У 
Руској Федерацији и данас постоји велики број обаквих обележја, 
неинвентивног натуралистичког карактера. Те наивне, искрене и 
непретенциозне покушаје инжењера да по властитом аматерском 
осећању дају допринос уметничком стварању, вајари су гледали с 
пуно разумевања и толеранције. Један такав био је постављен на 
војном аеродрому у Батајници.

Пошто је објављено који је рад победио на међународном конкурсу 
за споменик у центру академског дела града Београда,
није могуће отети се суду, заснованом на знању и искуству струке, 
да постоји лоша и зла намера девастирања урбанизма и споме-
ничке културе главног града Србије. Тобожња ингениозност идеје 
стреле усмерене увис садржана је у протези која повезује њена 
два дела. Поред те ортопедске интервенције, на стрели је много 
ожиљака, трагова политичког живота, уцртаних лењиром као на 
мапи подељених колонијалних поседа. Једино је то „оригинално”, 
поред могућности да чујемо и никада не заборавимо аутентичан 
глас почившег премијера.

Невешто прикривена истина визуелне метафоре стреле, поломље-
не илизаровским захватом(по славном руском хирургу Генадију 
Абрамовичу Илизаову који је продужавао екстремитете) поново 
састављене, говори о суштини разлога за расписивање конкурса 
и избора победничког рада. Стрела је долетела одозго, ударила у  
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макадам, у земљу, у асфалт – у реалност, пукла, а затим је хирурш-
ком интервенцијом и с видним оштећењем помоћу протетике ок-
ренута у небеса. Симболично то је продужетак практичне полити-
ке Зорана Ђинђића у лику новог лидера, настављача идеје. Народ 
на ивици егзистенције неми је посматрач безнадежног контину-
итета, а сви ми заједно делимо кривицу и осуду коју нам будућност 
наговештава.

Било би примерено околностима да политичари споменике себи 
подижу на Дедињу, Сењаку и другим велепоседима, заробљеним 
у транзицији, политичари су се окренули отимању традиционал-
них оаза академских простора. На несрећу грађана Београда, од-
лучили су да отму традиционалне оазе академских простора. То 
се никада раније није дешавало. Ниједан окупатор у бурној и тра-
гичној историји наше земље није до те мере потценио интегри-
тет академске заједнице, студената, наставног особља, научника, 
уметника и других. 

Желимо да верујемо да ће се арогантни политички и економски 
моћници призвати разуму и устукнути пред моралним ауторите-
том родољуба и добротвора Србије и Београда, који су вековима 
градили здања образовних институција и уређивали просторе у 
околини. Генерације младих људи посвећених знању и учењу имају 
право да баштине наслеђе које су створиле плејаде хуманиста 
верујући у будућност Србије.

Aкадемик Драган Раденовић,
Београд
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ЗАДУЖБИНАРСТВО
СЕ УГАСИЛО

Још у XIII веку Робер де Сорбон овековечио је своје име изгра-
дивши колеџ у Паризу. Харвард је пола имовине завештао ис-

тоименом универзитету. У част своме претку, славном физичару 
Кевендишу, војвода од Девоншира платио је да се изгради лабора-
торија у Кембриџу, која је у једном веку више допринела напретку 
физике него што је учињено у целом претходном периоду. У ве-
ликом броју универзитета у свету зграде, лабораторије, клинике 
и библиотеке носе имена својих дародаваца. И Србија је почела 
рано да следи овај пример, али је све престало после 1945. године.

У периоду после Другог светског рата, задужбинарство је ско-
ро нестало. Велики број зграда старог Београда су задужбине 
хуманих и добрих људи, најчешће богатих трговаца који су део 
стеченог богатства поклонили својој земљи и народу. Колико би 
Београд данас био материјално и духовно сиромашнији да Илија 
Милосављевић Коларац није оставио Коларчеву задужбину. 
Свом презимену додао је и назив Коларац, по селу из којег је по-
текао. Или, да ли данашњи купци и трговци на „Каленић пијаци” 
знају да је та, скоро реновирана пијаца задужбина Владимира 
Влајка Каленића, обућара, трговца и економа који је 1907. године, 
сву своју имовину завештао у добротворне сврхе. Где би данас 
било седиште Београдског универзитета да задужбину није ос-
тавио Миша Анастасијевић, чувени трговац. Малом броју људи 
је познато, да је задужбина Луке Ћеловића Требињца уврстила 
Београдски универзитет међу најбогатије на свету тога времена.

Лука Ћеловић Требињац, пореклом Херцеговац, отуда Тре-
бињац, био је један од најбогатијих Срба с почетка ХХ века. Није 
имао потомство. Скоро све што је стекао у животу оставио је 
својој земљи и народу. Са великим закашњењем покренута је 
иницијатива, коју је подржала Скупштина града Београда (јул, 
2018), да се подигне споменик-обележје и да једна од улица у Бе-
ограду добије име Луке Ћеловића. Верујемо да би на тај начин 
Лука Ћеловић, његов живот и дело, постали узор многим људима 
и генерацијама и да би се тиме ублажио наш досадашњи немаран 
однос према овом великом добротвору.
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Захвални задужбинарима 
Перси и Ристи Миленковић

Многима је непознато и то, да је задужбина Николе Спасића, 
када је завештана отаџбини 1912. године, вредела као фондација 
Нобелове награде…

Зграда чувене Математичке гимназије, Краљице Наталије (ра- 
није Народног фронта) 37, задужбина је познатих трговаца Персе 
и Ристе Миленковић (брачног пара). Зграда је по пројекту архи-
текте Владимира Поповића, подигнута 1929. године. У почетку је 
била женски интернат учитељске школе. У току Другог светског 
рата њена намена се мењала. После Другог светског рата у овој 
згради је била смештена основна школа „Јован Јовановић Змај”. У 
току школске 1966. године, под истим кровом су основна школа и 

Персида Миленковић (1857–1943)
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Математичка гимназија. Наредне школске године (1967/68) целу 
зграду преузима Математичка гимназија у којој се и данас налази 
(очекујемо неограничено време).

Приликом једне озбиљније реконструкције и комплетно из-
мењене фасаде објекта увеличали смо неколико пута слова имена 
и презимена задужбинара зграде Математичке гимназије (модел 
слова остао је непромењен). На питање радозналих, зашто су сло-
ва увећана, одговорио сам: „Наредио сам да се слова увећају, пре 
свега, у знак захвалности Перси и Ристи Миленковићу, да се ис-
такне задужбинарство као хумано дело и да се опомену они који 
могу да наставе то плодотворно дело, које се скоро изгубило”.

Данашње друштво, више кочи него што подстиче задужбина-
ре. Задужбинари XIX века били су углавном трговци. Они су за-
дужбином настојали да обезбеде сећање наредних генерација на 
њихов лик и дело. Многи богати Срби из друге половине XX века 
и почетка XXI века, погрешно су мислили да се љубав и пошто-
вање могу купити, али сећање на њих ће трајати док се њихово 
богатство не потроши.

Персида–Перса Миленковић (девојачко Ћирић) рођена је у 
Шапцу 1857. године. У Београд се преселила 1883. године. Након 
кратког времена удала се за Риста Миленковића. После 20-ак го-
дина, Персин супруг умире (првих година ХХ века). Перса, храбро 
и одважно наставља све што је са супругом започето и даље га 
разрађује и унапређује. Посветила се добротворном раду, осни-
вању и одржавању својих задужбина. Доживела је дубоку старост. 
Умрла је у својој вили на Топчидерском брду у 86. години, 1943. 
године. Сахрањена је у порти манастира Ваведење, на Сењаку.

Према легенди, Перса је три пута сањала исти сан да на одређе-
ном месту на Сењаку треба да изгради цркву, што је и учинила. 
Саградила је манастир Ваведење на месту где се Сењак спушта у 
Топчидерски парк 1935. године. У близини манастира налази се 
кратка улица Персиде Миленковић.

Ова велика добротворка је оставила Београдском универзитету 
две зграде у центру наше престонице. Редовно је давала значајне нов-
чане прилоге просветним и хуманитарним организацијама и несеб-
ично помагала сиромашну децу и талентоване ученике и студенте.

Ктиторка је цркве Света Тројица у београдском насељу Кумод-
раж, за покој душе своје мајке Јелке (1924) што је и записано на 
фасади ове цркве.

Нашим задужбинарима, Перси и Ристи Миленковић обећа-
вамо да ће сећање и захвалност њима трајати све док постоји 
Математичка гимназија и да ће њихова задужбина остати њи-
хов „живи” споменик. Део дуга је већ узвраћен. Од запуштеног 
објекта, подигли смо велелепни храм знања и у њему однеговали 
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многобројне светске прваке и научнике и међу њима и оне који су 
све ближи Нобеловој награди.

Очекујемо да ће наш престони град у разумнијем времену које 
долази на адекватнији начин узвратити овој рођеној Шапчанки 
која је Београду оставила све што је имала.

Проф. др Милан О. Распоповић
Математичка гимназија – од сна до јаве 

(Школски сервис Гајић, 2018)
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ПОНАШАЊЕ 
И

ТЕОРИЈА ЕТИКЕТИРАЊА

Теорија етикетирања (обележавања, означавања – labeling 
theory) тврди да су ознаке, или етикете, који људи придодају 

неком облику понашања кључне за настанак и одржавање де-
вијације (Lemert, 1951; 1967; Scheff, 1966). Када људе означимо као 
девијанте – криминалце, деликвенте, лудаке, наркомане, алко-
холичаре – они често на ове ознаке реагују тако што испуњавају 
очекивања садржана у њима. И ми сами донекле познајемо улоге 
девијантних особа; уколико би нас неко непрестано означавао – 
како бисмо одговорили? Можда бисмо били принуђени да се по-
нашамо на основу те ознаке.

Али, процес етикетирања је знатно сложенији (Liska, 1981). 
Када неку особу означимо као изгредника – на пример као алко-
холичара, криминалца, деликвента, проститутку или менталног 
болесника – та особа обично има неку врсту документа који под-
крепљује ту ознаку, нпр. досије у полицији „рупе” у биографији 
или картон у болници. На тај начин ознака постаје озваничена, 
формализована и институционализована, што доводи до тога да 
це послодавци, газде, потенцијални пријатељи, социјалне уста-
нове и други понашају као да је особа девијантна. Овакве етике-
те одузимају људима шансу да побегну од девијантности и при-
сиљавају их да поново прихвате девијантне улоге. Такву врсту 
притиска прати и немогућност да се остваре нови, недевијантни 
међуљудски односи, јер ко би пожелео да буде у контакту са прос-
титутком, бескућником, деликвентом, менталним болесником 
или алкохоличарем? Временом, пошто им је прилепљена етикета, 
људи почињу да виде себе као девијантне особе и понашају се у 
складу са том представом, чиме потврђују да им етикета пристаје. 

Етикетирање је, без сумње, део биографије сваке девијантне 
особе. Понекад су етикете незваничне, а понекад се чувају у обли-
ку званичног досијеа. Али у сваком случају, етикета ствара интер-
персоналне и институционалне реакције које спречавају људе да 
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их се ослободе, и које им предочавају шта други о њима мисле и од 
њих очекују. Стога, без обзира на то шта је узроковало девијант-
ност, етикете су моћне силе које је подупиру.

Друга врста интеракционистичкох теорија девијантности на-
глашава преночење (трансмисију) девијантности кроз интерак-
цију и социјализацију. Можда је најпознатија од њих теорија 
диференцијалне асоцијације (Sutherland, 1939; Sutherland 
& Cressey, 1986). Према тој теорији, у друштвеним околностима 
у којима је девијантност дозвољена особе прихатају већи број де-
вијантних него недевијантних облика понашања. Такве особе ће 
бити склоније развоју девијантних облика понашања, нарочито 
уколико се са таквим понашањем сусретну у раном животу и у 
дуготрајним односима са људима којима се диве и до којих им је 
стало. Стога, уколико људи морају да живе у окужењу у коме по-
стоји много примераи узора девијантности они ће вероватно још 
од раног узраста остварити блиске и трајне односе са другим осо-
бама усмерене ка девијацији. Као резултат тога, сви обрасци ди-
ференцијалне асоцијације ће њихове дефиниције одговарајућег 
понашања доделити себи и њихову перцепцију могућности успе-
ха изобличити на начин који охрабрује девијантност. Кад једном 
буду обележени као девијантне особе за њих ће бити веома тешко 
да победе ове девијантне дефиниције које их усмеравају и обли-
кују њихово виђење одговараућег понашања и представу о себи.

Џонатан Х. Тарнер
(Из књиге Социологија,

Mediterran publishing Нови Сад и
Факултет политичких наука

Београд 2009)
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