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СВИ МОЈИ  
ДИРЕКТОРИ

МИРЈАНА КАТИЋ,  
професорка математике 
Математичке гимназије Београд  
(од 2019. до данас, 2021)

Срео сам је на капији школе баш кад се враћала из Министарства 
просвете Републике Србије са решењем о постављењу на дирек-

торско место. Честитао сам јој речима: „Треба да заборавите све што 
је било и изнова да учите!”. Међутим, она је устрајала на контину-
итету, како је, уосталом, и говорила на представљању пре избора. 

Реч је о континуитету бешчашћа који је претходни директор 
успешно заступао и неговао – и у томе добрано одмакао – у инста-
лацији Орвелове фарме у Математичкој гимназији. Неједнакост у 
доступности ресурсима и пасивно бирачко право (да будете иза-
брани) за директора школе од 2008. имао је само онај професор 
који ради и као професор у профитној – приватној Рачунарској 
гимназији у Београду. И актуелна директорка на сајту се дичи да 
је осам година била управитељка Фондације „Алмаги”, која је тајна 
организација, што се тиче информација, за Математичку гимназију, 
која је јавна установа! 

Поменутој организацији, изгледа, обећала је да ће специјализо-
вати ресавску (преписивачку) школу и да неће мислити, већ само 
памтити. Директорка би ипак морала бежати из сенке свога прет-
ходника. Зашто? 

Па, напросто зато што је директорска функција школе неспоји-
ва са радом у другој школи и код другог послодавца. Не може се 
истовремено служити и Богу и Мамону! Молим је зато да хитно 
прекине свој ангажман у Рачунарској гимназији! И подсећам је 
на речи футуристе, писца и бизнисмена Алвина Тофлера, аутора 
чувеног „Шока будућности”: 

„Неписмена особа 21. века неће бити она која не уме да пише и 
чита, већ она која не може да учи, да се одучи и поново научи. Они 
који могу да се одуче и поново науче лидери су сутрашњице.”
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Мр СРЂАН ОГЊАНОВИЋ,  
професор математике  
Математичке гимназије у Београду  
(2008–2019)

На место директора дошао је са репутацијом одличног и приљеж-
ног професора. Наслутили смо његов долазак. Био сам уредник 

школских новина МГ, и у том броју школске 2005/2006, на десној 
страни листа био је упитник за директоре: проф. др Милана Рас-
поповића, проф. др Душана Аднађевића, проф. др Љубомира Про-
тића и директора др Владимира Драговића. „Четири МГ директора 
– краља са четири боје карата, четири МГ адута”, а на левој страни 
био је текст мозаика с првим словима Математичке гимназије и 
слика Леонарда да Винчија – Мона Лиза. Уместо лица, са загонет-
ним смешком те тајанствене младе жене, уметнуто је лице будућег 
директора – Огњановића. 

Сва три мандата, потом, Огњановић је освојио као једини канди-
дат. На гласању за први, добивши све гласове чланова Наставничког 
већа, није крио задовољство, рекавши како му је посебно драго што 
су и двоје колега променили своје мишљење након гласања за в. д. 
директора. Приликом избора за други четворогодишњи мандат, од 
52 могућа гласа добио 54. Дакле 104 посто!? Тако је барем саопшти-
ла професорка математике, чланица Комисије за бројање гласова. 
Она је сигурно знала да броји. Нико ништа није коментарисао. За 
трећи мандат је уприличено „свечано гласање”, са фотографисањем 
професора за монографију о 50 година школе! Гласали су стално 
запослени и спољни сарадници, пензионери школе, они који имају 
и они који немају право гласа. Сви су били „за”. 

Већ сам поменуо да је уведено 2008. све до данас на снази некакво 
пасивно бирачко право за избор директора Математичке гимназије, 
а своди се на то (гле парадокса!) да он/она мора радити и у профитној 
школи – Рачунарској гимназији у Београду. За све време свог дирек-
торовања, Огњановић је наставио да ради у тој школи и рекламирао 
се на сајту те друге гимназије. Рачунарске! 

Једна анегдота из тог периода гласи: „– Да ли је директор у школи, 
требало би да се консултујем с њим? – Јесте, само си погрешио улицу, 
број зграде и школу. – Нисам ја ништа погрешио, то је директорова 
грешка и он би требало да буде кажњен.”

Директор је трећину професора МГ селектовао и одводио са собом 
и у ту другу образовну установу. Тако је у Математичкој направио 
подгрупу – клику, која је и даље део шире групе. Зна се: подгрупа може 
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изазвати напетост у групи, пошто се догађа да њени чланови гледају 
на чланове друге групе са сумњом и подозрењем. Чланови подгрупе 
међусобно комуницирају, при чему искључују односе са другим љу-
дима. Тако се солидарност и јединство унутар шире групе нарушава. 

Углавном су и председници Стручних већа бирани из ове „клике”, 
као и два дугогодишња преседника синдиката школе, па не чуди да 
је синдикат „кастриран” и често у поданичком односу према управи. 

Треба рећи и да директор прве четири петине свог директоровања 
записнике Наставничког већа МГ није давао на усвајање! Ревнос-
нији хроничари би вероватно открили још неке сличне формалне 
пропусте, а ови најупечатљивији се откривају сами од себе. 

Рецимо, директор оснива Удружење грађана „Кликер” у Београду, 
које је и по дубини и по ширини – „школа у школи”. 

Ова парашкола младих математичара несмиљено краде идентитет 
Математичке гимназије. Прима новац на рачун Удружења „Кликер”, 
а издаје дипломе „Мајстор математике” са печатом Математичке 
гимназије!? 

Треба додати и да је дугогодишњи члан и председник Школског 
одбора МГ сакрио записник Одбора из периода када је „продавана” 
школа. 

Та „кликерска” кич школа, коју (као) на вашару можете јефтино 
да купите као бофл робу, па по паланци да се хвалишете мухуром 
чувене Математичке гимназије. 

Предавачи не морају бити, као што гдекад и нису, професори 
математике… Овакве појаве стварају тезгарошку неодговорност, 
форсирају професоре да раде макар и осредње – али на више места 
– производе у педагошким колективима и некакву комерцијалну 
грозницу, која на крају завршава у диктатури површности, обмане, 
а зашто не казати – и лажи! 

Ту праксу ће годинама примењивати Летњи камп Математичке 
гимназије и Донаторско вече Математичке гимназије. 

На седници Наставничког већа сам апострофирао да директор 
оваквим поступањем краде идентитет наше школе и паралелно с 
тим упропашћује иначе лепу идеју донаторства. 

Међутим, највећи парадокс Математичке гимназије је да фак-
тички највећу плату има помоћник директора, који с друге стране, 
најмање ради. Помоћник директора је, у ствари, професорка биоло-
гије. Она по закону на то помоћничко место има право на 50 посто 
плате, а добија пуну плату, плус 30 одсто хонорара. Њен рад у нашој 
образовној установи убедљиво је најскупљи. А да би тај парадокс 
некако прикрила или према сопственом мишљењу „оправдала”, она 
од осталих својих колега наставника тражи претерану „ревност” и 
послушност. 
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Позван сам у канцеларију директора, пошто су ме два строга 
професора, историје и информатике, по други пут лажно пријавила 
да сам уписао час који нисам одржао (удворице знају шта диктатор 
воли да чује). И после по други пут доказане лажи, директор, вадећи 
било који адут из рукава, каже да му је једна колeгиница говорила 
како не воли да се дружи са мном, па, ако ја седнем за исти сто где 
је више професора она устаје и одлази од стола. Мој одговор је био 
– како добро знам шта је то информбировски бојкот. 

Монографија „50 година Математичке гимназије” из 2016. је спо-
менар, у ком је фотографија победила текст. За њу сам понудио два 
своја текста: „Отуђено образовање” (Гледање новим очима) који је 
објавила београдска „Политика,” њен сајт и још три портала: Слобод-
на зона – Београд; Моја Херцеговина – Требиње и Бука – Бања Лука, 
па текст „Слобода је потреба душе”, који говори о такмичењима 
средњошолаца у беседништву у нашој школи, објављеном у часопису 
МГ. Оба ова прилога су глатко одбијена, док је мој трећи понуђени 
текст „Дијалог (ликовних) култура”, о девет година рада Галерије 
школе „Кулоар” објављен. Али, објављен је без потписаног аутора, 
као и 27 мојих фотографија, од којих, такође, ниједна није потписана 
мојим именом!!! 

У периоду од 1996. до 2016. најише су Стручним већем матема-
тичара руководили мр Срђан Огњановић и Мирјана Катић. Тако се 
барем хвале у монографији „50 година МГ”. Катићева је преседник 
Стручног већа од 2008 до 2019, мада је пракса да се руководиоци 
мењају, најчешће сваке друге године! 

Даље, када је кратковида Агенција за корупцију опоменула ди-
ректора Огњановића да не може бити директор школе и удружења, 
Катићева га одмах наслеђује на месту директора фондације „Aлма-
ги”, удружења „Кликер” и других тајних удружења школе. 

Знао је директор, кад оде са власти, његова ће се улога умногоме 
променити. Стога је на време корумпирао будућу директорку за 
коју је и лобирао, да би и даље имао патерналистички утицај на њу. 
Све по моделу оног рекламног слогана: кад се може – све се хоће! 

А у нашој причи, као што видесте, много се може, а још више 
хоће. Само докад? И на чији образ и рачун? 
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РАДЕ ЗЕЈАК,  
професор музичког васпитања 
(музички педагог) VI београдска 
гимназија, Београд (2011–2016)

Поставио га је привремени Школски одбор. На претходном, 
редовном заседању Школског одбора, није „прошао”, а био је 

в. д. директора. Прoблем је у томе што је ова школа одувек имала 
већину која је трула – „трула већина јабуке”. 

Може се рећи да је, споља гледано, поправио и уозбиљио школу 
као директор са искуством. Није му било тешко, јер је његов прет-
ходник школу оставио тако да је изгубила своје име и курс. 

Био је велики бирократа и провинцијалац, најчешће је тражио 
да му професори пишу изјаве. Ништа није радио ако се није могао 
„уградити”. Највише је пажње посвећивао ђачким екскурзијама. 
Јавна је тајна да екскурзија школе са 1300 ученика добија провизију 
у висини двогодишње директорове плате. Такође, волео је да оснива 
удружења, путује о трошку школе и наступа на телевизији. И, да, 
укинуо је – суштински, не декларативно – Наставничко веће, под 
изговором да је „време самоуправљања прошло”. 

Променио је и датум прославе Дана школе, који се годинама 
славио 19. октобра, најпре, када није успео да на време заврши 
монографију о 80 година Шесте гимназије, пошто је изабрао да му 
ту монографију пишу професори историје, а „историчари чекају ис-
торијску дистанцу”. Касније је монографију промовисао на „Студију 
Б”, а могао ју је видети само њему привржен, мали број професора. 
Као да је у питању нека света тајна. Цензурисао је „Г6” часопис 
на начин што је из електронске верзије, објављене на сајту школе, 
избацио мој уводни текст „Хватање воде решетом”. Иако сам са уче-
ницима и колегама учествовао у припремању часописа и лобирао 
да од „Просветног прегледа” добијемо донацију за штампање, није 
дао чак ни 500 динара за такси превоз одштампаног „Г6” часописа. 
Дао је одобрење директору Математичке гимназије Срђану Огњано-
вићу да у његовој канцеларији заједно саопште дан пре промоције у 
Кући Ђуре Јакшића, 12. септембра 2012, да се часописи „МГ” и „Г6” 
неће више штампати. То ме је оснажило и утврдило уверење да је 
концепт часописа „Огледало” одличан и он се појављује две године 
након братијске цензуре. 
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АЛЕКСАНДАР ХРЊАК,  
професор психологије и педагогије, 
VI београдска гимназија, Београд 
(2009–2011)

Лице које је постало директор завршило је факултет у 37. години, 
а добило је мандат седамдесет шест година од када је председ-

ник Хинденбург, невољно, именoвaо Хитлера за канцелара, јануара 
1933. године. 

Човек-карикатура и марионета, кога су упутили тадашњи моћ-
ници Општине Звездара и његова групација одборника. Каква „пос-
већеност”!? Тај човек ништа није знао, а ако је нешто и знао, то је 
било погрешно, нефункционално. Није могао да запамти ни имена 
и презимена професора. Био је добар трачер и сплеткарош, то му се 
мора признати. Није умео ни да броји, тако да је у неким одељењима 
било 45, а у другим по 25 ученика. Дактилографкиња Снежа је рас-
поређивала ученике који би бирали „лакше” професоре. 

Истакнимо: Хрњак једне школске године није правио, ни де-
таљно „гледао” Годишњи план школе, а потписао га је – чак га је и 
Школски одбор прихватио! ! ! Да је било по закону и у духу доброг 
морала, не би се могло догодити да План не буде на јавној расправи 
Наставничког већа. И не би се десило (а јесте), да је „прошао” део, 
дословце преписан из једне крагујевачке техничке школе! 

Дотични забрањује ђачке новине, које су, подсетимо, на слобод-
ном тржишту успеле да продају своје четири стране за 80. 000 ди-
нара! Школа је морала да враћа уплаћене паре. (Штампање 1. 500 
примерака „Г6” часописа у А4 формату на 32 странице кошта 50. 
000 динара. Четрнаест чланова редакције, углавном матураната, 
није дочекало објављивање својих радова у листу, као ни ученици 
и професори школе.)

Шта преостаје, осим да директор дрхти од јавности и дијалога, 
окружен групом сличних самохвалисаваца? Да у страху његове очи 
виде оно чега нема (у листу), а не виде, оно што би морале да запазе 
– Статут и правне чињенице. 

Када би у старој Атини неко начинио мањи деликт, забрањи-
вали су му да три месеца свира дипле. Ако би пак направио већи, 
бранили су му да посећује позориште шест месеци. Питам се шта 
су колеге и ученици скривили Богу, па су годинама били лишени 
школских новина? 

Невољно је напустио школу, пре истека мандата. 
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ВЛАДИМИР КНЕЖЕВИЋ,  
професор историје
VI београдска гимназија, Београд 
(2001–2008)

Изабран је на место директора јер је професорима обећао да ће 
мање да раде, само ако хвале лик и дело „новопеченог” дирек-

тора. Време је показало да је млад, „реш печен” и да се држи речи. 
Не чуди нимало што је његов избор изазвао највеће изненађење 

ученика којима је предавао. Колеге је корумпирао отвореним, бланко 
овереним „чеком за нерад”. „Боранија” и „мишеви” су, у то време, 
исписавали аксиоме просвете. Када сам на једном Наставничком 
већу захтевао да управа школе доведе топлу воду (пошто је већ 
откривена) и у мушки WC, јер, ваљда и мушкарци перу руке, одго-
ворио је да не зна шта тражим, „али да ми свакако то неће проћи”. 
Са ове дистанце, можда је то и највећа мудрост овог директора – ако 
се држимо лудости. 

Исто тако, највише је волео ђачке екскурзије и дистрибуцију 
моћи. Бирао је кога ће „наградити” тим „едукативним експеди-
цијама”. 

Познат је и по „креативном” односу према школском простору. 
За њега је то била „Алајбегова слама”, стога се, ваљда, према том 
простору односио као према личној прћији! Велики број учила 
кабинета физике изнајмљен је једној приватној школи како би била 
верификована. Никада нису враћени ти експонати. Али треба право 
рећи: како није владао ни собом, школским поседом је управљао 
„неко други”. Само он зна – ко! Није успео да изда монографију 
поводом 70 година гимназије, али је школски простор продавао до 
изнемоглости. Тако је узурпирано школско игралиште и скоро цело 
лево крило зграде. Закупац игралишта се данас налази на дугого-
дишњем одслужењу казне у Централном затвору. 

Био је приморан да поднесе оставку и напусти школу, пошто је 
ученици чији је отац био познати директор познатог предузећа 
у граду, на крају школске године преправио четири закључене 
јединице, како би положила разред. Неколико година касније добио 
је посао. 

Погодили сте где – у Министарству просвете. Као стручњак за 
ценус! 
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др ВЛАДИМИР ДРАГОВИЋ,  
професор математике,  
Математичка гимназија Београд  
(2004–2008)

Владимир Драговић постао је први директор београдске Мате-
матичке гимназије из редова њених некадашњих ученика. Како 

школа у време његовог дечаштва није имала одељења првог разреда, 
Драговић је други разред ове елитне образовне установе уписао 
1983. године. Као победник Државног такмичења математичара 
бивше Југославије, он је и убрзаo школовање. Већ 1984. уписује се 
на Математички факултет у Београду и студије завршава за само 
три године. Од 1988. до 1992. борави у Москви као аспирант на 
Универзитету „Ломоносов”. 

Изузетно надарен и радишан млади човек, који од свих аутори-
тета признаје само ауторитет чињеница и доказа, уз то каљен на 
великим ватрама стварања и креирања, докторираће на београдском 
Математичком факултету 1992. и тако постати најмлађи доктор 
наука у Србији. Данас је Драговић редовни професор на тексашком 
Универзитету у Даласу, у Сједињеним Америчким Државама. 

Носећи у себи, уз поменути дар, јединствени спој етике, естетике 
и интелектуалности, Драговић је био и врло успешан (одличан!) 
директор Математичке гимназије. Ширио је око себе дух озбиљ-
ности, снажног али ненаметљивог ауторитета, желећи да по целој 
установи, сија и блиста знање. 

Влада Републике Србије је 10. маја 2007. Математичку гимназију, уз 
Филолошку гимназију у Београду и Карловачку гимназију у Сремским 
Карловцима, прогласила школом од посебног националног интереса. 

Данас комотно могу рећи, без лажне скромности, да и сам башти-
ним ту идеју, пошто сам јавности на њу указао у прилогу „Навике 
усаврашавања знања”:

„У Улици краљице Наталије налазе се две најпродуктивније срп-
ске институције – Породилиште и Математичка гимназија. Обе су 
од посебног националног интереса. 

У развијеној Европи најбољи одлазе да се школују за акушере и 
бабице, док код нас, засад, најбољи иду у Математичку гимназију. 
Они који су из Београда углавном су и рођени у тој улици која носи 
име српске краљице која је све своје имање поклонила младима 
Универзитета у Београду.” 

Ове моје реченице записане су у монографији поводом 40-го-
дишњице Математичке гимназије, а ширу верзију текста објавио 
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сам у београдској „Политици”, у рубрци „Међу нама” 19. септембра 
2006. – управо на дан прославе великог школског јубилеја. 

Оснивањем Галерије „Кулоар” у Математичкој гимназији (28. 
новембра 2007) добили смо прилику да видимо уметничка дела, како 
познатих стваралаца, тако и младих, још неафирмисаних гимназија-
лаца и уопште средњошколаца, који су кроз визуелне уметности 
настојали да да представе своје виђење света и раскошну палету 
односа у њему. Од почетка нам је као путоказ служила констата-
ција угледног редитеља (и професора) Боре Драшковића: „Напољу 
су остали незналице медија”, док је мото гласио: „Галерија не чини 
изложбу, него изложба чини галерију”. 

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

Драговић је ренесансна личност, познавалац више језика, одли-
чан и духовит говорник, али и саговорник ретког дара који уме да 
слуша и чује човека. 

Како даровити професори обично не пристају да буду пиони, 
одлично су и с поверењем сарађивали са директором Драговићем, 
који их је зналачки водио резултатима, поштујући и штитећи њихов 
интегрититет. 

Математичка гимназија конципирана је као установа која непрес-
тано трага за новим формама додатног рада, које би њеним ђацима 
омогућиле свестран и успешан духовни развој и подстиче и развија 
креативност ученика, не само у науци, већ и у разним видовима 
уметничког изражавања. 

Отвореност према савременим интелектуалним токовима и 
тенденцијама, као и задовољавање најширих друштвених потреба, 
у традицији су Математичке гимназије. Драговић је био директор 
који је поштовао ту традицију у пуном смислу речи. 

Радивоје Благојевић
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P. S. 
У следећем броју биће објављени портрети следећих (преосталих) 
директора:

Проф. др Љубомир Протић, професор математике, 
Математичка гимназија Београд (2001–2004)

Проф. др Милан Распоповић, професор физке, 
Математичка гимназија Београд (1997–2001)

Блажо Благојевић, професор социологије,  
VI београдска гимназија Београд (1997–2001)

Гордана Крстић, професорка психологије,  
XIV београдска гимназија Београд (2004–2007)

Драган Франк, професор физике,  
XIV београдска гимназија Београд (2002–2004)

Симо Ђорђић, професор физике,  
XIV београдска гимназија Београд (1998–2001)

Славко Тадић, професор социологије,  
III београдска гимназија Београд (2001–2002)

Неђо Никачевић, професор српског језика, 
Средњошколски центар Фоча (1987–1992 )

Енвер Челик, професор физичког васпитаања, 
Средњошколски центар Фоча (1985–1987)

Гојко Суботић, професор математике, 
Средњошколски центар Фоча (1984–1985 )

Боро Кујунџић, професор биологије,  
Средњошколски центар Фоча (1983–1984 )

Хусеин Лојо, професор француског и латинског 
језика, Средњошколски центар Фоча (1980–1983)

Илија Крунић, професор српског језика,  
Гимназија Сима Милошевић, Фоча (1980–1983)

Садик Врето, дипломирани инжењер 
дрвопрерађивачке струке, Стручна школа  
Никола Тесла, Фоча (1980–1983). 
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Тамара де Лемпицка,  
Аутопортрет у зеленом бугатију (1929)

TEMA I

2. БЛЕСАК -
ОДРАЗ ПРОФЕСОРА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА  
У ОГЛЕДАЛУ: ПЕСМА
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ТРЕБА МИ РЕЧ

Прва награда 2. БЛЕСКА

Треба ми реч чудесна као свичева светиљка, 
реч чиста као радосница мајчина, 
реч звонка што јекне у час рођења човека. 

Као кад у белом бескрају равнице
заблиста црквица, 
речи да су стамене да уздрхте срце
и да цело биће облију милине
гласова анђела с литије вечерње. 

Да ми је да из пчелињег саћа
врцам речи медоносне! 
Одакле сипе речи млечне што лече очи рањене? 
Којим се то озарјима раздане туге овештале? 

Да ми је да о наковањ кујем речи сирове, 
у машицама песму варничим, пламну је развихорим! 

Свет жуди за речима којима се мресте тишине
сред оловних фијука, сред сивих колотечина, 
кад ветар зацвили ударима жалузина
пред плачним окнима. 

Да ми је да златну зрнад жањем, 
Зорњачу умесим, у Сунце да нарасте! 

Где су речи чаробне, свилено шумне
којима се облаче песме ћутне, 
речи којима се грли чедо божје
сред вражје шуме
да не заноћи само, занемело? 

Кристина Павловић Рајић
Професорка српског језика и књижевности
Десета гимназија Михајло Пупин, Београд
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J’AI BESOIN D’UN MOT

J’ai besoin d’un mot magique
Semblable à la lumière  d’une luciole  
un mot pur comme une larme de joie  maternelle, 
un mot qui résonne à l’heure
de la naissance d’un homme. 

C’est comme quand, dans la blancheur infinie de la plaine
Resplendit une petite église. 
Des mots si forts que le cœur en tremble 
et que l’être tout entier se couvre de la douceur 
des voix angéliques de la procession du soir. 

Si seulement je pouvais faire jaillir des mots doux
des rayons de miel. 
D’où bruinent les mots laiteux
qui soignent les yeux blessés.  
Quelles sont les aurores
Révélant les tristesses d’antan.  

Si seulement je pouvais avec l’enclume, forger des mots bruts, 
par des étincelles tailler un poème
et le faire tourbillonner par des feux follets. 

Le monde est avide de mots
par lesquels les silences se fraient
au milieu des sifflements de plomb, au milieu des routines grises
lorsque le vent gémit sous les coups des persiennes
devant des  vitres larmoyantes. 

Si seulement je pouvais récolter des grains dorés, 
J’en pétrirais l’étoile du matin pour qu’elle se lève en soleil. 
Où sont les mots magiques, soyeux, bruissants
avec lesquels on habille  les poèmes silencieux 
avec lesquels on embrasse l’enfant de Dieu
pour qu’il ne s’endorme pas, seul, muet de peur,  
au milieu d’une forêt diabolique. 

Kristina Pavlovic Rajic
Prevela: Katarina Žica Nićivojević
Profesorka francuskog jezika
Deseta gimnazija Mihajlo Pupin, Beograd

MIROIR
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КУТИЈА

Не може се изаћи одавде нигде. 
Нигде
из ћутања. 
Какав смирај за немире је
та кутија
што их међу зидове сабере. 
Мир. 
Ћутим у осами сваковрсних надражаја
од речи, људи, задатака, 
из минута у минут, 
бучних речи и поступака, 
слуђених погледа којима
у мрежу хватам навику битисања. 
Мир. 
Сабијен у кутију од ћутања. 
Не проговориш ли, 
бићу у немиру зазидана. 

Сања Перовановић
Професорка српског језика  
и књижевности
Медицинска школа, Чачак

Друга награда 2. БЛЕСКА
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ВИШЊА

Трећа награда 2. БЛЕСКА

Знаш ли, Вишња, 
Зашто си ти баш одабрана

Да будеш на врху побједа, 
На врху славља? 

Вишња, 
Да ти појасним:

Ти си прије свих воћкица дошла, 
Прије свих си дошла

Да ја не закасним. 
Твој одсјај побједа, 

И твоја боја
Као крв црвена
Је толико јака

Да се пред тобом
Зарумени и твоја бака! 

Али не од стида, 
Него од радости
Коју нам шаљеш

Када се тако румено смијеш;
Што својим плавим очима

Све лијепо видиш, 
И што све разумијеш. 

Зато си, Вишња, одабрана
Да будеш на врху побједа, 

На врху шлага. 
Одабрана си, Вишња, 

Да једној баки
Будеш снага. 

Милуша Мила Милошевић Љиљанић
Професорка економске групе предмета

Средња економска школа Мирко Вешовић,
Подгорицa
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OGLEDALO

VJEČNOST 

Трећа награда 2. БЛЕСКА

Pitka voda čovječijeg
imena, 
ostala je zamućena u sjećanju
gdje počivaju prostrte
samoće, 
ogoljeli perivoji drveća, 
na vjetrometini… 
Svi čekaju da se otvori nebo, 
da Riječ Tijelom postane, 
pa neka je i samo odabrani
razumiju. 
Srce zasuto kamenjem
krvari polako, 
kao da ističe pješčani sat, 
prosuta zvjezdana prašina
na nebu ostavlja trag. 
Kada smo govorili, 
niko nas nije slušao, 
kada ćutimo, 
ugasili smo se za vječnost. 
Žeđ narasta… 
A izgleda tako dobro i
logično, biti
daleko, 
na pristojnoj distanci
od ljubavi, 
od radosti, 
od snova. 
Niko nikoga ne čuje, 
niko nikoga ne vidi! 
U grlu se rađaju zvonke
pjesme, 
sviraju Božije trube, 

grgolji pitka voda… 
Sterilno ozbiljni „mudraci”, 
isukani poput mača, 
iskovani, 
izoštreni, 
probadaju nebo, 
presijecaju vrijeme i prostor, 
polove ga i
drže na pristojnoj distanci
od ljubavi, 
od radosti, 
od snova. 
Prosuta zvjezdana prašina
pada, 
ali je niko ne vidi! 
Prolama se nebo, 
gori kao ludo
i željna kiša počinje. 
Zemlja može još da
nazdravi
što Bog postoji… 
Оtvaraju se usta da osjete
živi ukus, 
da ne zamru, 
da se ne osuše. 
Kiša ljubavi pada na
Zemlju, 
ptice lete zajedno, 
pa makar im bilo i posljednji
put… 
To je vječnost trenutka, 
bez pristojne distance! 

Sonja Golub-Klenak
Gimnazija, Kotor
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OGLEDALO

SAMO TI ŠAPNI – 
ON ĆE TE ČUTI

Pohvala 2. BLESKA

I kad ti se čini da ne čuje te -
slobodno šapni - On će te čuti

ako je tvoja misao časna. 

I kad misliš da je daleko -
doprijeti će do Njega iskreni šapat. 

Ne moraš znati jezike strane, 
On dobro i tvoj razumije

i prepozna lako od srca nijet. 

Čak i šutnju tvoju, vjeruj, čuti će
ako ti je želja nevina i čista. 

I, ne sumnjaj, oglušit se neće, 
samo šapni iz duše

ili iz duše šuti… 

Larisa Ćustendil
Profesorica pravne grupe predmeta

Srednja еkonomsko trgovinska škola, Tuzla
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ПРУГА

Похвала 2. БЛЕСКА

Прашњави влак
што изнемогло дише, 
бори се за нови покрет
сваким атомом, 
снагу некадашњу
чежњиво сања, 
мирише
слатки, летњи дах
тешких крошњи, 
плодом
крвавим, животним пркосе, 
разгрћу сивило душе. 

На раскршћу
смерова нових, путања, 
зеленило цакли се, 
лукаво гледа
пролазника
задиханог, претовареног;

сања
тај челични оклоп, 
пун ватре и леда, 
сведок историје, 
снова, 
праваца и буђења. 
Везиво тешко, 
ружно и моћно
држи се стазе, 
а исплело је нити, 
граби напред, 
прикупља, 
гомила упорно
душе што у циљу
траже лек себи. 
Можда ће бити боље даље, 
тамо, 
укрштају се мисли сетно. 

Дијана Дуњић, 
Професорка српског језика 

и књижевности
Гимназија Врњачка Бања
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OGLEDALO

 SNAGA

Pohvala 2. BLESKA

od vlasi na jastuku njene
pod kažiprstopalcem mu
oblikovala se
petlja
ljubav
od prethodnih
čistili su dugo
zapamćivanja
pa
osjetio tinjavosti je snagu
primjećivanja
otpetljanost
novovjećivanja

Goran Krapić
Profesor hrvatkog jezika
Gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka
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ПОСЛЕДЊА 
ЗДРАВИЦА

за наредбе охолих
уклесане у камене плоче наше свести

за авети
што вребају из маглене бусије прошлости

за брод идеала
што плови по црној пучини бесмисла

за духа из боце
по чијем се диктату све окренуло наглавачке

за страх
што одапиње смртоносну стрелу према вери

за љубав
коју проповедају пастири вучјих чељусти

за несрећнике
који се даве у бунгалову искасапљених надања

за урбану младеж
која се богобојажљиво клања весницима смрти

за Орвелове визије
обистињене у најгорем кошмару свакодневице

за идоле
и јагњад поклану у њихову славу

за хероје
који распродају све што је остало од отачаства
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за родољупце
чије богатство премашује красоту њихових салона

за родомрсце
и баљезгарије изговорене у име лажног алтруизма

за крвави нож зависти
што заувек пресеца снагу пријатељских веза

за безумнике
што живе на дасци накалемљене освете

за пољубац
којим почиње свака унапред изгубљена битка

Богдан Богдановић
професор географије
Гимназија Светозар Марковић, 
Суботица
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OGLEDALO

UDRI KONJA KOJI VUČE

Kad ugledaš nekog konja
kako pase pokraj puta, 
ti se lati neke štrange, 
letve, motke ili pruta. 

Udri stoku besposlenu, 
ne daj vode kad ožeđa, 
pokaži mu ko je gazda, 
sašiј mu ga preko leđa. 

Upregni ga, neka radi
da ne leži, da ne hlapi, 
ako proba da predahne, 
udri kljuse preko sapi. 

Ako počne da ti vrda, 
da sе meškolji il` da stenje, 
tad kajase ti zategni, 
nek mu krv na žvale krene. 

Priveži mu klepke kožne
da ne skrene pogled s puta, 
od tereta kad poklekne, 
prah zemljani neka guta. 

I kad počne on da stenje, 
uzde jače ti pritegni, 
mamuzama bodi, deri, 
on nek cvili, a ti stegni. 

Na rudu ga sapni čvrsto, 
neka znade ko ga tuče, 
od lenjoga vajde nema, 
udri konja koji vuče. 

Zoran Meseldžija
Nikola Tesla spsko zabavište, osnovna škola, 

gimnazija, kolegijum i biblioteka, Budimpešta
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ШКОЛА У ДОБА 
КОРОНЕ

Мислила Корона, 
уплашити школу. 

Учитеље застрашити, 
ученике уплашити. 

Надала се није, 
ту се нешто крије. 

Није све по плану, 
ни у једном дану. 

Изненада бану, 
ко кад ватра плану. 

Како ћемо сада, 
није да смо рада. 

Одговори тешки, 
не дамо се грешки. 

Тко најбоље збори, 
већ под ногом гори. 

Дајемо га сви, 
заједно смо ми. 

У школу идемо, 
и по једно сједнемо. 

Размаке држимо, 
на даљину дружимо. 

Тако сваког дана, 
док не прође фама. 

Дочекати хоћемо, 
све од себе дат ћемо. 

Крај ове приче, 
и већ сутра бит ће. 

Нови дан се спрема, 
а Короне нема. 

Побједа је наша, 
нек се дигне чаша. 

Ученика наших, 
учитеља ваших. 

Амар Викало
Средња економско трговинска школа, 

Тузла



33

БИО ЈЕДАН 
ЧУДАН 

Драге колеге, децо мила, 
У писму вам пишем о сну што сам снила. 

Не би тај сан био ништа важно
Да ме није уздрмао снажно. 

Мој друг Павле пошао у школу, 
Ал’ на путу, нажалост, загазио у смолу. 
Виче Павле: „У помоћ, помозите људи!”

Али сви се око њега праве мало луди. 
Комшиница Мица пала са степеница, 

Запомаже, плаче, јауче ко маче, 
И нико да стане, да помогне тој жени. 

„Ма, људи, шта је вама, зар сте уображени?”
Поштар Митар вергла бицикл пуном паром, 
Размишља о својој њиви и кућерку старом. 

Па тако свом брзином у јарак слети
И, замислите, нико њега пет сати да се сети. 

Е, сад ми је већ доста тих себичних људи, 
Је л’ су луди, уображени ил’ немарне ћуди? 

Време је да престанемо да се правимо важни, 
Само заједно постајемо и остајемо снажни. 

Ето, то вам хтедох рећи, 
Драге колеге, децо мила, 

Тешко је човеку самом се снаћи, 
Без помоћи ичије срећу пронаћи. 

Љиљана Бањанин Острогонац
Гимназија Светозар Марковић, 

Суботица
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TEMA II

2. БЛЕСАК - 
KРАТКА ПРИЧА

Пабло Пикасо, Аутопортрет (1901)
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 ОНФУЗИЈА 

Прва награда 2. БЛЕСКА

…О тишла је, остао сам сâм; али барем се окончала драма, 
преболећу, нисам секаперса, ако ћемо право, то сам и 

прижељкивао недељама уназад, ма какве недеље! – месецима, још 
од времена када се њена сестра уселила код нас на дан-два да би се 
опоравила од свог последњег љубавног фијаска, а остала у гостима 
пола године, свакодневно испирајући мозак мојој вољеној причом 
како су мушкарци шовинистичка жгадија, како су бескичмењаци и 
паразити који вегетирају на души сензибилног женског чељадета; 
дан и ноћ морао сам слушати њене злураде монологе о учињеној 
неправди према женама које се усуде да подигну глас и успротиве 
се терору рутавих кретена, а све је било доказиво у њеном случају, 
на послу којим више није имала намере да се бави, спаковаће се и 
отићи из балканског ћумеза у културан свет где се цени достојанство 
појединца, поготово када је у питању интелектуалка, професорка 
компјутерског дизајна, а не попут овдашњих диносауруса што само 
гледају како да те искористе, после једног ручка и чаше вина одмах 
одвуку у свој брлог и третирају као да си им пословна пратња, али 
шта да ради права дама у касним тридесетим, она, ето, живи без 
игде икога и није крива што јој је виша сила подарила памет и та-
ленат, све то упаковано у физиономију којој објективан суд не би 
дао више од двадесет и девет година, јер лепота долази изнутра, али 
се фасада примарно истиче и треба је редовно неговати: козмети-
чарке, фризери, фитнес, аеробик, педикири и ко зна шта све не док 
се не заглави у бљутавим четрдесетим, мада је, иако нема ни децу 
ни мушког злотвора поред себе, животни темпо просто нагриза… 
па у истом уњкавом ритму меље васцели дан, а моја се лујка укипи 
као препарирана и само упија; дођем сатрвен са посла, касно попо-
дне, а њих две још су у спаваћицама и чантрају, у кревецу кмечи 
запишано дете, по кухињи разбацано неопрано суђе од пре неки 
дан, од куваног јела ни најаве, док се пред њима гомилају шољице 
од чаја и кафе, препарати за пробаву (јер нису, јаднице, имале ре-
довну столицу због енормних количина кофеина и конзумираних 
слаткиша), пилуле за главобољу, менструалне болове или седативи 
за смирење, таблете од чијег се благотворног дејства толико удро-
гирају да по два дана не знају за себе и само спавају; ова моја, као 
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омађијана, просто гута сестрино наклапање, добаци покоји комен-
тар или подсети нараторку где је са (из)лагањем застала, па се још 
и расплаче када се умишљена дива дотакне пикантерија из богатог 
арсенала доживотне удаваче којој се накана још није остварила јер 
нема на свету, колико год на њему обитавало тупавих и наивних 
мушкараца, ниједнога ко би ову лујку трпио дуже од недељу дана; 
кажем – моја донедавна животна сапутница с времена на време 
засузи и ошине ме погледом када се на вратима дневног боравка 
вечером појавим, те ме, сва погубљена у маглинама сестриних ла-
гарија, шаље до маркета да донесем нешто јестиво, готову храну, јер 
то не изискује превелик губитак њиховог драгоценог времена; чим 
отворим уста да бих се због анархије у нашем супружничком жи-
воту побунио, следи кукумавка како се јадница васцели дан мора 
око бебе бактати, ја не разумем шта значи бити мајка и рањива 
породиља, а прошло је тек годину и по од тог, по њену осетљиву 
душу и тело, стресног догађаја, све опет зачињено сузама и прекор-
ним погледима старије вештице, неумољивог феминистичког ин-
квизитора који се, попут мачкице, развлачи по географским шири-
нама нашег дан и ноћ размештеног троседа; тужни се наш потомак 
у сопственом измету једне вечери умало није угушио, све му је про-
цурило из пелена по постељини креветића, па је бленто то још рука-
ма размазивао, трљао се по образима и устима, кезио се и гукао 
смрдљиви умазанко лижући прстиће зачињене сопственим фека-
лијама, на шта ја бурно одреаговах, па испаде добар повод да не 
прозборимо ни речи данима, то јест ја испадох мутавко, а њихова се 
бескрајна шпанска сапуница и даље одмотавала; када би се умориле 
од брбљања и дошаптавања у пола гласа да не бих разумео шта је у 
бити конверзације, хватале би се својих мобилних телефона и сати-
ма кврцкале по њима, загонетно се смешкајући после поверљивог 
разговора обављеног на тераси или порукама које су им сабеседни-
ци често слали до дубоко у ноћ, па нисам могао на миру спавати од 
блескања са дисплеја, због чега ме преместише да као кажњеник 
спавам са дететом у собичку од свега десетак квадрата, да ноћима 
поред њега дежурам док је краљица мајка душом одмарала са својом 
сестрицом у пространом дневном боравку, у коме се телевизор ни-
када није гасио, а са његовог екрана константно допирала цика и 
гунгула из њима омињеног ријалити програма; о томе како се у брач-
ном казамату по скраћеном поступку утрне љубавна жеравица боље 
да и не причам, нисам у младости пажљиво пратио упозорења ис-
кусних гусара, бејаху ми несувисла њихова мудровања у којима је за 
неславну судбину брачне постеље увек била крива ледена санта у 
лику робусне таште, свастике или омиљене тетке, јер нека од њих, 
све из најбољих намера и кроз искуствене савете угроженој женској 
страни, по хитној процедури оконча заједничку пловидбу донедавно 
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лудо заљубљених младенаца; нисам, велим, с пажњом слушао мато-
ре филозофе по кафанама и оштроумна запажања која су претхо-
дила њиховим алкохолним блокадама, оне што су своје калварије 
по цену једног пића делили посетиоцима тих животних кинотека, 
те се упустих, некако више из радозналости него из истинског по-
рива зрелог човека, у брачну авантуру са мојом изабраницом (или 
сам, у ствари, ја био објекат њеног селективног одабира?), испоста-
виће се убрзо савршеном апаратуром за млевење позитивних ви-
брација, а поготово пара, мајстором мимикрије и латентним хипо-
хондаром којем је после порођаја до секса са супругом било стало 
као до ланског снега, и поред свег мог труда и суптилних сигнала 
којима сам јој давао до знања да сам мушкарац са одређеним емо-
тивним и физиолошким потребама, уз то још и у најбољим година-
ма; ситуација по питању интимних супружничких односа после 
усељења сестре-гуруа постаде толико неподношљива да сам се, по-
губљен у епизодној роли одбаченог кућног љубимца, морао окре-
нути дешавањима које ме одистински никада нису привлачила и 
где сам играо на позицији тринаестог прасета: кафанска седељка 
после радног времена, вечерња бдења у смраду кладионица или у 
неком клубу са буљуком малолетника, викендашка дружења са ло-
калним ликовима чија је судбина била предодређена да скончају у 
мутљагу својих промашених живота, а ја сам жонглирао, изигравао 
срећника, својски се трудио да се успнем на лествици арогантне 
мушке глупости и лажног задовољства што је с мучнином, после 
сваке пробдевене ноћи, јутром отицало кроз сливник нашег тоале-
та, на огледалу остављајући верну слику властитог телесног и духо-
вног посрнућа; ко зна колико дуго би моја брачна агонија потрајала 
да се није десила епизода са нашом комшиницом, студенткињом 
драматургије на мастер студијама и подстанарком спрат ниже од 
нашег, код које сам, враћајући се из смуцања и омамљен лаким оп-
ијатима, једне ноћи грешком позвонио на врата, јер сам у страху 
због касног повратка кући промашио спрат и унапред замишљао 
како ће ми врата отворити моја рашчупана домаћица, па кренути 
са уобичајеним филипикама, кад се у довратку ненадано материја-
лизовала црнокоса девојка са књигом у руци, додуше прилично 
испијена од умора и снена, али јој зато предивне кестењасте очи 
дођоше још више до изражаја, а бледило тена као у статуе од ала-
бастера; некако смо изгладили тај ноћни неспоразум лепојка и ја, 
али у свести ми се истог трена угнездио гарави увојак који јој је 
падао на обнажена рамена и сву ноћ ми није дао мира, па ето правог 
разлога да се потом уредно једно другом у пролазу јављамо, осмех-
немо више за себе него као реклама нашег смушеног расположења; 
после извесног времена запазих да ти наши сусрети постадоше 
ритуали прикривеног одмеравања, а када би протекао тек један дан 
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без виђења, одапињала се из мене пуста пожуда да се барем оно 
уобичајено „добар дан” или „здраво комшинице” заталаса између 
нас; како то у животу веселника обично бива, наместила нам се 
потом згода за ближе упознавање, једног суботњег преподнева у 
лифту, баш док сам се затрпан кесама пуним намирница враћао из 
маркета, сударисмо се у приземљу и провозасмо скупа до петог 
спрата, па у свега пар минута недоречених изјава склописмо спора-
зум да би нам једна кафа код ње баш пријала, понуда којој ни блесан 
мог калибра није могао одолети, и убрзо се нађосмо у интими њеног 
малог али педантно уређеног стана испијајући натенане кофеински 
нектар и расхлађени домаћи сок од вишања који јој родитељи, уз 
све неопходне потрепштине, шаљу са села, а она се из петних жила 
упињала да што пре заврши студије и дочепа се у граду било каквог 
посла, јер јој, наравно, на памет не пада да се на југ враћа, мада је 
овде истински вређа отуђеност и мучи самоћа, а веселе је и дру-
жељубиве природе, премда јој женско друштво баш и не прија, 
некако се боље сналази са мушкарацима, ма схватам сигурно на шта 
она мисли, није баш вешта у разговору са непознатим особама… 
док расипа око себе ничим изазвану искреност, помно је одмеравам 
и више пратим њене изразе лица неголи ток излагања, скенирам 
складне покрете витког тела док устаје и нуди ми на порцеланском 
тањирићу неколико домаћих колачића, па се питам зашто ми је 
окрутна судбина баш сада тутнула под нос овај ливадски цветак 
чији мирис просто мами на грех, зашто у тренутку када ми се рас-
таче супружничка љуштура, где ћу завршити будем ли се усудио да 
је помилујем по коси, међу прстима завртим покоји светлуцави 
увојак и испијем жудњу са усана овог истинског анђела, све то ме 
је истовремено мамило и ломило изнутра, али ипак се не усудих 
препустити својим пробуђеним нагонима; потрајало је наше дру-
жење више од сат времена, а ја се нагло из идиле и лудог сањарења 
тргох јер ми у памет дође да је вољена до сада сигурно из постеље 
измилела те да с нестрпљењем очекује на менију прехрамбене про-
изводе чији је списак синоћ на цедуљици сачинила; непристојно 
прекинух комшиницу у пола њеног казивања како до сада није 
упознала много уљудних мушкараца, скочих одједаред као опарен 
и дохватих се браве на излазним вратима уз несувисло правдање о 
вечитом помањкању времена и са констатацијом да нас је заиста 
мало правих џентлмена, и једном сам ногом већ био крочио у при-
бежиште ходника, кад ми се иза леђа ниоткуд створи вољена же-
ница, која је увек путању из стана и назад лифтом прелазила, а 
данас јој, ето, дошло да мало прошета, па ме затече где из туђег дома 
излазим у пратњи девојке што је, поцрвеневши као булка, и сама 
збуњена, иза својих врата на нас провиривала док је започињала 
лавина скаредних изјава рањене лавице; о наредним данима и 



41

 недељама нашег супружничког колапса боље да и не трошим речи, 
јер мучним ноћним разговорима, убеђивањима и потоцима суза не 
би краја, као ни телефонским сесијама са сестрицом којој се изгле-
да посрећило, па је своју релативну памет однедавно уновчила у 
затону неког швајцарског градића, а супруга и ја се бавили непо-
стојећим доказима мог неверства и њеним инсистирањем да се 
злодело мора признати, јасно протерати кроз уста, па ће нам после 
тога, наводно, истина обома донети олакшање и смирај, толико је 
на тој глупости инсистирала и свакодневно ме кињила да ми је 
најзад дозлогрдило, у једном моменту избацило из шина и призна-
дох јој да ми се млада дама свиђала, али да међу нама заиста није 
било ничега, да сам већ сада спреман да се посвећено вратим у 
благотворне воде брака, мада ме је стара швалерска гарда ономад 
упозоравала да се такве приче ни у ком случају не казују женама, 
јер ће муке по стварног или умишљеног неверника нетом постати 
само веће, што се у мом случају и обистинило, те ме лепша полови-
на после покајничке палинодије очима није могла видети, чак ни у 
оно мало времена што током наредних седмица, уз обострано из-
бегавање, морасмо провести скупа; ћутња и јед се у нас уселише као 
каква болештина којој није било лека и она је без најаве или опро-
штајне поруке тек наједном са нашим дететом одјездила за сестром 
у швајцарску оазу лагодног живота, има томе скоро месец дана; тамо 
ће јој неуморна алапача сигурно наћи старатеља, средовечног ка-
феџију или државног службеника са пристојним капиталом и закр-
жљалим сексуалним поривима, па ће мој првенац одрастати у сте-
рилном гнезду калвинизма, несклон пороцима, исправан и чврст 
као оштрица швајарске хелебарде коју ми кроз срце протера његова 
бездушна мајка; све је на крају испало потаман, осим што никако 
да ми се стиша конфузија у стомаку, за коју ми ни лекари не дадоше 
рационалног објашњења – најзад ослобођен од супружничких сте-
га, ево ме међу старим знанцима, кафанским мудрацима, ловцима 
на рањене душе којима ћу и сам, за чашицу плаћеног пића, радо 
открити све тајне брачног суживота… 

Ненад Војводић
Професор српског језика и књижевности
Карловачкој гимназији, Сремски Карловци
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УЛИЧНИ 

Друга награда 2. БЛЕСКА

Попут дрвећа
Које у јесен
Боји различито лишће
Улични мозаик
Просипа своје приче
Све истом улицом
Пролазе
И све личе
И не личе

Растанак
Силазећи, није срео никог. Ћутао је. Кораци су му били једва чујни. 
Да је било људи, видели би колико је слаб и немоћан. Сигуран само 
у несигурност свега. 

Видео је свој одраз на стаклу улазних врата док је кроз њих из-
лазио. Десило се те вечери, за њега само од себе. Стрефило га је 
изненада, као болест, као свака неочекивана нежељена вест. Његова 
глава се окрену према прозору. Причека неколико тренутака. 

- Кад би, кад би! 
Није их делило ни сто корака. Били су заиста, ту, близу једно 

другом. Никад нису били удаљенији. Готово је. 
Закорачи у ноћ која се спуштала. У исто време, иза и испред 

њега, почеше да се пале уличне светиљке. Кестенови који дремају на 
тротоару, поиспадали из своје зелене колевке, добише неку тешку 
црвену боју од те вештачке светлости. Нехотице погледа у своју ногу, 
тешку као стена. Натера себе да ваља сваки следећи корак, кроз ноћ 
па до дана, и тако у круг. 

X Y
Госпођица X. је знала да овог четвртка неће пећи палачинке. Мисли-
ла је да је то начин да неког заборави. Кад је једног четвртка пекла 
палачинке и разговарала телефоном са господином Y. рекавши му 
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да прави са домаћим џемом од шипка, он јој је рекао да те највише 
воли. Тако је стицајем околности постало учестало то уживање у 
палачинкама, као и разговори са господином Y. Онда је одједном 
настала тишина. Наставила је да прави палачинке четвртком, и 
престала је убрзо са тим. Није више могла да поднесе да јој толи-
ко недостаје Неко. Само, јесте да није правила палачинке, али је, 
ипак, четвртак увек долазио после среде. Господин Y. је знао да џем 
од шипка више нема исти укус. Када су га понудили палачинком, 
загрцну се. То је због оне невидљиве кнедле у грлу коју има од кад 
се не чује са госпођицом X. И рупе на срцу, невидљиве, а присутне. 

Да су госпођица X. и господин Y. знали да је посреди обичан 
неспоразум, уживали би заједно у палачинкама, вероватно до по-
следњег четвртка у њиховим животима. Међутим, нису знали да је 
до шума у комуникацији дошло када је господин Y. изгубио телефон 
и са новог послао поруку да је број промењен. Стигао му је одговор " 
Савршено ме је брига за то". Није то очекивао, али и он одлучи да је и 
њега савршено брига за госпођицу X. Само што не можеш одлучити 
шта да осећаш. Није схватио да је случајно погрешио у једном броју, 
ставио је 4, уместо 5 и запечатио комуникацију. 

Није познато како се ова прича завршава, да ли се завршава, није 
лако решити ту једначину, мада има само две познате непознате… 

Можда они некуда шетају, смејући се док беру шипак за зимницу, 
а можда је од свега остао само шипак, стиснута шака. 

Сан
Сањала је више пута сличан сан. Није јој се раније дешавало нешто 
такво. Он, да баш он и нико други, иде неким путићем. Дође до неког 
места и застане, окрене се и погледа је, она се пробуди. Сећала се да 
га је питала зашто му је поглед тужан и кад се смеје и да јој је обећао 
да ће јој испричати због чега је тако. 

Онда, друге ноћи, исти тај он иде истим тим путићем. 
Само, сад скрене на том месту са ког се окретао. Скрене лево 

и убра неко биље, и окрену се са пруженим дланом. Пружи и она 
свој длан, али се пробуди. Једном су ишли заједно, видела је само 
њега како се смеје и свој лик у његовим зеницама. Ишли су до врха 
неке планине, не сећа се стаза, само величанственог погледа, све-
чане тишине и њихових стопала. Зашто стопала, појма није имала. 
Као да су стопала додиривала облаке. Онда је виђала исти тај пут 
и кућу, њега не. Све док се није појавио његов осмех, вештачки, 
попут маске. 

А онда се пробудила из тог дугог сна. Знала је да је глупо што је 
поверовала да снови нешто значе. А можда и значе, само не то што 
је мислила. Требало је да буде опрезна и рационална, као иначе.  
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А он? Ко је уопште тај он? Неко ко није испричао причу. У сну је 
имао неку магичну књигу, чинило јој се да се са ње расипа звездани 
прах. 

Само је нагло затворио књигу и она се пробудилла. Тек сад га је 
заправо видела- нема га. 

Легенда
Седео је у башти хотела. Конобарица је незаинтересовано празнила 
пепељаре. Посматрао је дрво поморанџе. Помисли како личи на но-
вогодишњу јелку. Не ону накинђурену и шљаштећу, него савршену, 
пуну животних сокова. Снагу добија из камених дубина, грумена 
земље, капи воде и погледа сунца. Две боје које се савршено уклапају. 
Дају плод. Онда опет изнова цветају. И тако у круг. 

Испод дрвета је седела једна старија жена, три девојке и четири 
младића. Млади су држали неке књижице, из далека му се учини 
да на једним пише Аристофан, а на другим Платон… Вероватно су 
имали неки час у природи. 

Да је могао да чује шта они говоре, чуо би следеће:
Стара легенда каже да постоје неки тренуци у вечности у којима је 

дата могућност да особе буду потпуне. У неким прастарим причама 
је то да је једно биће због своје супериорности растављено на два 
дела и да се онда те половине траже, не би ли били целина. Мени 
је моја бака причала, њој је њена и тако уназад… да тај тренутак 
траје седам дана… почиње онда када магија већ постоји… момку се 
појави знак на десном длану, а девојци на левом… То су две стране 
једног диска… Као што рекох, они имају 7 дана да се ти делови диска 
дотакну и онда се никад више неће неће раздвајати. Таква сусретања 
се не дешавају толико често, нажалост. Понекад особа помисли да је 
нашла другу страну диска, али се те стране не преклапају. Разлика 
уме да буде у најмањем детаљу, али да баш та ситница не дозволи 
стапање. Уколико имају среће, пронађу се и препознају. Нечији леви 
и нечији десни длан. 

- Сродне душе не постоје, ако и постоје оне то постају временом. 
Потребно је много одрицања и рада на томе. 

- А зар онда то није преобликовање себе, покушај да се при-
лагодимо и будемо нешто што нисмо? Можда и успемо у томе, 
тј. убедимо и себе да смо то. Онда нам буде добро, имамо макар 
привид среће. 

- Шта је срећа уопште? Ако је видљива, онда су то материјалне 
ствари. Ако је невидљива, онда је неухватљива. 

- Па и душа је невидљива, а камоли сродна душа. 
- Е видиш, можда баш тад постаје видљива кад пронађе ону 

сродну… 
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Прича случајно виђена на фотографији, а намерно испричана 
за лаку ноћ

Иза мене на дну мора спава камени џин. Дању спава, ноћу живи 
своје снове. Хода својим великим корацима и стиже где год пожели. 
Када ноћу устане, огрне звездани плашт, иначе би га се људи упла-
шили. Људи се увек плаше погрешних ствари. Видела сам трагове 
на његовим џиновским каменим ципелама. Разумела сам његово 
ћутање. Поред њега спава његов камени коњ, има цвет са осам 
латица на челу, попут неке мистичне далеке звезде. И коњ добија 
звездано седло и крила од облака. Лете преко гора и претрчавају 
седам мора. Онда се његова пустоловина пред зору уреже у стену 
крај које леже. Ако довољно дубоко удахнеш мирис мора и борових 
иглица, чујеш јасно песму пучине и ветра и видиш зрак сунца који 
окреће све то, попут игле и грамофонске плоче – тек тада добијаш 
моћ помоћу које разумеваш то писмо у камену уклесано. Забрање-
но је читати другима, свако мора то сам, иначе би вас неко могао 
слагати шта је написано. Смем само да кажем да он тражи своју 
љубав, зна да постоји али не може да је види. Док дању спава, у сну 
са њом разговара, заболи га камено срце и сузе радоснице клизе 
низ камено мушко лице. 

Не смем да кажем где див спава, неко би га могао дању пробу-
дити или можда заробити, или ко зна шта му урадити, повредити 
га. Ено, тамо где се подижу велики таласи, ту његов коњ спушта 
своја копита и тек сад видех да див има исте оне мистичне звезде у 
својим очима. Та љубав осветљава његов пут. 

Данијела Грбић 
Професорка српског језика и књижевности

Зрењанинска гимназија Зрењанин
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ГОРКА КАФА

Трећа награда 2. БЛЕСКА

Стајали су на капији испраћајући распричане момке. који су ула-
зили у ауто, расположени, одлазећи у живот. Ауто свирну два-

пут и одјури кроз послеподневну јару, која је споро сплашњавала. 
-Пристави кафу. Могли бисмо да је попијемо на тераси. Синоћ 

су запрашивали комарце. 
Беше тешка сама себи, чињаше јој се због протеклих дана летњег 

пакла од ког се асвалт испаравао. Љубица се тромо пењала уз сте-
пенице ка дворишту куће. 

-Хоћу. Стиже одмах! Само се ти смести у лежаљку и подигни 
ноге да ти буде пријатније. Мало су ти отечене. 

Полетан, и као и увек спреман да јој до танчина удовољи, Радован 
је попут младића скакутао уз њу. Намести јој јастучиће да јој буде 
што удобније и хитро одјури у кухињу да пристави кафу. 

-Послужи нам из бечких порцеланских шољица, оних што стоје 
у трпезаријској витрини на другој полици. Само полако. Пази да 
их не полупаш. 

Кроз воћњак се згушњавала наизглед невидљива маса тмине. 
Приближавала се једва приметним лелујањем. Затим би се усидрила 
крај корена јабуке, чучала, тињала… 

Уморна сам, помисли Љубица. Чим се спустила, заљуља се на 
лежаљци тежином свога тела. Уморна сам од ишчекивања, уморна 
од сете која тишти и кроз радовања. Срце ми се стегне сваки пут 
кад Марка привијем на груди. Оспсујем живот! Што је морао хиља-
дама километара далеко да одраста без оца, без нас? Ено га, опет 
лупа посуђем. Никад не уме да буде пажљивији! Не могу више да 
га слушам, уздахну тешко, цепајући последњи зрак сунца који јој 
је титрао под испуцалим петама. 

-Ево, малена моја! Стиже кафица из посебних шољица! Баш је 
лепо што су нам унуци ту. Видиш како се фино слажу. Направила 
си одличан ручак. У сласт су све појели. Воле нас, а тебе посебно. 
Знам ја то, видим. Ти имаш топлину која се сваком увуче под кожу, 
милено моје, рече и пољуби јој руку, коју она тромо само спусти 
у крило. 

-Хоћеш ли нам већ једном сипати ту кафу?, рече му суздржавајући 
нервозу због његовог наметљивог умиљавања. 
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Пили су кафу у предвечерје, суво још од ране жеге. Бездашак је 
бубњао у слепоочницама, чинећи Љубицу још нервознијом него 
иначе. Раде јој је већ по навици, пуног срца све праштао и све 
приписивао дијабетесу, с којим Љубица живи од своје осамнаесте 
године. У току ћаскања Радовану зазвони телефон. Чим се јавио, 
Радован се удаљио с терасе према спаваћој соби. Глас му је све 
више одмицао. Уз лупу вратима, у тренутку се претворио у мук. 
Опет је сама са својом језом. У грлу се стврдла кнедла, ожилавела 
од година. Стеже је, гуши. Ових дана често мисли на своју мајку, 
ситну женицу, бескрајног срца. И она је тако… И она је предосе-
тила, помишља изнова. 

Шимшир уз стазу дворишта шушну. Искочи крупна црна мачка 
сјајне длаке. Попе се уз степенице. Љубица се прену. Гледале су се 
нетремице. Прође је нека језа. Мачка жмирну, као да су се разумеле 
и нестаде кроз гробљански мирис шимшира. Мрзела је ту ограду, а 
Раде ју је редовно поткресивао и био поносан како му уз стазу којом се 
креће чини двориште лепим на око. Вратио се, настављајући започет 
разговор весело се обраћајући Љубици и испија још који преостали 
гутљај кафе. Гледа је бледу, озбиљну са искамченим осмејком, како 
се придиже. 

-Идем да легнем. Уморна сам. Немој да ме ико узнемирава. Не 
буди ме ни ако ме неко тражи. Нипошто! 

-Сад већ да легнеш? Тек је пола девет!, збуњено ће Радован, про-
пуштајући је да прође. 

-Нека је. Морам лећи. Мора тако. 
-Добро, добро. Нећу дати ником да те буди, а ти зови ако нешто 

треба. Мислио сам да заједно гледамо филм… Скупљајући шољице 
испрати је погледом, незадовољан овлаш-пољупцем којим додирну 
образ пред спавање. 

Спаваћа соба, пространа и проветрена, била је позорница сенки, 
које су од уличне светиљке поигравале по зидовима. Укључила је 
лампу и озари се простор пријатном топлином. Тражила је сатенску 
спаваћицу коју још никад није обукла. Чувала је за посебну прилику. 
Била је мало пуначка, мада и даље негована и привлачна жена. Попи-
вши воду, спустила је чашу на нахткасну. Помирљиво тихо уздахну и 
угаси лампу. Собом су поново титрале сенке које су правиле танане 
гране жалосне врбе пред прозором. Посађена је пре више од тридесет 
пет година када је и кућа сазидана. 

Примирила се у постељи. Осећала је како тоне и утапа се у неку 
чудну тмину, необјашњиво живу и густу, као и малочас на тераси. Пун 
је месец. Има моје тужне очи. Сваки пут кад се загледам у то чудно 
огледало, чини ми се бризнуће у плач. Зажмурила је. Севну шамар! 
Па други! Осетила је бљесак и бол посред груди. Отац је љутито псује 
и истерује из куће. 
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-Курво! Ти моја кћер, моја крв? ! Сестри нож у леђа да забодеш! 
Никад више да те не видим! Губи ми се с очију! Сместа! 

Отишла је из очеве куће по снегу тетурајући у кратком капутићу… 
Једва стигавши да назује ципеле. Пратио ју је мајчин јецај и очев 
мук. Није знала куда ће ове ноћи, ни сутра, нити коме да ходи, ни 
где ће стићи. 

Ни сама не зна како је стигла до теткине куће. Било је веома хлад-
но. Дувао је северац и наносио сметове. Збуњена и забринута тетка 
ју је брзо увела и угрејала покрај ватре. Тихо су уз чај и непрестане 
сузе причале да не пробуде остале укућане. Рекла је само да је било 
свађе и да је отац истерао, прећутавши прави разлог. Дознаће већ 
сутра. Дознаће се. 

Радован стиже колима и двапут свирка пред капијом. Носи јој 
као и увек пуне кесе потрепштина, и неки вредан дар, златни накит, 
парфем, одабран комад одеће… Љуби је озарен док у наручју држи 
маленог Вука. Направио јој је кућу. Обезбедио кућну помоћницу 
једном седмично, касније и баштована. Кућа је била веома богато 
опремљена. Љубица, помало горда, увек дотерана, имала је своје 
другарице и комшинице, с којима је проводила време. Викендом јој је 
долазио Радован, а иначе је је живео у Шапцу. Радио је као пословођа 
у државном предузећу, које му је омогућило да прибави поприличан 
иметак. Умео је вешто да плива у мутним водама. 

Са шеснаест година, шипарица, похађала је курс дактилографије. 
Сестра јој је била удата за момка из фине породице. Обоје запослени, 
живели су лагодно и спокојно. Долазила је да причува сестрића док 
је сестра радила. Безброј се пута питала како се то збило. Као у некој 
магли, обмани, замци, румена од страсти и његових слаткоречја, 
згрешила је… Са зетом је згрешила. Неопростиво. 

Одбачена, прогнана а надасве себи крива, толико страшно и не-
повратно крива! Није имала куд, него да чува малени живот – свој и 
дететов. Одјекивало јој је као страшан ехо: Ја свастика – љубавница, 
супруга, жена! И шта је он мом детету, отац или теча? ! Вриштала 
је горка мисао годинама. Као колутови воде после баченог камена, 
стишавали су се немири, до новог грумена који се из душе обрушавао. 

А он, Радован, волео је страшћу и снагом мушкарца. Сам Бог зна 
како је ту бруку истрпео пред свима. Није њој о томе причао, јер је 
знао колико је сама понела. Терета. Више од тога не би издржала. 
Жудео је и стрепео да је сачува за себе, живећи годинама у два брака. 
Догађај је у Шапцу преименован у пука оговарања, а на периферији 
Београда били су незнанци, представљајући свој брак као идеалан. 

Годинама су рођене сестре биле супарнице, завиднице, а обе оч-
ајнице. Живело се привикнуто, како се мора. Страшћу или каткад 
побеђена сујетом, умела је страсно да га не да, трудећи се да га воли 
као свог мужа. У отрежњењу, сама у француском кревету, гладна је 
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гутала љубавне романе. Живела је у златном кавезу. Све је у њеном 
животу била обмана, подсмех судбине, сем гласова две гугутке које 
би гугутавом мекоћом свако јутро бар мало замелемиле. 

Седела би сама с комшијама, брачним паровима, збијајући шале, 
распричана. У том бегу од самоће и себе, напрезала се да убеди себе, 
убеђујући друге у брак и велику љубав. Син је одрастао највише на 
њеним плећима. Какав је брак – таква су и деца, објашњавала је себи 
несташлуке сина тинејџера. 

Мачке су се јуриле гоњене дивљом страшћу. Јаукнуше, попут дечјег 
плача, отегнуто и језиво. 

Љубица, петогодишња девојчица, потрча у загрљај мајци. Отац 
јој пружа руку. Сестрица прилази дарујући плавокосу лутку. Иду 
ка светлости. 

Кристин Рајић
Професорка српског језика  

и књижевности
X гимназија Михајло Пупин,  

Београд
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Похвала 2. БЛЕСКА

Сестру Меланију, стару калуђерицу манастира Градиште, беше 
уморилa и исцрпилa болест. Више од годину дана је тихо вену-

ла, ископнелог лица и усахлих очију. Јела је мало, колико може да 
стане међу три прста, и то једва. 

„Боже, који си нас према себи сачинио, не дај да клонем духом. 
Не узми ми веру и жар молитви, тихо је шапутала пребирући броја-
нице око ситне руке боје воштанице. Њена танкоћутност, саздана од 
невидљивих честица, кротила је немир срца. Будила се са погледом 
на комадић неба који се кроз мали прозор видео из њеног кревета. 
Рано, јутарње светло се пробијало кроз њега а боје ноћи су се губиле 
у крошњи чемпреса. Уоквирени крајолик се мењао са годишњим 
добима, а у игри светлости и сенки, зачињалa су се сећања, најпре 
бледа, а затим јасна и озарена. 

Сабирала се у молитви и лагано се опраштала од сваке биљчице, 
древних стабала маслина, од плутајућих беличастих облака, стрмих 
стазa што миришу на ловор и јарића којима је љупко тепала док су 
је окруживале. 

Имала је тајанствени дар немуштог језика. Слутећи да их ускоро 
напушта, као случајно су је додиривали и кротко прилазили њеном 
длану. Беше јој се и сенка смањила, а од изнемоглости ходала је по 
који корак придржавајући се за ствари. Устајала је дању на кратко 
да се огреје на сунцу, да чује зрикавце и види море а ноћу озвездано 
небо. Преселила се те године у сестрину кућу, у близини манастира, 
осећајући да јој снага отиче и да ускоро неће моћи да се брине о 
себи. Молила је Бога за лаку и лепу смрт да је болест не унизи и да 
никога око себе не намучи. 

Од Божића до Св. Стевана потпуно занемоћа, није могла више да 
устане. Та два дана јој постадоше нарочито тешки и дугачки. На дан 
пре него што ће да се представи и нечујно оде са овог света, дођоше 
јој две комшинице са корпом свежих наранџи. Биле су тихе као пред 
светињом, искрено су жалиле сестру Меланију која је за свог века 
пазила да не згази ни мрава. Иако тешко болесна, упињала се да их 
поздрави, ослањајући се на лактове, као да је желела да их утеши. 

ТАЈНА ЈЕДНОГ 
ЧЕМПРЕСА
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Ништа као осмех не одаје човека, а њен осмех је био осмех детета. 
Духом је била присутна и до последњег трена безазлена, само ју ју 
тело издавало дрхтећи као лист на ветру. За тренутак би прелазила 
погледом преко њихових лица и безгласно тонула у дубоки сан. Жи-
вот се гасио уз привид лакоће, без бола. Као у магновењу убрзано су 
јој промицале слике. У последња два дана свог живота, у сан јој дође 
покојна мајка са речима:”Не расипајте дјецо мрвице, сваку скупите 
и пољубите.” Није више разликовала прошлост од садашњости, ни 
сан од збиље. Сестра која је бринула о њој, у страху да не заспи и да 
јој не умре без свете причести и упаљене свеће, ноћи је проводила у 
полусну, згрчена на ивици кревета. Некада би преседела на столици 
поред болеснице преплићући мустру неке старинске чипке уз слабу, 
пригушену светлост. Гледала је сестрине плавичасте очи које су ли-
чиле на заробљено небо. У њима се од овог света ништа више није ог-
ледало. На тренутке, долазила је свести да би поново одлазила у само 
њој знанe, далеке пределе. У тим ретким, прозрачним тренуцима када 
се ум бистрио и душа будила чиста и умивена, навирала су сећања на 
манастир Добрићево где је први пут, пре више од 50 година, крочила 
на камени под Богородичне цркве. Трепериле су потопљене фреске и 
гробови на дну Билећког језера. Из склопљених очију сузе су се сли-
вале низ лице. Откривао јој се живот као стари животопис вековима 
прекривен новијим фрескама. Сањала је савинску дубраву, манастир 
Савина и најлеше небо на свету, небо изнад крста Светог Саве. 

„Свети, драги боже, сачувај наше светиње и књиге староставне.”
Као да се некоме невидљивом обраћала, говорила је о мрвицама, 

малим сићушним трошицама истог хлеба који треба као нафору по-
делити. „Сестро, то звоне звона, зову на свету литургију,” шапутала је. 

Сестра је крила сузе док јој је топлим длановима миловала љуби-
часте гранчице вена на рукама. Чајем од мајчине душице појила је 
као птиче. „Само још кап коју, молим те,” нуткала је с времена на 
време. Обе су биле старице, истрошене животом. Простор између 
њих је био испуњен нежношћу и сетом. 

На Светог Стевана дође свештеник из манастира Режевићи да 
види болесницу, а са њим и мати Јефимија. Њих две су имале завет 
да она која прва умре буде обредно припремљена за укоп од своје 
сестре по заклетви. 

Затрепта нешто као крило птице, усрдна молитва се вину ка небу, 
на тренутак завлада беспрекоран мир у васиони. Иза затворених 
врата одвијала се тајна исповести и причешћа. Путујући облаци 
застадоше. 

Када је после неког времена, свештеник отворио врата, указа се 
спокојно и светло лице калуђерице спремне на сусрет са Богом. Оне 
сенке што су играле по зидовима као заводљиве визије, неодољиво 
су подсећале на лака, нежна крила. 
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Мешао се мирис босиљка и тамјана, мирис воштанице и морског 
ветра са мирисом душе. 

Сутрадан је сахранише на гробљу изнад манастира Градиште, 
недалеко од црквице Успења пресвете Богородице. Подно чемпре-
са чији је врх гледала кроз прозор. 

Славица Зељковић
NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, 

ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest
Српско забавиште, основна школа, гимназија  

и колегијум Никола Тесла, Будимпешта



53

СВИТАК 
ТРЕНУТАК КОЈИ ТРАЈЕ

Похвала 2. БЛЕСКА

Техника-сфумато

Тамо у дну дворишта, кроз измаглицу, назире се некаква кретња, 
једва приметна, тик уз влажно тле. Помислио би човек, мили 

нешто испод листа и покреће га тамо-амо, безуспешно. Можда ка-
кав мрав или гусеница у својим последњим трзајима пред повре-
меним, али све чешћим ударима хладних јутарњих таласа. Некако 
се, на први поглед, то мешкољење чини безопасним, али истовре-
мено и нелагодним за људско око. Не престају ти замаси у кратким 
размацима. Влага само појачава тај трагизам лаганих али нејасних 
покушаја. Лист, невелик-пре би се рекло-листак, омален, скврчен 
и отежао од јучерашње кише и јесење слане, чује се како кврцка, 
пуцкета и сахне под благим али јасним сунчевим снопом и тере-
том влаге. Жилице му оквргавиле још јаче и као да се, узалудно на-
прегнуте, не мире са тим општим изједначавањем облика. Топлота 
га пресавија мењајући му контуре, а он се под њом вртка и трза у 
лаганим и спорим размацима. 

Заглављен је као угрушак заустављен у кртом људском крвотоку. Чини 
се као да се цео свитак сунчевог снопа усмерио на ту храпаву, дотрајалу 
површину живота. Тако ожутео и излизан, савија се и брани грчевито, 
губећи притом свој природни облик. Постаје сагорела хрпица аморфних 
и угашених честица, спремних да се саједине са оним што их ствара. 

Тако леп и истинит призор, ни за кога одигран. Јесења варка о 
трајању тренитка безвремене природе. 

То је та чудесност кратког и неухватљивог јесењег сажетка у један 
тренутак људског трептаја. 

Сигурно је да ће, баш ту, у том трептају, трену, већ првим про-
лећним јутрима слетети неки поранели и необазриви инсект, бу-
ба-мара, можда птица да у налетима прве пролећне глади покљуца 
и посише оне сокове уситњеног лањског живота. 

Мр Светлана Тодоровић Гвозденовић, 
Професорка српског језика и књижевности

Зрењанинска гимназија, Зрењанин
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OGLEDALO

TETA DANA

Uski asfaltni put vijuga između uredno podšišanih živica i uređenih 
dvorišnih ograda i vodi me ka mojoj rodnoj kući gdje me nestrpljivo 

očekuju mama i moj stariji, neoženjeni brat. Oboje bolesni i zavisni od 
moje i sestrine pomoći pa se tako ona i ja naizmjenično brinemo za sve 
njihove potrebe. Opterećena brigama i višemjesečnim umorom od skoro 
svakodnevnih dolazaka, nesvjesno pogledam u pravcu teta Danine kuće. 
U dvorištu nekoliko komšija dobro pritisnutih poodmaklim godinama, 
a očigledno i zatečenih nečim što ih je sve ovog jutra okupilo u njenom 
dvorištu. 

Na moje mimikom upućeno pitanje dobih poluglasan odgovor:”Umrla 
teta Dana.” Kažu, našli je mrtvu, u poluležećem položaju na njenoj kuhinjskoj 
ugaonoj garnituri. Ispijena jutarnja kafa i suđe od kafe još na stolu. Ispričaše 
mi kako je došao poštar, donio joj penziju, zvonio na vrata, ali odgovora 
nije bilo. Provjeravaoje iza kuće u dvorištu nije li otišla u šupu po ugalj i 
drva, ali ništa. Taman kad je htio da pokuca jače na vrata, primjetio je da 
su blago, skoro neprimjetno odškrinuta. To ga je zabrinulo pa je, plašeći 
se da je u pitanju provala i ne znajući šta bi mogao zateći u kući, produžio 
dalje. O svemu je obavijestio komšinicu Finku i zamolio je da pozove nekog 
od komšija da provjere o čemu se radi. Tako je i pronađena mrtva. Pričaju 
da je imala slabo srce, da se u posljednje vrijeme žalila i brinula jer se nije 
osjećala dobro, ali doktoru nije išla. Ne što nije željela, nego što su procedure 
odlaska ljekaru u uslovima korone toliko iskomplikovane da čovjek može 
i umrijet' dok se naruči za pregled, uradi Covid test i dođe do ljekara. I baš 
to ju je koštalo života. 

Teta Dana je živjela sama već godinama. Neupadljiva. Neprimjetna. Toliko 
tiha da se činilo da već odavno i nije tu, s nama. Kuća joj je dvadesetak 
metara udaljena od glavnog puta. Uređena. Okružena pitomim dvorištem 
ispunjenim raznolikim cvijećem: ružama, perunikama, šebojem i kadificama. 
Tu je i tamno crveni bundavnjak, tako ga u narodu zovu, a njegov pravi naziv 
mi nije poznat. Cvijet koji je ranije imalo svako dvorište, a koji sada rijetko 
gdje možete vidjeti. Kuća je prizemna sa urednom fasadom, potkrovljem 
i terasom punom hladovine od ogromnog, razgranatog jorgovana i lipe 
koja, kad procvjeta, ispuni mirisom i susjedna dvorišta. Sve odiše toplinom 
i dobrotom teta Danine duše kojom je ispunjavala sav prostor oko sebe. 

Imala je teta Dana i djecu. Sina Gorana u Americi i kćerku Slavicuu 
Njemačkoj, na dalekom sjeveru. Oboje u potrazi za boljim životom, otišli 
trbuhom za kruhom, kako to naš narod ima običaj reći. Sin uspješan 
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biznismen u Minesoti. Sretno oženjen, ostvaren u svakom pogledu. Zajedno 
sa suprugom na put izveo dva odrasla sina, k'o dvije zlatne jabuke. Osnovao 
vlastitu firmu, razvio posao, sagradio porodičnu kuću još davno, a onda još 
dvije kuće sinovima. Obojica su pred ženidbu pa nek' imaju od čega početi. 

Kćerka Slavica u Dortmundu zajedno sa svojim odraslim sinom. Radi. 
Pobjegla je iz Bosne od ljubomornog muža. Bivšeg, ali svejedno, nije više 
mogla da izdrži njegova uznemiravanja i provokacije. Samo što dalje da ga 
ne gleda i ne strepi od njegovih gluposti. Sin joj se gore oženio pa je dobila 
i unučicu Lanu, a s njom i novi smisao života. 

Imala je teta Dana svega. Djeca su slala nemilice. Ne zna se da li je više 
slao Goran ili Slavica. Kuća puna i garderobe i obuće i hrane… Imala je 
svega i previše, samo ne ono što je najviše željela, svoju djecu oko sebe. 
Nije imala njihovo prisustvo, zagrljaje, radosnu vrisku njene praunučice 
Lane. Nije bilo zajedničkih jutarnjih kafa ni priče o običnim, svakodnevnim 
dešavanjima. Istina, svakodnevno su razgovarali putem društvenih mreža i 
gledali se na ekranima mobitela, ali nije to, to. Ne može mobitel zamijeniti 
ručice malene Lane savijene oko vrata i njena znatiželjna pitanja, ne može 
zamijeniti toplinu sinovog ili kćerkinog zagrljaja? Ne može ispuniti prazninu 
kuće i olovnu tišinu što pritisne dušu kad beskrajna noć donese nesanicu. 

Dolazila su djeca povremeno. Slavica nekad i dva puta godišnje, a Goran 
nešto rjeđe. Predaleko je Amerika, a i let za četveročlanu porodicu puno 
košta. Pored toga, tu su i obaveze u firmi koje ne možeš nikome povjeriti 
sa sigurnošću da će sve biti urađeno kako treba. Kad dođu, tih petnaestak 
ili dvadeset dana prosto proleti. Majka bi da napuni oči i dušu, a djeca k'o 
djeca, da im je malo i na more da skoknu. A sve to na uštrb teta Dane. „Pa 
neka” pravdala ih je „moraju nešto i za svoju dušu.” Radovala se njihovim 
dolascima i dočekivala ih suzama radosnicama, a ispraćala onim gorkim, 
najtežim, suzama rastanka. 

Živjela je teta Dana hrabro svoj samački život. Nikome teret i nikome 
smetnja. Ispijala u tišini svoje jutarnje kafe, u mislima vodila svoje nijeme 
razgovore zagledana u dječije fotografije zadjenute za ramove goblena. 
Samo ponekad, provirila bi kroz prostor između razmaknutih zavjesa, tek 
da provjeri ide li neko putem. 

A i putem sve manje prolaznika. Sve manje komšiluka. Desno od njene 
kuće, dvije kuće prazne. Zaključane. Roditelji pomrli, a djeca u bijelom 
svijetu. Dolazili su na sahranu, proveli u kući par dana nakon sahrane i 
vratili se nazad, svojim kućama, svojim životima. Iza zabravljenih vrata 
ostali su zaključani neki prošli životi, davno proživljeni. Ostale zaključane 
uspomene na djetinjstvo i mladost, na odrastanje, na roditelje dok su još bili 
u najboljim godinama, na očeve žuljevite ruke, na miris hljeba iz šporeta 
Smederevca, majčinu pitu od jabuka, štrudlu, jabukov pekmez, na zagrljaje, 
smijeh i sretne dane… 

Sa lijeve strane teta Danine kuće je komšinica Finka. I ona sama. Udovica. 
I njena djeca su u Njemačkoj još sjevernije od Dortmunda, u Hamburgu, 
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ali hvala Bogu sve troje u istom gradu. Blizu su jedno drugom pa su joj 
manja briga. I ona presahla od samoće, željna poštenog razgovora, pa bi 
ponekad ona i teta Dana s naporom došetale jedna do druge, jedva jer bole 
noge, boli kičma, ali da makar koju progovore. Gorke su bile te kafe koje 
su ispijale, željne razgovora, a opet u tišini. Svaka u svojoj. Svaka u svom 
jadu i čežnji. Ali bile su ipak nekako slađe od onih ubitačno usamljeničkih, 
slanih, suzama natopljenih kafa. Ovako skupa, prozborilebi bar po koju, a 
i tišina im je nekako lakša bila. 

Oko Finkine kuće načičkano je još nekoliko kuća. Neke već odavno 
zaključane počele da zarastaju u korov, a u nekima se još živi. U jednoj 
od njih i jedna mlađa porodica. Komšija Fahro i njegova neumorna žena 
Mediha, po cijeli dan se ne smiruju, uvijek nešto rade. Školuju djecu pa 
uvijek nešto fali, treba ovo, treba ono, a kako? Zato se radi i dan i noć. 
Imaju kravu pa kose tuđe njive, kupe sijeno, obrađuju baštu, proizvode 
mlijeko, sir, kajmak… Almir im je na fakultetu, a Alma završava srednju 
školu pa će bratovim stopama. Do njih Meho i Senada, Sejo i Enisa, Matija i 
Lucija, Milan i Jela, Dragan i Jasmina, udovica Mira… Većina penzioneri u 
polupraznim kućama koje su nekada gradili za svoje sinove, snahe, unuke… 
a koji su sada rasuti po svim meridijanima širom planete. Roditelji sami, 
opterećeni godinama, bolestima i obavezama. Njive nepokošene, voćnjaci 
postepeno zarastaju u grmlje… Puno je toga što bi trebalo uraditi, a nema 
se snage niti bilo koga kome bi se moglo platiti da to uradi. Uzalud novac 
koji stiže iz dalekih gradova i zemalja, a vrijedni Fahro i Mediha i pored 
najbolje volje, ne mogu pokositi sve njihove njive, urediti sve voćnjake… 

Posljednje godine njihovih života prolaze pored njih, vrijeme protiče, 
mjeseci i dani izmiču u čekanju od jednog do drugog dječijeg dolaska i u 
nadi da će jednom biti bolje. Ali kada? 

Teta Dana je sahranjena u tišini, bez prisustva ijednog člana uže porodice. 
Njena djeca nisu uspjela doputovati na sahranu zbog pandemije korona 
virusa i zatvorenih granica. Ni sin, ni kćerka, ni unuci… Nije bilo suza, 
samo muk i poneki težak uzdah nekoliko prisutnih komšija, staraca, čije su 
misli i strepnje bile toliko očite da ste ih skoro mogli čuti kako odzvanjaju 
zlokobnom tišinom. 

Nakon sahrane kuća je zaključana. Još jedna u nesretnom nizu u 
kojoj su ostali zaključani tragovi samoće, čežnje i čekanja nekih boljih 
i sretnijih vremena koja, po svemu sudeći, na ove prostore još dugo 
neće doći. 

Mara Grbić
Profesorica ekonomske grupe predmeta

Srednja еkonomsko-trgovinska škola, Tuzla
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САН У 

„А када пахуља почне да се топи, њена геометрија је заувек из-
губљена. Толико лепоте је отишло не остављајући никакав 

запис иза себе.” (Вилсон Бентли)
Осим људске глупости, каже Ајнштајн, све је релативно. Време 

најпре. 
Након седмогодишњег сна на чаробном брегу, потресан је сила-

зак у зараван долине. 
Премерио си јој углове за трен. Ипак, не видиш крај белини од 

које нико не умире. Још једино живот пише такве приче. 
Ова је о Вилсону А. Бентлију, који је далеке 1885, усред деветнаес-

те зиме која му се увлачила у кости, више од себе заволео пахуљице, 
међу којима не постоје две истога облика (бар тако наука тврди). 
Промрзлим прстима их је, неотопљене, постављао на тамно микро-
скопско постоље и фотографијом документовао како живе и копне 
истовремено. У свом последњем дану и зими изгубио се у олуји, 
пролазећи кроз шесту завејану миљу и мисао о додиру љубави и 
смрти, која га је затекла усред белог снега. За њим је остало преко 
5000 фотографија, на којима су пахуље овековечене, непоновљиве 
као и људи. 

Пишем о њиховим белим портретима, у години 2019, схватајући 
да се на свету не мења ништа. Вазда ће лето смењивати зима; за 
реткима остају пахуље, за већином белина. 

Ана Ранђић 
Професор српског језика и књижевности

Гимназија, Чачак
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„BEOGRAD: 
SLATKA PTICA 

MLADOSTI”

Prenuše me prve kapljice što udariše u staklo. Čujem vjetar i pozna-
ti šum kiše. Ustajem da zatvorim prozor, a u glavi mi se prepliću 

prošlost, sadašnjost, budućnost… Uzimam stari album, i među starim 
slikama spazih pisma iz '93, '94 godine… . Napisana, a nikada poslana. 

Čitam ih, a suze teku. Pisala sam majci i sestrama. Minulo je mnogo 
godina od tad, a tuga i žal za njima uvijek je u meni prisutna. 

Sunčano proljetnje popodne pretače se kišno i sivo popodne i kao da 
se sva tuga ovog svijeta nakuplja u mojoj duši… I šta sve nisam preživjela 
za ovih tridesetak godina otkako sam iz tebe otišla, moj Beograde… 

Sjetih se šetnji na Ušću, prvih poljubaca na Kalemegdanu; Skadarlije, 
Ade Ciganlije… Pa parka na Tašmajdanu kraj koga sam svaki dan pro-
lazila kao srednjoškolka! 

Poput slika pred mojim očima… U jednom trenutku pogledah kroz 
mokri prozor i ugledah dugu. Najljepšu dugu! I poželjeh da prođem ispod 
nje, da mi ona kao u onoj Šimunovićevoj pripovijetki ispuni najjaču želju 
u tom trenu - da te vidim, moj Beograde. 

Prisjetih se jedne kolektivne đačke bježanije iz srednje škole, kada 
smo, svi, umjesto na nastavu, otišli na Novogodišnji vašar, gdje smo se 
ludo proveli!. Tada je moj drug Mića direktorici i razrednici kazao, kada 
ga je pitala „pa zašto ste otišli; koji je razlog”, on odgovorio:”Da bismo 
bili zajedno na jednom mjestu i da bismo se proveli. Ali, bez obzira na 
to, vi možete računati na nas!”

U taj mah nismo znali da li da plačemo ili da se smijemo. Čuj pobjegli, 
a računajte na nas… izmami mi smiješak ovo sjećanje. 

Kada sam napustila Beograd, sanjala sam da za mene počinje novi, 
pravi, veliki obasjani život, podalje od Save i Dunava.. 

Sve što je do tada pričinjavalo moj realni život, utonulo je u neko i 
nekakvo nepostojanje. Svekolika moja svijest počinjala je i bila potpuno 
ispunjena gradom u kome sam počela da živim. Ali, nikada kao ovog 
kišnog popodneva nisam željela da ti se vratim, moj Beograde! 

Da se vratim tvom sjaju i svim lijepim mladalačkim događajima, koji 
mi, evo, prolaze u mislima. 
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Tvoja ljepota nema kraja, ali proći će i ovo, i verujem u svoju snagu; 
da će smisao i sadržaj mog života biti tamo gdje sam bila najsretnija, i 
neće biti preokreta: spoznaja bola, patnje, nemoći, nepravde, već samo 
ispunjeni san nježnost i ljepota… i prisustvo najmilijih. 

Jer, prošlost nikada ne izblijedi; uvijek ima neko da te čeka… 
Vrijeme će pokazati da li će se ovaj san ostvariti i da li ću te zagrliti, 

moj Beograde. 
Neispunjene želje kada ih i prividno zaboravimo ostaju i žive cijelog 

života, pritajene duboko u nama… Moj Beograde. 

Azbija Mahmuzić
Bibliotekarka

Srednja ekonomsko-trgovnska škola, Tuzla
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TEMA III

2. БЛЕСАК -  
ЕСЕЈ

Катарина Ивановић, Аутопортрет (1836)
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ПРИЛОГ ЧИТАЊУ 
ЈЕДНЕ 

НАДРЕАЛИСТИЧКЕ 
ИНТРИГЕ

ИЛИ ОДЈЕК ФАНТОМ- 
-БАБИНЕ РАДЊЕ У ПЈЕСМИ  

ПОНОЋ МЕНЕ

Прва награда 2. БЛЕСКА

Апстракт

Тих дана собом сам лутао као пребијен пас. Кише од којих се 
стресало биље лиле су потопски. Свијет је морила велика студ 

и мала глад. Ријеке понорнице чији сам пратилац био, престајале 
су да ми казују путању. А Текст, овај, прометао у тајну, голему. Из-
растао је у тешко памтљиву лозинку мог, и само мог, саживљвања 
са поезијом. Зато, његова амбиција није да било шта освијетли или 
објасни, већ да се догоди као читање онога чега у пјесми нема. 

Кључна ријеч: Одјек! 
Први чин 

Марионете у дућанима пишу писма
(Р. Ратковић Мртве рукавице)

То није тек пјеснички текст, то је срж литерарне самодовољности. 
Град са опкопом пуним петролеума и горуће језичке материје. Утвр-
да. Сваки херменеутички напор да се допре до његовог срца-смисла, 
усудом поезије, остаје немогућ. Систем, научно прихватљив, у Рат-
ковићевој врачки, прождире сам себе, да би се, гле чуда, претворио 
у ћутање над нечим надумно лијепим. Надреалисти, ти прегаоци у 
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загонетању, били су сковали план да освијетле сан. Ратковић-пјес-
ник никада није био истински надреалиста. Ту магму, разметљиво, 
распиривали су други: Дединац, Јовановић, Матић, Вучо, Давичо. 
Он је био проклетији, и далеко од њих, и онда када је исписивао 
врцаве идеолошке сентенце надреализма. 

Његова метафора, често реторичка, није успијевала да досегне 
природност непатворене зачудности. И кад је имала штим диктата 
сна, и кад се у њој, увијек дескриптивној, а готово никада констру-
ктивној, догађао дада-дух, Ратковићева метафора се није могла от-
ргнути „папирнатости прочитаног”. Таква метафора више је била 
пипави наслут надреализма него истински надреализам. А он, Суд-
бински Пјесник, тај интимус недоречености и сведености на језички 
грцај, кротио је неизрецивост – да у животу не свисне од живљења. 

Година је хиљаду деветсто тридесет и прва. Утихњују „експери-
ментни болови авангарде”. Заноси двадесетих очијукају с будућим 
додацима историја књижевности. Бог је мртав, одавно. Писаће се 
социјално и лијево, лијево, лијево. 

Они који Ратковића траже у сумњивим меандрима биографизма 
примјећују, изгледа с разлогом, да та година представља прекретни-
цу у пјесниковом животу. Смрт жене која се није дала заборавити 
даће пјесму која се неће умјети семантички разобличити, никад. 
Над одром њеним, и својим, заметнуло се неколико поробљивачких 
стихова и један наслов, одрођен, у одјеку ткања фантом-бабе. Послије 
тога се могло, само, у језичко чарање. У сусрет себи. У самоћу као у 
жељковану смрт. Наредних двадесетак живих година Ратковићу ће 
уточиште пружати литература, једино. 

Из таквог, живог контекста, те тридесет прве, настаће пјесма 
Поноћ мене. Није она „цела лепа”, нити ће она то икада бити. Тај 
текст, несводив на пребројивост елемената, још мање на мајсторску 
узглобљеност, посваја читаоца као сам сан о пјесми. Такво хтјење 
да се буде ћутање никада се више није срело у поезији писаној на 
овим језицима. 

Њенo магловито „јесам” трепти изнад наслова, да би, одмах, 
сасвим вољно, нестало у бескрају прва два стиха – и једном или, 
између сна и смрти. 

Заспати или умрети… 
Или се претворити у сунцокрет… 
Да ли је она икада и била… 
Али откуд њен лик наслућен у ваздуху чим погледам… 

Баш ту, на самом почетку – у простору који дијели говор и ћутање 
– треба тражити њене семантичке могућности. Овдје је дато све, 
битно за субјекат. Остало је разлагање. Халуцинантно оспоравање 
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неба и земље. Заспивање није одмор од живота, код Ратковића то је 
генерална проба смрти. Симулирани самозаборав. Илузија овозе-
маљског лијека од очаја који му је приредило живљење. Пролошки 
стихови су Увод у вјечност са трима тачкама у позадини. Мјеста 
неодређености не дају простор размишљању јер читајући ове редове 
одзвања самодовољно Свеједно је! Тачка ће доћи послије. Пјеснич-
ки фортисимо има интензитет нервног слома. То није музика, већ 
прамајка најинтригантнијег стиха јужнословенске поезије: Мртва 
си а тебе нема. Оваква конструкција није случајност. Очигледност 
је доведена до плеоназма. Потврђује се двострано. Материјализам 
и идеализам. Интелигибилно и осјeтно. Феномен и ноумен. Исхо-
диште драме је само једна ријеч, а она гласи коначност. Не знам да 
су неки стихови прокламовали овакву извјесност, икад. Толико су 
присутни да представљају истину, својеврсну истину антирелигије. 
Сваки интерпретативни смјелац нарушио би нешто од равнотеже 
која је успостављена у ових пет ријечи. Дакле, не за смислом, не 
за њим ићи, већ за звуком што насељава слику сна у којем је дато 
велико финале човјекове авантуре. 

Његов диван обрачун са собом и ријечима. 
Остало, ако је ишта остало, може се прећутати. Понешто од тога 

да се и заборавити. Ситнице баналне свакодневице коју су обиље-
жили сиромаштво и туга. Проза усуда. 

На крају: Крвав поздрав великом болу! 
И фантом-баба која се церека. И тка, тка, тка… 

Радоман Чечовић
Професор српског језика  

и јужнословенских књижевности
Гимназија Слободан Шкеровић,  

Подгорица
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Друга награда 2. БЛЕСКА

Будућност је загонетка по себи; она је временска димензија која 
у строгом смислу одређења јесте, али никад није и никад није 

путем логичке закономјерности идентична свом сопству. Она је не-
долазећа – и поред тога што мора доћи. У темељном дијелу свијести, 
на мјесту гдје се аперцепција заснива на чулности, ток времена се 
препознаје на априоран начин и долази у појавност преко бића 
које јест и пролазности која га по симултаности негира до потпу-
ног нестанка. Она носи стварност химере у себи и њен идентитет 
заступа мислећа стварност као знање о будућности, које се у "сада" 
– садашњости слијеже у лику темпоралне сјенке. Ова готово аве-
тињска временска димензија носи идентитет неразговијетности у 
себи, па је садашњост окупља у представи коју запитаност носи у 
мишљењу као њеном јединственом заступнику. Идентитет овог 
временског модалитета може стати у став: будућност није, али све 
што долази у емпиријску садашњост, долази из будућности. Ово 
представља супротност формалном гледишту које по логици ствари 
тече по режиму линеарног тока: прошлост, садашњост, будућност, 
мада у темпоралном сагледавању времена ова инверзија има своје 
оправдање. Из оног што по факцититету није надолази све што јес-
те. Оно "није" кроз своју временску димензију, која није у датости, 
призива битна питања кроз пројекцију ума која је супротна стрели 
времена, нарочито на терену еуклидовског простора. У линеарној 
шеми вријеме се у аперцепцији организује на овај начин јер у датим 
ограничењима, које му ентропијски карактер бића диктира, оно 
показује да му је свака друга линија тока неизводљива. 

Гледајући ствари из космолошке перспективе, будућност има 
детерминистичке карактеристике на темељу неумољиве физичке за-
кономјерности која универзум види у негацији сваког телоса који би 
се могао оцртати на траси од сингуларности почетка до ентропијског 
краја. Када је негдје крајем 90-тих година откривено постојање там-
не енергије која растура потенцијал гравитације која свемир држи 
на окупу, сваки могући телеолошки заплет, заснован на хепиенду, 
постао је излишан. Фантомска сила, која инфинитивном прогре-
сијом убрзано шири простор универзума и кроз интенцију лоше 
бесконачности растура поредак свемира, временом ће оставити 
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свако биће у самоћи нестанка и показати му судбину на пјешчаном 
сату пролазности која се у ријечима Гетеове низбрдне дијалектике 
оглашава овако: све што постоји заслужује и да пропадне. 

Будући да почетак има крај, он у универзуму представља кона-
чиште које се не може окончати, што свакако говори да сваки об-
лик вјечности, по истини времена, носи негативну конотацију у 
себи, независно од увјерења које се преко различитих епистема 
развија путем церебралних способности унутар наше специфично 
конституисане свијести. Овакав крај доноси нам сила за коју само 
знамо да "јесте" али не знамо на који начин "јесте", шта је изазива 
и каква је физичка нужда води кроз ток који по каузалности тече 
од бића до "ништа". Како је догађај референца времена, а како кроз 
ширење простора свако дешавање постаје мјесто инфинитезимал-
них могућности у сфери догађајности све до укидања сваке могуће 
узајамности, то ће континуирана прогресија простора, у времену 
инфинитивности, са одмицањем времена које тежи бесконачности, 
словити као једино биће, исто тако и као не-биће, на основу које ће 
по сили бивања заувијек нестати поларизована онтолошка разлика 
на којој се преко Парменида утемељила окцидентална филозофија. 
Савремена астрофизика кориговала је елејску тезу: биће јесте, не-
биће није, на идентитет у којем се универзална будућност бића 
на темељу тамне енергије јавља у еквиваленту трајног раста чисте 
празнине. Ако је вријеме у бићу, то ће кроз нестанак бића и нестанка 
сваког могућег потенцијала вријеме будућност тећи у дијалектици 
истости и на негативан начин афирмисати јединствено стање ствари. 
Ову енергију, у њеној акцелерирајућој прогресији, ништа не може 
зауставити па је будућност извјесна у крају који носи прерастање 
времена у празно трајање без краја у којем се највећа могућа дис-
тинкција – биће и ништа – реализује у идентитету празнине што на 
симултан начин јесте и биће и ништа. 

Сада ћемо се вратити на Земљу па у фракцијама онтичке по-
себности потражити будућност преко појединачних историја 
и створити слику цјеловите будућности из аспекта профаних 
антропоцентричних интенција. Инсистирајући безусловно на 
свом опстанку, кроз потцијењивање свега осталог, будућност је 
у антропоцентично конституисаном свијету дисконтинуирано 
издијељења по поглављима актуелног изумирања. Једнострано 
схваћена добробит, сведена до искључивости на преференцију 
људског битка који се експонира преко моћи, негира са највећом 
ароганцијом будућност ванљудске стварности. Овде смо преко 
природе историје осуђени на будућност коју диктира слободна 
воља. Слободна воља нас радом кумулативне прошлости увлачи у 
нужду сурове будућности која у раду великих бројева и на малом 
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распону величина ствара пакао пресудних импликација. На то 
нам указују номинално занемарљиви проценти карбон-диоксида 
у атмосфери и климатско повећање температуре у малим дозама, 
који су у својој незнатности гаранција сигурног колапса, супротно 
нашем мнијењу да се свака катастрофа заснива на буктињама нуме-
ричке експанзије. Све ово је ферментирала саможивост људског 
бића које не види будућност иза првог таласа будућности па се 
оно најгоре јавља у егземпларним ситуацијама као у случају када 
наводњавање из ријека, у кратком временском интервалу, иде у 
прилог пољопривредног успјеха да би након тога, кроз незасито 
испијање воде, наступила освета сувог корита у којем су невоље 
будућности великим интензитетом супротстављају непосредности 
изоловане пољопривредне добробити. Како се на будућност гледа 
очима свакодневности, онда се сви они епилози, што по инверзији 
долазе иза хоризонта датог стања, јављају у облику кризе која у не-
одмјереном цивилизацијском темпу заснованом на расту увелико 
прерастају неопходну саморефлексију и зауставну моћ субјекта. 
Будућност у доба историје, захваљјујући апсолутној супремацији 
субјекта, постаје крајње себична; она је изоставила онтолошку 
великодушност као синоним за равнотежу и тиме је преко своје 
посесивности уништила принцип алтруизма и будућност саму. 
Ради антрополошке фракције будућности закинут је живот у из-
воду цјелине и стављен на мали маневарски простор могућег опс-
танка. Само треба споменути говеда која по налогу слободне воље 
у нама увијек завршавају у црној нужди клаонице. То је путања 
њиховог живота: она долази из наших аутономних одлука које по 
примарном одређењу могућности нуде другост промјене али се оне 
на трајекторији цивилизације никад не мијењају и увијек стоје у 
својој набијеђеној истости. 

Довољно је споменути све оне истребљене врсте нестале у обијести 
која их је убијала само зато што их је људска супремација могла 
убијати. У име човјека и свих изведених цивилизавијских резултата 
рапидно нестаје будућност по свим регијама живота, транспони-
рајући сваки опстанак у нестанак и, што је још горе, не сматрајући 
радње ове врсте ненормалним дјелом. Будућност јесте фикција али 
она преко садашњости показује каква ће бити њена стварност. На-
долазеће вријеме будућности је мисао која се испољава у потиснутом 
очекивању егзистенције, али како је она замућена приматом свакодне-
вице, она за тили час ишчили лимитираној мисли, односно оном 
стању које се у мишљењу увијек заснива на мисли која не мисли. У 
свакодневници се мишљење одрекло запитаности постајући проста 
калкулација и лажни супститут за оно што би морало заступати у 
свом појму. На овај начин она наставља да траје по одређењу по 
којем је садашњост непосредне мисли еквивалент за будућност, 
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бивајући увјерена да представља јединствену истину у опусу вре-
менских димензија и не препознавајући у свему томе голу заблуду 
у ароганцији актуелног презента. У таквим околностима измичу и 
скроз нестају оне ствари које фактичка нестварност будућности на 
стваран и утваран начин захтијева. 

Како човјек свакодневице није склон пројекцији, то ће режим ак-
туелне садашњости, у континуитету истости, избити из будућности 
темпоралну димензију времена и ставити је у процес перенуирајуће 
садашњости. Обзир према бићу у меркантилно конституисаном 
свијету сведена је на нулу јер се егоизам, у пролиферацији разула-
рених антрополошких монада, преко моћи наметнуо као земаљски 
апсолут и једини могући свијет. Били смо у једном тренутку убијеђе-
ни да овај начин живљења, преко растућег бољитка, представља 
предуслов за стварање престабилиране хармоније божанског нивоа 
али се врло брзо увјеравамо да у овој констелацији егоизам потире 
свијет иманентан бићу по себи, па се изгледност опстанка најављује 
једино из перспективе трансцендирне монадизиране себичности. 

Свијет у суженом антропоцентричном издању, у изразитој нуме-
ричкој експанзији, не види да једна пластична кеса, у изведби му-
лтипликације, може затрпати океане пластиком и угрозити појам 
живота до крајњих размјера. Зато се поставља питање: шта очекива-
ти у будућности, ако се она и даље буде конституисала преко овако 
формулисане садашњости? У наставку овако артикулисане ствар-
ности будућност није само илузорна из аспекта универзалне до-
бробити, него ће на већој потенцији постати истина универзалног 
нестанка коју ће прије суноврата сакривати утилитарни подвизи 
још само неколико разметљивих декада у доласку. Ако свака исто-
рија по фракцијама бића буде изложена терору субјекта, наравно 
да ће будућност земаљске цјелине изостати у жалосно изолованој 
историји људског битка. 

Гордан Живић
Професор филозофије

Гимназија Филип Вишњић, Бијељина
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АСКЕТСКА ДУБИНА 
ИСПОД 

КАРНЕВАЛСКЕ БУКЕ

Трећа награда 2. БЛЕСКА

Приказ збирке песама „Галамџија и гугутка” Драгана 
Марковића (СКЗ, 2018)

Дробним светом лирски субјекат – песник широко корача. Су-
чељава се на самом почетку свог путешествија са Црним Градом 

под фреском небеском, свестан да смо пред животом тек обичне 
ништарије и да је сваки напор трошног Ја излишан. Чему онда на-
стојање да се устали и утемељи у тврдим речима окошталим; зар 
није смисленије заиграти се и заборавити у колоплету вашарске 
фасцинације часцима чисте радости? 

Онтолошки бесмисао и узалудност постојања, основна су мисаона 
нит песничке збирке Галамџија и гугутка: Ни какве вајде од твог 
рођења, ни какве штете од твоје смрти, јер, обневидели часовничар 
је ту тек да нам коске наштелује. Упркос свеукупном бесмислу, само 
у трпљењу и страдању човек истрајава, што песник наглашава кроз 
јасну звучно-семантичку, натуралистичку слику: Зидови да се згуре, 
расквасе и дрхтуре / док крцкају кошчице и зној пиште мошнице. 
Свеколики живот људски, сваки боговетни дан је загледан у бе-
скрајно Ништа. Кисела је здравица живљења, унакрст, док изнова 
наздрављамо ми нишчи у част величанственог Ништа:

Све ти је то ствар трусне дар-мар архитектуре, 
лакше се сурва човек, него кућица мравља, 
кроз мишје обестишје махните очи зуре: 
Сирћета, берићета, жешће среће и здравља! 

И опет у чије име и коме у част? Ништа и Ником! Зато се треба 
одрећи и Раја и васкрсења кад се огласе мукла звона, најопорије уз-
викује Галамџија у песми Одрицање, кроз профанизацију сакрал-
ног и прометејску дрскост песника. Празнином одјекује сумња у 
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све као горки уздахнут јаук који прераста у разуздан смех и постаје 
лајтмотив ове песничке збирке. 

Драган Марковић нам Поезију дарује да нас уљуљка израњава-
не, да нас звучном мелодијом – певушењем пригрли у тами, да нам 
одагна страх, суочавајући нас с нашим истинским Ја, које нас у ка-
тарзичној игри храбри да исплачемо све своје неспокоје. 

Попут бучног воденичног точка песник – галамџија премерава 
и треби речи - зрна, дроби их, претаче хучно, меље… 

Речи, надреалистички неспутане, бритке, десиметришу логику 
да би просевнуле звучањем из заумног:

Руке у вир ли уклавири… 
Окиша се до киншасе, кишињева, катмандуа… 
Пролеће ће шећер-тице, шћер-цвијеће, пљусак среће! 
Жеже лето, оголето камље капље. 
Зрачје зриче. Јесен сене сеје:
Малага у маглама, амалгам, галама! 

Почесто карневалски разигране песме Драгана Марковића као 
да се ругају озбиљности живота, јер шта нам друго преостаје од цр-
нохуморног смеха – ироније и самоироније загрцнутим и зачуђеним? 

Лирски субјекат је песник танане сензуалности, кога Човек, Свет 
и Живот дубоко прожимају и изазивају на промишљање и преиспи-
тивање. Својом осетљивошћу он се сав у песму претворио, дише, 
корача, у ходу слогова навирућих, ослушкује поезију сопствених 
корака, кује и компонује у сваком кроку и поскоку, у даху, у погледу, 
јер је његова мисао непрестано на изворишту поетског бујног врела: 

Корачам, хм-хм-хммм-хм-хм-хм-хммм, врачам компонујући обаз-
риво. 

Громко ће загрмети и псовком ругобном Галамџија у коме кипти 
као снажна експресија непомирљивости – бунтовништво – семе 
свеколике Слободе, а истовремце, речи ће грубе самлети и сипати у 
благост, у мекоту брашна, које се очудотвори у сунце-погачу којом се 
госте душе гладне светлости. Читаоцима који ће умети да препознају 
какво поетско сунце из ове несвакидашње, снажне и оживотворене 
поезије зрачи, пророчки поручује: 

Дошао сам само да сунце младо донирам умирућем свету, 
Ваљда ће ме познати лепи свет мој уморни, као светалце свичево… 
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Сигурна сам да ће искрени поклоници Поезије препознати, 
признати и осветлити зачудни песнички свет Драгана Марковића 
који се у књизи Галамџија и гугутка приказао у свој својој несваки-
дашњој лепоти. 

Кристина Рајић
Професор српског језика и књижевности
Десета гимназија Михајло Пупин, Београд
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ЧЕМУ ЈОШ 
ФИЛОЗОФИЈА

У 
ДОБА КОВИДА 19? 

Похвала 2. БЛЕСКА

Постављено ми је старо питање, али у новом руху: чему фило-
зофија може послужити у доба пандемије ковида 19, када смо 

обузети другим, далеко важнијим бригама и проблемима? У доба 
кризе усредсређени смо само на оно што је преко потребно. Поку-
шаћу да образложим идеју како није могуће пронаћи излаз из кри-
зе, па била она и здравствена, без филозофије, ма како то звучало 
чудно. Дакле, филозофија је преко потребна. 

Основни циљ Eдмунда Хусерла (1859-1938), оснивача феномено-
логије, јесте рехабилитација филозофског мишљења, али и обнова 
културе која је запала у кризу. Хусерлово време, почетком двадесетог 
века, а поготово између два светска рата, било је доба кризе, као што 
је то и данас наше. Криза доводи у питање многе ствари за које смо 
мислили да су чврсте и сигурне. Хусерл налази да криза западног 
човечанства, a и филозофије, у ХХ веку настаје услед доминације 
натуралистичког и историцистичког погледа на свет. Натурализам 
је настао развојем емпиријских наука и представља тенденцију да 
се све што јесте схвати као предмет природних наука. Натуралисти 
предлажу да филозофи прихвате меродавност природних наука, а 
да само природне науке, као и развој технологије, могу човечанству 
понудити излаз и спас. Друга претераност са којом се Хусерл суочава 
је историцизам. Историцизам настаје услед доминације историјске 
методе и друштвених науке, а представља насртљиву склоност ка на-
глашавању историјске стране док се занемарује савремени карактер 
догађаја. Историцизам води нихилизму и релативизму, јер не само 
да сви историјски покрети имају своје право, него се и међусобно 
укидају. Епидемија је било, има их и сада, а биће их колико буде било 
и човечанства. Зашто онда лупати главу око тога? 
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Разуме се, Хусерл се не залаже за укидање наука, ни историјских 
ни духовних, него за промишљање њиховог смисла и граница ва-
жења. Филозофија се пита како су нам дате и како су схватљиве 
ствари, понирући до последњег темеља наука, до питања о суштини 
као основи њихове многострукости. Дакле, питање о свести и ње-
ном корелату – свету, води питању о томе шта је суштина тих погле-
да на свет: она главица лука, која се на крају ољушти, а ми се питамо 
шта нам остаје. У међувремену, наше сазнање је напредовало. 

Треба нам још један појам, а то је феномен. У колоквијалној упо-
треби термин феномен обично се употребљава у значењу „појаве”, 
али у филозофији он има шире и сложеније значење: то је сушти-
на која се појављује, открива нашој свести. Нпр: погледајмо обрисе 
сунца које се помаља кроз облаке. Феноменологија нас упозорава да 
морамо бити свесни и онога кроз шта видимо сунце. Кроз феномен 
(прозорско стакло) видим суштину (сунце). Али прозорско стакло 
може бити замагљено, рђаво изливено, са остацима боје, што нас 
спречава да видимо „ствар какву јесте”. И када је сунце јако, иза др-
веног оквира прозорског стакла могу да сакријем поглед од блешта-
вог ништавила подневног сунца и да осмотрим призор на улици. 
Дакле, феноменолошка метода упозорава нас да треба да „очистимо” 
прозор, али и да те препреке, управо ти „прљави феномени” спро-
воде суштину до нас. Сада можемо поставити нека од конкретних 
питања. Како нам се појавио тај фамозни ковид 19? И како се ми 
према њему односимо? Каква је његова суштина? 

О ковиду 19 говоримо посредством сазнања једне науке, епиде-
миологије, и он је сходно томе и „научни феномен”. Епидемиологија 
је научна дисциплина која проучава распрострањеност и ширење 
болести у одређеној популацији. На основу познавања законитости 
јављања и ширења болести, епидемиолози предузимају одређене 
практичне мере за њихово спречавање и сузбијање. Али мере које 
препоручују епидемиолози јесу различите од земље до земље. Је-
дан систем мера употребили су у Шведској, други у Кини, трећи 
у Италији. Систем мера који се добро показао у једној земљи, није 
донео жељене резултате у другој. Зашто се то догодило? Одговор на 
то питање могу пружити социолози који разматрају однос друштва 
и болести. Са треће стране, вируси и бактерије су некада путовали 
годинама и деценијама, широм земљиног шара. Данас, вирус пре-
ваљује хиљаде километара, захваљујући узнапредовалим системима 
саобраћаја и транспорта, за свега неколико сати. Свет је постао гло-
бално село. О томе нам нешто више могу рећи научници који се баве 
феноменом глобализације. Глобализација је појам који се користи 
за описивање промена у друштвима, култури и светској економији 
које доводе до драматичног пораста међународне размене (у трго-
вини, култури, људима, идејама али и у вирусима). 
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Ковид 19 изазвао је многе промене у образовању и технологији. 
Дигитализација је преузела примат, а информатичари постају нека 
врста нових идеолога, политичких комесара, који уређују пословне 
и друштвене односе. Обесне уштеде могу да се спроводе на све стра-
не („онлајн”), а мало ко се запитао о класном аспекту целе појаве. 
Озбиљни проценти деце у школама и најразвијенијег дела човечан-
ства, остају ван наставе, јер им „брзи интернет” није доступан, а 
сеоске школе, ти капилари сваког образовног система, стрепе за 
своју будућност. На крају, како хуманистичке дисциплине, у којима 
је важна „жива и душата реч”, сабити у гугл учионицу? Али, тим сада 
„научним феноменима” треба приступити строжије… 

Наведени феномени прикривају и откривају суштину, те мора-
мо брижљиво ставити у заграде наше страхове, наде и очекивања, 
као и склоност да посебне методе и феномене привилегујемо и 
проширимо ван њиховог важења. Феномени, уколико их темати-
зујемо једнострано, могу само да замагле наш поглед, а ако их са-
гледамо кроз више димензија, могу да нас доведу до различитих 
слојева. Питате ме сада о практичним последицама нашег напрет-
ка знања. Лако их је навести и све оне воде ка захтеву укључивања 
ширег круга оних који одлучују о функционисању друштва у доба 
епидемије, ван пренапрегнуте осовине струка-политика, јер њихо-
во поље важења није доведено у питање. 

Др Срђан Дамњановић
Професор филозофије

Карловачка гимназија Сремски Карловци
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ИСИДОРИНЕ МОЛИТВЕ

Похвала 2. БЛЕСКА

Meђу нама има и било је одувијек оних чија ријеч је толико бла-
городна да се и њена сјена спусти у наше срце, показујући 

смјер. Ако не за цио живот, онда бар за извјесно вријеме док нас не 
пронађу друге. 

Исидора Секулић је кроз својих десет молитвица, шаптаних у 
топчидерској цркви у Београду, прешла преко оне међе и оних за-
клона у човјеку који се ријетко отварају и тако посијала ријеч која 
поправља и надокнађује. У човјековoм животу ипак је мало такве 
словесности, мало искрених понирања, и премало властитих ријечи 
које су сјеме за другу душу. Већином су пљева празних мисли. Ис-
идора почиње своје молитве из најужег тјеснаца у бићу гдје логос 
овог свијета баца своје оружје пред слутњом моћи логоса невидљи-
вог свијета, рекавши да човек без дна и муља не постоји. Талог мој 
сам. Најчешће бјежимо од сукоба унутар себе јер знамо да остаје 
талог, и знамо да смо пред лицем дана дрхтави и рањиви, али ти 
конфликти и обликују биће за најљепше пројаве духа. Чињеница 
је да нас у тренутку када смо мисаоно способни да се носимо са 
свијетом, да доносимо одлуке, и даље уобличава на хиљаде скриве-
них и наочиглед невезаних догађаја. И огромна је наша илузија да 
дјелујемо из дубине свјесности. 

Ријетко се дешава да себе у потпуности видимо, а камоли да свој 
талог пригрлимо и освијестимо. Ми талог не признајемо, брзо на 
њега заборављамо, а и тиме доприносимо да по мени јури мутна 
пена, и у пени цело моје дно. Да, већина нас познаје оваква стања 
и има потребу да их дубоко сакрије. На лицима, у ходу, кретњама, 
смијеху може се прочитати колико су она честа, или колико ула-
жемо труда да такав муљ постане тло за најљепши цвијет. Многе 
разлике мећу нама се кроз то огледају. Сама ова идеја и свијест да 
без муља не постојимо долази од другачијег реда ствари, једног не-
измјерног поретка. 

Исидора у трећој молитви Господа моли да помогне и опрости 
свима људима који по дану често морају уморно да склопе очи, а 
ноћу остају без сна и одмора, страхујући од зеленог сјаја хладног 
месеца. Сигурност има скупу цијену, плаћа се крупним монетама 
бесаних ноћи, двоумљења, одржава се снагом да, видјевши себе у 
себи, направимо размак у нерватури толицни да зрака једна може да 
га освијести. И онда једино имање постаје широко трептаво срце у 
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којем ниче молитва, расте хармонија. Страхујући да јој сјај злослу-
ти не науди или да је својом гордошћу не унизи, Исидора обећава: 
Стојим у мрачном ћошку црквице стиснутих зуба и песница, јер су 
то моји човечански знаци страшног напора да се обрвам, оборим, 
ситно и мекано самељем. Кад будем ситна као сиви морски песак 
Твој, онда ћу се даље трошити, Господе, док не постанем као магла 
тај чудни најпролазнији гост на земљи. 

Да, да се самељемо и уситнимо како би очи могле видјети сву ље-
поту постојања: љепоту цвјетова, љепоту излазака и залазака сунца, 
љепоту звјезданих ноћи, љепоту човјекове душе. У топчидерској 
црквици отварао се простор и испод и изнад човјека, ослобођеног 
од својих зебњи, од своје глади, од своје претилости, примакнут бар 
за милиметар осовини бића. Простор у ком је цјелина свега што 
носи печат трајања и простор гдје уситњавамо себе до немара за 
таштину свијета, до степена мирне молитве у ћутању. Све друго је 
куцање на многа врата и лутање, а једина која нам требају су у нама 
и једино их ми можемо отворити. 

Када се куша моћ храма, и када прође почетни грч молитве, Ис-
идора осјећа да и наука кида од Тебе, и да људско знање и рачунање 
природних закона Твојих вуче далеко од Тебе. Како да прихватимо 
и разумијемо суптилна ткања човјекова духа кад је наш ум научен 
углавном да разумије еуклидовске законе, логику мача? Још у раној 
младости научимо да не његујемо посебна чула којима бисмо схва-
тили логику цвијета. Ипак, таквим чулима, у својој бити пјесичким, 
може се произвести моћ религије у себи и прихватити могућност 
постојања Бога. Источни мистици су говорили: Бог је најњежнији 
облик постојања, врхунски цвијет који цвјета у сваком тренутку, 
али га не видимо. 

Ми смо заокупљени својом прошлошћу и будућношћу, својим 
лајковима и дислајковима, и та логика може омогућити да разу-
мијемо одређени степен постојања материје и одређене нивое чо-
вјековог понашања, али се њоме не може разумјети цјелина свијета 
и властито мјесто у тој цјелини. Неразумијевање међу нама је закон, 
свако разумије одређену ствар из своје аксиологије, премда је у те-
мељ и почетак свега ушло разумијевање живота. 

Може бити да у дјелићу свог трајања, када у нама процвјета мо-
литвена ријеч, уђемо у духовну своју судбину потпуно и урастемо 
у мир духовни као што орах урасте у љуску. 

Славица Малић, 
Професорка српског језика  

и јужнословенских књижевности
Гимназија, Бања Лука
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OGLEDALO

OSVETA ŠTAKORA

Vrte se u svom kavezu, uskraćeni za uobičajenu svakodnevicu, zatvore-
ni u nevelikom prostoru, osvijetljeni vještačkom svjetlošću. Usamljeni. 

Vrlo često u iščekivanju novog pokusnog iskustva obole od neke autoimune 
bolesti i umru. Predlažu da se njihovi uslovi života poboljšaju korištenjem 
odgovarajućih rekvizita koji će umanjiti osjećaj depresije i samoće. U isčeki-
vanju dana D, broja u kalendaru utopijskih očekivanja, nepoznat im je način 
na koji će skončati u indukovanoj bolesti sa ishodom ozdravljenja ili smrti, a 
njihova sopstvena smrt može doprinijeti tuđem ozdravljenju. 

U sličnom scenariju živimo ovih dana karantin kovida 19, u kavezu su 
ljudi a glodari su slobodni. Osveta štakora za sva ona robovanja ljudskom 
ozdravljenju ili… ? 

Počelo se rano sa ovom pokusnom praksom. U antičko doba ljekar Galen 
se poslužio životinjama u svojim demonstracijama iz fiziologije i anatomije: 
jedna od dilema je bila da li arterijama teče krv ili vazduh. U tu svrhu su 
mu poslužile svinja i koza. Vivisekcija, ili rezanje naživo, nekad je obavljana i 
na ljudima, robovima, ratnim zarobljenicima, bez anestezije, koje u to doba 
nije ni bilo. Kasnije će se na oglednoj životinjskoj listi naći pacovi, miševi, 
kunići, rjeđe psi i majmuni. 

Ovoj metodi, koju je popularisao francuski fiziolog Claude Bernard, pre-
tvarajući fiziologiju u eksperimentalnu biologiju i medicinu, neće izbjeći ni 
ljudska vrsta u novom dobu – vivisekcija će se sprovoditi i na zatvorenicima 
koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu, pa će se tako doći do po-
uzdanih fizioloških i patofizioloških saznanja. 

”Princ vivisekcije” je najžešćeg protivnika dobio u svojoj ženi, koja je na-
kon razvoda od njega osnovala društvo antivivisekcije. Aktivistkinja ovog 
društva je bila i njena kći. Saradnik doktora Bernarda, Magendie, držao je 
predavanja u Parizu, u toku kojih je secirao pse bez anestetika ućutkujući ih 
riječima:”Ućuti, jadna zvjeri!” ( Tais- toi, pauvre bête!)1. 

Jeremy Bentham u svom delu Uvod u principe moralnosti i zakonodav-
stva postavlja pitanje opravdanosti bola, prava na tuđu patnju, koje sebi pri-
bavlja čovjek kao biće sa privilegijom razuma i moći govora. 

Uostalom, različiti su kavezi u kojima žive zarobljeni, pa tako u njima ne-
kad bude zatvorena i kritička misao; nauke se nađu u laboratorijskom ek-
sperimentu ideologija – jedan od poslednjih kazamata u nizu je ideologiza-
cija filozofije u klimaksu marksizma. 

Veoma popularna laboratorija užitka i bola, principa koji pokreću svijet, 
organizovala se u pijesku arene, na putu ka klimaksu larpurlartističkog za-
dovoljstva. Žrtvovani su životinje i ljudi u gladijatorskim borbama. Iz pukog 

1 https://peoplepill.com/people/marie-francoise-bernard
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užitka, koji je sam sebi svrha, dešavao se jedan od najvećih pomora životinja, 
prije industrijske revolucije, mahom egzotičnih, koje su dovlačene iz Afrike. 

I dan-danas u takvim prizorima stradaju bikovi, pijetlovi, psi, na čijem se 
genetskom zapisu znalački radi, kako bi se odgovarajućom modifikacijom 
ukrštanja pasmina došlo do rase žednije krvi. 

U evropskim laboratorijama je samo 2011. godine stradalo 11 miliona 
životinja a Francuska je lider u torturi nad životinjama sa 2, 2 miliona ubi-
jenih. Smanjenje tog broja, koje je najavila EU je marginalno iako postoje 
druge alternativne metode koje mogu zamijeniti testove na životinjama, dis-
kutabilne sa etičkog gledišta kao i sa stanovišta njihove opravdanosti. 

Štakori i zečevi čine 80% životinja koje se koriste u eksperimentalne svr-
he, miševi i pacovi su najzastupljeniji; u drugoj kategoriji su životinje hladne 
krvi: gmizavci, vodozemci i ribe, sa procentualnom zastupljenošću od 12, 
5%. U sledećoj kategoriji su ptice sa 5, 9%, konji, magarci, svinje, koze i ovce 
predstavljaju 1, 2%, mesožderi kao psi i mačke predstavljaju 0, 25%, najzad, 
ne-ljudski primati čine 0, 05% totalne cifre. Od 1999. godine nijedan veliki 
majmun, tipa šimpanze, orangutana i gorile, nije korišten u svrhu eksperi-
menta na životinjama u Evropi. Zvanično, ovi testovi su zabranjeni u koz-
metičke svrhe od 2009. godine. 

Pomenuti eksperimenati u evropskim laboratorijama izvode se u svrhu 
fundamentalne biologije, humane, veterinarske medicine i stomatologije. 

Rezutati ovih istraživanja nijesu uvijek primjenljivi na čovjeka zbog bi-
oloških razlika koje postoje među različitim vrstama. Zato se predlažu novi 
testovi kojima bi se sa više tačnosti ispitala toksičnost materija, kao što su 
kultura ćelija, tkiva, organa, upotreba mikroorganizama, molekularna bio-
logija, studija tkiva post-mortem, kompjuterske simulacije, statističke i epi-
demiološke studije na populaciji, klinička istraživanja na pacijentima-vo-
lonterima, virtuelna disekcija… 

A u Novosibirsku, u Rusiji, štakori korišteni u laboratorijskim eksperi-
mentima, u svrhu DNK istraživanja, zaslužili su i spomenik. 

Da li je zdravlje ljudi dovoljno dobar razlog da se raspolaže životom i 
smrću životinja? Recimo, da bi se ispitala djelotvornost nekog lijeka, prvo se 
izaziva oboljenje životinje a mnogo njih strada u samom procesu, ne doče-
kavši kraj eksperimenta. 

U isčekivanju kraja pandemije kovida 19, prenesenog sa životinje na čo-
vjeka, živimo u svojim kavezima sa početka priče, sa neizvjesnim ishodom 
eksperimenta, ovaj put nad čovjekom. 

Prozni tekst-esej koji ima elemente priče. 

Tatjana Zeković
Gimnazijа, Cetinje
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ГИЛГАМЕША ГРЕЈА

 Живот који тражиш нећеш наћи.
(Еп о Гилгамешу)

Шта повезује Гилгамеша и Доријана Греја, младог дендија и хе-
донисту по чијој промисли његов портрет стари, а он остаје 

млад? Одакле потреба да се прича о Вајлдовој „Слици Доријана 
Греја” започне од овог старог сумерског епа? Бићу још слободнија 
у асоцијативности и рећи ћу да их повезује егзистенцијалистичка 
филозофија апсурда, у чијој је основи носталгија за апсолутним – за 
савладавањем пролазности и смртности, апсолутна самоафирмација 
која човеку као смртном бићу није суђена, али је његовој природи 
иманентна, очигледно, од самих почетака цивилизације. 

Уплешћу у целу причу и фаустовски мотив човека који продаје 
душу ђаволу да би досегнуо недосеживо. 

„Ко не лута, до памети доћи неће”, рекао би Мефисто, али док 
Фауст моћи свог помагача ставља у службу добробити човечанства 
(у другој књизи), те у исходу заслужује милост, Доријан Греј све тра-
гове зала који су прекривали његов портрет уместо његовог образа, 
у тренутку смрти прима на себе без могућности искупљења јер је 
његово „апсолутно ја” било себично и ограничено „ја”. 

Живот јесте сам по себи апсурдан јер је у њему једина извесност 
смрт. Лек за неизбежну носталгију за апсолутним је у луцидности, 
бистрини ума и духа, којом ћемо се овом осећању недовољности 
супротставити. Нек' смо трун само и трен, бачени у овај океан по-
стојања, стално под ударима различитих ветрова који нас разносе, 
али учинимо да тај тренутак између подизања и спуштања таласа 
буде удах чистог ваздуха пуним плућима! 

Да, вратимо се Гилгамешу: то је оно што му саветује богиња Си-
дури Сабиту у Врту богова а што ћемо можда назвати хедонизмом: 
испунити живот уживањима, бити себи важан, јер ко не воли себе, 
не може волети друге. Нарцисоидно? Не. Нарцис на површини воде 
није видео други лик. 

У лику Доријана Греја Оскар Вајлд, хедониста и денди, „геније 
разговора”, како су га називали, мајстор парадокса као препо-
знатљиве одлике стила, оставио је понешто од сопственог одраза 
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Јелена Нововић
професорка српског језика  

и књижености, Београд

Станка ел Рабади
професорка српског језика  

и књижености, Шабац

Љиља Маловић
професорка филозофије,  

Београд

Жарко Јањић
новинар и фељтониста,  

Љубиње

младића који се стрмоглављује у уживања, тражећи у њима тајну 
живота. Многе контроверзе исписују његову биографију, од оне 
жаловите како га је мајка, док је био дете, облачила у женску одећу 
јер је желела девојчицу, до поетичне слике естете који шета Лондо-
ном носећи у руци љиљан или сунцокрет. Оскар Вајлд хранио се 
погледом на цветове славе и бесмртности – гледао је у Гилгамеша. 

Лаура Ковач
Професорка српског језика и књижевности

Гимназија Светозар Марковић, Суботица

ЖИРИ 2. БЛЕСКА
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3. BEOSEF 
BEOGRADSKI OGLEDALOV 
SREDNJOŠKOLSKI FILMSKI 
FESTIVAL SRBIJE I REGIONA

TEMA IV

Albreht Direr, Autoportret (1498)
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DUHOVIT NAČIN I 
VRLO OZBILJNE TEME

Prva nagrada ide filmu „Događaji dana” autora Jovana Ilića, koji je 
na vrlo duhovit način uspeo da prikaže veoma ozbiljnu temu – pan-

demiju virusa korona. Autor nam pokazuje kako se globalni problem 
odražava na sasvim malu zajednicu i svakog pojedinca koji je njen član. 
U svakom liku ovog dokumentarnog filma možemo pronaći deo sebe. 
Zato gotovo sa nostalgijom gledamo ovo svedočenje o prvim nedeljama 
pandemije. 

 
Drugu nagradu dodeljujemo animiranom filmu „Refleksija”  Nikoli-

je Stanojević. Ovaj film nas nagoni da se zagledamo duboko u sebe i sve 
naše predrasude. Vrlo jednostavnim sredstvima, u dve scene, autorka 
uspeva da nas pogodi pravo u centar i tako učini da razumemo da ono 
što mislimo o sebi u stvari reflektujemo na druge. Naša sredina je dobra 
koliko smo i mi sami dobri. 

 
Treću nagradu dobio je filmski esej „Patronus sanctorum”  („Sveci 

zaštitnici”) Mine Simendić. Ovo je neuobičajena filmska forma koja za-
hteva preciznost misli i odabir pravih slika. Autorka stvara jedan zero 
vizuelni izraz kojim nam približava svoje misli o svetu što je okružuje. 
Iako su te misli vrlo posebne i lične, mi uspevamo da se identifikujemo 
sa njima jer nam „ključ” za tu identifikaciju obezbeđuju vrlo precizno 
odabrani prizori. 

Andrijana Stojković
Rediteljka, Beograd
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POSMATRANJA  
KROZ

PREDRASUDE  
I STEREOTIPE

1. Nikolija Stanojević, „Refleksija”, Škola za dizajn, Beograd. 
Fantastična animacija i prikaz današnjeg sveta i ljudi posmatranih 
kroz predrasude i stereotipe, a suštinski su ta mišljenja samo odraz 
nas samih.  

2. Jovan Ilić, „Događaji dana”, Škola za dizajn, Beograd. 
Lepo predstavljen svakodnevni život jedne porodice tokom vanrednog 
stanja u Srbiji 2020. Akteri su svesni prisustva kamere, ali ne gube 
na spontanosti i iskrenosti. Pokazano je da se život odvija svojim 
tokom i uprkos izmenjenim okolnostima.  

3. Anita Erči, „Jövőkép” („Slika o budućnosti”), Gimnazija 
„Boljaji”, Senta 
Kroz unutrašnji monolog autorka prikazuje preispitivanja, razmišljanja, 
donošenje odluka koje mogu usmeriti našu budućnost. To su 
razmišljanja sa kojima se svi suočavamo gotovo svakodnevno – a 
posebno mladi tokom školovanja – o kojima retko pričamo, te je 
time poruka ovog filma značajnija. 

4. SOPOR 2020 Autori: Teodora Dmitrović, Nevena 
Milovanović, Milan Mihajlović 
Promišljanje o onome što je donela 2020. godina. Kroz naraciju i 
lepe kadrove autori nam iznose svoja razmišljanja o svetu, izolaciji, 
nedostajanju i celokupnoj 2020. godini koja je došla kao šamar – 
šamar koji boli, ali koji će nas možda probuditi.  

OGLEDALO
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5. Anita Erči, „Folt_kész” („Fleka”)
Na zanimljiv način je prikazano sa čime se mladi bore kada ih neko 
osuđuje – dok ne dođe trenutak kada shvatimo da neko možda vapi 
za pomoć.  

6. „Patronus sanctorum”, Mina Simendić 
Poetično, bolno i veoma upečatljivo. Fantastičan glas naratorke. 

7. „Ispovijest jednog nasilnika”, autori rada Marija 
Vuksanović i Lazar Drašković. 
Vidi se trud koji su učenici uložili u ovo. Važna tema koju su odabrali 
da obrade kroz ovaj film.  

Jovana Jankov
Studentkinja FDU, Beograd

OGLEDALO
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POETIČAN I POTRESAN 
RAD

1.  „Događaji dana”,  Jovan Ilić

Jednostavan i intiman film. Autor je vešto obuhvatio sve aspekte 
izolacije koja je zadesila nas i ceo svet u prethodnom periodu, pri-
kazavši ih, pritom, na način da može svako da razume. 

2. „Refleksija”,  Nikola Stanojević

Iz vizuelnog bogatstva ovog animiranog filma se vidi autorova lju-
bav prema animaciji, što ovom filmu daje posebnu čar! Pored toga, 
film je precizan i jasno šalje svoju poruku. 

3. „Šta se desi kada slučajno odeš u svemir”, Jovana Tešić

Impresionistički film, koji svojom dovitljivošću i likovnošću drži 
pažnju i otkriva nam mali deo autorkinog sveta! 

4. „ Ispovest jednog nasilnika”,  Marija Vuksanović i Lazar 
Drašković

Duhovit i tehnički složen film! Autori su uspeli da na zanimljiv, 
zabavan i pomalo drugačiji način od svakidašnjeg, prikažu psihu 
jednog nasilnika. 

5. „Patronus sanctum”

Poetičan i potresan rad, sa vrlo jasnim i čvrstim autorkinim stavom! 

Petar Pešut
Reditelj, Beograd
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„Sopor 2020” – POHVALA
Teodora Dmitrović, Nevena Milovanović i Milan 
Mihajlović
Požarevačka gimnazija, Požarevac
Mentor: prof. Bojana Račić

„Ispovijest jednog nasilnika” 
Marija Vuksanović i Lazar Drašković
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Bar
Mentori: prof. Mirjana Savićević i prof. Ivana 
Kecojević

DRUGA NAGRADA
„Refleksija” 
Nikolija Stanojević
Škola za dizajn, Beograd
Mentor: prof. Marija Popivoda

PRVA NAGRADA
„Događaji dana”
Jovan Ilić
Škola za dizajn, Beograd
Mentor: prof. Marija Popivoda

„Krug moći” – POHVALA
Marija Smiljanić 
Škola za dizajn, Beograd
Mentor: prof. Marija Popivoda

3. BEOSEf 
3. BEOGRADSKI OGLEDALOV  
SREDNJOŠKOLSKI FILMSKI FESTIVAL
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TREĆA NAGRADA
„Patronus sanctorum”
Mina Simendić 
Škola za dizajn, Beograd
Mentor: prof. Jovan Marković

„Sedam smrtnih grijehova” – POHVALA
Luka Mjesečević, Đuro Petrović, Doria Drašković, 
Ivana Lučev, Sandra Vukasović, Ivan Radoničić 
 i Ina Cicović 
Gimnazija Kotor
Mentor: prof. Ljiljana Odža

„Jövőkép” („Slika o budućnosti”) (3:41) – POHVALA
Anita Erči 
Gimnazija sa domom za talentovane učenike 
„Boljai”, Senta
Mentori: Mirko Pot i Gabor Medjeri

„Misli kroz refrakcije”
Nina Stojanović, 
Škola za dizajn, Beograd 
Mentor: prof. Marija Popivoda

„Le Petiti Mort” („Mala smrt”) 
Tanasije Ivković
Škola za dizajn, Beograd
Mentor: prof. Marija Popivoda

„Prekinimo lanac mita i korupcije” 
Ahmedin Hasanović
Srednja ekonomsko-trgovinska škola, Tuzla
Mentor: prof. Safeta Mujanović Kevelj

„Humanost”
Ahmedin Hasanović
Srednja ekonomsko-trgovinska škola, Tuzla
Mentor: prof. Safeta Mujanović Kevelj
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„Folt kész” („Fleka”) (1:35)
Anita Erči 
Gimnazija sa domom za talentovane učenike 
„Boljai”, Senta
Mentori: Mirko Pot i Gabor Medjeri

„Šta se desi kad slučajno odeš u svemir?” – 
POHVALA
Jovana Tešić
Škola za dizajn, Beograd. 
Mentor: prof. Marija Popivoda

VAN KONKURENCIJE
„Ekologija”
Prof. Danica Ilić i prof. Gordan Živić
Gimnazija „Filip Višnjić", Bijeljina
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PRVA NAGRADA
„Događaji dana”
Škola za dizajn, Beograd

DRUGA NAGRADA
„Refleksija”
Škola za dizajn, Beograd

TREĆA NAGRADA
„Patronus sanctorum” 
Škola za dizajn, Beograd

NAGRADE 3. BEOSEf-a

Andrijana Stojković
rediteljka  

Jovana Jankov
studenkinja FDU, Beograd 

Petar Pešut
reditelj

ŽIRI 3. BEOSEf-a
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ОТВОРЕНА ПИСМА 
МАТУРАНТИМА

TEMA V

Фрида Кало, Две Фриде (1939)
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СИНУСНА ТЕОРЕМА
И СМИСАО 

ШРЕДИНГЕРОВЕ МАЧКЕ 

Прво бих вољела свима да пошаљем један велики виртуелни за-
грљај, за који сматрам да нам је сада неопходан. Много је чудно 

обраћати се читавој једној генерацији, људима са којима дијелим 
толико тога заједничког, али који се међусобно у многоме и разликују. 

Шта је то што уопште чини једну генерацију? Сигурно више од пуке 
године рођења, која је, уосталом, случајна. Ми, ето, дијелимо то вријеме 
рођења. Међутим, ви сте у Београду, ја у Бањалуци. Сигурно бисмо у 
неким алтернативним околностима били веома добри пријатељи, али 
нас дијели мјесто. Или да кажем „дели место”? И поред свега, имамо 
много заједничког, почевши од неких сјећања из раног дјетињства. Хај-
де да их се присјетимо. Ми смо међу посљедњима који су одрастали на-
пољу, играли се: жмире, гање, полицајаца и лопова и свега што је наша 
дјечија машта могла да смисли. Ми смо учили на сат према цртићима на 
Каналу Де, Минимаксу, послије вечере гледали Слагалицу, а прије до-
ручка Телетабисе. Затим је дошао преокрет познат као основна школа. 
Дијелили смо муке разликовања ч и ћ, на коју страну иде кишобранчић 
код Ј, а на коју трбух код Б? А тек таблице множења и дијељења! Те 
вјежбанке свједочиле су многим сузама. Онда смо постали „велики” и 
прешли код наставника. Осјећали смо се као прави научници јер смо 
изучавали: историју, биологију, географију… Тада смо отишли и на ек-
скурзију, обишли неке бање и манастире којима се не сјећамо ни имена, 
али памтимо шале и смицалице које смо проживјели. Затим је дошла 
и та фамозна мала матура, догађај када смо се први пут осјећали као 
мале даме и господа. Морали смо да истрпимо разна фотографисања, 
пољупце и загрљаје свих стрина и тетака, мрштећи се и негодујући, а 
заправо уживајући у пажњи и посебном осјећају да смо на једној жи-
вотној раскрсници. Сваки растанак је тежак, па смо се и тада, са тугом 
у очима, опростили од другара и наставника и отишли у свијет непо-
знатог. Тада смо се прегруписали, тако да је наша група добила титулу 
гимназијалаца. 

Сигурна сам да смо сви слушали разне приче о гимназији, од роди-
теља, бака и дека, комшија и другара. Још се сјећам начина на који ми 
се стомак увртао од нервозе сваки пут када бих на љето пред упис про-
шла поред те зграде. И тада смо се нашли у непо-знатом. Сада када се 
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осврнем, били смо смијешни тако преплашени, али смо убрзо схватили 
да се ту склапају пријатељства за читав живот. Заједно смо се увукли у 
свијет бескрајног испијања кафа у околини школе, шапутања да профе-
сор не чује, запомагања о томе како је латински мртав језик, питања о 
сврси синусне теореме или смислу Шре- дингерове мачке. Рађале су се 
прве љубави, преживљавала прва сломњена срца. Е, онда се догодила 
Она… 

Њено име је толико спомињано у медијима у посљедњих го-
дину дана, и сигурна сам да нам је свима мука, тако да ћу узети 
себи за право да га изоставим. Пошаст која је уздрмала свијет 
није мимоишла ни нас. Посјетила је сваки дом, на овај или на 
онај начин, и одлучила да се ту дуго задржи. Овај непозван гост 
одузео нам је много, и желим да изразим искрено жаљење свима 
због њихових губитака, ма колико мали или велики они били. Оно 
што нам је свима одузето јесте преко годину дана гимназијског 
живота и све што то обухвата. Нико од нас се није пријавио за 
бескрајно сједење испред рачунара, куцкање задаћа, остајање код 
куће, немогућност дружења са другарима. Међутим, једна ствар је 
нашој генерацији посебно одузета. Двије и по године, свјесно или 
несвјесно, радовали смо се догађају о којему смо чули на десети-
не анегдота: екскурзији. Правили смо распореде соба, куповали 
нове пиџаме, хаљине, шминку. Испланирали смо многе детаље, 
али смо оставили мјеста и за непланирано. А онда нам је све то 
муњевитом брзином одузето. Мислим да ће ово остати велика 
болна тачка нашој генерацији. Сада када нам је остало нешто 
мање од два мјесеца у гимназији, остаје нам да видимо шта ће се 
десити са нашом матуром, у нади да ће се и ове године у школи 
чути мелодични стихови: „Gaudeamus igitur”. 

Сада се ближимо крају наше пловидбе бродом званим Гимназија. 
Наша ријека се овдје рачва на десетине путева. Неки од њих се никада 
неће укрстити. Неки се ипак преплићу. На нама је да издржимо и 
видимо. Не знамо шта нас чека, али наша је предност што се увијек 
можемо осврнути на прошлост и са смијешком на лицу и дигнуте 
главе кренути даље. За нас ће овај брод оставити дубок траг. Овај брод 
нас је довео до новог одредишта. Овај брод нас је извео на прави пут. 

И на крају, овај брод звани Гимназија, и сва његова посада, зау-
вијек ће заузимати посебно мјесто у нашим срцима. 

Соња Шуковић
Гимназија, Бања Лука 

Ментор: мр Дуња Илић
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Z B L I Ž A V A N J E  
PREKO ISTIH KNJIGA, 

PJESAMA, SVIRKI

Dragi maturanti Zagreba, 

Vjerujem da se i vi nosite sa ovom trenutnom situacijom jednako kao 
i mi maturanti iz Sarajeva. Imam osjećaj kao da je najvažniji i ujedno 

najljepši dio našega školovanja oduzet od nas. Gubimo dio dobro poznatih 
„ludih godina'' protiv naše volje. Da smo bar imali izbora… Vjerujem da 
niko od nas ne bi izabrao ovo. Koliko god učenje od kuće ima prednosti, 
mana je duplo više. Češto pokušavam sebi uljepšati cijelu ovu situaciju, 
razmišljam kako još uvijek imamo vremena, i zapravo imamo, ali ne 
onoga vremena koje nam treba. Nikada više nećemo biti završna godina 
srednje, nećemo biti toliko sretni što je napokon završavamo i postajemo 
takozvane odrasle osobe, možda nećemo ni gledati svoje prijatelje na 
maturalnoj večeri i nikada više čuti naše profesore kako nam sa pažnjom 
pričaju nove, nama nepoznate, lekcije. Boli me činjenica da nikada više 
nećemo biti učenici. Toliko toga sam očekivala od moje posljednje godine 
srednje, vjerujem da ste i vi. Nadala sam se mnogim projektima koji će 
nas zbližiti zajedno sa zemljama iz regiona, koji će nas ponovo spojiti 
u jednu silu. To je bila obaveza koja je ostala na nama i godinama smo 
pokazivali da je možemo ispuniti preko mnogih prijateljskih takmičenja, 
svirki i razmjena učenika. Međutim, moje nade skoro da su potonule. 
Ipak, još uvijek smo povezani, možda ne preko razmjene učenika ili 
projekata, ali preko knjiga i naših omiljenih pjesama definitivno. Samo za-
mislite koliko nas u isto vrijeme čita istu knjigu, doživljava je na potpuno 
drugаčiji način, osmišlja likove u glavi onako kako mu odgovara. Koliko 
nas sluša istu pjesmu baš u ovome trenutku – to može biti strani pop ili naš 
dobro poznati rock iz bivše Jugoslavije. Te stvari će nas uvijek zbližavati 
i od nas stvarati veliku, nerazdvojivu cjelinu povezanu raznim granama 
umjetnosti. Nažalost, ograničeni smo na jedan dio teritorije, određeni 
vremenski period kada se smijemo kretati, okovani smo uređajima poput 
laptopa, računara i mobitela. Naravno, bili smo to i prije. Svako od nas je 
imao određena pravila koja su stvorili naši roditelji, i tada smo bili ovisni 
o tehnologiji i internetu, ali barem smo imali školske klupe, imali smo taj 
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vid razonode, međusobnog kontakta sa prijateljima i profesorima, lekcije 
koje nisu poslane u vidu grubo obrađenog dokumenta, video-pozive 
koji se često prekidaju zbog preopterećenosti sistema. I ipak, tada smo 
razmišljali, kako mi, tako i vi, koliko bi naš život bio lakši bez škole. Da 
li je? Znam da moj zasigurno nije, a znajući kako razmišljaju ljudi mojih 
godina, znam da ćete se složiti sa ovim. Znate, nadala sam se da ću ove 
godine moći posjetiti Advent u Zagrebu s obzirom da sam tek postala 
punoljetna i bila u mogućnosti da položim vozački ispit. Pravila sam te 
planove sa svojom porodicom dugo vremena. Možda bih i upoznala ne-
koga od vas i možda bismo imali prijateljstvo koje traje godinama. Učili 
bismo o našim razlikama i sličnostima i shvatili da je u stvari mnogo više 
ovih iz druge skupine. Ali, nažalost, ti planovi se pomjeraju za neko drugo, 
nadam se bolje, vrijeme. Vrijeme kada ćemo biti slobodni da napustimo 
naše mjesto boravka, odemo u drugu državu bez problema. Međutim, to 
će biti vrijeme kada više nećemo biti učenici, kada ćemo shvatiti koliko 
smo zapravo izgubili. 

S ljubavlju, 

Senija Sejfić
Prva gimnazija, Sarajevo

Mentor: prof. Damir Šabotić
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ДУХ ИНТЕРАКТИВНОГ 
КОНТАКТА 

И ХУМАНИЗМА

Драги вршњаци, 

Неминовно је закључити да је 2020. година по свему била дру-
гачија од претходних. Ситуација у школама је, најблаже ре-

чено, чудна. Изменили су се облици дружења и односи са другим 
људима. Све је постало неизвесно. У складу са мерама безбедности 
и смањене слободе кретања и изражавања, окренули смо се техно-
логији у потпуности. Мислим да никад више времена нисмо про-
вели за компјутерима и телефонима, него ли сада. Али то је вага 
чије тасове свакодневно морамо да балансирамо како се не бисмо 
отуђили једни од других или развили психосоматске болести чији 
су узрок управо неправилно схватање и коришћење друштвених 
мрежа. Плашим се да ћемо се временом све више удаљавати од ис-
тинске есенције нашег, људског постојања, а то је природа. 

Друштвене мреже су као ватра – добар слуга, зао господар. 
Тако их треба прихватити и користити. У доба високотехнолош-
ког криминала и друштвене мреже су постале легло социјалне 
патологије, болесника свих врста, превараната и квазизналаца. 
Ентропија, изазвана њиховим, често криминалним деловањем, 
сужава простор за креативну, нормалну социјалну комуникацију, 
свих врста и области. Нико, наравно, не воли што је то тако, али 
је истина да интернет (са свим својим добрим особинама) гута и 
потискује многе области драгоцене за нормалан развој људског 
духа, интерактивног контакта и хуманизма уопште. 

Утолико је задатак нас који користимо предности друштвених 
мрежа и формата свих врста (мејлови, форуми, блогови, разне 
виртуелне енциклопедије, итд.) тежи и значајнији, јер морамо да, 
не губећи циљ пред очима, савладамо све те препреке. Притом 
треба имати у виду да лична и општа култура подижу ниво и 
културе живљења, самим тим и квалитет живота. Ми у Пожаре-
вцу немамо баш ни пуно прилика за саживљавање са природом 
јер немамо много приступачних локација зелене површине, осим 
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Спомен-парка Чачалица. Ово је место на којем почивају жртве 
стрељане у Другом светском рату, са Спомеником слободи на 
врху брда. У нашем речнику усталио се термин звезда, због об-
лика који тај споменик заиста и има. Овде се налази и споменик 
стрељаним грађанима – таоцима. Чачалица је од изузетног значаја 
као подсетник на жртве из прошлости, али и као место на коме се 
може и треба проводити што више времена у будућности. Чача-
лица је за време Другог свветског рата у потпуности огољена да 
из њеног прашумског честара на град не би нападали устаници, 
па је после рата пошумљена великим напорима Младих горана и 
локалне заједнице. Међутим, проблем је у томе што се губи свест 
о еколошком очувању места, па се тако може приметити бачено 
ђубре и вандализам на самим споменицима у виду графита, ту су 
пси са власницима, итд. Чињеница је, без икаквог анимозитета 
и ксенофобије, да су Пожаревац у последњих неколико деценија 
населили људи који га не познају и не доживљавају као своје ста-
ниште, па тако и вековне вредности овога града у њиховим очима 
(и поступцима) имају другачију вредност и однос. Такође, треба 
имати на уму и судбину Пожаревца, али и многих других градо-
ва широм нашег простора: сви су они подигнути на скромним 
топонимским местима, без велике визије и знања, да би затим, 
приликом ширења, увек нешто сметало – близина или даљина 
реке, непроходност путева, удаљеност од центра и сл. Последњих 
тридест година настала је и невероватна експанзија новоградње, 
која директно угрожава комуналне системе и мреже (снабдевање 
пијаћом водом, одвод отпадних вода). Град трпи велики притисак 
настао што дивљом градњом, што градњом са дозволом. Доказ за 
то је да готово сваког лета долази до несташица пијаће и техничке 
воде. Сматрам да је ово неопходно променити. Такође, мислим да 
ми, матуранти Пожаревачке гимназије, можемо учинити нешто 
поводом тога. 

Ипак, можемо да се похвалимо значајним личностима које су 
поникле из наших крајева. Превише је истакнутих Пожаревљана 
којима се можемо похвалити (од световних и духовних лично-
сти, војсковођа и уметника) те ћу овај пут издвојити, као светски 
најпознатију, Милену Павловић Барили. 

Критичари и данас нису јединствени када је у питању да ли 
се Милени Павловић Барили треба одати већа почаст као сли-
карки или песникињи. У народу је познатија по сликама, док је 
њена поезија неоправдано завршила по страни. „Хтела бих да те 
волим / више него што могу / Окренута од света - / без време-
на и простора - / бити урезана у твом одразу”, стихови су песме 
Хтела бих да те волим која и те како сведочи о њеном лирском 
сензибилитету. Заиста, од много изванредних, ја бих издвојила и 
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Спалићемо месец. Као у сликарству, и у њеној поезији осећају се 
мотиви самоће, изолованости, сете, али и сањарења и нежности. 
Мурал слике Аутопортрет из 1938. краси једну од зграда у срцу на-
шег града. Венера са лампом истиче дозу сензуалности, мистике и 
снова. Оквири слике су у пригушеним бојама, па се акценат ставља 
на светло које долази од лампе и обасјава акт женске особе, који 
са оваквим осветљењем поприма невероватну дозу елеганције. 

Милена је рођена у Пожаревцу 1909. године. Њена бака Боса 
била је праунука великог Карађорђа и имала је поред Милени-
не мајке, Данице Павловић, пет синова. Из ове бројне породице 
једино је Даница оставила потомство. Нажалост, Миленином 
прераном смрћу гаси се linea capitalis ове лозе. Миленин отац 
Бруно Барили, чувени италијански књижевник, ратни дописник 
и песник, биће посебно битан у ћеркином пробијању кроз свет, 
када она почне да оставља трагове свуда где се појављује. Живела 
је и стварала у великим градовима Европе, али је њен рад био 
најплоднији у Паризу, где постаје афирмисана од стране умет-
ничког друштва које чине Ђорђо де Кирико, Жан Касу, Андре 
Лот, Пол Валери… Милена касније одлази у Њујорк где, између 
осталог, креира насловне стране, као и хаљине, за светски модни 
часопис Вог. Велики број њених радова чува се баш у Пожаревцу, 
у Галерији Милене Павловић Барили. Нажалост, умрла је прера-
но, нарушеног здравља (које ју је пратило током целог живота) у 
тридесет шестој години живота. 

Пожаревац је и град позоришних фестивала. Културни живот 
становништва красе два фестивала у славу глумца Миливоја Жи-
вановића – Миливојев штап и шешир и Глумачке свечаности. Ту 
је и Амбијентални фест „Виминацијум – митови стари и нови” 
као и Сусрети аматерских позоришта Поморавља и Подунавља 
посвећени глумици Живки Матић. Због овога смо у драмским 
водама познати као српски Единбург. 

Такође, велика манифестација, по којој је можда Пожаревац и 
најпознатији, јесу Љубичевске коњичке игре. Ово је традицио-
нална туристичко-спортска манифестација која се од 1964. одр-
жава сваке године током прве недеље септембра. Прави спектакл 
се дешава у целом граду. Дефиле коња и такмичарске дисциплине 
испраћене су бројним културним и забавним програмима. Мани-
фестација је јединствена по такмичењу љубичевских витезова, 
којем нема пандана у ближем окружењу. У време заједничке др-
жаве на ЉКИ су редовно долазили коњаници из места са далеко 
богатијом туристичко-коњичком историјом – Сињски алкари, 
шабачки фијакери, липицанери из Словеније, бачки чикоши, руски 
ћеркези, итд. То је било признање овој, тада младој манифестацији, 
али и подстрек за даљи развој. Чикоши, мађарски коњушари и 
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коњаници, били су посебно популарни због својих вештина у 
јахању и руковању бичем, а најпознатија пожаревачка кафана, 
која већ више година не ради, зове се управо по њима – „Чикош”. 

Међутим, у светским размерама, Пожаревац је постао познат 
по Пожаревачком миру из 1718. у време када је био запуштена 
и аљкава турско-српска касаба. Тај мир одредио је судбину овог 
дела Европе јер је зацртао неке границе које ни до данас нису, 
практично, померене са свог места, бар не етнички и културо-
лошки. Географске границе су мењане, али односи снага на овом 
простору остали су, с малим прекидима (занемарљивим за исто-
рију) исти. То су потврдили и ранији, Карловачки, али и потоњи, 
Београдски мир, као и сви други споразуми кроз историју. 

Фоча, као мало место богато и окружено невероватном приро-
дом и израженим националним идентитетом, са великим губици-
ма кроз историју, нама може послужити као пример очувања 
природних богатстава. Велико богатство овог места огледа се и у 
реци Дрини. Она настаје спајањем река Таре и Пиве и она је право 
природно благо које привлачи многе туристе. У Фочи се налази 
Медицински факултет, који од 1993. образује кадрове за рад у 
здравству које је, сви смо сведочили томе, непроцењиво важно за 
све нас. Због свега овога Фоча је право богатство правих вредности 
и природе које може много тога да нам објасни у очувању истих. 

Солидарност и међусобно помагање је лекција која у овој си-
туацији није заобишла никога. Волела бих када би матуранти из 
Фоче и Пожаревца заједно учествовали у преносу искустава о 
очувању традиције и животне средине. Због тога их овим путем 
позивам да нас упуте и поделе своје идеје око овог пројекта, који 
би мога да буде нешто чиме ће се бавити и наредне генерације 
средњошколаца. 

Сасвим сам сигурна да би се разменом младих и свежих идеја 
из Пожаревца и Фоче десила веома позитвна промена. Различити 
крајеви, околности и погледи на свет могу само да обогате једни 
друге. Сматрам да је сарадња између младих из различитих об-
ласти наше земље јако битна, јер ћемо се сигурно сретати кроз 
живот, што на факултетима, што на послу. Једно сам схватила ове 
године, а то је да за сарадњу и солидарност није важна физичка 
удаљеност. Када се имају циљ и воља да се до њега дође, сва тех-
нологија може бити употребљена за зближавање, а не отуђивање. 
А из необичних сарадњи могу настати и нова пријатељства. А 
речи Р. Њ. Емерсона да се „пријатељ може узети за ремек-дело 
природе” одјекују ми у глави, као и мисао да се нова пријатељст-
ва морају чувати исто колико и сама природа. 

Као што видите, драге младе колеге, Пожаревац и његово ок-
ружење имају шта да понуде свакоме ко испружи руку у знак 
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сарадње. Уверени смо да то важи и за ваш град и ваш крај, па се 
надам да ћемо започети сарадњу, поставити темеље на којима ће 
наши следбеници лакше градити нове подухвате. "

На путу ка успеху нема изговора и неуспех се не да оправдати! 

Теодора Дмитровић
Пожаревачка гимназија, Пожаревац

Ментор: Драги Ивић, 
професор организације културних делатности, 

дипломирани продуцент
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НОВИ ПУТЕВИ  
ЉУБАВИ И ПОВЈЕРЕЊА

Драги београдски матуранти! 

Још су ми свјежа и јасна сјећања на сунчани новембарски пе-
так прије шест година који сам провео у шетњи Калемегданом. 

Осјећао сам се јако угодно, пријатно и опуштено, као у свом граду. 
Неко шесто чуло ми је говорио да сам овдје већ много пута био, да 
ми је ово већ двадесети или тридесети долазак у град, а не први. 
Помислио сам да би било јако лијепо једног дана овдје живјети и 
радити. Живјети у пуном смислу те ријечи, како доликује човјеку. 
Можда разлог тог размишљања лежи управо у ширини и безброј 
могућности које нуди Београд. Није било говора да се у мени раз-
вије утисак да сам негдје у иностранству, у далеком свијету. Чини 
ми се да се сваки пут вратим Београду слушајући Бајагине пјесме 
као што су: „Иза нас”, „Змај од Ноћаја”, „Град”, „Бежиш од мене љу-
бави” … Мишљења сам да је Бајага један од најјачих, најбољих и 
најпрепознатљвијих симбола Београда, његове пјесме сјајно доча-
равају дух, атмосферу и ритам једног страшно великог града. Вје-
роватно моја мала пристрасност ка Београду лежи у чињеници да 
у њему живе моје драге родице Јасмина и Ема које јако често дођу 
у Сарајево. Са њима се врло радо виђам, причам о животу, Београ-
ду, Сарајеву, љетовањима у Истри. Оне воле и Београд и Сарајево, 
воле и Вождовац на којем станују, и насеље Долац Малта у Сарајеву 
гдје живе њихови нана и дедо. 

Стекао сам закључак, разговарајући са њима, да иако постоје 
географске границе између земаља, много је важније да човјек нема 
границе у глави, да је отворен и расположен за нове спознаје. Наравно, 
оне се много боље односе према Сарајеву него ја према Београду. 
Оне у Сарајево дођу у више наврата годишње, а ја у Београд једном 
у шест година. Има времена да се ствари поправе. Додуше, Јасмина 
има и објективан разлог да дође у град испод Требевића, дечко јој 
је Сарајлија, живи у једној старој и познатој сарајевској махали. Ево 
још један доказ да љубав, као универзална људска категорија, не 
познаје баријере. Иако је прича између Београда и мене, по обиму, 
била дефинитивно кратка (један новембарски викенд), по квалитету 
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је била врло упечатљива и снажна. Сматрам да Сарајево и Београд 
своје будуће стазе међусобног дијалога и просперитета треба да 
граде на култури и спорту, да занемаре примитивизам, фашизам 
и ксенофобију појединих и да афирмишу, прије свега, интеграцију 
младих људи који не желе на својим леђима да носе бременити и 
тешки терет подјела. 

Вјерујем да и у Београду и у Сарајеву постоји велики број мла-
дих јединки којима није циљ стално потенцирање политике, про-
шлости и национализма, већ храбро проналажење нових путева 
који воде ка бољем сутра. 

Мирза Фазлић
Прва гимназија, Сарајево. 

Ментор: проф. Дамир Шаботић
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OGLEDALO

NOSTALGIJA, 
USPOMENE, RAZGOVORI

I PROŠIRENI VIDICI

Zdravo drugari, 

Nadam se da ste svi dobro i da se snalazite u ovom čudnom vremenu 
kojem se niko nije nadao. Posljednji mjeseci obojeni su nostalgijom, 

naviru sjećanja na neke ljepše dane, svjetlije trenutke, nezaboravne uspo-
mene. Drago mi je što mi je pružena prilika da upoznam posebne, drugači-
je i nadasve zanimljive pojedince. Trudili ste se da nam iz najzanimljivijeg 
ugla predstavite vaše običaje, navike i sve ono što je karakteristično za vašu 
sredinu. Kroz učešće u RYCO projekatu i sedmodnevno druženje uspjela 
sam da proširim svoje vidike, a kroz razgovore i debate sam spoznala 
neotkrivene segmente svog unutrašnjeg bića i shvatila koliko različito 
možemo razmišljati o istim stvarima. Važno je biti tolerantan i poštovati 
tuđe stavove iako su drugačiji od naših. I vi iz Ilijaša, kao i drugari iz 
Bečeja, već ste formirane ličnosti i rasuđujete možda drugačije od mene 
i mojih drugara iz Bara, ali to ne znači da ne možemo da se razumijemo 
i da uživamo u zajedničkim trenucima. Sada, kada razmišljam o svemu, 
dolazim do zaključka da me je učešće u ovom projektu promijenilo, jer 
sam shvatila da nije sve onako kako izgleda na prvi pogled. 

Zavoljela sam timski rad koji nijesam praktikovala, shvatila da se 
zajedničkim snagama realizuju i najzahtjevnije ideje. Ranije je bio 
prisutan straha od neprihvatanja mišljenja, prijedloga ili sugestija. 
Sada razumijem koliko je ljepše i lakše raditi u timu, jer jedni na 
druge pozitivno utičemo i samim tim svi bivamo produktivniji. Naviru 
brojne zamisli, vanredne mogućnosti, a sve je to zaokruženo iskrenim i 
toplim odnosima, nevjerovatnom bliskošću koja se rodila za svega par 
dana. Kreirali smo specifičnu atmosferu u kojoj je rad bio privilegija, 
nijesmo se radovali pauzama, toliko smo inspirativno djelovali jedni 
na druge da smo sve postizali sa lakoćom. Nedostaje mi naš specifičan 
duh, zajedništvo koje nas je naučilo da nas različitosti povezuju, da 
im se trebamo radovati, jer nas nadahnjuju i uče važnim životnim 
lekcijama. 
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OGLEDALO

Pružena mi je prilika da upoznam i osjetim duh orijenta kojim odišu 
bosanski gradovi, da stvorim neponovljive uspomene zbog kojih ću se 
sigurno rado vratiiti. Ljubaznost i srdačnost koje sam doživjela samo su 
potvrda čovjekoljublja koje se osjećalo na svakom koraku. Život nam 
nudi brojne prilike i ovo je jedna od onih koje nikada neću zaboraviti, 
koja je uticala na moje sazrijevanje i formiranje drugačijih pogled na 
svijet. Vjerujem da će se ovi mračni oblaci ubrzo razići i da ću moći da 
vas dočekam i da vam pokažem ljepote moje zemlje. Neizmjerno sam 
srećna što ste dio mene, radujem se budućim susretima! 

Marija Vuksanović 
Srednja ekonomsko ugostiteljska škola, Bar

Mentor: prof. Mirjana Savićević
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СТРУЈАЊЕ  
ДРУГАЧИЈИХ ВЈЕТРОВА

Драга моја другарице, 

Сигурна сам да те је изненадило писмо, јер живимо у модер-
ном времену које нуди бројне једноставније и брже облике 

комуникације. Сећаш ли се, Тамарочка, како смо се прије десет 
година дописивале? Сјећања су ме вратила у дјетињство, у један 
другачији, безбрижнији свијет… Било је то неко боље вријеме, 
струјали су другачији вјетрови, сунце је јаче сијало, удисали смо 
свјежину, осмијех је красио наша лица. 

Инспирисала ме је кутија са писмима коју сам нашла на тавану, 
одмах поред ђедове шајкаче и грамофона, који смо, ако се сјећаш, 
слупали кад смо се играли „наше игре” на тераси. 

Но, као што сам већ рекла, писма су ме подсјетила на безбриж-
ност. А ипак, у последње вријеме ми се намећу бројна питања, чији 
одговори нису толико једноставни. Као онда кад си ме са десет го-
дина питала:„ Како ми стоје шишке?”, пошто си их сама одсјекла. 
Увијек си била самостална и радила све по своме, Тамарочка. Или 
када нам је највећи проблем био што нам Војо и Јелена не дају да се 
играмо жмурке са старијима. Мада, кад мало боље размислим, то 
стварно и јесте био проблем, није било фер. 

Оно што ме, у ствари тишти и мучи јесте одлазак од куће. Сви смо 
знали да ће се то десити, кад-тад, али све се одиграва тако брзо. Сва-
ког јутра када се пробудим у миришљавој постељи и бацим поглед 
на своје старе играчке, када сиђем у мамину кухињу, која је увијек 
топла и у којој се увијек нешто крчка, па када ме чврсто загрли нај-
топлије, мајчински, сјетим се да ће ми идуће године, у ово вријеме, 
све то недостајати. Када се тата врати са посла са огромним букетом 
лала, и до поноћи са мном неуморно учи и проналази одговор на 
свако моје питање. Кад бих само могла да му поклоним могућност 
да види себе мојим очима. Када се Момчило и Матија од јутра до 
мрака играју са Кони, када код бабе замиришу крофне… Не могу да 
замислим да ће моја свакодневица да буде другачија. 

Често замислим како улазим у празан и хладан стан, и како на ка-
мину нема наших слика, не осјећају се мириси из мамине кухиње, не 
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чује се граја моје браће, као да је нестало све што кућу чини домом. 
Знаш, много ме погађају сва размишљања везана за блиску будућ-
ност. Као да не желим да одрастем, најрадије бих зауставила вријеме 
и остала заробљена у садашњем тренутку. Међутим, свјесна сам да 
живот пише неке другачије приче и очекује да их спремно дочекам. 

Јао, Тамара, сад сам се баш расписала, али не могу а да не поменем 
какав осјећај ме обузме када помислим на пријемни и на факултет, 
када схватим да нисам више ђевојчица и да се од мене очекују оз-
биљни кораци! Да ли сам спремна да закорачим у нову етапу? Је ли 
свијет одраслих суров и непријатан? Са чиме ћу се суочити? Број-
на питања наилазе, вољела бих да можемо заједно да дефинишемо 
одговоре. 

Ти знаш да се ја тешко навикавам на промјене, да ми је потребна 
подршка драгих људи, јер је уз њу све далеко лакше. Како си ти, 
обрадуј ме неким лијепим вијестима? Вјерујем да си се заљубила и 
да уживаш у испуњеним данима. Надам се да ти је тата боље. Да ли 
још понекад сретнеш Луку, Тамарочка, причате ли о мени? 

Како се Пожега сада чини далеком! Тако силно желим да загрлим 
тебе, бабу, ђеда… Желим да загрлим наш паркић и стару липу, и бор 
којег више нема, наше улице и ријеку нашег ђетињства. Јер нисмо 
више ђеца, Тамара, ово сад је нешто сасвим ново и непознато. Не 
рече ми, је ли положио Ђоле нацртну геометрију? Сви ми много 
недостајете, шаљем вам прегршт топлих пољубаца! 

ПС: Умало да заборавим, Матија ми је поручио да ти пренесем 
да пуно поздравиш Ему и не брини за оне књиге – нашла сам их и 
већ сам их спаковала. 

Маша Ковачевић 
Средња економско угоститељска школа, Бар

Ментор: проф. Мирјана Савићевић
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ОТВОРЕН УМ, 
СНАГА И ВОЉА

Драги матуранти из Сарајева, 

Ви сте сада на прагу да постанете зрели људи. Свака одлука коју 
сада донесете огледаће се на вашу будућност, али то није разлог 

због којег треба стрепити. Нелсон Мандела је једном рекао: „Обра-
зовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените 
свет.” Образовање покреће наш свет, наши животи зависе од њега, 
оно нам омогућава да живимо у овако комплексном друштву. 

Ви имате моћ да промените свет, било набоље или нагоре, али на 
вама је да изаберете како ћете га мењати. Све године у школи су вас 
припремале за овај моменат. Једини циљ људи који су вас подржа-
вали до сада био је да вас припреме за будућност. Поред градива у 
школи, они су вас учили како да постанете бољи људи. Професори 
вам нису преносили само знања из свог предмета, него су вас поуча-
вали и како да водите што успешнији живот. С друге стране, из дана 
у дан, родитељи вам помажу да постанете бољи људи, чак и ако то 
не примећујете. Ваше образовање се не завршава средњом школом – 
Универзитет у Сарајеву и Источном Сарајеву могу вам употпунити 
знање и да вас припреме за будућност, да вам омогуће каријеру и 
бољи живот. Поред њих постоје и бројни приватни универзитети 
који вам могу пружити прилику да се осамосталите и научите како 
да живите под сопственим кровом, као и да проширите своје видике 
и своје знање. „Формално образовање ће вам омогућити нормалан 
живот. Самостално образовање ће вам донети богатство”, рекао је 
Џим Рон. Морате имати отворен ум, снагу и вољу да бисте испунили 
своје жеље. Једног дана, ви ћете бити родитељи наредној генерацији. 
Учићете је својим знањем и искуствима и зато је сада битно да се 
упознате са светом око себе. Најтеже ће бити сазнање да ћете за своје 
грешке морати сами да се искупите. Највеће грешке које сте до сада 
правили су добијање јединица на тестовима, али сада морате има-
ти одговорности. Друштво ствара утисак као да морамо да будемо 
савршени људи, да не правимо грешке. Не смете дозволити да вам та 
помисао омета рад. Ако направите грешку, важно је да се искупите 
и да научите зашто и како сте погрешили. Живот је пун успона и 
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падова, а знањем и искуством можете да избегнете падове. „Нема 
горих људи од оних који се противе просвећењу и образовању наро-
да. Такви, да могу, и сунце би угасили”, рекао је Доситеј Обрадовић. 
Незнање и сујеверје могу да униште друштва, а ви као део друштва 
нисте изузеци. Али ви имате могућност да мењате друштво по својој 
вољи. Упознаћете појединце који ће вам претити, који ће хтети да 
вас искористе и да вам науде. Такве особе представљају мали део 
народа, па због њих не смемо имати негативан утисак друштва. Сви 
људи се труде да преживе и да зараде на било какав начин, чак и на 
противзаконит. Веома је важно имати самопоуздање, ту силу која 
вас тера да обавите све до врхунца. 

Живот је пун изазова, проблема и неретко је непредвидив, али је 
најважније преживети и смирити тај хаос. Колико год ово страшно 
звучало, једног дана ћете морати да се придржавате ових правила, 
а тај дан је ближи него што мислите. Отпочните промену полако, 
попут налажења привременог посла и обављања кућних обавеза 
својом вољом. Сваког дана морате радити на тој промени, али је 
немојте превише одлагати да вас време не би претекло. Није паметно 
променити све одједном, јер ако тако урадите, бићете под стресом и 
то може да вас шокира. Пратите своје жеље, али немојте заборавити 
да сте и ви људи. Надамо се да ћете успети да се изборите са свим 
животним проблемима и никада немојте изгубити наду. 

Лука Величковић и Милан Видимлић
Математичка гимназија Београд

Ментор: проф. Радивоје Благојевић
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TEMA VI

5. БЕЛЛИСТ – ПАНОРАМА
БЕОГРАДСКО ЛИСТАЊЕ  

СРЕДЊОШКОЛСКИХ ЛИСТОВА

Надежда Петровић, Аутопортрет (1907)



116



117

ПОПОДНЕ ПИСЦА, 
ПЕТЕР ХАНДКЕ

Петер Хандке је аустријски писац рођен у Немачкој 1942. годи-
не. Добитник је многих међународних признања, од којих се 

издваја Нобелова награда за књижевност 2019. године. 
Најпознатији Хандкеови романи су „Леворука жена”, „Кратка 

писма за дуга настајања”, „Голманов страх од пенала” (ушао у школ-
ску лектиру у Немачкој)… Написао је сценарио за филм Вима Вен-
дерса „Небо над Берлином”. 

Још 1996. године, након боравка у БиХ, објавио је есеј „Правда за 
Србију” у коме је осудио став да је за све зло крива наша земља. Тада 
је доживео нападе од стране „културног естаблишмента” Европе. 

Када је почело бомбардовање Србије 1999. године, Хандке се 
обрео у нашој земљи да би дао подршку српском народу. Тада је 
одлучио да иступи из редова Католичке цркве и да врати књижевну 
награду коју је добио у Немачкој. 

Члан је Српске академије наука и уметности, Почасни члан Удру-
жења књижевника Србије и добитник Плакете 50. Дисовог пролећа. 
Превео је на немачки језик Дисову песму „Можда спава”. 

Књига „Поподне писца” својеврсни је програмски текст. Хандке 
је заправо желео да објасни своје разлоге писања и читаоцу исприча 
причу о настајању књижевног дела. У литератури постоји много 
примера програмских текстова („Предговор Кромвелу” Виктора 
Игоа, „Певање и мишљење” Светозара Марковића, „Међу јавом и 
мед сном” Лазе Костића, „Шта ли те спречи” Десанке Максимовић, 
„Моја поезија” Јована Дучића… ). 

„Поподне писца” настало је 1987. године. Главни јунак, Писац, 
говори о свом делу. Он живи у кући на брду која има прозоре на 
све четири стране. Тек када сиђе доле, међу људе, као Јакшићев орао 
или Бодлеров албатрос, он спознаје сву профаност урбаног света. 

Време проводи сам, у својој соби, пишући, са једним јединим 
страхом – да ће изгубити језик. У тексту постоје бројни описи ексте-
ријера (мостови, уличице), али и ентеријера (гостионице, самопос-
луга, аутобуска станица), а то је простор којим се Писац креће у 
потрази за темом о којој ће писати. Конкретних топонима нема, само 
се на једном месту помиње Москва у контексту извесног сећања и то 
је све. Разливеност фабуле је функционална. Прича се рачва у више 
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праваца, повезује се много наизглед раздвојених догађаја. Главни 
јунак наилази на старицу која немоћно лежи на улици, потом на 
групу младих који „ништа не читају” (звучи познато!)… 

Сваки писац је сујетан у оноликој мери колико допусти да по-
пуларност храни његов его. Јунак у једном тренутку сусреће групу 
која га препознаје, потом помно гледа да ли се његова књига налази 
у излогу једне књижаре. Замка сујете, али и остале замке које прате 
стварање, описане су луцидно, тачно, каткад са дозом ироније. Јер, 
Хандке прозире душу писца, будући и сам стваралац, све вирове у 
које неискусни упадају, а у уста главног јунака ставља реченице које 
и сам изговара. „Празнина, моја реченица водиља. Празнина, моја 
вољена.” Највећи страх сваког ствараоца јесте белина хартије, праз-
нина испред њега, страх да су га музе напустиле. То су они моменти 
када свака написана реченица постане догађај, кад постоји страх 
да ће се једног дана пробудити и да неће моћи ништа да напише. 

Лик из романа, заправо писац сам, излази на улицу не би ли 
тамо нашао мотиве за своје књиге. Помањкање инспирације долази 
отуд што постоји бојазан да је већ све написано и да речи почињу 
да се врте укруг. Да би се стварало, неминовна је самоћа. Стога су 
писци усамљеници и неретко чудаци. Свет је на почетку „низ слика 
које само треба гледати и описивати једну за другом”. Временом, 
обриси нестају и долази до сагледавања себе и додатног ослушки-
вања изнутра. Хандке изражава своје непристајање на прозаичне, 
свакодневне теме. Баш зато, каже он, треба читати и треба писати 
да бисмо се супротставили ништавилу. Он то назива доживљајем 
„обезсебљења”. Изаћи из себе, својих ограничености и у литератури 
пронаћи себе новог, а дићи, како вели Ахмед Нурудин, руке „од себе 
сањаног”. Он жуди за неким „пратекстом” који би био универзална 
полазна тачка. Симболично, сања кошмарни сан у коме сви имају 
неке текстове, осим њега. 

Писац се, славећи чин писања, поклања папиру у писаћој машини. 
Тај тренутак значи да почиње неизвесна авантура са још неизвес-
нијим исходом. Све може бити инспирација. Стабло у башти, лавеж 
пса и „нежно певање птица”. Чак и писма Непознатог, који је чиста 
метафора. У кафани, људи су „ноге и трупови”, али зато река блиста 
напољу и ти тренуци су озарења достојна једног романа. Хандке по-
казује осећај за детаљ. Тишина, као и зујање центрифуге у машини 
за веш, могу бити једнако узбуђујући елементи. 

Понекад је ироничан, на пример приликом описа неког песника 
који је и „при одсецању ноктију деловао племенито”. 

Хандке каже да је књижевност „најслободнија од свих земаља” 
потврђујући суштину идеје о ларпурлартизму (l’art pour l’art) коју су 
заговарали још фанцуски симболисти у 19. веку. Зато је, каже он, много 
лакше бити преводилац него писац, јер онда нисте у главној улози. 
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Коначно, оно што писац заслужује после обављеног напорног 
посла, јесте „само лежање и мир”. „Мир, свуд је мир”, написао је и 
Црњански у свом „Стражилову”. 

Хандкеова реченица је дуга али складна, богата и сликовита, стил 
разумљив, а поруке јасне. Можда је најлепша од свих њих сублими-
рана у једној реченици: „Приказујући највише могуће лепим твоје 
ране, скривам ја своје.” То и јесте смисао писања. 

Александра Мишић, 
Професор српског језика и књижевности

„Гимназион”, Гимназија, Чачак 
Директор: Иван Ружичић 

Главни уредник: проф. Иванка Танкосић
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НАЈБОЉE ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ НОВИНА:
„Гимназион”, Гимназија, Чачак

Ликовно-графички уредник:  
Светлана Џида (професор)

5. БЕЛЛИСТ - БЕОГРАДСКО ЛИСТАЊЕ  
СРЕДЊОШКОЛСКИХ ЛИСТОВА 2019/20
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ОТВОРЕНО ПИСМО
НАСТАВНИЦИМА 

КАРЛОВАЧКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ

Уљуљкани у застрашеност постојања и бивања у другим школа-
ма, ученици ћуте о новим проблемима, игноришући и занема-

рујући своје право гласа и важности свог учешћа у свакодневици 
гимназије. 

Репресија такмичарског и квантофренијског образовног система 
врши неиздржив притисак на ученичко ментално здравље и 
понашање. Сујетни професори као пијуни истог система, моћни у 
својим ауторитетима, форсирају овакву струку у сваком тренутку. 
Ми, ученици, недовољно смо укључени у доношење одлука у оквиру 
школе. Када се окупимо да искажемо своје мишљење и незадовољство, 
бивамо назначени као „изманипулисани” и „несвесни дубљих 
проблема”. Моћ и глас Ученичког парламента је само привидан 
и често игнорисан, а сам Парламент (који се састаје нередовно и 
неквалитетно) не спроводи своје одлуке доследно и у складу са 
савременим проблемима и потребама ученика. 

Школско двориште је окупирано професорским аутомобилима, 
а неретко и многобројним екскурзијама (које буком ремете радну 
атмосферу у нашој школи, у гужвама се на излазима гурају са нама, а 
добацују нам и ружне речи. После реновирања школе очекивали смо 
да ће то двориште коначно припасти ученицима и да ће бити наш 
сигуран простор, међутим, наше двориште је паркинг и туристичка 
атракција. 

Разлике у годинама и положају примећујемо и у сакривању 
шифри за интернет, који би требало да служи за едукацију и сталну 
доступност информација, као и за интерактивну наставу, док је 
откључани интернет спор и неухватљив у свим учионицама. 

Под изговором безбедности, забрањено нам је да излазимо из 
школе за време одмора, што ограничава наш избор хране, јер кантина 
није најсрећније решење. Наиме, инклузивност другачијих животно-
здравствених потреба ученика овде је минимална, јер у кантини 
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не можемо пронаћи веганске опције, безглутенске и безлактозне 
производе, нема опције за људе који имају дијабетес, кандиду или 
алергије, те се ми осећамо искључено. 

Недостатак страних инвеститора и спонзора за мање популарне 
смерове (класични језици) чини да они не добијају довољно пажње 
од школе и да често бивају занемарени. Иако се професори наведених 
смерова максимално труде да нам обезбеде средства за рад, чини 
нам се да је њихов труд узалудан – док други смерови имају своје 
учионице, лекторе, годишње активности и медијску пажњу. 

Мањак активности које би биле прилагођене интересовањи-
ма ученика доводи до опште незаинтересованости и учмалости. 
Међутим, неприступачност наставника за наше идеје и примедбе 
нас не обесхрабрује и не чини наш глас мање важним. Зато хоћемо 
да нас чујете. 

Мила Поповић, 
„Бранко”, Карловчка гимназија,  

Сремски Карловци
Директор: Радован Ковачевић
Главни и одговорни уредник:  
проф. Срђан Дамњановић
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PEDAGOGIJA 
PODUZETNIŠTVA I

CJELOŽIVOTNO UČENJE

„Nepismeni 21. stoljeća neće biti oni koji ne znaju čitati i pisati,  
već oni koji neće znati učiti i dopuniti ili obnoviti svoje znanje.” 

Alvin Toffle

Pedagogija predstavlja znanstveno polje u području društvenih zna-
nosti koje istražuje odgoj mladih s pozitivnim i negativnim učinci-

ma koji djeluju u okruženju. Pedagogija je znanost koja istražuje odgoj-
ni proces, odgoj ili oblikovanje (izgrađivanje) čovjeka kao ljudskog bića. 

Poduzetništvo je sposobnost i spremnost da se razvije, organizira i 
upravlja poslovnim poduhvatom, zajedno s bilo kojim od mogućih rizika 
kako bi se ostvario profit. Poduzetništvo je jedna od ključnih kompeten-
cija cjeloživotnog učenja. Poduzetništvo nije ništa drugo do sposobnost, 
kompetentnost (racionalan skup znanja, vještina i stavova) realizacije 
određenih poslovno-ekonomskih zadataka. 

Cjeloživotno učenje je kontinuirani proces sticanja novih znanja i ra-
zvoja sposobnosti te pretpostavka za povećanje konkurentnosti i ljudskog 
potencijala svakog društva utemeljenog na znanju. Kako bismo mogli 
uspješno sudjelovati u procesima učenja tokom cijelog života, potrebno 
je razvijati i usvajati određene temeljne kompetencije od kojih se izdvaja 
i poduzetnička. Samim time, potrebno je odgoju i učenju za poduzetniš-
tvo posvetiti pedagošku pažnju. Činjenica je da je ishod svakog razvoja i 
napretka znanje i osposobljenost, odnosno kvalifikacija za činjenje odre-
đenog posla. Pedagogija poduzetništva trebala bi biti znanstvena grana 
unutar područja pedagogijske znanosti koja bi se bavila istraživanjem i 
implementacijom didaktičko-metodičkih modela u odgojno-obrazovne 
procese sa svrhom postizanja odgojno-obrazovnih ishoda. 

Poduzetnička se kompetencija sastoji od određenih znanja, vještina 
i stavova koji su primjereni određenom kontekstu, koja se neopravdano 
poistovjećuje samo s vođenjem gospodarskog subjekta, što je preusko 
definiranje. U užem smislu to je spremnost, sposobnost rukovođenja 
poslovnim subjektom s ciljem razvojne održivosti na tržištu. Za podu-
zetničku kompetenciju u širem smislu možemo reći da je spremnost 
na inovativno djelovanje, ali i mogućnost podržavanja inovacija koju 
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donose vanjski čimbenici. Uključuje pozitivan stav prema promjenama, 
preuzimanje odgovornosti za vlastito djelovanje (pozitivno ili negativno), 
utvrđivanje ciljeva i njihovo ostvarenje i motiviranost za uspjeh. Sticanje 
poduzetničke kompetencije je cilj odgoja i učenja za poduzetništvo, a 
uglavnom se opisuje pomoću odgojno-obrazovnih ishoda koji se odnose 
na razvoj odlika individualnosti. Razvoj kompetentnosti odvija se proce-
som poduzetničkog učenja kojeg obilježava pomak od poučavanja prema 
aktivnom i kreativnom procesu učenja čovjeka. Poduzetničko učenje je 
proces poticanja poduzetničkog načina mišljenja, osvještavanja kreativnog 
potencijala, korištenja postojećih znanja i vještina na inovativan način, 
sticanje novih vještina kroz inovativnosti, preuzimanja lične odgovornosti 
za učenje i djelovanje. 

PRVA NAGRADA: „Poduzetnik u meni”,  
Srednja ekomonsko trgovinska škola, Tuzla
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OGLEDALO

Pedagogija poduzetništva potiče kreativan razvoj, uspješnost, životni 
optimizam i kulturu stvaralačkog rada. Mijenja brzopletost, površnost, 
improvizaciju, a doprinosi razvitku radnih navika, ekološke svijesti te 
odgoju slobodne, cjelovite, humane i odgovorne ličnosti. Stimulativna 
kultura škole omogućava djeci i mladima razvoj poduzetničkog duha, pruža 
im mogućnost biti uključen i uticati na promjene, baviti se stvarima koje 
vole i žele ostvariti, afirmirati se i potvrditi u procesu razvoja novih ideja. 
Odgojno-obrazovni ishodi su neposredni rezultati obrazovno-odgojnog 
procesa. To su psihičke promjene učenika u spoznajnom području (zna-
nja i sposobnosti), psihomotornom (motorne vještine) i motivacionom 
području (vrijednosti, stavovi i navike). Psihičke promjene osposoblja-
vaju učenike za promjenu ponašanja pa su to različite osposobljenosti. 
Nastavnici su veliki izvor ideja za aktivnosti koje pružaju iskustvo u 
poduzetničkim vještinama i često niti ne znaju da to rade kada poduča-
vaju. Svaki nastavnik u srednjoj školi može pomoći učenicima razumjeti 
mogućnosti naše poduzetničke ekonomije uvođenjem aktivnosti vezanih 
uz poduzetništvo u redovnu nastavu. 

Djeca razvijaju bolju radnu etiku, više vrednuju novac, kreativno 
razmišljaju, usavršavaju vještine, bolje postavljaju ciljeve i slično. Kako 
rastu mogu dobivati sve više odgovornosti, a čak se mogu početi i pri-
premati za ulazak u posao ukoliko to žele. Djeci treba dati slobodu da 
se kreativno izražavaju, da preuzimaju rizike, da se nauče nositi s neu-
spjehom, da budu uporni, da se druže s različitima od sebe, potiče ih se 
na razgovor i pregovaranje, izražavanje, rješavanje problema, poticanje 
samopouzdanja, razvijanja vještina, te se na taj način odgajaju zadovoljni i 
sretni ljudi. Pedagogiju poduzetništva treba provoditi putem nacionalnog 
odgojno-obrazovnog kurikuluma od predškolskog odgoja nadalje kroz 
cjeloživotno obrazovanje. 

Iznimno je važno da učenici shvate da je u poduzetništvu neuspjeh 
nužan. Napredovati se jedino može ako se poduzmu određeni rizici s vre-
mena na vrijeme, ako se ekperimentira, pada i uči iz vlastitih pogrešaka. 
Najvažnija uloga poduzetničkog obrazovanja je razvijanje poduzetničkih 
vještina, ponašanja i osobina, koji će pojedincima osigurati snalaženje u 
uvjetima velike nesigurnosti i kompleksnosti uvjetovane pritiscima glo-
balizacije na društvo, organizaciju i pojedinca. 

Merisa Maslić, dipl. pedagog-psiholog
„Poduzetnik u meni”,  

Srednja ekonomsko trgovinska škola, Tuzla 
Direktorka: Larisa Ćustendil
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ИЗМЕЂУ  
КОРИЦА КЊИГЕ… 

(ЈУСТЕЈН ГОРДЕР, „ДЈЕВОЈКА С ПОМОРАНЏАМА”)

Јустејн Гордер је рођен 1952. године у Норвешкој. Овај интелек-
туалац, аутор новела, кратких прича и књига за дјецу студирао 

је скандинавске језике и теологију на универзитету у Ослу. Његово 
најпознатије дјело, роман о историји филозофије „Софијин свијет”, 
преведено је на преко четрдесет језика, а штампано је преко 30 ми-
лиона примјерака широм свијета. Са супругом Сири Даневиг уста-
новио је Награду „Софија”, која се од 1997. сваке године додјељује 
инситуцијама или појединцима који дају значајан допринос очувању 
животне средине и одрживог развоја и улажу напоре у подизање 
свијести и остваривање алтернатива савременом развоју људског 
друштва. 

Роман о Георгу, петнаестогодишњем дјечаку, чији се живот у 
потпуности мијења пошто добија писмо од оца који је умро када је 
дјечак имао четири године. Читам резиме, који ме нимало не при-
влачи у односу на наслов књиге. Помислих да превише личи неком 
пасусу из уџбеника географије, прије него опису књиге која има 
посебну душу… Да, говори о петнаестогодишњем дјечаку, али овај 
роман је много више од тога. Говори о животу, свијету и човјековој 
улози у њему, о времену, чекању, свемиру, звијездама, бумбарима, 
поморанџама. Овај роман, за мене, представља живот. Али је отац 
написао цијелу ту дугачку приповијетку за мене. Написао је причу 
о Дјевојци са поморанџама да је прочитам када будем довољно 
одрастао да могу да је разумијем. Написао је писмо за будућност. 
Писмо, које је Георг нашао у својим старим црвеним колицима, 
мијења његов живот. У расплету, дјечак говори како је порастао за 
само једну ноћ, како jе након читања писма свијет почео гледати 
другим очима. Чак не знам ни колико година имаш сада, док ово 
читаш. Можда имаш дванаест, или четрнаест, а ја, твој отац, одавно 
сам постао прошлост. Док сам читала првих неколико страница 
књиге, нисам ни слутила да ме писац води у необичну причу која, 
нажалост, има тужан крај. Све вријеме се помиње да је живот бајка, 
и управо је и овај из романа представљен попут једне бајке. Но, 
немају ли бајке срећан крај? Шта је ова велика бајка у којој живимо 
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и коју свако од нас доживљава накратко? Можда ће нам свемирски 
телескоп помоћи да једнога дана схватимо боље природу ове бајке. 
Тамо далеко, иза галаксија, налази се можда одговор на питање шта 
је човјек… Причу о Дјевојци са поморанџама откривамо заједно са 
Георгом и читајући ову мистерију буде нам се, осим питања ко је 
дјевојка са поморанџама, бројна питања… Признајем да је чудно 
добити писмо из прошлости за будућност, и најежим се на саму 
помисао да једнога дана и мени може стићи неко такво писмо! 
Дјевојку са помораџама Јан Улав упознаје када јој испада велика 
кеса са поморанџама у трамвају. Изгледа да је ово прича о љубави 
на први поглед, за коју многи мисле да не постоји и да никада није 
ни постојала… Можда се ниједна друга врста интимности не може 
упоредити с два погледа која се сусрећу с истом сигурношћу и 
одлучношћу и једноставно одбијају да се пусте. Тога дана Георгов 
отац креће у потрагу за црвеном вјетровком. Потрага, када не знате 
ништа о ономе што тражите, заиста дуго траје… 

Али ако су очекивања била велика, и разочарања су била бројна. 
Кроз мисли му пролазе разна питања… Прати невидљиве трагове, 
размишља о непознатој дјевојци, замишља њен живот и свакодне-
вицу. Након пар случајних и помало, може се рећи, неуспјелих 
сусрета, ипак не одустаје… Знао сам да потиче из неке друге бајке 
с потпуно другачијим правилима од оних која су овдје важила. 
Знао сам да је била шпијун у нашој стварности. Након извјесног 
времена, неочекивано му стиже разгледница из Шпаније која буди 
још питања… И она мисли на њега? Како зна његово име? Како зна 
његову адресу? Сусрет који ће се заправо највише памтити је онај на 
тргу Плаза де ла Алијанса, када удаљени, мистериозни љубавници, 
проналазе једно друго. 

Не мислиш ваљда да само ти трагаш? И ја сам дио ове приче. На-
равно да нисам само лептир кога ти треба да ухватиш. Након пола 
године, сликарка и студент медицине почињу заједнички живот. 
Само сам положио руку преко сребрне шнале на њеном потиљку и 
рекао да ћу бити изузетно поносан да живим са једним умјетником. 
Вјероватно је и вријеме да се открије ко је Дјевојка са поморанџама… 
Али, у сваком случају су постојале двије врсте људи. Постојала је 
дјевојка са поморанџама, и постојали смо ми остали. Вероника, Ге-
оргова мајка. У писму, отац му описује како су се упознали, колико 
су времена провели трагајући једно за другим, да би касније сазнали 
да су пријатељи из дјетињства. Ко није раније схватио ко је Дјевојка 
са поморанџама, њен лик открива када отац пита Георга за слику 
стабла поморанџи која се некада налазила у дневном боравку. 

Она је одређивала правила. Имала је укус ваниле. Коса јој је 
мирисала на свјеж лимун… Требало је да видиш. Требало је да 
видиш како се њише градом. Требало је да видиш како се држи на 
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изложбама. И требало је да чујеш како се смије… Оно што је мене 
завело у овом роману је снага љубави… Умјетник је знао како да да 
моћ овом осјећању, а да ниједном искористи устаљене изразе! То-
пло се осмијехнула, и тај осмијех, Георге, могао је да истопи цијели 
свијет, а да га је цијели свијет видио, имао би снаге да заустави све 
ратове и сва непријатељства на цијелој планети, у сваком случају би 
наступило дуго примирје. Но, како сам већ поменула, свака бајка 
нема сретан крај… Када је Георг напунио четири године, оца му је 
одузела опака болест. Одлучује да напише писмо када сазнаје да је 
болестан, и поред љубавне приче, овај роман садржи и ону другу 
страну… Вријеме, Георге. Шта је вријеме? Само онај ко не умије да 
чита између редова, неће примијетити појам о времену који се у раз-
личитим облицима појављује у роману… Стари људи мисле да имају 
више времена него мала дјеца која пред собом имају читав живот. 

Отац је био заљубљен у звијезде, небо, васиону… Често је раз-
мишљао о моћи телескопа Хабл, често је и питао Георга за њега… 
Како чудно… Не желим ни помислити на то колико је само одговора 
и додатних питања имао петнаестогодишњак, али за разлику од 
Дјевојке са поморанџама, он оцу није могао написати писмо или 
разгледницу, није знао очеву адресу… Заправо, није могао стићи до 
ње. На овом свијету смо само један једини пут. Вријеме. Постојање. 
Смрт. Шта остављамо за собом када одлазимо? 

Када, заправо, људи почињу да размишљају о свему? Када већ 
деценије испуне њихов живот, или када их нападне опака болест 
за коју не постоји лијек? Питам се колико ли је тешко када знаш да 
су ти дани одбројани, када чекаш да у једном моменту нестанеш са 
земље, као да никад ниси ни постојао… Али сан о немогућем има 
своје име. Назовивмо га надом. И све се надаш… Питаш се како 
је настао свијет, како лети бумбар, посматраш колико поморанџи 
постоји, али ниједна није иста… На крају се запиташ… Када је већ 
требало да умрем, зашто сам уопште живио? Не губим само свијет, 
не губим само све људе и ствари које су ми драге. Губим самог себе. 
Изгледа да научници једино нису успјели да истраже смрт, а смрт 
је човјеков највећи страх! Изгубити свијет… Изгубити све људе за 
које си живио и који неће поднијети твој одлазак… 

Изгубити самог себе… Вјероватно човјека у једном моменту убију 
сопствене мисли, које предухитре посљедњу фазу било које болести, 
или су заправо наше мисли и свијест о нестајању посљедња фаза сваке 
болести? Отац, свјестан свога стања, поставља сину велико питање, 
које и читаоце наводи на дуго размишљање… Питам те поново. Шта 
би одабрао када би добио прилику? Да само кратко вријеме живиш 
на Земљи, а да те затим, након неколико година отргну од свега, да 
се више никада не вратиш? Или би се захвалио и одбио понуду? 
Имаш само ове двије могућности, таква су правила. Ако изабереш 
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да живиш, изабрао си и да умреш. Како то протумачити? И да ли је 
свијет у очима свих људи једна неоткривена бајка? Зар цијели свијет 
није једна бајка од које застаје дах? Ја бих ипак протумачила разна 
питања Георговог оца на другачији начин… Једнога дана морамо да 
откријемо шта је овај свијет. Мислим да људи не знају и не обраћају 
пажњу на вриједност живота и постојања уопште. 

У свакодневној трци и журби изгубили смо смисао за праве 
вриједности, доживљаје и људе око себе. Живот нам се претворио у 
такмичење у којем се гледа ко је бољи, ко има више… Није ли сврха 
живота живјети, а не преживјети? Многи људи управо то и раде… 
Преживљавају. Када смрт закуца на врата, тек тада размишљају о 
свијету, о ономе што су могли, а нису урадили, о бојама, свемиру, 
градовима, биљкама, о љепоти коју нису примјећивали док нису 
схватили да им је дошао крај… 

Да, у праву си, пишче, ако изаберемо да живимо, бирамо и да 
једнога дана умремо. Али треба проживјети живот до смрти, а не 
преживјети. Разлика је само у једном гласу, али у значењу је неупо-
редива! 

Вријеме – шта је то? Нешто што нам измиче из руку или нешто 
што треба да искористимо да живот, који живимо само једном, 
проживимо срећни, радујући се што уопште постојимо на једном 
парчету Земље? Јер, ко смо ми који овдје живимо? Сваки поједини 
човјек је попут живог ковчега с благом, препун мисли и успомена, 
снова и чежњи. 

Нађа Лаловић
„Знак”, Гимназија Слободан Шкеровић, 

Подгoрица 
Директоркa: Зоја Бојанић Лаловић 

Главни и одговорни уредник:  
проф. Мирјана Перовић
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PER ASPERA 
AD ASTRA

Last year our school was celebrating the 170th anniversary of its emer-
gence, resulting in a myriad of activities the school is organizing. Prva 

gimnazija Maribor, as we know it today, has been through a number of 
changes from its beginnings to the present day. 

It all started with the school reform executed in Austria in 1849 where 
they created the so-called ˝realke˝, which lead to ˝lower realka˝ being 
created here in Maribor in 1850. Later, in 1870, they decided to create 
˝higher realka˝ where the program lasted seven years. However, as there 
was no available space large enough for all of the students, it was decided 
that a new building would be built. The building we walk through today 
was built in 1873, but the construction process actually began in 1871. 
The architect who designed our school was a certain Viljem Bűcher, who 
was partial towards the classicistic style. At first, it was a German school, 
but during the years of the Monarchy SHS and, later on, the Monarchy of 
Yugoslavia, it became mainly Slovenian. 

It is also interesting that between 1941 and 1945 our Grammar School was, 
in fact, abolished due to the German occupation of our land. The Germans 
created their own school, which was mostly attended by German students 
and few Slovenian students. Prva gimnazija, as we know it today, has had 
many different names over the years. In 1945, following the liberation of 
our school, the name changed to I. gimnazija, but shortly after, during the 
1959 -1960 school year, the name changed again to Prva gimnazija. From 
1981 and 1990, the school was known as ˝Srednja družboslovna šola˝, 
however, in 1990, our school was given the name it proudly bears today – 
Prva gimnazija Maribor. 

The building we enter daily and spend a good portion of our time learn-
ing and growing as people was carefully designed. Especially interesting are 
four statues above the balustrade, which is a decorative column. These four 
statues represent four women who each has their own representation, the first 
represents arithmetic, the second, geometry, the third, music, and the forth, 
astronomy. 

A lot has changed since our school’s beginnings, not only in terms of 
teaching methods and creating a comfortable environment for students, 
but also in the building itself. In 1928, an extension was built onto the 
existing structure giving us more space for extra-curricular activities. 

MIRROR



131

Today, this extension is the home of Prvi oder and our gymnasium where 
performances of both our Improliga (improvisational theatre) and school 
theatre group are carried out. 

All of this history has lead us to the present. Today, Prva gimnazija 
Maribor is one of the best schools in Maribor. Through our achievements, 
we are becoming recognized not only in Maribor, but also nation-wide. This 
is one of the reasons why new students continually decide to attend this 
school. With the education we receive, we set strong foundations for study 
at any university. Additionally, we are one of the few schools in Slovenia to 
offer the classical ˝gimnazija˝ program, which includes courses in Latin 
and Ancient Greek. The classical ˝gimnazija˝ program was established in 
1996 and the students are very fond of it, particularly those who are more 
interested in the social sciences. 

Currently, we have about 800 students in attendance at our school and 
each one of us counts. Together, through our achievements, we define our 
school and even though, at times, we feel stressed and tired, especially 
during the ̋ busy months˝ of classes, our friends help us and relate to us. It 
important to acknowledge that school is not only meant to give people an 
education, but also to provide us with the opportunity to develop social 
skills, meet new people and make new friends. I think it is crucial that you 
and your classmates get along because you spend almost every day of your 
life with them for four years and you all have to work hard to contribute to 
this symbiotic relationship. It is with hard work, patience and strong will 
that we will achieve our goals and Prva gimnazija Maribor is a step that 
will bring us closer to it. 

Author: Zala Tepeh, 
„Heartbeat”, Prva gimnazija, Maribor

Direktor: Herman Pušnik
Glavni i odgovorni urednik:  
prof. Zorica Fabrici Robnik

MIRROR
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МОЛИЈЕР, 
 ЈЕДАН ЖИВОТ

Добар дан, данас ћемо интервјуисати једног од најбољих фран-
цуских писаца – Молијера. 

Немања: Добар дан, господине Молијер. Велика је част Вас интер-
вјуисати и морам да Вам се захвалим на томе! Посебно желим да 
Вам се захвалим што сте пристали на овај интервју у болесничкој 
постељи! 

Молијер: Хвала Вама што сте ме позвали и хвала на овако лепом 
уводу. 

Немања: С обзиром да овај интервју радимо за школски часопис, 
да ли се слажете да почнемо разговор на тему Вашег школовања? 

Молијер: Наравно! Шта Вас занима? 

Немања: Можете ли нам рећи у коју школу сте ишли и какво је то 
искуство било за Вас? 

Молијер: Ишао сам у „Collège de Clermont”. Данас се та школа не 
зове тако. Име је промењено у „Lycée Louis le Grand”. Школа је била 
сасвим добра, по мом мишљењу. Уживао сам као и друга деца у 
ситним несташлуцима. Тај период памтим као леп и безбрижан. 
Дружење са пријатељима, ишчекивање одмора, учење, пријатељст-
ва и прве велике љубави. Сви тај период памтимо по лепом. 

Немања: Када сте открили да имате таленат да речима кажете мно-
го, али на један другачији, уметнички начин? 

Молијер: Од малена. Рођен сам у имућној породици са много мо-
гућности. Међутим, моји родитељи нису хтели да ја будем оно што 
сам постао. Када сам постао познати глумац и писац, променио 
сам своје име у Молијер, јер мој отац није желео да има глумца у 
породици. У 17. веку срамота је бити глумац. Моја породица је сма-
трала срамотним да и ако сам завршио правни факултет, каријеру 
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успешног правника заменим глумом. Ипак, још од млађих дана сам 
увек запажао детаље у свему што видим и знао сам да то опишем 
на папиру. Моји састави су, чак и у најмлађим данима, привлачили 
пажњу. 

Немања: Сматрају Вас једним од највећих комедиографа икада. 
Какав је осећај да људи мисле тако о вама? 

Молијер: Ја себе не сматрам таквим. Наравно, јако је лепо кад чује-
те да људи мисле да сте најбољи у ономе што радите, али се трудим 
да будем приземан и увек размишљам само о следећем делу које ћу 
написати. 

Немања: Поред тога што сте написали разна дела, Ви сте и глуми-
ли у доста представа. Како сте одлучили да будете и глумац? 

Молијер: Видите, младићу, дела у којима сам глумио сам ја напи-
сао, а ко боље да зна како да се одглуми неко дело него сам писац 
– у овом случају ја. Увек ми је тај део уметности био занимљив и 
хтео сам да се опробам у томе. Људима се свидело, а и мени, па сам 
зато и наставио да глумим. Да ли Ви знате нека моја дела? 

Немања: Наравно! „Умишљени рогоња”, „Школа за жене”, „Мизан-
троп”, „На силу лекар”, „Тврдица”… Наслов ваше књиге „Тврдица”, 
да ли бисте могли да га појасните? 

Молијер: Наравно! Један од главних ликова, Харпагон, имао je 
много новца и тaj новaц је крио од свих и стављао га изнад своје 
породице. Ово је комедија карактера која у први план ставља Хар-
пагона, који је изузетно себичан, егоистичан, похлепан, грамзив, 
немилосрдан, али у исто време изузетно збуњен и плашљив. Новац 
је постао његова страст и болест. 

Немања: Представа „Тартиф”, изведена 1664. године у Версају, на-
правила је највећи скандал у Вашој уметничкој каријери! 

Молијер: Желео сам да прикажем лицемерје владајућих класа и то 
је схваћено као увреда. То што ме насилно оспоравају и забрањују 
представе само ме мотивише да још више пишем и обрађујем људ-
ске мане. Пишем дела која су разумљива, комична и људи у Паризу 
их обожавају. То ми је довољно. Владајућа класа ће увек оспорава-
ти оно што јој не иде у прилог. 

Немања: Та упорност Вас много кошта! Кад већ причамо о жртви, 
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желим да споменем представу коју сте играли вечерас – „Le malade 
imaginaire” („Умишљени болесник”). Позлило Вам је на сцени! Сру-
шили сте се на позорници и искашљавали сте крв! Ипак, инсисти-
рали сте да завршите наступ! 

Молијер: Каква иронија у називу представе! „Умишљени болес-
ник”. Уметник мора да се, чак и кад умире, подсмева болести, ле-
карима, људској глупости и самој смрти. Ето, да ли сте чули шапу-
тања да зелена боја глумцима доноси лошу срећу! Само зато што 
сам вечерас носио зелену одећу! Људска глупост и незнање немају 
границу. Како да се човек томе не насмеје? Све је то живот! И бо-
лест и људске слабости, све треба посматрати са ведрије стране и 
указивати на то! Тако ће се друштво освестити. А туберкулоза је 
подмукла болест! Никада не знаш када ће ти окончати живот! Зато 
ништа не одлажем и трудим се да до последњег тренутка људима 
изазивам осмех. 

Немања: Хвала Вам, господине Молијер, на овом дивном разго-
вору! Посебно што сте испоштовали договор и нисте одлагали 
за други дан. Ипак Вам је вечерашња представа била напорна и 
здравље Вам је озбиљно нарушено. Желим Вам брзо оздрављење и 
много успешних представа. 

Молијер: Хвала Вама, младићу, на овом занимљивом интервјуу! 
Као што сам рекао малопре, ништа у животу не треба одлагати! 
Никада не знамо када ће нам живот приредити изненађење! Же-
лим Вам срећу и пуно успеха у животу! И да, читајте Молијера и 
смејте се! 

Немања Ђошић
„Соколске новине”,  

Гимназија Руђер Бошковић, Београд
Директор: Драган Штулић

Главни уредник:  
проф. Катарина Урошевић 
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OGLEDALO

AMERIKA 
I MEDIJSKA PISMENOST

Kao glavnom uredniku školskog lista EHO u Gimnaziji Kotor, tokom 
proteklih šest godina, u novembru 2019. godine ukazala mi se 

prilika za daljim usavršavanjem u Americi. Značaj medijske pismenosti 
u digitalizovanom svijetu i njen uticaj na pravilno primanje medijskih 
sadržaja srednjoškolaca i društva u cjelini, bio je povod za inicijativu State 
Department-a da okupi crnogorske edukatore i upozna ih sa statusom 
koji ova tema i predmet imaju u SAD-u. 

Stručno usavršavanje i godine iskustva u praktičnom radu sa dje-
com, bili su preporuka za International Visitors Leadership Program 
(IVLP) pod nazivom 21st Century Changemakers: Media Literacy for 
Educators, u kojem je učestvovalo pet edukatora iz Crne Gore. Pro-
gram se odvijao u tri grada – Washington DC, Los Angeles i Chicago, 
a fokus je bio usavršavanje iz oblasti medijske pismenosti kroz posjete 
srednjim školama, univerzitetima i obrazovnim centrima. Program je 
takođe obuhvatio posjete muzejima, koncertima, filmskim centrima, 
sportskim događajima, kao i prisustvovanje predavanjima najboljih 
stručnjaka iz ove oblasti. 

Po dolasku u Washington DC, prisustvovali smo prijemu kod Ms 
Deanne K. Douglas, organizatorke programa, koja je izrazila zadovoljstvo 
zbog uspostavljene saradnje sa predstavnicima obrazovanja u Crnoj 
Gori i približila nam sve planirane aktivnosti. Na samom početku smo 
se sreli sa odličnom logistikom koja ove programe već osam decenija 
preporučuje u čitavom svijetu. 

Posjeta Vašingtonu bila je uvod u razgovor o medijskoj pismenosti, 
sa posebnim osvrtom na fake news. Demokratizacija informacija, ali i 
dezinformacija, dovela je do podatka od 70% vjerovatnoće da će neko 
podijeliti lažnu vijest. Manje od jedne petine srednjoškolaca u Americi je 
uspjelo da prepozna da je nešto propaganda, ili da razlikuje reklamu od 
vijesti. Samo petnaest američkih država od postojećih pedeset, donijelo 
je odluku da medijska pismenost postane dio obrazovnog programa u 
srednjim školama. 

Iskustvo u Los Angeles-u, gdje smo boravili sedam dana, pokazalo je 
sav značaj predmeta koji se realizuje kroz istraživački rad univerzitetskih 
profesora najvišeg ranga. Prisustvovali smo predavanjima na University 
of California Los Angeles (UCLA), jednom od najboljih u Americi, kao 
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i na University of Southern California. Posebno zadovoljstvo je bilo biti 
na času medijske pismenosti u državnoj srednjoj školi Mira Costa gdje 
se nastava ovog predmeta odvija na osnovnom i naprednom nivou. U 
specijalizovanoj učionici, učenici snimaju filmove, rade istraživanja, 
edukuju se iz svih oblasti novinarstva. 

Sve dane, u fokusu naše diskusije je bila kritička medijska pismenost 
i kako osposobiti učenike da kritički razmišljaju dok čitaju neku vijest 
ili drugi medijski tekst. Postavljati „duboka” pitanja o namjerama odre-
đenih sadržaja, posebno pratećih fotografija i video zapisa, prepoznavati 
spinovane sadržaje, prikriveni rasizam, seksizam, samo su neki od 
zahtjeva na koje treba upozoriti mlade ljude. Sve velike kompanije, kao 
što su Google, Facebook, YouTube, u stvari su medijske korporacije. Kao 
što one dijele informacije sa nama, dijelimo ih i mi sa njima, a njihovi 
algoritmi prikupljaju sve podatke o nama. Google kontroliše 92, 69% 
medijskog tržišta, pa je očigledno da se radi o nadzornom kapitalizmu. 

Posljednja destinacija bio je predivni Chicago, „vjetroviti grad” u 
kome smo zaokružili edukativni program. Imali smo priliku da osjetimo 
kako grad živi, prošetamo obalom Mičigenskog jezera, prisustvujemo 
koncertu simfonijskog orkestra. Posebno inspirativna je bila posjeta 
YOUMedia – inovativnom digitalnom prostoru za tinejdžere koji je 
smješten u velikoj gradskoj biblioteci. Tu se mladi ljudi druže i upoznaju, 
usavršavaju različite vještine i talente: slikanje, modeliranje, fotografi-
sanje, grafički dizajn, komponovanje i snimanje kompozicija, čitanje, i 
praktično stiču znanja iz medijske pismenosti. 

Prisustvovali smo i času novinarstva u državnoj srednjoj školi Wal-
ter Payton College gdje se školske novine i časopisi rade u okviru iz-
bornih predmeta: Newspaper 1 i Newspaper 2. To je bila prilika za 
promociju našeg školskog lista „Eho” i dogovor o budućoj saradnji. 
Sva vrijedna isustva i sakupljena znanja, bila su upotpunjena radozna-
lim pitanjima čikaških učenika, nasmijanim licima za koja ne postoje 
prepreke, razlike, daljina. 

Sonja Golub-Klenak, prof. 
„Eho”, Gimnazija, Kotor
Direktor: Božo Perović

Glavni i odgovorni urednik:  
prof. Sonja Golub-Klenak
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ДА ЛИ ЈЕ  
У ОВОМ ВРЕМЕНУ 

БИТНИЈЕ БИТИ БОГАТ  

Од наставника у школи учимо да је основни циљ предузећа про-
фит. Мало пажње се обраћа на начин на који ће се остварити 

профит. Има ли етика места у пословном свету XXI века или ће је 
принцип сталног и непрестаног богаћења ставити у други план, јесте 
питање на глобалном нивоу, на које тек треба да дамо (или добијемо) 
одговор. Одговор који знамо јесте да без етике и њених начела не 
постоји темељ за „здраво” друштво, па тако и без пословне етике 
нема коректног, праведног и најбитније, отвореног пословања. Пре 
него што приступимо етичкој дилеми у уводној реченици, морамо 
сагледати, ако заиста хоћемо исправну одлуку, који су етички прин-
ципи нарушени од стране маркетинг-тима ако не пружи довољан 
број информација. Одмах можемо уочити неке спорне моменте. 
То су недовољна искреност, неправедност и неодговорност према 
својим клијентима. Етички принципи који су нарушени су искреност, 
праведност и одговорност. 

Под искреношћу подразумевамо говорење истине. Без говорења 
истине нема ни морала, а самим тим, ни етике. Говорити истину 
или лагати? Велика дилема, која на први поглед и није дилема, јер 
већина ће се сагласити да треба говорити истину. Ипак, понекад из 
прећуткивања истине или неистине могу произаћи добре последи-
це. У овом случају није сигуно да су из неискрености проистекле 
добре последице. Корисницима овог производа је неопходно да 
знају и негативне последице коришћења овог производа, не само 
због тога што за тај производ издвајају свој новац. Замислимо 
овакву ситуацију. Може се десити нека негативна последица, нпр. 
дијареја која је изазвана коришћењем суплемента, а корисник 
ће мислити да је од другог производа који истовремено узима 
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(претпоставићемо да други производ нема дијареју као негативну 
последицу). Да ли смо ту поступили етички исправно? Мислим да 
је одговор јасан. Маркетинг-тим је дужан да нагласи ко не треба 
да користи производ (као што нпр. гуарана није препоручљива 
за труднице, срчане болеснике и децу, или као фарбе за косу које 
нису препоручљиве особама са осетљивом кожом, без обзира 
што то у некој мери смањује профит). Последице неискрености 
могу бити врло тешке. У овом случају ненамераване и штетне по-
следице има произвођач другог производа, јер ће корисник своја 
негативна искуства са њиховим производом делити и саопштавати 
познаницима. 

Праведност као етички принцип повезујемо са правом. Живимо 
у демократској земљи, где закон (треба да) регулише и неке моралне 
норме. Тако постоји Закон о заштити потрошача. По том закону 
потрошачи имају право на обавештеност (да располажу тачним 
подацима о производу) и безбедност (заштита од производа који 
угоржавају здравље и живот). Неизношењем негативних страна 
коришћења производа не би се поступало по закону. Али, оно 
што је кључно, такав поступак би био и неправедан и незаконит! 

Неодговорност је такође испољена у поступању маркетинг-ти-
ма. Прво, у продају се пушта производ чије коришћење није било 
предмет озбиљног истраживања. У реклами се позивају на ис-
куства корисника, а не на научну заједницу. Научна заједница је 
једина компетентна да процени корисност производа. Можда је 
већина корисника доживела плацебо ефекат, а не заиста право 
побољшање здравља? Поред тога, произвођачи, шаљући поруку на 
производу „посаветујте се са лекаром”, дају корисницима слику о 
свом одговорном поступању. Проблем у поруци „посаветујте се 
са лекаром...” јесте што истраживања показују да велики проценат 
људи на основу туђих добрих искустава о производу одмах купује 
исти производ, без савета лекара. На овај начин се иза спољашње 
фасаде одговорности показује неодговорност (а тиме и неетичност), 
јер не размишљају о људској природи која је таква. Корисници ће 
опет бити изложени ризику од негативних последица (негативне 
последице су негативне, без обзира на размере) због недовољног 
информисања од стране произвођача о производу. 

Кључни проблем у овом поступању јесте то што ће се део прихода 
од продаје производа одвојити за људе који болују нпр. од мултипле 
склерозе, за лек против ове болести. Ту компанија показује етич-
ност у виду добробити за оболеле од мултипле склерозе. Али на 
који начин? Тако што ће обманути кориснике производа. Да ли за 
постизање доброг циља можемо користити недозвољена средства? 
Осим тога, можемо се запитати да ли је одвајање дела прихода за 
оболеле од мултипле склерозе само јако добар плашт за прикривање 
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очекиване огромне добити коју ће произвођач остварити продајом 
производа? И долазимо до дилеме из увода овог рада. 

Да ли је у времену у којем живимо битније бити богат или мо-
рално исправан? Одговор на ову дилему, не само у овом времену, 
него у сваком, јасан је и неприкосновен. Човека чини човеком 
исправно морално поступање. Својим поступком компанија даје 
предност богатству. Ако компанија жели да поступи морално, не 
сме се, свесно, ни једно начело етике прекршити. Значи, ако ком-
панија послује етично по многим показатељима, а не поштује само 
један принцип етике, онда она не послује етично. 

Маркетинг-тим је дужан да саопшти све карактеристике свог 
производа које су од значаја за кориснике. 

Никола Анчин
„Милевин свет”,  

СТШ Милева Марић, Тител
Главни и одговорни уредник:  

Јадранака Пешти
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TEMA VII

5. БЕЛЛИСТ – МОЗАИК
БЕОГРАДСКО ЛИСТАЊЕ  

СРЕДЊОШКОЛСКИХ ЛИСТОВА

Винсент ван Гог, Аутопортрет са  
сивим филцаним шеширом (1907)



142



143

ВИКТОРИЈАНСКИ 
КОСТИМ

Путовање кроз историју костима

Друга половина XIX века је донела модне промене у којима су се, 
после утицаја антике, романтизма и револуције, појавили еле-

менти женске еманципације и који су стварали идеал нове жене. 
Нови став је захтевао елиминацију различитих подупирача сукњи 
и кринолина, тако да се појавио облик хаљине која је имала ТУР-
НИР (конструкција која је наглашавала бисту у задњем делу преко 
које је ишао шлеп хаљине). Набори хаљине су пребачени преко ове 
конструкције, струк и груди врло наглашени, тако да тело добија 
облик слова S. Уз овај нови тип хаљине је радо ношена горња одећа 
која је подсећала на мушку: реденготи, жакети, прслуци и огртачи. 

У Енглеској је изузетно велики утицај на костим имала краљица 
Викторија, по којој је и цео период добио име. Нешто строжа линија 
костима и ношење црнине за готово свима коју су преминули је главно 
обележје овог периода. Насупрот строгости овог костима, пронала-
зак анилинских боја, 1856. године, допринео је да буде прихваћена и 
одећа упадљивих боја. Викторијански костим је значајно унапредила и 
појава првих модних кућа попут модне куће Чарлса Фредерика Ворта. 

Крајем 70-их година XIX века турнир се смањује, али је силуета 
далеко од тога да олакшава покрете. Подсукња је у облику футро-
ле, украшена низом драперија. Французи овај облик фигуре зову 
„везана жена”. Нешто касније се сукња скраћује, али је цела фигура 
„тапацирана”, што би било много прикладније за украшавање на-
мештаја него женске одеће. 

Мушка мода је прихватила практичније материјале, па су свила, 
сомот, сатен замењени вуненим тканинама за одећу, а памучним 
за рубље. Одећа постаје једноставнија, практичнија и озбиљнија. 
Мушкарац XIX века је савремен и углађен. Мушку одећу одликује 
извесна трезвеност изражена у беспрекорном кроју и висококвали-
тетним тканинама. Реденгот је обавезан капут, док се за дневне и 
неформалне прилике носе жакет и смокинг. У свечаним приликама је 
био обавезан црни фрак и такве панталоне, уз белу кошуљу. Дневне 
свечаније прилике су допуштале ношење пругастих и панталона уз 
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фрак од камгарна (вунена тканина високог квалитета). Крајем XIX 
века мушке кошуље добијају дезен (пруге и туфнице). У току дана 
цилиндар се замењује полуцилиндром или меким шеширом. 

Јавља се и спортска одећа израђена од удобнијих материјала попут 
фланела, тањег твида и ребрастог сомота. Будући да је тих 70-их го-
дина XIX века постао популаран већи број спортских дисциплина, 
неформална одећа улази на мала врата. 

Викторијански стил се могао запазити у моди, као и у књижев-
ности, ликовној уметности и свим сферама живота и стварања. 

Викторијански костим

La Belle Epoque

Овај модни стил, назван још и „лепа епоха”, карактеристичан је 
за 1890. године. Из женске одеће су коначно нестали турнири, 

заједно са хоризонталним драперијама. Сукње мекано заобљавају 
бокове и падају до земље. Хаљине су биле уз врат, украшене ришем 
(богата чипкана крагна) или машном од тила. Чипка се доста ко-
ристила за украшавање. Рукави имају велике димензије, због чега 
их зову „овчији бут”. Крајем века хаљине добијају строжу форму, 
док грудњаци на њима подсећају на мушке капуте. Вечерње хаљине 
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La Belle Epoque

су ипак женственије. Женски капути доста подсећају на мушке, ¾ 
су дужине, али се носе и пелерине и огртачи. Женама је коса при-
купљена на темену, а носе и богато украшене шешире. Чарапе су 
увек црне, док се обућа шнира или копча и има релативно високу 
потпетицу. Обућа је израђена од коже или тканине. Накит се оби-
лато користи. 

Мушки костим се мења у правцу све веће употребе неформалне 
одеће. Најчешће је то комбинација жакета, пругастих панталона и 
полуцилиндра. Одело је паспулирано, високог копчања, уз ношење 
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кравата или лептир-машни. Браде се ређе носе, док су бркови и даље 
главни украс мушког лица. 

И у женској и у мушкој одећи се доста користи крзно за израду 
огртача, бунди и постава капута. Ово је један грациозан и расте-
рећен стил који негује романтику пратећи нове модне токове. 

Жанка Станојевић, професор
„Петља”, Техничка школа  
Радоје Љубичић, Ужице

Директоркa: Данијела Ненадић 
Главни и одговорни уредник:  

проф. Слађана Јањић
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ДРУГА НАГРАДА  
И НАЈБОЉА НАСЛОВНА СТРАНА НОВИНА:

„Петља”, Техничка школа Радоје Љубичић, Ужице

5. БЕЛЛИСТ - БЕОГРАДСКО ЛИСТАЊЕ  
СРЕДЊОШКОЛСКИХ ЛИСТОВА 2019/20
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СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ 
ОСТРОШКИ

Давне 1610. године у самом дну Попова поља, у селу Мркоњићи, 
рођен је Стојан Јовановић од оца Петра и мајке Анастасије. Као 

дијете је увијек био послушан и красили су га милостивост и добро-
чинство које ће га пратити читавог овоземаљског живота. Још као 
младића привлачиле су га све ствари које имају везу са Христом. Чу-
вао је често стоку по околним херцеговачким брдима и увијек је дије-
лио са сиромасима и чинио све што је угодно Господу. За то су заслуж-
ни његови родитељи који су га још од малих ногу подучавали вјери 
Христовој. У страху од Турака, његови родитељи одлуче да га пошаљу 
у манастир Завалу код његовог стрица, јеромонаха Серафима. 

Манастир Завала је имао веома учено братство и богату библио-
теку, али на младог Стојана су највећи утисак оставиле испосничке 
келије које су се налазиле у стијени изнад манастирске Цркве Ваве-
дења Пресвете Богородице. Његов бистар ум и јака вјера омогући-
ли су му да брзо овлада основним хришћанским тајнама. Прошло 
је неко вријеме и јеромонах Серафим одлучи да свог послушника, 
односно ђака, Стојана, пошаље у манастир Тврдош. Тамо се налазио 
центар Требињске епархије. Такође, ту је била и школа, изузетно мо-
наштво и богата манастирска библиотека у којој се налазило много 
тога што је привлачило младића Стојана. Монаси у Тврдошу су се 
углавном бавили преписивањем богослужбених књига и израдом 
разних црквених предмета. Након што се усавршио у духовном и 
физичком узрастању, он прима монашки чин и добија име Василије. 
Када се мало боље прилагодио монашком животу и братији, он са 
Божијим благословом прима ђаконски, а касније и свештенички 
чин. Треба нагласити да је Свети Василије живио у веома бурном 
периоду, у вријеме сукоба између двије државе и самим тим и ње-
гово служење и положај били су изложени опасностима, али опет је 
то било вријеме хајдука и ускока, и непрестаног страха. Јеромонах 
Василије неко вријеме био је у Тврдошу, а онда га је пут одвео на Це-
тиње код митрополита Мардарија, који га је мало задржао. Василију 
се није свидио став митрополита према неким стварима. Наиме, он 
је упозоравао Мардарија на јеретичку најезду, али овај није обраћао 
пуно пажње на његове ријечи. Да би оправдао себе, почео је ширити 
лажи о Василију и клеветати га. Народ је много волио Василија и 
није повјеровао у Мардаријеве ријечи. 
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Након ових дешавања, Василије се враћа у Тврдош и тамо ће до-
бити достојанство архимандрита. Није се дуго задржао, већ је одмах 
кренуо у Пећ преко Никшића и Мораве. Тамо се срео са тадашњим 
патријархом Пајсијем и испричао му црквена догађања у Црној Гори 
и Херцеговини. Замолио је за благослов да оде на Свету Гору, јер му 
је душа чезнула за Атосом и светињама као што је Хиландар. Провео 
је годину дана код светогорских отаца од којих је добио разне дарове 
и очинске савјете. Недуго затим, отпутовао је у Русију да се поклони 
многим значајним светињама. По повратку је отишао у Тврдош, али 
сада са веома богатим богослужбеним књигама и литургијским пред-
метима добијеним од рускога цара Михаила Романова. Пошто су у 
народу непрестано владали страх и паника због турских снага, овај 
заиста свети човјек обилазио је своје парохијане и свешетнике и бу-
дио у њима вјеру у Христа и савјетовао их да се не плаше, јер је и Гос-
под трпио многа страдања прије њих. На Преображење 1639. године, 
у Цркви Светог Спаса у Пећи изабран је за митрополита захумског. 
Он је наслиједио митрополита Пајсија, који је пострадао мученичком 
смрћу. Патријарх српски Гаврило је 1651. године издао синђелију – па-
тријаршку диплому – којом је митрополит Василије на управу добио 
епархију коју су чинили: Никшић, Плана, Колашиновићи и Морача. 
У то вријеме било је много римокатоличких мисионара и њихових 
сплетки, али већи су проблем правили Турци који су пљачкали ма-
настире и села. Највећи крвник је био Али-паша Ченгић. Да се не би 
изложио непријатељској сили, митрополит Василије премјешта своје 
епархијско станиште у село Попе код Никшића. 

То вријеме је најбоље описао један анонимни хроничар 1651. годи-
не: „Биједа велика и насиља су притискали нашу земљу, мени се чини 
да не бјеше тада мање озлобљење роду христијанском неголи старом 
Израиљу у Египту”. Многи историчари Светог Василија називају „древ-
ним апостолом” због чињенице коју смо већ навели, а то је да је он 
обилазио своје свештенике и парохијане и бодрио их да издрже невоље 
и опасност која је запријетила српском народу и Цркви. Оно што по-
себно велича овог свеца је то што је он у сваком човјеку видио боголико 
створење, без обзира на то да ли је он био римокатолик, муслиман или 
православац. У свима је тражио људску и сваку богоугодну врлину. Зле 
намјере које су имали поједини људи довеле су до тога да уз помоћ фал-
сификованих докумената покушају да докажу да је Свети Василије био 
приклоњен Римокатоличкој цркви. Оданост Српској цркви, а нашој 
мајци, он је доказао управо својим подвижничким животом и тридесе-
тогодишњим архијерејским дјеловањем, а и данас то потврђује као ве-
лики светитељ. Убрзо су овог великог Божијег угодника почеле да при-
влаче келије на Острогу. Жеља му је била да се пресели на Острог, што 
ће и учинити. Ту је дигао црквицу коју је посветио Ваведењу Пресвете 
Богородице као успомену на своја прва искушења и подвиге у Завали. 
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У завјештајном писму нам је објаснио историју манастира Острога 
и ту нам помиње игумана Исаију, чије су мошти спалили Турци. У 
манастиру је убрзо завладало насиље од стране кнеза Раича и Тура-
ка. Због тога 1667. године Свети Василије одлази у Пећ патријарху 
Максиму. На том путу ће га пратити Гачанин Лука Владисавић, 
отац руског дипломате Саве Владисавића. Митрополит Василије 
се пожалио патријарху на кнеза Раича који је узимао од имовине 
манастира. Патријарх ће поводом тога послати писмо кнезу по 
Светом Василију у коме проклиње свакога који покуша да узме 
од манастирске имовине. Међутим, кнез и његова породица су у 
међувремену погинули од стране дружине Баја Пивљанина. Мит-
рополит Василије 1671. године обновио је Кулу Светог Георгија, а 
те исте године 21. априла, овај заиста Божији човјек, заклопи своје 
напаћене очи и оде у наручје Господу своме. Прошло је 7 година од 
тада, а онда се Свети Василије јавио у сну игуману манастира Жупе 
и објавио му гдје се налазе његове чудотворне мошти. И заиста, 
откопаше то мјесто и нађоше га „цјелокупног и светог”. Мошти су 
положене у кивот, али су много пута премјештане са једног мјеста 
на друго због опасности од Турака. 

Култ овог светитеља веома је распрострањен у српском народу 
и шире – углавном због његовог живота, а највише због чуда која 
је учинио. О свакодневним чудима овог свеца свједоче нам монаси 
на Острогу. Житије његово написано је у вријеме напада турских 
снага на Црну Гору. Из њега сазнајемо да је живио 15 година у Горњем 
Острогу. Посебно су наглашени његови подвизи и врлине, а затим 
његово милосрђе и гостољубље. 

Данас је саграђено доста богомоља које су посвећене Светом Ва-
силију: на мјесту Ружица код планине Сињајевице, црква у Благају 
код Мостара коју је освештао митрополит Серафим 1893. године, 
црква у Мишљењу код Љубиња из 1900. године, црква у Обзовици 
код Цетиња – њу је осветио митрополит Теофан 15. октобра 1906. 
године, црква у Богдашићу код Билеће, Храм Светог Василија и Светог 
Петра Богословије у Фочи и још много богомоља широм свијета. 

Браћо и сестре, сви треба да слиједимо примјер Светог Васи-
лија и да живимо по Јеванђељу Христовом, јер само тако можемо 
у Царство Небеско. Христос и Свети Василије нас зову да идемо 
за њима. Свети Василије Острошки нас чека да се заједно са њим 
радујемо у вјечном блаженству, а на нама је шта ћемо одабрати. 

Михаило Мастиловић
„Богословско брадство”,  

Богословија Светог Петра Дабробосанског, Фоча
Главни и одговорни уредник:  
проф. Вјекослав Јовановић
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ŠTA DANAS PORUČUJU
CRTANI FILMOVI? 

Roditelji - filter kvaliteta sadržaja crtanih filmova koje gledaju njihova djeca

Crtani filmovi su nezaobilazni dio djetinjstva. Oni ne samo da animi-
raju dječake i djevojčice, već formiraju njihov odnos prema svijetu 

i imaju poučan karakter. 
Svi smo odrastali sa omiljenim junacima crtića i, svjesno ili nesvje-

sno, među njima stvarali idole. Pravili smo se važni imitirajući njihov 
hod, glas, kao i postupke. Tako smo formirali prva djetinja, nevina raz-
mišljanja, stvarali slike o životu, prijateljstvu, igri. 

Ipak, kako vrijeme odmiče, sadržaji crtanih filmova su postali sve dalji 
od namjere da oplemene dječija srca i donesu im ispravne uvide u svijet. 

U ne tako davnoj prošlosti ovi zanimljivi pokretači dječijeg razmišlja-
nja podučavali su o važnim životnim vrijednostima. Pčelica Maja nam 
je davala primjer kako, prelazeći iz radoznalog dječijeg svijeta u svijet 
odraslih, treba da razvijamo odgovornost prema svojim postupcima. 
Neizbježni Pinokio, koji se iz lektire iz najranijih razreda preselio u 
crtani film, naučio nas je da su u laži kratke noge i da samo iskrenošću i 
poštenjem možemo postati dobri ljudi. Družeći se sa Ružnim Pačetom 
i Slonićem Dambom, saznali smo da je okej biti različit, kao i da je okej 
prihvatiti i voljeti sebe onakvim kakav jesi. Ima još i onih crtaća koji su 
nam ukazivali na vrijednost prijateljstva, kao i na to koliko ljubav može 
biti velika i jaka, i mijenjati svijet. 

Međutim, danas su crtani filmovi puni izmijenjenih slika stvarnosti 
i loših poruka. Pojavljaju se sadržaji u kojima nasilje predstavlja jedini 
izlaz iz različitih problema. Sreću se i dobri i loši junaci koji su nagrađeni 
ili kažnjavani zbog počinjenog nasilja… Sama činjenica da se nasilje ne 
sankcioniše ili na bilo koji drugi način ne odobrava, loše utiče na dječije 
ponašanje i proces socijalizacije. Na prvom mjestu po skorijim istraži-
vanjima, najštetniji crtani za decu je "Maša i medved". Njegova glavna 
junjakinja Maša loše se ponaša (čini pakosti, ima neprimjerenu gestiku-
laciju). Naučnici kažu da se to sve više odražava na djecu, tako što misle 
da je to ponašanje normalno. Drugo istraživanje je pokazalo da dječije 
televizijske emisije u trajanju od jednoga sata, u prosjeku prikazuju čak 26 
scena nasilja. "Lego Ninjago" jedan je od onih crtanih u kome nasilje nije 
prikazano na humorističan način, već djecu uči da je nasilje potrebno da 
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bi bili sigurni. "Naruto" je jedan od mnogih čije scene pretežno prikazuju 
nasilje. Takođe, istraživanje je pokazalo da crtani "Skubi Du" uzrokuje loš 
san kod djece. I crtani kao što su "Tom i Džeri", "Sunđer Bob" ili "Simpso-
novi" sadrže epizode s neprimjerenim ponašanjem i rječnikom junaka. 

Ovakav sadržaj razvija maštu u pogrešnom pravcu, stvara iskrivljenu 
sliku stvarnosti i budi agresivnost. Kao model ponašanja u igri djeca 
oponašaju ratnike i borce koji su nasilni i ne moraju biti pozitivni ljudi. 
To ih spriječava da razmišljaju zrelo, ne razvijaju emocionalnu inteligen-
ciju kao ni samopouzdanje. Pod uticajem crtaća djeca često scene iz njih 
ispoljavaju u svakodnevnom životu. Postaju pasivna, nezainteresovana i 
odbijaju da budu dio onoga što odstupa od epizoda njihovih omiljenih 
crtanih filmova. Dok su jos mali, počnu razvijati nepostojeći jezik i odbi-
jaju da komuniciraju u stvarnom svijetu. Takav primjer daje poznati crtać 
"Teletabisi" koji je već uzrokovao psihičke probleme kod djece u uzrastu 
od dvije ili tri godine. Djeca požele samo ´uskočiti´ u rupu i pojaviti se 
tamo u njihovom bezbrižnom, nestvarnom svijetu, baš kao što to rade 
likovi ovog crtanog. 

Ko je odgovoran za sadržaje koji se nude, za učestalost njihovog 
pojavljivanja u medijima? ! Što je cilj ovakvih sadržaja, bilo na kanalima 
poput Cartoon network ili na glavnim medijima, u vrijeme neposredno 
pred spavanje? 

Nekada bismo odgledali crtani film u 7. 15, a onda zadovoljni, polu-
pospani, otišli na spavanje. 

A danas? Imaju li djeca mirne snove? ! Nameće se odgovor da treba 
uspostaviti ozbiljnu kontrolu nad onim što se djeci nudi, počevši od toga 
što mediji smatraju adekvatnim sadržajima, pa do toga što je suština i 
ideja nekog crtanog filma. Junaci koji ih ohrabruju u pomaganju i saradnji 
sa drugima, mogu poboljšati ponašanje u svim uzrastima. Stoga bi djeci 
trebalo jasno pokazati ko su stvarni junaci sa istinskim vrijednostima i 
predočiti im da ti zanimljivi sadržaji jos uvijek postoje. 

Ivana Lučev
„Eho”, Gimnazija Kotor
Direktor: Božo Perović

Glavni i odgovorni urednik:  
prof. Sonja Golub-Klenak
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CRTANI FILMOVI 
DANAS

Dr psihologije (psihoterapeut) Julijana Cicović Maslovar

O uticaju crtanih filmova na djecu razgovarali smo i sa psihologom Julijanom 
Cicović Maslovar koja je o njihovom sadržaju rekla:

”Generalno, mislim da danas, kao i ranije, postoje crtani filmovi čiji 
je sadržaj prilagođen djetetovim razvojnim karakteristikama i po-

trebama, kao i oni čiji sadržaji mogu imati više štete nego koristi za dijete. 
Jedino što je broj crtanih filmova danas, posredstvom interneta i velikog 
broja stranih kanala, mnogo veći nego nekada, a time je veća i mogućnost 
odabira onih crtaća čiji su sadržaji podsticajni za dječiji razvoj. 

Prije nekoliko godina na našim televizijama bili su aktuelni crtani fil-
movi koji dolaze iz istočnih zemalja (Dragonball, Bakugan, Pokemoni). Ne 
znam da li ih još uvijek emituju, ali mislim da je njihova svrhovitost vrlo 
upitna, ne samo zbog toga što njihov sadržaj obiluje scenama borbe i nasilja, 
i šalje samo jednu poruku, da jači pobjeđuju, nego i zbog toga što ima dosta 
specifičnih elemenata kulture iz koje potiču i mislim da našoj djeci teško 
mogu biti razumljivi.”

Kada je riječ o uticaju crtanih filmova na formiranje svijesti kod djeteta, 
istakla je da im je uloga prvenstveno da zabave djecu i omoguće roditelji-
ma da se posvete nekim drugim zadacima ili odmoru, ili, kako bi poznati 
beogradski psihoterapeut Zoran Milivojević rekao, da su crtani filmovi 
moderne bebisiterke. 

Ipak, ako su im djeca svakodnevno više sati izložena, njihovo dejstvo 
može biti dvostruko, u zavisnosti od sadržaja. 

Srećom, postoje crtani filmovi koji su primjereni djeci, koji imaju svoj 
tok i radnju i uče djecu moralnim kvalitetima i vrlinama, važnosti njego-
vanja nekih bitnih odnosa (prijateljstva, odnosa među braćom i sestrama). 
Takvi crtani mogu podstaći i razvoj nekih kognitivnih i intelektualnih spo-
sobnosti, kao npr. koncentracije, razumijevanja, pamćenja. 

S druge strane, crtani filmovi koji obiluju agresivnim i nasilnim sadrža-
jima imaju negativan uticaj na dijete. Taj negativan uticaj se ogleda najčešće 
u tome da se djeca desenzitiziraju (postaju neosjetljiva) na scene nasilja, 
tako da i u stvarnom životu ne osjećaju nikakvu nelagodnost zbog bilo 
kog oblika nasilja koje se dešava oko njih. Posljedica toga je da u stvarnom 
životu postaju neosjetljiva na tuđu bol i tugu, tj. ne razvijaju empatiju, sa-
osjećanje, što je neophodno za zdrave odnose u društvu. A kod neke djece 



155

OGLEDALO

koja su senzibilnija, posljedice mogu biti i problem sa spavanjem, košmarni 
i uznemirujući snovi. Na internetu je dostupno puno informacija o rezulta-
tima različitih studija na ovu temu, a nedavno je jedna višegodišnja studija 
Američke asocijacije pedijatara potvrdila da djeca koja pretjerano gledaju 
crtane filmove postaju nervozna, agresivna i neposlušna. 

I bez obzira na kvalitet sadržaja crtanih filmova, pretjerano gledanje 
može imati zdravstvene posljedice za dijete, npr. slabljenje vida, probleme 
sa kičmom, a kod djece mlađe od tri godine to može značajno uticati na 
zastoj u razvoju govora, jer je to pasivna aktivnost kod koje ne postoji inte-
rakcija neophodna za pravilan razvoj govora. 

Još jedan problem je što djeca sebe često poistovjećuju sa likovima iz crta-
nih filmova. Ti likovi, kako smo već rekli, nerijetko su vrlo agresivni, a imaju 
i neke neobične moći (mogu da lete, ispaljuju paukovu mrežu iz ruku, bacaju 
munje), te su potpuno neadekvatni za identifikaciju. Kako je jedna od zna-
čajnih odlika mišljenja djeteta u najranijem, predškolskom, uzrastu tzv. ma-
gijsko mišljenje, oni lako požele i povjeruju da mogu da budu takvi kakvi su 
junaci crtaća, pa je bilo primjera vrlo opasnih posljedica tog poistovjećivanja. 

Na pitanje kako djeci ponuditi odgovarajuće sadržaje crtaća i ko je odgo-
voran za njih, dobili smo sljedeći odgovor:

Najveća odgovornost u ovoj priči je svakako na onima koji uređuju 
dječije programe na televiziji, kao i roditelja djece koja te programe prate. 

Televizijske kuće bi trebalo da imaju stručne timove ili bar da angažuju 
stručne ljude koji bi ukazivali urednicima tih programa na to šta je adekvat-
no da se prikaže i pravili selekciju crtanih filmova prema tome koliko su 
prilagođeni određenom uzrastu i koliko su podsticajni za razvoj, kao i da 
cenzurišu one koji mogu imati negativne posljedice. 

Na individualnom planu roditelji mogu dosta doprinijeti da crtani film 
bude i zabavna i edukativna aktivnost za dijete, time što će izbor prilagoditi 
djetetovom uzrastu i odabrati one sadržaje koji nose pozitivne vrjednosne 
i moralne poruke. 

Roditelji treba da znaju da je dominantan oblik učenja u predškolskom 
uzrastu tzv. učenje po modelu, što znači da su djeca tog uzrasta sklona 
da”kopiraju” ponašanje osoba (ili likova) iz njihove sredine, koji su im 
značajni. I oni to rade potpuno nekritički, što je razumljivo za njihovu dob 
i iskustvo. Ali, za roditelje to treba da znači da su oni odgovorni za”modele” 
koje plasiraju djetetu, te da je neophodno da budu”filter” kvaliteta sadržaja 
koji dolaze do njihove djece i da odabiraju crtane filmove čiji su junaci pri-
mer od kog žele da njihovo dijete uči. 

U tom smislu je značajno i da gledanje crtanog filma bude, na neki na-
čin, interaktivna aktivnost, u kojoj će roditelj uzeti aktivno učešće u inter-
pretaciji crtaća, komentarišući sa djetetom radnju i likove, i pomoći djetetu 
u razdvajanju granice između imaginarnog i stvarnog života. 

Moja preporuka roditeljima bi bila da češće omoguće djeci da samo slu-
šaju audio snimke bajki i priča za djecu. To će ih isto zabaviti, a takav način 
primanja sadržaja imaće neuporedivo veći uticaj na djetetov intelektualni 
razvoj, razvoj mašte i kreativnosti. 
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Profesorica filozofije Paula Petričević

Profesorica filozofije Paula Petričević, potvrdila nam je da crtani filmovi 
imaju značajan uticaj na socijalizaciju djece, kao i da njihovi osavremenjeni 
sadržaji pomažu da se prevaziđu stereotipi iz prošlosti. Ipak, istakla je i za-
brinjavajuće prisustvo nasilja u njima, kao i značajan uticaj koji može imati 
Medijska pismenost kao predmet sa čijim sadržajima bi trebalo upoznavati 
djecu još od osnovne škole. 

Njeno mišljenje donosimo u cjelini:

Crtani filmovi dio su šire popularne kulture koja putem masmedija 
oblikuje najmlađe, kroz zabavu ih uvodeći u društveno prihvatljive 

i poželjne oblike ponašanja i uloge koje će u društvu imati. Kao važan 
faktor socijalizacije crtani filmovi”štimuju” mlade prema ključu u kome 
funkcioniše globalno društvo 21. vijeka. U tom smislu, sadržaj crtanih 
fimova je od izuzetne važnosti jer će tu sadržinu djeca reprodukovati u 
percepciji svijeta i sebe u tom svijetu, od svog vrtića do vrtića u koji će 
jednog dana voditi svoju djecu ili unuke. Sadržina crtanih filmova koje 
gledaju moja djeca izuzetno je raznovrsna. Ono što mogu da primjetim to 
je da su kvalitet i komleksnost crtanih filmova u velikoj mjeri unaprijeđeni 
i da je tradicionalna distribucija uloga – poput onih rodnih – doživjela 
svoju kritičku transformaciju. Djevojčicama je danas na raspolaganju širok 
spektar aktivnih i autonomnih uzora poput Lize Simpson, Meride, Vajane, 
Princeze Mononoke i drugih, koje više ne čekaju u kulama od slonovače da 
budu spašene od strane princa na bijelom konju za koga će se na predvidlji-
vom srećnom kraju udati i tako ispuniti svoju nekada primarnu društvenu 
ulogu, već su to moćne, odvažne, neposlušne i maštovite cure koje same 
upravljaju svojom sudbinom. Naravno, veliki je broj crtanih filmova i serija 
koje i dalje funkcionišu po ustaljenim, stereotipnim obrascima potrošačkog 
društva, ukrašenih sladunjavom”shimmer & shine” ornamentikom. 

Svakako, ono što je u najvećoj mjeri zabrinjavajuće jeste prisustvo velike 
količine nasilja u crtanim filmovima, što doprinosi normalizacji ovog druš-
tveno nepoželjnog i neprihvatljivog načina ponašanja. Brojni crtani filmovi 
promovišu nasilje, poput”Lige pravednika”, kao i bizarni i često zastrašujući 
vid humora koji uz to ide, poput”Sandžej i Krega”, ali i nekih epizoda”Sunđer 
Boba”. Zato je neophodna prije svega roditeljska kontrola, kako u pogledu 
odabira crtanih filmova, tako i u količini vremena kojeg djeca provode gle-
dajući ih. Medijska pismenost kao vještina koju valja početi savladavati još 
u osnovnoj školi, puno bi i djeci i roditeljima pomogla u tome. 

„Eho”, Gimnazija Kotor
Direktor: Božo Perović

Glavni i odgovorni urednik:  
prof. Sonja Golub-Klenak
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Није пуно времена прошло откако је откуцала поноћ. Или сам 
бар слутила да је тако. Часовник никада није ни постојао 

на мом зиду, а и зашто би, само би ми уносио немир и вечито 
ме пожуривао и ограничавао. Можда би ме чак и језа обузела 
слушајући његов звук. Није било потребе за додатним страхом. 
Ноћ ми одавно није била омиљени део двадесетчетворочасовне 
целине. Немир који сам осећала након заласка сунца није био 
један од оних свакодневних, уобичајених брига, попут неурађе-
ног домаћег задатка или лоше оцене у школи. Овај као да ми 
није дозвољавао да од њега побегнем, а сам ме није напуштао. 
Био је ближи дефиницији страха и све ми се више чинило да се 
из ноћи у ноћ појачава његова снага. Нисам га могла поредити 
са дечијим страховима од мрака, непознатих сила или фантас-
тичних бића из филмова и серија. Понекад бих тако седела на 
ивици кревета и, посматрајући Месец, покушавала да његову 
светлост пренесем у себе. Трудила бих се да призовем позитивне 
мисли, али, од црнила неба и читаве атмосфере, оне као да су 
тешко проналазиле пут до мене. Безуспешни су били покушаји 
да лаганом музиком са грамофона пружим себи мир који ми је 
био потребан како бих заспала. Сан ми није лако долазио на очи, 
тако да нисам могла да се изгубим у сновима и одупрем стварном 
свету своје собе. У тим тренуцима је нисам волела. Личила ми је 
на тамницу у којој сам морала да будем. Светлост коју је, обоје-
на у топле боје, иначе имала, као да је нестајала појавом првих 
звезда на небу. Била сам сама са лампом која је сијала жуто и 
чинила да сенке на зидовима почну да играју свој сабласни плес. 
Сваки предмет у соби ми је постајао непријатељ и све сам се више 
увлачила под јорган правећи штит од непознатог противника. 
Одбројавајући секунде, терала сам себе да ведрије мислим, али 
како ми то, по ко зна који пут, није полазило за руком, морала 
сам да се препустим времену. Знала сам да немам где да побег-
нем иако сам то очајнички желела. Кроз прозор се ушуњавала 
блага месечева сребрнкаста светлост и донекле ме охрабривала 
да поново погледам напоље, што сам и урадила. Милујући ме 
као пријатељ у овим немилим тренуцима, одлучила сам да јој 
се више посветим и да она постане једино на шта ћу обраћати 
пажњу док ме сан не ухвати. 
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И док ми у глави одзвањају чувени Чорбини „Месец сија, илу-
зија...”, постајем свесна да можда могу да променим тачку гледишта 
ако довољно напора уложим у то. И можда, некада, када поново 
будем говорила о свом неком другом страху, управо ноћ буде та која 
ће ми пружати утеху и спас. Док се то не деси, вероваћу у светлост 
Месеца и пуштаћу му да се о мени брине, не потискујући немир, већ 
га препуштајући небу да га однесе у неповрат, што даље од мог кутка. 

Ирина Петровић
„Гимназијалац”, Гимназија Свети Сава, Пожега

Директор: Иван Драшкић
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ТРЕЋА НАГРАДА: „Гимназијалац”,  
Гимназија Свети Сава, Пожега

5. БЕЛЛИСТ - БЕОГРАДСКО ЛИСТАЊЕ  
СРЕДЊОШКОЛСКИХ ЛИСТОВА 2019/20
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УМЕТНИЧКИ ПРОФИЛ 
ЈОЗЕФА К. 

„Процес”- једно од најуспешнију дела светске књижевности и 
роман који је заувек померио границе и учинио наше виђење 

жовота другачијим или неуспелим причама о сасвим обичном чо-
веку ( Јозефу К.) која је апсурдна. Ко је уопште Јозефу К. Зашто нам 
се прича о његовом животу нуди у роману? 

Сам роман и његов садржај нису довољни за разумевање дела и 
живоја Јозефу К. Потребно је да о томе сами размислимо. Зато је 
ово дело непроцењиво. Не сервира нам одговоре и не намеће нам 
пишчево мошљење, већ на здрав начин подстиче наше. Свест о жи-
воту и себи као најбитнијем делу свог живота, појединац треба да 
озгради ам, јер ће једино на тај начин доспети до истине, за коју се 
често каже да је стуб и смисао нашег постојања. Тумачење пофила 
Јозефу К. је комплексан и и исцрпљујући процес, не зато што сви 
доживљамо његов лик на другачији начин, већ зато што се ради о 
фигури која представља саму суштину наших живота. Иако је у ро-
ману присутно приповедање у трећем лицу, што је одлика романа 
са свезнајућим приповедачима, то овде није случај. 

Приповедач зна и само види Јозефа, док о другима наслућује и 
говори са несигурношћу. Сви ликови, грађевине, предмети повеза-
ни су са њим. Он учествује у свим збивањима у роману. Због свега 
тога стичемо утисак да се ради о роману лика, а да је приповедач 
сам Јозефу К. 

Детатаљном анализом долазимо до следећих схватања. Целокуп-
ни роман заправо представља унутрашњи свет Јозефу К. Суд који 
му се јавља на разним местима јесте суд сопствене душе, која је 
присутна у свима нама. Сви ликови који се појављују у делу су има-
гинарни и представљају сегмент Јозефовог карактера. Адвокат 
представља онај сегмент који се опире признању греха. Он је болес-
тан и мршав јер је и порицање нејако, имрцварено пустим надањи-
ма и лажним представама. Болничарка Лени оличава примамљиви 
де греха, онај део који све нас наводи да згрешимо. Све се дешава с 
разлогом, чак и грех, иначе нико не би себе излагао узимању залогаја 
забрањеног воћа. Увек постоји разлог. А тај разлог оличава Лени. 
Он лечи адвоката и тиме се показује да разлог греха предупире 
порицање и негирање. Увек је тако. Рационалну страну линости 
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Јозефу К. представља трговац Блок. Рационалност заиста и јесте као 
трговина. Вагамо, меримо, размишљамо и најбитније од свега- не 
укључујемо среце. Сликар Титорели, а друге стране, оличава ира-
ционални део личности. Уметност може и јесте наш најбољи поку-
шај да се повежемо с душом и с Богом. Дело је оавјено мрачним 
тоном и празнином, јер је и сам Јозефу К такав. 

Да ли је он заправо крив? Да, јесте крив, а кривица је присутна 
на моралном плану. Не постоји суд у стварном свету за такву кри-
вицу, због тога је он у овом делу имагинаран и не представља ништа 
друго но душу. Душа је спона с Богом и не дозвиљављ Јозефу К. да 
се повеже с истим, због чега је неиспуњен и промљшен. Шта је све 
његова кривица? Првенствено примећујемо да је он анониман, јер 
се не открива његово презиме у целини, већ само почетно слово. 
Такав је заправо зато што је празан и бежи од своје суштине. Није 
срдачан, не успева да се саосети са собом и са другим ликовима, 
егоиста је и велики усамљеник, живи сам. Кривица лежу и у томе 
што не познаје систем у коме живи, иако је уклопљен у друштво. То 
је трагична суштина многих људи. Јозеф је живео тако све док му 
свештеник није отворио очи испричавши му причу о човеку који је 
чекао испред врата свог живота. Он не познаје основне законе жи-
вота и живи пасивно. Ето, у томе је згрешио и због тога је ухапшен. 

Битан је тренутак кад Јозеф К. отпушта свог адвоката. Тада се он 
заправо суочава са својом кривицом и престаје да негира и поништа-
ва. После годину дана од оптужбе, Јозефа К. одводе у каменолом где 
је одлучено да пресуда буде ивршена. Ту се и крије кључ алегорије 
којом је прожето читаво дело. Двосекли нож, којом бива прободен 
и који је окрнут два пута у његовом телу представља разрешење. 
Убиство Јозефа није буквално, већ симболише смрт старе, празне 
и зарђале личности и рађање нове. Мршав човек који светли и који 
се јавља у том тренутку претстваља ту личност, која је запостављена 
и игнорсана током читавог њеног живота. 

Сви ми на рођењу добијамо исте поклоне. Поклоне који су за-
право наше средство за успех у животу. Многи људи не отпакују те 
поклоне и живе промашен и празан живот. О томе говори „Пороцес”. 

Марко Стојановић
„Искра”, Гимназија, Пирот

Директор: Братисав Крстић
Главни и одговорни уредник: 

проф. Сузана Јовановић
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TEMA VIII

ТЕЗА
АНТИТЕЗА
СИНТЕЗА

Егон Шиле, Аутопортрет са раширеним прстима (1911)
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НЕБЕСКОПЛАВА

(Сави Шумановићу)

 Своју сам меланхолију
пламеним бојама гасио, 
својој браћи на платну

мишице и лица
од камених громада тесао, 

утробу и вене
мермером облагао, 
четкицом и руком, 
знојем и муком –

оклоп вајао. 
Да њихове душе, 
самотне и благе, 

не ране гласови зли –
збијени у крдо. 

Да оно што гура и множи
одбије тврдо. 

 
Оног јутра кад ми се, 

од силине бола, 
крвавобакарна у утробу слила –

погледах ка небу:
тад се моја сена

са небескоплавом стопила. 
Моју сремску равницу
Светлост  је озарила. 

Па иако болна –
то је – хармонија била. 

Маја Стокин
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СА МАРГИНЕ

У свакој књизи оловка… 
Подвучене речи
светле као есенција
свега оног
што би читајући
требало да се стопи, 
у крв се слије, 
леком да оснажи. 
Из сваког титраја песма
излетела би
из уздаха и осмеха, 
у реч срасла
на срце да се привије
рану мелемом да вида. 

Маја Стокин
Професорка српског језика и књижевности
Карловчка гимназија, Сремски Карловци
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VOJNIKOVA 
D J E V O J K A

U jednom gradu
U jednoj zapuštenoj ulici
U tamnoj sobi
Na krevetu
Ispuštena ruža
Pored kreveta kleči djevojka s vlažnim 
dlanovima na licu
Pored nje kleči noć
Zatim se noć pridigne 
U tišini dođe dan
i klekne šutljiv 
pored djevojke

Ode dan a klekne noć
Pa opet dan
I tako dugo, dugo
Dugo… 

Ali jednom djevojka ispruži ruku
Osloni se na rame dana što je klečao
pored nje
Uspravi se i izađe na ulicu
Na njenom licu osmijeh
Poklonit će ga prvom prolazniku

Daleko od te djevojke
Te ulice
Daleko na jednoj livadi zarasloj 
u visoku travu

Ispružen na zemlji 
jedan čovjek postade 
dio krajolika

Dino Međedović
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NASLIJEĐE

Malodušno čini se 
postrojiti knjige u vitrine, 
zato ih puštam da okrilate, 
te: Matice srpske, 
Matice hrvatske. 

Sada, 
kad sam silno vrijeme potratio, 
peče me jedna suza
koja čeka da padne na postelju, 
spremljenu u najbližem kutu sobe, 
gdje jastukom pernatim dugo mi je nasrtati
na noć izgužvanu nad mojom polovinom planete. 

Dino Međedović
Profesor bosanskog jezika i književnosti
Gimnazije Meša Selimović, Tuzla
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KADA UMIRU 
MALI LJUDI… 

Kada umiru mali ljudi,  
umiru tiho i bez velike pompe,  
uz par jecaja svojih najbližih i par odjeka zvona lokalne crkve,  
i par hiljada za parcelu koju njihova djeca nemaju da plate,  
bez prenosa na nacionalnoj televiziji u udarnom terminu 
i narodne povorke pune korumpiranih političara i religioznih tajkuna.  
Umiru uz ručak za familiju i par komšija 
i komentare „bio je dobar čovjek” i „šteta, ode mlad”. 

Kada umiru mali ljudi,  
umiru tiho i bez velike pompe,  
uz par posljednjih pozdrava u lokalnim novinama koje više niko i ne 
čita,  
bez džambo-plakata studentske podrške na banjalučkim kampusima,  
bez onog: „Ozdravi nam brzo, predsjedniče!” 
A predsjednik još nije nabavio vakcine njihovim roditeljima,  
a ono što jeste – podijelio je svojoj djeci, kumovima, rođacima,  
poslanicima, direktorima,  
njihovim ženama, snahama, daidžama i sličnim parazitima. 

Kada umiru mali ljudi, umiru tiho i bez velike pompe,  
bez R. I. P. na Fejsbuku i milenijalskog hajpa na instagram-storijima.  
Umiru kao broj u centralnom dnevniku RT RS-a,  
Federalne, BH RT-a, FACE-a… Ma, kao da je bitno kojem.  
Umiru bez premijerovih respiratora o kojima više niko i ne priča,  
jer je to nama bilo smiješno sve dok nismo oplakali.  
Sve dok nismo oplakali, a tek ćemo plakati. 

Umiru tiho… 

i bez velike pompe… 

uz par jecaja naših najbližih… 

Nikola Lero 
Diplomirani pravnik, Bijeljina
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СУНЦЕ НАШЕГ ДАНА

Залеђени човек
Замрзнутог погледа

Смрзнутих руку, 
Откључава зарђало срце. 

Камена комора
Испушта оксидисану плазму. 

Божанско стопало обрасло трњем
Забравило ход. 

Стаклено око снима
Пад душе у тартарски ад. 
Неми јецај налик крику

Испушта шум. 

Ниоткуда светла. 
Утрнуо топли траг. 

Све и свја - магма мрака. 
Крилата Никта, 

Бруји веслима рептила. 
Обневидела анима
Кида своју тачку -

Место зачећа. 
Махнито расипа перлe емоција, 

Трзајући наду. 

К’о јато црних птица, 
Лети у аветињски бестраг. 

Кроз страшни хук, 
Занеме мук. 

„Где неста све?” -
Пита се Луцифер. 
Зашто остах сам? 

Па и мени је потребан зрак! 
О Адаме, што утули последњи плам? 

Љиља Маловић
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М И Г Р А Ц И Ј Е

Свемоћни Неко, чији је ехо – Нико, 
Меље Геју у прах, а њену црну, белу, 
Жуту, и претеклу црвену децу, 
Сабија у крвав траг, у свој змијски свлак. 

Безимене звери кидају земну кору, 
Ждерући корен и цват. 
Пијано – жедни испијају
Последњу водену кап! 

Узалуд Деметра излива очну слуз, 
Јер ћудљиво-милосрдни Зевс, више није ту. 
Ни Персефона не слива цветни луг, 
Јер Хад јој поста вечни друг. 

„Нека пустош буде„! -рече кибер маг. 
Вас - дух, силни Еол и нежни Зефир, 
Уздарје даха и пулс живота, 
Сувишан поста, као штошта. 

Па и ватра што светли у сјају Аполона, 
Боље да тиња у сенци неона. 
Обескорењени Антеј, без снаге оста, 
И лак плен нових могула поста. 

Љиља Маловић 
Професорка филозофије
VI београдска гимназија, 
Београд
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VLASTELIN VLAHO 
FAĐONI BUKOVAC

Živi se duhom. 
Sve ostalo pripašće smrti. 

Albreht Direr

Srećna posljedica jednog anonimnog brodoloma od prije dva vijeka bilo 
je rođenje slikara Vlaha Bukovca: otvoreno more bacilo je trabakulu 

njegovog djeda, ribara Đuzepea Fađonija, na sprud cavtatske uvale, pa se 
brodolomnik zauvijek usidrio u tom ljupkom gradiću, uređenom kao kutija 
od starog srebra. Na taj naćin se začela posebna i važna sudbina jednog 
rasnog Evropejca, potomka pomenutoga pomorca, rodonačelnika šarolike 
italijanske zadruge koja se srećno umnožila i u Vlahu dostigla svoj vrhunac. 

Otac velikog slikara zvao se Augustin, i na prvom mjestu bio je pustolov 
a na posljednjem ono što je imalo da ga hrani: obućar. Gajio je i svilene 
bube, učeći se i od njih životu, provjeravajući drevni nauk da strpljenje i 
trud od dudovog lišća prave svilu, tu „pređu nad pređama”. Dakle, veoma 
je koloritna sudbina zemaljskog oca Vlaha Fađonija Bukovca (prezime 
Bukovac morao je da pristane da „dobije”, na politički pritisak nove 
otadžbine Hrvatske, tek pošto je izrastao u znamenitog slikara - inače, to 
je doslovan prevod značenja njegovog prezimena za bukovinu, bukvu). 

Vlaho Bukovac je rođen 1855. godine, u Cavtatu, u „jutro maga”. 
Umro je 1922, u Pragu, prijestonici alhemičara, tom gradu premreženom 
mističnim ukrštajem sumpora i žive, u kojem je poživio od 1903. godine 
do smrti. Bjegunac od provincijalne tjesnogrudosti domaćeg svijeta, u 
tuđini je zaslužio emigrantsko grobno stanište. Nošen talasima sudbine, 
kao i njegov otac Augustin, trajno se usidrio daleko i od jedne i od druge 
domovine, i daleko od mora. Bukovac počiva u srcu Evrope, pridružen 
argonautskom ansamblu iskorijenjenih i neusađenih pripadnika familije 
apatrida, koja je dala još jednog važnog slikara da slavi ljepotu i sreću, 
pobuđivanog jedino blagostima svekolikog nasljeđa tog starog kontinenta. 

Kao dječak neprobuđene i neusmjerene snage, Vlaho je, sigurno, po 
krčmama na rivi u Cavtatu razabirao doskočice i opore kuplete pijanih 
marinaja, koji se rđavo i nezgrapno snalaze u poslovima na kopnu („Pođi u 
mornare, koji i crve vare”). Taj sirenski opojni glas pučine zacijelo je mamio 
i njega, ali familiju Fađoni more nije htjelo, od početka. „Fađonima kao da 
nije bilo suđeno more”, zabilježio je kasnije. Ali, upravo je morem dospio 
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do San Franciska, gdje je otišao „u svoga dunda”, i rano počeo da posmatra 
okeanski vidik i stiče uvid u zapletene stvari Svijeta. 

Dječaka prefinjenog, gosparskog izgleda koji je odskakao i izuzimao 
se od ostalih (najvjerovatnije, zahvaljujući isijavanju otmjenog diskretnog 
plamena duboke posvećenosti višem cilju), sam njegov otac je izrana 
nazvao: Vlastelin. To da mu je sin rođen „s košuljicom” nije promaklo 
Augustinu (mnogim očevima znamenitih jeste), pa je i ovim nadimkom 
njegov roditelj naslutio povlašćenu, vlasteosku sudbinu tog „senjora” koga 
je Bog, kao i Njegoša, „nad milionima dušom i tijelom uzvisio”. 

Ćaće, dundo, none, sestra Lucija, teta Bože, mati „vlaška madona” 
(„Moja majka Marija, od Perića, neobično lijepa, ogrnuta indijskim šalom”, 
piše njen znameniti sin-ljubimac), svi oni ga, ipak, nijesu dovoljno štitili 
od neumoljivosti svijeta i vlastite preosetljivosti kojom je bio i nagrađen i 
kažnjen. Da jesu, ne bi napisao: „Uvijek čujem: La correga il proprio figlio! 
Popraviti toga dječaka!” Njegova neprestana muka narasta uporedo sa 
strašću popravljanja, stvaralačkog usuda svođenja na bitne, jedinstvene 
obrise oblika, uzaludnog takmičenja sa savršenstvom, nerelativnim. „Uvijek 
sam se bojao da mi ne kažu da nijesam ni za šta”, napisao je u knjizi Moj 
život, na kraju ovozemaljskog puta kad se isprežu konji iz kočije, i kad se 
potpuno rascvjetao njegov pupoljak poniznosti, s pomirenom sviješću o 
„neizmjernom našem ništavilu pred Bogom”. La correga! Taj strogi nalog 
uvijek su čula oba Vlaha - i mladi i stari. Mladi „nevježa” je jednom, u 
lakoj svijesti o nemoći početnika, gestom samokontrole, pružio svoju 
kičicu profesoru Kabanelu u Parizu da mu popravi što se ima popraviti, 
da koriguje djelo svoga smjernog šegrta, zapamtivši tada i zauvijek savjet 
staroga majstora: „Mladi kolega, samo radite pažljivo i iskreno!”

„Hodi ti u tvoje mame, uvijek bi mi rekla”, piše Vlaho nostalgično, uve-
liko već „zauzet umiranjem”, u slutnji odlaska. „Nikad nijesam vjerovao 
da ću do nečega dotjerati”, zapisao je Bukovac u memoarima. Nije mogao 
znati dubinsku sinhronologiju dva raznolika događaja, svoga i tuđega: 
nezadovoljan što će mu sin „u slikare”, otac je bacio novac Marku Šagalu 
„za prve dane” s prozora, a Mark ga je s gorčinom skupljao po prašini, 
postiđen opakom i niskom radoznalošću svjetine pred tim biblijskim 
prizorom vječnog sukoba Oca i Sina. A Vlahovi ukućani - ti plemeniti i 
umjetnosti načelno skloni mediteranci svetoga srca - dodavali su snagu 
njegovim slabim jedrima savršeno lojalno („Moj ćaće se ponosio mojom 
rabotom”). Zato je i stekao - vidimo, ne samo svojom zaslugom - neza-
mršenu, nekonfliktnu prirodu u ljubavi stvorenog i jedva čekanog djeteta 
koje je, ne mnogo docnije, postalo „čovjek američke nonšalantnosti i 
francuskog šarma”. Ali, prije nego što je to postao, na osnovu gospodstva 
geniture koje je iznad svakog prava klase, priznao je (sjećajući se muka 
probijanja, kad je mnogo puta morao da uvuče u se i dušu i kandže). 
„Amerika je tvrda i oštra škola.” Borbi i muževnosti ga je naučila upravo 
ta predvodnička nacija, vitalni konglomerat rasa. 
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Vlaho Bukovac, ta ozarena priroda, živio je među dobrohotnim duho-
vima Mediterana krotke naravi, uvijek okružen lijepim ženama i u kući i 
van kuće - u predjelima osvijetljenim danju suncem a noću mjesečinom 
i lukijernama („Žene su me oduvijek gnjavile, i još i kao dijete ljubile”). 
Nije bio osoba tvrdo zatvorena, i ta nenatrunjenost gorčinom prema 
svijetu očita je na njegovim slikama potpuno jasno i izričito. „Mali moj 
Cavtat - da ga poneseš dlanom”, opisuje on svoj lazurni gradić poslije 
grozničavih lutanja kroz zastrašujuće šume nebodera i duboke kanjone 
Njujorka. U rodnom mjestu boravio je udobno, potpuno posvećen „ženi 
i djeci, gnijezdu svome”. Gdje su bili istinski graničnici tog posvećenog 
porodičnog zabrana, danas je teško i nekorisno znati. Je li bio srećan 
koliko je zasluživao, ni to sad više nije važno. Sasvim je mogućno, i pri-
rodno, i oštrijem oku blisko, da je upravo on - od Boga dani i vanrednom 
darovitošću obilježeni od ranih dana - stavljao kamfor u jastuk protiv 
nemira i paničnih nesanica. Iako se, vjerovatno, napatila njegova lijepa 
duša, ta patnja ga nije prozlila kao ni sve patricije - omudrala ga je u 
biblijskom smislu riječi i skinula mu rđu sa srca, ako ju je imao. „Ko se 
jednom srio s Bukovcem, nije mogao da ga ne zavoli”, svjedoči o njegovoj 
bonomiji jedan njegov savremenik. Primio je, dakle, previše darova da 
bi bio „srećan” na banalan način. Bio je dobar čovjek. „To bješe Čovjek”, 
kako je opisan Hamletov otac. 

Onaj koji je, tek rođen i odvojen od majke, istog trena bio bačen 
pod Nebo - neuporedivo ni sa čim, providno i duboko, usred okupanog 
prizora prvobitnosti - morao je da bude pripadnik familije „Ijudi Mje-
sečeve svjetlosti” koji „u svemu nalaze zaslade”. A drugi slikar, ponikao 
u ledenom predjelu, obasjanom škrtom svjetlošću Sjevera, Albreht Direr 
od Nirnberga, bio je gotovo zaprepašćen poplavom svjetlosti s italskog 
neba. Znajući da je njegov povratak u taj oštri klimat „bez vrabaca” ne-
minovan, unaprijed je grozničavio i žalio se usudu: „O, kako ću zepsti 
poslije ovakvog sunca u Italiji!” Njegov sudrug iz druge epohe, Vlaho 
Fađoni, nije bio kažnjen podnebljem, i to se jasno čita s njegovih platna. 
Melanholični sjevernjak Direr, vječno željan svjetlosti, zato je i mogao da 
napiše u uglu autoportreta: „Gdje pritisnem žutu mrlju na slici, tu boli.” 
Sutonska slika Sjevera puna crne žuči i nemira! 

Već sami nazivi Vlahovih slika svjedoče o neposustaloj čul-
nosti i radosnoj, mediteranskoj, gotovo bestidnoj nagosti: „Vruća 
kupelj”, „Probuđena”, „Velika Iza”… Svuda na platnima (takođe i u 
slikarevu ateljeu, vidi se to na fotografijama) orijentalni ćilimi, prostirke, 
svila, brokat i dojke: sveti putiri koji, kako se kaže u Kur'anu, „hrane dijete 
a vesele oca”. Vlaho Bukovac slika svoje more, kakvim ga vidi njegovo 
unutrašnje oko (voda je ponekad boje skuše), i vrtove Cavtata, te đardine 
neopisive ljupkosti i spokojnog, neuzavrelog postojanja. Oči slikareve su 
se svega nagledale, otvorene za neiskazivo Djelo Božje koje je svuda gdje 
ima pogleda začuđenih, koji ne samo što gledaju nego i vide, i umiju da se 
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dive nebrojenim oblicima Nadahnuća. Ako su za Aleksandra Makedonskog 
Persijanke bile „napast za oči”, kakve se tek ljepote nagledao taj pristali 
vlastelin iz Cavtata na putovanjima od San Franciska do Rima, Pariza, 
Beča, do Praga! … Cjelokupno njegovo slikarstvo je u službi posvećenosti 
naročitim bljeskovima života u svoj njegovoj punoći, lijepim ženama i 
formama. Rečeno davinčijevski, slikarstvo je za Bukovca mentalna stvar, 
uspenje do spiritualnosti i viših oblika života. Stoga njegovim slikama 
nedostaje dramatičnosti, oporosti života, ali i suštastvene istinitosti, jer 
„ružnoća potencira ljepotu”. Možda je previše podržavao svoje bijelo, kao 
da nije ni poznavao izbliza (niti priznavao) neosunčanu stranu stvari, kao 
da nikad nije ni bio okrznut zloslutnim krilom ponoći kad počinje da radi 
crna krv jetre (kad se direrovska sljezina ne ponaša dobro). Kod Bukovca 
nema naličja stvari, nema neobrađene, druge strane brokata. Razumije se 
da je njegova privatna ličnost morala biti načeta krizama, nevjericama u 
sopstvenu snagu izraza, potčinjena starješini - bolu, ali to njegove slike 
uopšte ne registruju. Bile su to, i ostale, tek unutrašnje, nepokazane i 
neispoljene modrice.  

Iako je lakoća nesumnjiv znak savršenstva, ili rezultat dugotrajnog 
savladavanja materijala i ideje, nije baš uvijek doslovno tako. Slike Vlaha 
Bukovca nastale su „lako”, vjerovatno neužurbano. Rađale su se „u trku”, 
na način na koji gazela rađa. O tome svjedoči ne samo impozantan broj 
slika i kompozicija koje je stvorio (četiri stotine - i stotinu pedeset). Da 
ih napravi toliko, i takve, pomogli su mu darovi dobro ispečenog zanata 
u majstorskoj radionici Kabanela i plodovi samoučkih napora krunisa-
nih taloženjem i pribiranjem svakovrsnog iskustva dugog života. Vodeći 
„bohemski život”, on ističe da je u Parizu njegove mladosti bilo „dvadeset 
tisuća umjetnika”. A svi su se oni očajnički borili za vazduh i slavu, prizna-
nje, da izađu jednom na svjetlost. Dugo i mučno je čekao da mu „sreća 
zakuca na vrata” („Jedan lujdor da mi je u džepu - želudac traži svoje!”). 
Jedan lujdor samo ! Tu carstvuje novac kao oblik sile, u okviru vječnog 
rasporeda spoljne moći i unutrašnje veličine umjetničkog djela kao vida 
„nekorisnosti” koja želucu ništa ne znači. Službu služi bolji u gorega - to 
je usud umjetnika, koji je i samog Mocarta bacao na opori hljeb primi-
tivnih oblasnih kneževa, provincijalaca Evrope. Svirao je - taj istinski, 
nekrunisani monarh među neznatnim ili jedva važnim plutokratima i 
osrednjim parohijalnim monarsima - za nedostojne, uvijek sjedeći za 
sporednom trpezom, s „bandom”, kao ukras soarea. I sam Mikelanđelo 
je namjeravao da bježi čak u inovjernu Tursku: što dalje od škrtacki tvrde 
i patološki neprijazne ruke pape Julija II, koji mu nije platio ni dukat za 
šest mjeseci mučeničkog, ropskog rada na svodovima Sikstinske kapele. 

Narudžbine su Bukovcu „gusto stizale” (izraz je njegov) tek pošto je 
dobio veliku nagradu Salona u Parizu, 1882. godine. Model Iza nije tu 
u „najvišem negližeu”, još bi se imalo što vidjeti - pored nje je prostirka 
od kože i preparirana glava lava. Ali i tada, napokon se rukujući sa sla-
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vom, neće zaboraviti opsesivnu sliku-metaforu zavisnosti umjetnika od 
zemaljskih, isuviše zemaljskih uredaba i proporcija, koju je radio za onaj 
jedan „ništavni lujdor” za ishranjivanje sopstvenog tijela. To djelo je Pri-
jateljski ručak (, Ja i gospodin Munije”). Ne može da se oslobodi osjećanja 
tegobne zahvalnosti prema trgovcu Lustigu, Jevrejinu iz Praga, koji mu je 
pomogao u San Francisku, kad je bio „niko”. „Tako smo se pogodili ja i 
gospodin Lustig: on naručuje portrete, onako ružan, za sebe, svoju ženu 
i sina”, skrupulozno je zabilježio u memoarima, jer tu velikodušnost - u 
času kad je prolazio kroz najuži grkljan golog opstanka - nije ni mogao 
niti htio da zaboravi. Mecene i naručioci portreta, eto, mogu sebi da do-
puste i izvjesne velikodušnosti, ponekad i sa slabo maskiranim prezirom. 
Vječno prazan i opominjući stomak „umjetnika u gladovanju” neprekidno 
pokazuje u čijoj je ruci zemaljska, vremenita moć koja nevidljivo suspreže 
i potkresuje nenadoknadivi osjećaj slobode onih koji se povinuju samo 
sili svoga pozvanja. („U Spljetu su mi slike na izložbi stavili među sardine, 
likere i ribarske mreže”, piše u knjizi Moj život, žaleći se potomcima na to 
prostačko „podnistavanje” u ubogoj primorskoj provinciji, neuljuđenoj 
uprkos blizini kulturne raskoši Italije.)

Na autoportretima se Bukovac samoslikao s vječnom cigaretom u 
ruci. Renesansna Italija, njegov prazavičaj, skovala je poslovicu da svaki 
slikar samoga sebe slika, pa će biti da su se on i duvan potpomagali i 
družili danju i noću, naročito kad su ga dočekivale „tamne noći duše”, 
kao Svetog Jovana Krstitelja. 

Bio je Vlaho Bukovac nesmiren kao oleander: rastao je svuda, na sve 
strane ga je bilo. Iako je u svojoj porodici imao uporište i temelj, ipak 
djeluje neusađeno i „nepripitomljeno”: slava ga je vukla i tamo gdje nije 
želio. Njegova spoljna, građanska egzistencija bila je „uredna”, „sređena” 
i gotovo nezanimljiva. Ipak: zašto je onda toliko kulučarski radio, sati-
ma i danima, gonjen ne samo potrebom za novcem? Kako kažu ljekari, 
mjesta bola u njemu je bilo prilično, i valjalo ih je grijati i blažiti stalnim 
galeotskim radom. Samo osjetljivo uvo može čuti cviljenje onog Bukov-
čevog životnog untertona završenog bukom slave i vidljive stvarnosti, 
onaj skriveni domen „ispod tona” koji niko osim njega i anđela-čuvara 
nije sasvim razabirao. 

Cetinje - kao jedna od glavnih tačaka magijskog susreta 
raznih pustolova, desperadosa, zamlata, samozvanaca, koc-
kara, „Tartarena Taraskonaca”, berdah, egzota, mističara i 
mitomana - imalo je evropsku reputaciju male prijestonice. 
U tom gradu živjelo se „s mnogo tenane” u času kad je već zamoreni 
organizam Evrope uveliko tresla groznica nejasnog gogenovskog nemira 
bježanja od centra ka periferiji svijeta. Romantičar ne malo (u izvornom 
smislu riječi), i Vlaho Bukovac je bio magnetski primamljen i privučen 
„genijem mjesta” Cetinja i Crnogorcima kao njegovim neobičnim „na-
stavaocima”, odvaživši se na put u to brdsko središte čudesa godine 1879. 
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Na prijemu kod Knjaza Nikole I Petrovića u Odžakliji pokazao je svoju 
sliku-ulaznicu u počasnu portu i Dvor („Crnogorka sa sviralom”). To je 
jedan od dokaza, među prvima, njegove trajne fascinacije Crnom Gorom 
i Crnogorcima. Sa knjazom Nikolom se ponovo srio u Parizu, na Salonu 
umjetnosti. Zajedno su doputovali specijalnim vozom od Pariza do Trsta, 
(doduše, dvorski „pitor” u dijelu za toalet salonskog vagona, s trojicom 
Knjaževih slugu).  

Bukovčeva autobiografska knjiga - i pored njegove sveobuhvatne bo-
nomije - umjereno ljutito slika prilike u kojima je boravio na Cetinju tri 
mjeseca ljeta 1883. godine. Nevolje koje je opisao nipošto nijesu neznatne. 
Takvo ponašanje je, inače, nesvojstveno Crnogorcima - starincima čiji je 
jedan od vrhunaca upravo Knjaz, uzročnik tih slikarevih nevolja. Valjda se 
tome Knjaz zarana naučio u Parizu (taj silni galoman), gradu koji umije 
da ignoriše, gdje je bio u liceju za gospodičiće Evrope sve do atentata na 
njegova knjaževskog strica Danila na molu u Kotoru, u ljeto 1860. go-
dine. „Čekao sam puna tri sata dok se svidjelo Knjazu da iziđe iz sobe”, 
piše Vlaho Bukovac. „On će smiješkom ravno k meni. Ja ću o parama, a 
on me u po riječi prekine. Stavi mi ruku preko pleći, i tako me odvede u 
dvoranu od biljarda, gdje su još bile izložene slike koje sam izradio. Opet 
mu imenovao svaku posebice i, kad je to slušao, onda će meni: A koliko 
ćeš za te male sličice, Bukovče? Po tri stotine franaka, odvratnih, kako smo 
ugovorili za slikanje vojvoda, Vaše Visočanstvo”. Mora li se reći da novac, 
u iznosu koji su „ugovorili”, ni približno nije dobio? Vlaho će, razumije 
se, samo „o parama”, a Knjaz će, takođe se razumije, o vječno gladnoj kasi 
crnogorskoj u koju niko ništa „ne meće”, a svi iz nje grabe. Nagledao se 
„pitor” Dvora i obreda šepurenja tipično dvorskih. (Okusio je to slikajući 
i dinastiju Obrenovića u Beogradu: prvog kralja Srbije posle Kosovske 
bitke, kralja Milana, kraljicu Nataliju Keško od Moldavije i mladog uga-
snika dinastije, krunskog princa Aleksandra Obrenovića, koji će poslije 
biti ubijen u atentatu 29. maja 1903. godine.) Pritisak ceremonijala je 
Bukovac ponajmanje osjetio upravo u biokratizovanom dvorcu Hofburg, 
u kojem mu je pozirao sam car Franc Jozef! 

Crnogorci su pitali Bukovca, groteskno ozbiljno: „A što to ljevše ima 
u tom Parižu?” Teško mu je, piše u memoarima, uspijevalo da hijeratične 
Crnogorce, kao u čvor zavezane, neoslobođenih gestova i lica, „izbaci iz 
poze”. Poslije tog njegovog boravka u Crnoj Gori, ostale su slike članova 
Doma Petrovića, a posebno je od istorijske važnosti i težine - ne samo sa 
stanovišta autonomne likovne vrijednosti - slika na kojoj je u paradnoj 
pozi predstavljena figura Knjaza Nikole I, iz perioda njegove pune zre-
losti, muževna i marcijalna (usredsređena, na plavo-zelenom fonu). To 
je dopojasni portret, iako je Bukovac radio i „obične”, i u „punoj dužini”. 
O portretu je pisao mnogo kasnije, kad se mala njegova ljutnja na neo-
graničenog „Gospodara Brdah” vremenom smirila i ugasila: „Htio sam 
da malom - ali karakterističnom i skroz istinskom - crtom nadopunim 
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istoriju vanrednog, i skroz srednjovječnog čovjeka, što bješe Knjaz Nikola 
i njegovo doba.”

Da bi postigao intenzitet žute boje koji je doživio u duhu - 
kao što ga, s nama nedostupnom lakoćom, postižu japanski 
slikari - Vlaho Bukovac je čak morao da pije vino! U kakvom su 
srodstvu alkohol i žuta boja za kojom je strastveno, zaneseno tragao? To 
je, sigurno, imalo veze samo s njegovom uznemirenom podsviješću, jer 
ga je ta suncokretna boja dugo mučila, kao uostalom i Van Goga, veoma 
cijenjenog upravo u današnjem Japanu. Bukovac je bio gotovo manijakalno 
marljiv u traženju renoarovskih boja koje traju. A ta se potreba obnavljala 
danju i noću, iako su teške zavjese od crnog pliša u njegovom ateljeu blizu 
crkve Sakr Ker ionako činile proizvoljnom i fluidnom granicu njegovog 
„dana” i njegove „noći”. 

„Posmatranje je sve”, napisao je. I posmatrao je netremice. Htio je da 
dopre do same suštine slike, da bi mogao da je, bez stida, pokaže drugima. 
Bio je to njegov umjetnički credo, kao i svakog rođenog umjetnika: pokazati 
djelo javnim očima, ne samo svojim. Bio je slikar istog: to „isto” bila su lica, 
mnoga, koja mu nikad nijesu dosadila kao slikarska tema prvog reda. To 
nijesu djela fotografskog realizma (iako je, veoma često, morao da slika 
u duhu akademizma, „za lujdore”) iako se impresionistima približio, u 
punoj zrelosti, oko 1900. godine. Činio je to pritisnut zakonom novca i 
po zahtjevu „naručilaca” kojima nije bilo do unutrašnje istine slikareve, 
jer su tražili - i za to plaćali - da se za njihove oči naslika stvarnost koja ne 
postoji, srećna „normalnost” koje nema. Za sebe je, dakle, slikao stilom 
kojem je iznutra pripadao, impresionističkim, a za prodaju i naručioce 
popularnim, akademskim načinom koji se „traži”. Isti duh novca, tlačiteljski 
i osloboditeljski u isti mah, vladao je u oskudnim ateljeima prestižnog 
kruga pariskih slikara koji su morali da se povinuju diktatu niskog ukusa, 
isto kao u javnim kućama za zuave, kolonijalne pješadince. 

„U ljudima ima još nešto osim onoga što fotograf sa svojim aparatom 
iz njih izvuče”, pisao je Van Gog bratu Teu, svom dirljivo odanom laič-
kom ispovjedniku. To još nešto je fibrozno tražio i Bukovac, slikajući isto: 
uglavnom portrete. I njegov savremenik Klod Mone napravio je, od 1892. 
do 1894. godine, čak 36 slika iste katedrale u Ruanu, a tu fascinaciju istim 
i opsesiju istim predmetom slikanja objasnio je poražavajuće jednostavno: 
„Ne možemo se zasititi istim. Sve se mijenja, čak i kamen.” Zar i sam Direr 
nije napravio šest slika „običnog” jastuka, a ni od trave i busenja nimalo 
majestetičnog nije odvraćao svoje vidilačko oko? 

Gospodar svoje „nepronikljive” fizionomije, Bukovac je dobro znao 
da je mnogo zatvorena, nepropustljiva lica koja je godinama portretisao 
teško i slikati, i nositi. Mir na površini, vrtlog unutra - sve to je sraslo kao 
kamen i mahovina. Vjerovao je, kao i Ežen Delakroa, da slika mora da 
bnde svečanost za oči. U svom Dnevniku iz 1915. godine, Paul Kle je lucid-
no zapazio: „Što svijet postaje stravičniji - kao u ovim danima - umjetnost 
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postaje apstraktnija. Svijet u miru stvara realističku umjetnost.” Ove riječi 
potpuno se odnose na slikarstvo Vlaha Fađonija Bukovca. „Više volim da 
slikam ljudske oči ili cipele nego katedrale”, napisao je blasfemični Van 
Gog, kao da je čuo Gistava Flobera kako kaže da je papuče ljubavnice 
Lujze Kole volio „gotovo koliko i nju”. Za razliku od te dvojice saradni-
ka nečistih sila koji nijesu hijerarhijski mislili o samostalnoj vrijednosti 
motiva u umjetnosti, Bukovac jeste uspostavljao svoj rang tema vrijednih 
slikanja. Vjerujem da ga je upravo to omelo da napravi djelo izuzetnije 
nego što jeste. Onda bi mu manje brojili mane, a više odobravali razno-
likost invencije oni što vole da kanonizuju i javno konstatuju nekorisne i 
jalove očitosti, nezdravo tražeći vaške lavu. Uostalom, zar ti klasifikatori 
nijesu brojili i pršljenove na lijepo izvijenoj kičmi Engrove Odaliske? 

Veljko Radović
(Iz knjige Melanholični sajam, CID Podgorica

i Službeni list SCG Beograd 2005)
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TEMA IX

ФОРМА: 
ПРЕДМЕТ ДУХОВНОГ 

ИНТЕРЕСА

Марко Челебоновић, Аутопортрет у огледалу  
и за штафелајем (1969)
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МАКСИМЕ ЗА 
РЕВОЛУЦИОНАРЕ

(ИЗБОР)

• Златно правило је да нема златих правила. 

• Слбоода значи одговорност. Зато се већина ње плаше. 

• Мозак будале претвара филозофију у лудорију, науку у празнове-
рицу и уметност у педантерију. Отуда универзитетско образовање. 
лажног знања: оно је опасније него незнање. 

• Радиност је једини пут ка знању. 

• Свака будала верује у оно што јој њени учитељи говоре и своју 
лаковерност назива науком или моралом исто онако поуздано као 
што је њен отац то називао божанским откровењем. 

• Реч не може никад да буде ваљана као обавеза, јер памћење не 
може никад да буде поуздано као част. 

• Чувај се онога чији је бог на небесима. 

• Ни једна специфична врлина или порок у човеку не подразумева 
постојање никакве друге специфичне врлине или порока у њему, ма 
како их блиско машта повезивала. 

• Непослушност, најређу и најхрабрију врлину, ретко разликују од 
немара, најалењег и најчешћег порока. 

• Економија је вештина да се живот највише користи. 

• Љубав према економији јесте корен сваке врлине. 

• Срећа и лепота су узгредни производи. 

• Лудорија је непосредно тражити срећу и лепоту. 

• У ружном и несрећном свету најбогатији човек не може да купи 
ништа сем ругобе и несреће. 
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• Данас је џентлмен онај који има довољно новаца да радио но што 
би свака луда чинила кад би могла да поднесе издатак: то јест, да 
троши а да не производи. 

• Умерено честит човек са умерено верном женом, обоје умерени 
алкохоличари, у умерено здравој кући: то је права буржоаска једи-
ница. 

• Разложан човек прилагођава се свету: неразложан човек упорно 
настојава да прилагоди свет себи. Према томе, сваки напредак за-
виси од неразложног човека. 

• Они које називамо зверима имали су свој час освете кад је Дар-
вин показао дас у нам они рођаци. 

• Лопови су имали свој час освете када је Маркс осудио буржоазију 
због крађе. 

• Пакао је поплочан добрим намерана, не рђавим. 

• Живот изједначује све људе: смрт открива оне знамените. 

• Не траћите време на друштвена питања. Оно што не ваља код 
сиротиње то је сиромаштво; оно што не ваља код богаташа то је 
бескорисност. 

• Веле да кад је Јехова створио свет, видео је да је добар. Шта ли би 
сада рекао? 

• Mens sana in corpore sana будаласта је изрека. Здраво тело произ-
вод је здравог духа. 

• Сваки човек преко четрдесет је хуља. 

• Младост којој се опрашта све, не прашта себи ништа; старости, 
која себи опрашта све, не прашта се ништа. 

• Чувајте се онога ко вам не узврати ударац: он нити опрашта вама, 
нити дозвољава да опростите себи. 

Џорџ Бернард Шо
(Из књиге Лица и наличја, Култура, Београд 1964)
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KRAJ PUTA

Znani ljudi, nekih dana i nekih godina – ili Andrić, između ostalog… 

Čuveni su i uvijek rado čitani Andrićevi „Znakovi kraj puta”… Međutim, 
nešto od njihovog daška da se naći i u „Dnevniku” Rodoljuba Čolakovi-

ća, u kome je niz zanimljivih fragmenata iz njegovog trodecenijskog druže-
nja sa Ivom Andrićem – u mirnim i nemirnim godinama bivše Jugoslavije. 
I u tim usputnim, nepretencioznim zapisima veliki pisac se pokazuje kao 
veliki mudrac i jasno uočava znakove vremena. Pa i u tom, nazovimo ga 
paperju, ostalom iza ovih druženja ima nečeg zanosnog i opčinjavajućeg. 
Uz to, biće riječi i o posljednjoj Andrićevoj posjeti Hercegovini

Priredio: Žarko Janjić

„… S njim je vrlo zanimljivo i poučno raspravljati. On je tolerantan 
sagovornik koji svoje mišljenje kazuje bez ikakve pretenzije, bez težnje da 
bude po svaku cenu prihvaćeno. I kad se ne slaže, on to odbija na jedan 
otmen način: od njega je daleko svaka grubost u ophođenju, ali isto tako 
ne želi da opšti sa ljudima koji su grubi i nametljivi. Suviše je grubosti 
nepotrebno među ljudima, suviše su ljudi ravnodušni jedni prema drugim, 
suviše zavide jedan drugome – to su, otprilike, njegovi zaključci kad govori 
o ljudskim odnosima. To je čovek razvijenog osećanja odgovornosti za 
sudbinu zemlje u kojoj je rođen, ponekad je preko mere zabrinut za našu 
budućnost jer ga, kao starog Jugoslovena, deprimiraju (to je njegov izraz) 
šovinistička riganja naših intelektualaca.” 

Ovako je u ljeto 1967. o Ivi Andriću svoj „Dnevnik” zabilježio Rodoljub 
Roćko Čolaković, nakon što su se poslije tri dana druženja u Stojčevcu kod 
Sarajeva pozdravili, pošto je Andrić 11. avgusta otputovao u Herceg Novi. 

Iz ovog Čolakovićevog „Dnevnika” već smo objavili neke bilješke i 
sjećanja na portalu Radio Trebinja, ali pošto je Andrić, što reče nedav-
no i Svetislav Basara, jedini kompletan južnoslovenski pisac, ništa što je 
vezano za njega, pa ni ovo „paperje kraj puta” posijano kroz sličice, kroz 
razne dane i godine iskrenog druženja jednog političkog funkcionera 
(komuniste) i pisca, ne prestaje da mami čitaočevu pažnju. 

I ja sam ovakav kakav sam, u svom stilu veli Basara, ponekad dosoljavao 
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na njegov račun, ali iskreno rečeno, on je jedini kompletan pisac na svim 
ovim našim južnoslovenskim jezicima. 

PA, ETO I TO ME JE PODSTAKLO da čitaocima prenesem još 
ponešto od tog „ paperja”, unoseći pred kraj čak i jednu sitnicu u kojoj 
nisam imao nikakvu ulogu, a koja mi je, evo do dana današnjeg ostala u 
prijatnom sjećanju… 

No, produžimo, za početak, hronološki. 
Na jednom izletu u Smederevu, spominje Čolaković u „Dnevniku”, 

razgovarali su, uz ostalo, o Milošu Crnjanskom: 
„… On (Ivo) misli da je Crnj(anski) pošten čovek, ali da je u suštini 

veliko dete koje se duri. Osim toga, pati od misli da ga uvek neko pro-
goni. Andrić ga umiruje i u tome donekle uspeva. Kaže: „Crnj(anski) je 
iznenađen postupkom prema njemu, i sad je tako revnostan da kaže: šta 
misle ovi mladi, raspojasali se, treba to stegnuti. Andrić se nasmejao:-
šta vredi stezati! A onda, opet, sumnja da ga neko prati - čas naši, čas 
Englezi...” 

Onda, u zapisu od 25. novembra Čolaković nam otkriva da je Andri-
ća znala da zabrine i privredna situacija u zemlji: 

„… Govorili smo o našim prilikama. Andrić je zabrinut zbog pri-
vrednih teškoća, a o kulturnim ne želi da razgovara. Pokušao sam da ga 
malo umirim, ali, utisak je moj, da nisam uspeo. Docnije izneo sam svo-
je utiske sa puta po tuzlanskom bazenu i Semberiji. Obradovao se – ima 
ljudi koji rade i na njima počiva ova zemlja. Treba raditi savesno svoj 
posao – to je njegova stalna uzrečica, bio to umetnik, radnik ili seljak.” 

Čolaković, instiktivno, kao malo kasnije i Andrić, osjeća da će ovo biti 
opasna i teška godina „Deklaracija o jeziku”, „Predlog za razmišljanje” 
i sl: u konstrukciji Jugoslavije nešto se opako i opasno urušava, a prvog 
dana u novoj godini Čolaković proročki upisuje: 

„Dočekao Novu godinu sa Andrićevim i Vučovim u stanu ovih posled-
njih. Uvek je kod njih bila prisna atmosfera – mislim da je privlačilo ljude 
i ranije k njima. Noć smo proveli u razgovoru i prosto smo se začudili 
kad smo videli da je već 4 časa Nove godine. Govorili smo povodom 
(Milovana) Đilasa o politici. Andrić smatra da je to zona opasna i da se 
svaki čovek koji u nju slučajno zaluta oprlji. Vučo je bio sa Andrićem na 
mitingu u Sali heroja. Kaže Andrić: „Osećao sam nešto u atmosferi što 
nije dobro, ton mi se nije dopadao. Govorili su dobro: Tomović, Marko-
vić, D(obrica) Ćosić, ali masa ogorčenih mladih ljudi nije ih čestito ni 
slušala – ona je htela da urla i razbija”. 

Kad sam se vraćao kući video sam na Terazijama polomljene sve no-
vogodišnje ukrase i bilo mi je neprijatno. Mnogo razornog ima u našem 
primitivnom čoveku, koji se sručio u gradove, mrzi „gospodu”, očekuje 
od socijalizma hleba bez motike, oslobođen svih normi ponašanja, i 
stoga voli da urla, lupa, razbija – sveti se nekome i nečemu, ako bi ga 
neko poveo on bi krenuo i protiv socijalizma.” 
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„Deklaracija” i „Predlog” bili su tema razgovora, za vreme večere, 
21. aprila: 

„… Nikad nisam video Andrića tako gorkog i zabrinutog: objašnjavao 
sam mu da nije u pravu kad prigovara da su tim zaraženi vrhovi Partije, jer 
ni Holjevac ni Isaković, koje je on citirao, nisu „vrhovi”. Rekao sam mu da 
je za mene značajnije što su u ovoj situaciji „nizovi” protiv šovinističkog 
vršljanja. Nisam ga uverio – takav je moj utisak.” 

Godine 1967, 9. novembra, Andrić, Čolaković i Aleksandar Vučo svi 
sa suprugama, druže se u Andrićevom stanu, a povešće se i razgovori o 
kulturi: 

„… Počeli smo od filma „Jutro” (Puriše Đorđevića – primjedba Ž. 
J.) koji je samo Aco gledao i o tome kazao svoje, uglavnom, pozitivno 
mišljenje, a onda prešli na našu kulturnu politiku. 

Andrić je zabrinut stanjem u našoj kulturi, jer smatra da nas sve više 
preplavljuje kič, malograđanština, a da se mi kao komunisti, ne borimo 
dosledno i organizovano za svoja shvatanja u toj važnoj oblasti socijalističke 
izgradnje. Najzad je završio svoju kritiku i svoje zebnje gorkom pošali-
com. Prvo ozbiljno – možda mnogo stvari ja ne znam, neke verovatno i 
ne razumem, ili, što rekao jedan napuljski grof; „Ja sam ostario, a svet se 
još više prokurvao!” Andrić ima pravo – mi samo postavljamo dijagnoze, 
tj. dajemo ocenu o nizu pojava na površini društva, nekad zauzmemo 
i stav, ali jedinstvene prakse nema, nema društvene akcije adekvatno 
organizovane i pred punom odgovornošću sprovedene...” 

ONDA, 24. NOVEMBRA 1967, slijedi zanimljiv Čolakovićev – i 
razgovor i zapis – sa Đurom Pucarem – Starim: 

„Sinoć sam imao jedan razgovor sa Đurom Pucarem, kome je bio 
prisutan i Veljo Stojnić. Đuro je ogorčen zbog toga što su neki dobili, 
a neki opet nisu dobili nagradu AVNOJ-a. Šta će Andriću nagrada kad 
već ima Nobelovu nagradu, ili (Mihailu) Laliću, kad već ima Njegoševu? 
Objasnio sam mu da su obojica predložena i da bi za Odbor bilo sramota 
da im se ne dodeli. Tada je iz Đure riknuo primitivac, nepravedan, jadan 
u svojoj golotinji. „Dok si ti lio krv, Andrić je bio ambasador! ! Mirno sam 
mu rekao da to nije tačno, da je on za vreme okupacije imao lepo držanje 
patriote. Veljo je takođe ustao protiv njegova načina argumentiranja i 
Đuro se malo povukao. Delovalo je to sve žalosno i tužno. I takav čovek 
je bio vezir na Bosni 20 godina.” 

GODINA 1968. U VEZI S ANDRIĆEM u Čolakovićevim zapisima 
počinje tužno: 

„Kako je život surov”, bilježi on 24. januara 1968. „Na kraju TV ve-
sti kratko saopštenje: u Herceg Novom umrla Milica Babić (žena Ive). 
Ostali smo zapanjeni. Moja Milica nije mogla da veruje – tvrdila je da je 
to sigurno vest o baki, Miličinoj majci. Zvali smo Vučove, tačno je, naža-
lost. Sedeli smo žalosni i utučeni – umiru prijatelji, i čoveku je teško kad 
se otkida deo njegovog života. Voleli smo Milicu zbog toga što je znala 
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biti prijatelj, zbog njene vedrine, zbog toga što je stoički podnosila sve 
u životu, pa i svoju tešku bolest (kostobolju) i nikog nije time gnjavila. 
Mislio sam o Ivi. Kako je njemu sad, kako će mu biti sutra bez Milice 
koja mu je bila čvrst oslonac u životu. Znam da je Ivo mudar i hrabar, ali 
bojim se da će Miličina smrt ubrzati njegovu. Milicu poznajem odavno, 
ali sam je bliže upoznao kad se udala za Ivu, što sam je više upoznavao 
sve mi je bila draža. Bilo je u njoj neke urođene otmenosti, finoće, duha, 
volela je da se podsmehne ali nikad nije bila prosta. Koliko će ona ne-
dostajati mojoj Milici kojoj je bila pravi prijatelj – i hrabrila je, i sama 
bolesna neizlečivo, i razbijala joj čamotinju i teskobu.” 

Onda o jednom telefonskom razgovoru, 28. marta, Čolaković nam 
usput otkriva od kolike je važnosti pokojna Milica (Babić) bila u Ivinom 
životu: 

„… S one strane žice čuo sam slomljen glas Ivin. Osetio sam – teško 
mu je preteško baš zato što je tako došlo, kao strahovit udarac. Ivo je čovek 
hrabar, a istovremeno se i plaši neizbežnih sitnica života, onih svakodnev-
nih stvari koje se moraju svršiti da bi čovek živeo u jednoj urbanizovanoj 
paragrafima premreženoj sredini. On zazire od novih ljudi, pre očekujući 
od njih neku podvalu i neprijatnost nego ljudski postupak. Od svega toga 
branila ga je Milica svojim smislom za realnost i svojom vedrinom. Sad 
je Ivo sam, kao bez ljuske. Mora ulaziti u nove odnose s ljudima koje ne 
voli, ili koji su mu daleko, a to je za njegov mentalitet i njegove godine 
ogroman napor, žao mi ga je i borim se za njega.” 

Kao nastavak tog zapisa javlja se i ovaj, u Dnevnik unesen 6. aprila: 
„Bio sam sinoć kod Ive Andrića – otišao sam s Milicom, po starinskom 

običaju, „na žalost”. Ivo je strahovito pogođen smrću svoje žene. Stajali 
smo dugo u njegovoj radnoj sobi i pušili. Zagledan kroz prozor govorio 
je, više sebi nego meni: „Suviše je bilo lepo da bi dugo trajalo”, misleći na 
svoj kratki brak s Milicom. Ili: „o svemu tome ja sam pisao, čak i o težim 
stvarima, ali ovo je drugo, lično sam doživeo nesreću. Ništa pred sobom 
ne vidim – možda samo do prekosutra”. I ućuti. Pa onda opet progovori 
o drugarstvu koje ga je vezivalo za tu izvanrednu ženu… Glavno pitanje 
koje Ivo sebi postavlja, i dan i noć od onoga dana kad je Milica naprasno 
preminula. jeste: „Kako ću živeti bez nje?” Bio sam potresen i zapanjen 
jer nisam ni slutio koliko je on vezan za nju i njenu majku, na koju on 
misli sa sinovljevskom pažnjom.” 

Iz Čolakovićevih zabilješki saznajemo da Andrić voli fudbal, kaže 
da ga to odmara, ali i o tome šta veliki pisac misli o odgovornosti pisca: 

„… Kaže (Andrić): tu vreba opasnost sa svake strane. Pisac ne sme 
pisati u afektu, ne sme sebe smatrati centrom sveta i s te pozicije 
polemisati Č(ehov) negde kaže da pisac kad sedne za sto mora biti 
hladan i miran)...” 

Čolaković 2. februara 1969. pod uticajem Andrićeve priče unosi u 
Dnevnik: 
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„Sinoć Andrić u vezi s našim jadima i međunacionalnim odnosi-
ma kaže: „Neprosvećenost, neznanje, neobaveštenost – to je hrana za 
šoviniste”. I po svom običaju dokumentuje. Neki austrijski poručnik 
putovao je po Bosni i Hercegovini po naređenju vlade da ispita stanje u 
toj okupiranoj zemlji. U svom izveštaju on kaže: U Bosni i Hercegovini 
žive četiri religije prav(oslavna), hrv(atska), musl(imanska) i Jevreji, 
svaka za se, niti se druže, niti se međusobno žene i udaju, Žive kao 
odvojeni zidom. Ali svi su podjednako prljavi, neprosvećeni i izloženi 
raznim boleštinama. „To bih ja i danas, iako je stanje mnogo bolje, 
prikucao na mnogim javnim mestima.” „Molim Vas, nastavlja, spor 
o jeziku (koji je isti), a svaki čas može da zagrmi. Drugi su motivi po 
sredi koji sa jezikom nemaju veze.”

Andrić stari – ne čuje, vid mu slabi, na šetnji se malo guri i povija 
ustranu, ali je sačuvao jasnost u mislima, dobro pamćenje, preciznost u 
izlaganju. Koliko sam tipično Andrićevih anegdota ili citata naveo u toku 
konverzacije da bih potkrepio svoje ili tuđe kazivanje. I to uvek a propos. 
To je kao iskra koja vrcne iz kamena.” 

GODINE 1969, - 13. FEBRUARA, navodeći da se Andrić žali što ne 
može da čita, i da se sprema ljekaru u Švajcarsku, Čolaković malo kasnije 
podsjeća na njihov razgovor o omladini; 

„Kaže, čim pročitam da je omladina takva (u ovom slučaju revoluci-
onarna), pitam se koja to, sva ili deo njezin. Mladost sama po sebi nije 
kvalitet, jer ima i mladih koji su šoveni, neradnici, kriminalci, sve što ne 
valja. Slažem se s njim, a povrh toga, oseća se i kod naprednih izvestan 
avagardizam. U ovome bi opasno bilo baviti se laskanjem i demagogi-
jom.”. 

O dubokoj vezi između Čolakovića i Andrića sjajno govori ovaj zapis 
od 15. septembra: 

„Sedim na terasi, gledam u more i mislim o smrti. U poslednje vre-
me često mislim o njoj, a danas mi je bio za to povod jedan čudan san. 
Kao, čuo sam od nekog da je umro Ivo Andrić. Prolazeći kroz neki grad, 
smotrio sam kroz prozor prizemne kuće Ivu Andrića sa šeširom na gla-
vi, kao da se spremao da izađe. Odjednom se svalio na postelju i sa uzvi-
kom:”Joj, boli me” bacio se nauznak. Vest da je umro nije me potresla, 
ali taj uzvik i to u bolnoj grimasi iscereno lice, duboko me potreslo. Pro-
budio sam se i s tugom mislio na već starog i bolesnog druga i prijatelja. 
Teško mu je, samuje, bolestan je… „

U godini (1969) u kojoj će Čolaković upisati da ga je samo jednom 
vidio u tužno teškoj situaciji, a to je kad mu je umrla supruga Milica Babić 
i kad je skrušeno kazao „ne vidim dalje od prekosutra”, kao posljednju 
bilješku u njoj, posljednjeg decembarskog dana zapisao je i konstataciju 
da – „Andrić smatra da je Tolstoj najveći romanopisac”… 

ODMARAJUĆI SE NA HVARU 1970, u hotelu „Adriatik”, Andrić 
sluša šta pričaju pisci o ovoj inače nemirnoj godini (ideološki sukobi na 
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beogradskom Filozofskom i Filološkom fakultetu, u Zagrebu istupi Petra 
Šegedina i slično). Aleksandar Vučo mu priča da se juče sreo na Hvaru sa 
Gustavom Krklecom, doputovao je iz Zagreba, kaže ne radi tamo ništa. 
Nema u Zagrebu atmosfere za rad, objasnio mu je. „Andrić je” uočava 
Čolaković, „vrlo zabrinut, kaže: ovo je samo početak, videćete šta će 
se sve iz ovakvih stavova izleći.” 

Onda, o tim hvarskim danima s Andrićem, 6. februara, zapisuje i: 
„Lepo je kod Andrića što se među ljudima kreće jednostavno, ne poku-

šavajući da ičim skrene pažnju na sebe. Neprijatno mu je kad drugi hoće 
da ga istaknu, da mu kažu neku reč divljenja i poštovanja. Danas sam ga 
zatekao u mesnoj knjižari (možda više papirnici): sedeo je s poslovođom 
Vidom i njenim mužem i razgovarao. Otišli smo zajedno s Viskovićem 
na kafu. Sedeli smo u krčmi i pričali o grobljima, načinu sahranjivanja, 
pa tako došli na Kinu. Pričao je o njenoj sirotinji. Gledao je, kaže, seljaka 
u nekoj bari u „šortsu”, raskoračen, hvata nešto u vodi mrežom sličnoj 
onoj kojom deca hvataju leptire. Iz mreže vadi i slaže na kamenu ploču 
sve što u muljevitoj vodi gmiže, zatim razvrstava na gomilice, a onda to 
suši. Niz kamen se cedi prljava voda. Tako plastično priča običnim rečima 
da sam video baru, i seljaka i prljave tragove vode na kamenu i osetio, 
razumeo crnu sirotinju koja „živi iz ruke u usta. Kinu treba gledati, a ne 
o njoj čitati da bi je čovek shvatio, zaključio je Andrić.” 

Potom, 16. februara, bilježi Čolaković još jedno Andrićevo kazivanje 
u onom hvarskom hotelu – „Adriatiku”:

„… Priča Andrić o čoveku s kojim se vozio u autobusu Rijeka – Opa-
tija. Putnik nije platio autobus (kartu, napomena Ž. J.) i uzeo da se hvali 
Andriću: ja radim kod firme „Gorivo – mazivo” i svi me poznaju, pa ne 
plaćam autobus, čak ni moja žena, i nju poznaju. Ne plaćam ni benzin 
za auto (znate, imam vlastiti), napune mi rezervoar – pa ništa. Onda 
je upitao Andrića gde je zaposlen. Poćutavši malo, Andrić mu je rekao 
da nigde ne radi. E, to ne valja, rekao je „Gorivo – mazivo” i sažaljivo 
pogledao Andrića. Ispričao nam je to na svoj način – plastično, s gorkim 
nečim u glasu i finom ironijom. Gotova priča.” 

(Nastaviće se)

Priredio: Žarko Janjić
Novinar i feljtonista
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SVI MOЈI 
MАТЕМАТIČARI

Veliki pojedinci unaprijedili su matematiku (i ne samo matematiku) 
zahvaljujući, pored ostalog, i klimi u kojoj su živjeli i djelovali. Oni 

nisu bili niti anđeli proviđenja, niti demoni racionalnog. Njihova se ge-
nijalnost ne može objasniti nikakvim biografskim i sociološkim istraži-
vanjima, ali približavajući ih čitaocima kao ljude, razmrsujući meandre, 
života, uspjevamo donekle približiti čitaоcu i njihovu nauku. 

Završavajući gimnaziju, 1962. godine, оpredijelio sam se za maturski 
rad iz nejednakosti. Profesor me je uputio na knjigu D. S. Mitrinovića: 
Važnije nejednakosti, u izdanju Nolita. Tako sam se prvi put susreo sa 
knjigama kojе о matematici govore s različitih stanovišta, ne zanemarujući 
ličnost matematičara. U Nejednаkostima sam već na pоčetku susreo sliku 
smirenog i uzvišenog Mike-Alasa, zatim tolstojevsku bradu Čebiševskog, 
potom i slike Gausa i Košija. Otada sam se zainteresovaо za ličnost tvorca 
bilo koje nauke, bilo kоg djela. Činilo mi se da djelo gubi na svojој ljерoti, 
na ljudskosti, ako ne znam više o njegovom tvorcu. Bah mi je postao 
razumljiviji poslije čitanjа lijере knjige njegove žene Ane-Magdalene. 

Studirajući matematiku, nastojao sam u literaturi pronaći što više po-
dataka o velikim matematičarima. Skupljao sam rijetke knjige i članke iz 
časopisa. Tako sam i ne znajući, stvarao uslove za ovu knjigu. Najveća joj 
je mana što se život jednog velikog čovjeka mora ograničiti određenim 
brojem stranica. S druge strane, o nekim matematičarima se još malo 
zna, njihov život nije rekonstruisan, postoje neki detalji, ali najčesce 
manjе važni. Ne mali problem bio je izbоr matematičara, svođenje liste 
na dvadeset dva strana i tri naša. Tu je morala doćі do izražaja, pored 
objektivnih činilaca, i subjektivnost. 
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STOTINU VELIKIH MATEMATIČARA
Konsultujući veliku literaturu, naročito čuvene svjetske enciklopedije, 

W. C. Eells јe u časopisu The Mathemаtics Teacher (u koјem su objavljene 
mnoge opširne biografije vodećih matematičara), tom 55, iz 1962, brој 7, 
objavio listu Sto eminentnih mateтatičara, vodeći rаčuna prvenstveno o 
tome koji prostor matematičar zauzima u pomenutim knjigama i koliko 
je živo njegovo učenje. Tablicu vrijedi navesti u cjelini, kako za laike, takо 
і za mnogе matematičare koji je nisu vidjeli do sada. 

 1. Newton (Isak Njutn)

 2. Leibnitz  
 (Gotfird Lajbnic)

 3. Lagrange (Lagranž)

 4. Euler (Ojler)

 5. Laplace (Laplas)

 6. Euklid (Euklid)

 7. Gauss (Gaus)

 8. Arhimed (Arhimed)

 9. Descartes (Dekart)

10. Cardano (Kardano)

11. Legendre (Ležandr)

12. Pitagora (Pitagora)

13. Мonge (Monž)

14. D'Alembert 
(Dalamber)

15. Cauchy (Koši)

16. Fourrier (Furije)

17. Fermat (Ferma)

18. Napier (Neper)

19. Pascal (Paskal)

20. Арolonije (Арolonije) 

21. Fibonaсі (Fibonači)

22. Viete (Vijet)

23. Prolemej  
(verovatno slovo T, 
Ptolemej)

24. Huygens (Hajgens)

25. Regiomontanus 
(Regiomontan)

26. Diofant (Diofant)

27. Mac Laurin 
(Makloren)

28. Bermulli, Jacob 
(Jakob Bernuli)
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29. Раppus (Papos)

30. Cavalieri (Кavaliјeri)

31. Jacobiі (Jakobi)

32. Вernulli, Johan  
(Johan Bernuli)

33. Wallis (Volis)

34. Hamilton (Hamilton)

35. Tartaglia (Tartalja)

36. Heron (Heron)

37. Poncelet (Ponsel)

38. Riemann (Riman)

39. Poisson (Puason)

40. Abel (Abel)

41. Chasles

42. Cremona (Kremona)

43. Roberval

44. Boskovic

45. Galilei (Galilej)

46. Clairaut (Klero)

47. Lambert (Lamber)

48. Вarrow (Barou)

49. Strum (Šturm)

50. Stevin (Stevin)

51. De Morgan  
(De Morgan)

52. Taylor (Tejlor)

53. Kepler (Kepler)

54. Bеrnulli, Daniel 
(Danijel Bernuli)

55. Desargues (Dezarg)

56. Briggs (Brigs)

57. Sylvester (Silvester) 

58. Carnot (Karno)

59. Maupertius  
(Moperti)

60. Babbage (Bebidž)

61. Hermite (Ermit)

62. Tales 

63. Smith, H. J. S. 

64. Kovaljevska 

65. Pаcioli (Pačoli)

66. Hipokrat 

67. Gerbert

68. Clebsch (Klebš)

69. Plicher 

70. Grassmann 
(Grasman)

71. Dirichlet (Dirihle)

72. Cayley (Kejli)

73. Al-Hovrismi  
(Al Horezmi) 
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74. Сotes

75. De Moivre  
(De Muavr)

76. Вoole (Bul)

77. Weierstrass  
(Vajerštras)

78. Lie 

79. Lobacevski S  
(Lobačevski)

80. Ahmes 

81. Borda 

82. Beltrami 

83. Frisi

84. Galos (Galoa)

85. Torricelli (Toričeli)

86. Montucla

87. Hesse

88. Jordanus (Žordan)

89. Platon (Platon)

90. Poincare  
(Poinkare)

91. Steiner 

92. Halley 

93. Ampere (Amper)

94. L Hospital (Lopital)

95. Thmson (Lord Kelvin)

96. Воethius 

97. Tschirnhausen

98. Bhaskara

99. Eratosten (Eratosten)

100. Zenon (Zenon)

Možemo diskutovati o mjestu pojedinih matematičara, navodeći da-
našnje razloge s kojih smatrаmo da tо mjesto ne odgovara veličini djela, 
ali je mnogo značajnije konstatovati da na ovom рopisu nema nekih 
izuzetnih matematičara, poput Čebiševa, Getaldića, al-Вatanija, koji su 
bitno unaprijedili matematiku. Moramо se osjećati prijatno pročitavši 
ime našeg Boškovića na 44. mjestu, prije samog Galileja. Na spisku nemа 
nekih matematičara koji su živjeli роčetkom ovog vijeka, poput našeg 
Petrovića, genijalnog Poljaka Bаnaka, i izuzetnog Italijana Vita Voltere, 
istaknutog matematičara i antifašiste. O njemu se kod nas uopšte nije 
pisalo, kaо ni o Banaku. 

О nekim matematičarima trebalo bi reći makar nešto uzgred, tek 
da se skrene pаžnja na njihovu ličnost, a potom i djelo. Možda se prije 
svega o Hermаnu Grasmanu, koji jе na gornjem popisu sedamdeseti. 
Tvoгас vektorskog računa і višedimenzionalnih prostora, Herman 
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Grasman je studirao teologiju i filologiju, a poslije i matematiku. Ci-
jelog života radio je kao gimnazijski profesor matematike. Njegovo 
originalno matematičko djelo nadraslo je svoje vrijeme; posjeduju-
ći filozofsku uoрštenost ono је prihvaćeno tek potkraj Grasmanova 
života, od strane mladih Života, prvenstveno fizičara koji su u Gra-
smanovim idejama našli potvrdu svojim teorijama. Grasman se, svog 
djela sumnjao, bio posvetio izučavanju sanskrta, s kog je na njemački 
preveo Rig-Vede, napisavši istovremeno i opširni rječnik Rig-Veda. 
Uspjeh i priznanjа sada nisu izostali. Život Hermana Grasmana još 
je jedna potvrda tezi da se i te kako prožimaju život i stvaranje i da 
se nastanak nekog djela ne može posmatrati odvoјeno od životnih 
okolnosti. Da je Grasman na vrijemе našao sljedbenike, vjerovatno 
bi znatno više unaprijedio oblasti u kojima је istraživao. 

Život i djelo Omara Hajama, pjesnikа, astronoma i filozofa, predstavlja 
mogućnost raznovrsnog razmatranja vezanog za onu oblast koju čitalac 
sam odabere. Pjesnik Rubaija, pored reforme kalendara, objavio je i 
Algebru, u kojoj ie sistematizovao ispitivanje jednačina trećeg stepena. 
Značajna su neka Omaгova razmišljanja o geometriji u kojoj ne važi 
aksiom paralelnosti. Тako je on prethodnik Boljaija i Lobačevskog, koji 
nisu znali za njegove radove. 

Ova serija se nastavlja na seriju o istoriji matematike, koju je u li-
stu”ОKO” objavio prof. dr Vladimir Devide, a koja se na najbolji način 
pretvorila kasnije u knjigu. Zato nisam smatrao potrebnim da se upuštam 
u stručna, matematička objašnjenja radova pojedinih matematičara, čak 
sam kod starijih matematičara izbjegavao i da spominjem njihove brojne 
matematičke radove koji su opšte рoznati svakom srednjoškolcu. Uostalom 
za takav posao postoje matematički časopisi. Ali logično je da će neke 
detalje u tekstovima matematičar гazumjeti lakše nego nematematičar. 
To se nije dalo izbjeći. 

Nema mnogo nерristrasnih biografa, još ih je manje među biografima 
naučnika. Obično se nešto zamjerа naučniku, pogled na drugu oblast, 
bavljenje jezikom, literaturom. Biograf najčešće strogo gleda samo naučnu 
oblast za koju je i sam stručan. Zanemaruje se sama radost življenja, logika 
života, unutrašnji imperativ bića i vremena. Jedinstvenost života zahtijeva 
od biografa da je slijedi, da shvati logiku puta, ostajući neutralan koliko 
može. Često se prenaglašavaju socijalni činioci, ili im se, suprotnо, ne 
pridaje nikakav značaj. Sve to otežava savremenom čitaocu mogućnost 
sagledavanja života velikog čovjeka u njegovom totalitetu. Izvanredni 
američki biograf i matematičar E. Т. Bel često romantičarski kritikuje 
svoje velike prethodnike Što su se zamajavali nečim drugim umjesto da 
se posvete samo svojoj kraljici. Naročito јe bio pristrastan prema Blezu 
Paskalu. Religija, jezici, filozofija, sve je to Belu besposlica. Naravno, ne 
može se prihvatiti takvo stanovište. 
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Postoje mnogi detalji o velikim ljudima koji ih predstavljaju u lošem 
svjetlu. Te detaljе često navode propali ljudi, pokazujući na taj način da 
ni veliki nisu ništa bolji od njih". AIkoholizam je tu na prvom mjestu, 
egoizam na drugom, asocijalnost potom itd. Tako je i izvanredni fran-
cuski matematičar Mišel Šal stekao loš glas zbog prodaje krivotvorenih 
pisama i drugih dokumenata. Tu se on bio dobro razmahaо, tako da je 
za devet godina (od 1861. do 1870 ) prodao preko hiljadu krivotvorenih 
dokumenata, od Platonovih pisama, preko pisama Blezа Рaskala, i mno-
gih drugih slavnih ljudi, do najraznovrsnijih dokumenata. Zaboravlja se 
da јe taj isti Šal napisао і prvu modernu istoriju geometrije, izvanredno 
uspjelo djelo. 

Оva knjiga ima smisla ne samo ako navede nekog mladića da se svim 
srcem posveti matematici (djevojke se teže odlučuju, ali tim prije uprav-
ljamo pažnju i na njih) već i, više, ako mnogim tzv. laicima pokaže mate-
matiku kao dio velikog ljudskog naslijeđa, oblast u kojoj su djelali mnogi 
sjajni umovi u ime cijelog čovječanstva. Svojim životom oni su predstav-
ljali dio društva kome su pripadali, najčešće pokušavajući da prevaziđu 
uskе granice postojećeg, da savladaju otpor sredine prema nаpretku, da 
nametnu sopstveno mišljenje svojim kolegama i moćnim gospodarima. 
Danas se sve to bitno izmijenilo. Ljudi su otišli u anonimnost svojih živo-
ta, radi se timski, a nаpredak јe tako sitan da primjećuju samo рosvećeni. 
To ne znači da u matematici nema posla za velikе majstore sinteze. Na 
njih se radoznalo i nestrpljivo čeka. 

Ranko Risojević
(Iz knjige Veliki matematičari, Nolit, Beograd 1991)
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