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Драги ехпвци, дпбрп дпшли! 

Накпн некпг времена, евп и нас ппнпвп. 
Надамп се да смп и ми вама недпстајали кап и ви 
нама. Из свима дпбрп ппзнатпг разлпга нисмп се 
дружили гпдину и пп дана па смп се пптрудили да се 
пвим мартпвским брпјем представимп штп 
занимљивије, али и да нашу шкплу представимп 
пнакп какп дпликује. Кап штп вам је већ и ппзнатп, 
29. марта се пбележава Дан шкпле такп да пвп 
издаое часпписа птварамп једним текстим кпји има 
везе управп са шкплпм, али шкплпм уппштенп 
гледанп. Ппштп је епидемија увеликп утицала на све 
у вези са шкплпм, нарпчитп на самп учеое, решили 
смп да се захваљујући нашем педагпгу малп 
ппдсетимп на кпји начин треба учити. Пажоу смп 
ппсветили и нашим драгим прпфесприма кпји су 
птишли у пензију, али и глумцима кпји су ппсетили 
нашу варпшицу. Иакп је прптеклп време билп згпднп 
за гледаое филмпва, серија и читаое коига, ипак 
вам дпнпсимп неке предлпге истих. Такмичеоа и 
пдређених шкплских активнпсти је свакакп билп, па 
смп направили псврт и на тај деп у дешаваоима 
наше шкпле. Издвпјићемп за вас и ппруку 
матурантима једне наше прпфеспрке математике, 
кап и оихпвих разредних старешина кпји су били уз 
оих. Мпрамп се ппхвалити и интервјуима са нашим 
ученицама песникиоама кпјима је ппштина издала 
збирке песама, али и пдличним сликама кпје су 
наши ученици припремили. Мнпгп текстпва јпш има 
свпје местп у пвпм брпју, а ми кпристимп пву 
прилику да се захвалимп свима кпји су дппринели 
да припремимп пвај педесети брпј нашег часпписа.  

 

Ехпвски ппздрав  и уживајте! 

 

Главни и пдгпвпрни уредник 
Марија Стпјић, прпфеспр српскпг језика 

и коижевнпсти 
 

Заменик уредника 
Наталија Миљкпвић II1 

 
Техничка пбрада 

Перица Стеванпвић, прпфеспр 
рачунарства и инфпрматике  

 
Лектура и кпректура 

Марија Стпјић, Наталија Миљкпвић 
 

Аутпри текстпва (чланпви Нпвинарске 
секције, пстали ученици и прпфеспри) 

 
Анђела Аврампвић IV4 
Анђела Јпванпвић II1 

Саоа Кпјић III1 
Игпр Лазаревић II3 

Немаоа Маркпвић II1 
Наталија Миљкпвић II1 

Анастасија Миланпвић IV2 
Давид Тпдпрпвић II1 

Маја Чпдић IV4 
 

Ивана Ђурић, педагпг шкпле 
Даница Јанић, прпфеспр математике 

Љубиша Красић, прпфеспр српскпг 
језика и коижевнпсти 

Марија Стпјић, прпфеспр српскпг језика 
и коижевнпсти 

 
e-mail адреса часпписа: 

novinarska.sekcija.brus.@gmail.com 
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Кп гпд каже да је учити лакп – лаже! 

Кп гпд каже да је брзп – такпђе лаже! 

Ушеое је вепма захтеван прпцес, 
али није несавладивп.... И мпже да се 
убрза... Самп је пптребнп малп 
уппрнпсти и систематски приступ. 

За ушеое је пптребнп време  јер је 
успещнп ушеое теснп ппвезанп са 
управљаоем временпм. Губљеое 
времена је навика кпја је шест узрпк 
неуспещнпг ушеоа. За ппшетак прпбајте 
да краткп прпанализирате јушеращои 
дан и ппставите себи следећа питаоа: 
щта сам јуше све радип/радила? Да ли 
сам урадип/урадила све щтп сам 
испланирап/ла да урадим? Акп нисам 
– кпји су разлпзи за тп, а акп јесам – 
кпји су разлпзи за тп? Кпликп времена 
у тпку јушеращоег дана ми је прптеклп 
у дангубљеоу (непрпдуктивнп 
прпведенпм времену)? 

Пснпвни разлпг защтп треба да 
ушите нису пцене, негп развпј свпјих 
интелектуалних капацитета, развпј 
лишнпсти, и пре свега стицаое 
сампппуздаоа, јер не ппстпји пспба 
сигурна у себе а да има лпщ успех у 
щкпли. Шестп изгледа кап да пцене 
нису битне, али дубпкп у себи знате да 
кад дпбијете лпщу пцену не псећате ни 
задпвпљствп, ни срећу... Нема щансе 
да вам је свеједнп!  

Најважнији принципи управљаоа 
временпм у ушеоу:  

*фпрмулисаое циља учеоа* 

Ппстављени циљ је нащ највећи 
ппкреташ. Највећи брпј ушеника нема 

ппстављен циљ ушеоа, па је нужнп да 
ппставите циљ кпји ће вас ппдстицати. 
Тај циљ мпрате дубпкп у себи псетити, 
мпра бити пд лишнпг знашаја и мпрате 
се ппсветити ппстизаоу тпг 
ппстављенпг циља 

*разлагаое задатака на маое кпмаде*  

„Разбијаоем“ великпг задатка у 
серију маоих израдпм расппреда 
времена за сваки кпрак, мпжете 
урадити гптпвп све щтп замислите уз 
мнпгп маое стреса и нервираоа. 

*пдређиваое припритета задацима*  

Направити листу најважнијих 
задатака у тпку дана, затим листу 
средое битних задатака кпје треба да 
пбавите и, на крају листу задатака кпје 
ћете урадити акп вам пстане слпбпднпг 
времена. 

*најтеже и најзахтевније ствари треба 
радити када сте најпрпдуктивнији и 

најкпнцентрисанији*  

На пвај нашин ћете 
најкпмпликпваније и најслпжније 
ствари заврщити дпк сте свежи, 
пдмпрни и пуни енергије 

Щест великих крадљиваца времена 
у ушеоу: 

1. Слабп планираое – ушеници шестп 
прппущтају да планирају, щтп 
дпвпди дп тпга да свпју пажоу 
усмеравају на маое битне ствари, 
а прппущтају да заврще важне 
ппслпве.  

2. Недпстатак припритета/циљева – 
утише на све щтп пбављамп и на 
лишнпм плану и на плану ушеоа. 
Пни кпји тпкпм дана пстваре 
највище знају ташнп щта желе да 
пстваре. Нажалпст, мнпги пд нас 
мисле да се циљеви ушеоа 
ппстављају гпдищое, а не дневнп. 

Резултат тпга је превище 
утрпщенпг времена на небитне 
ствари, а не на ствари кпје су важне 
у нащем ушеоу. 

3. Пдлагаое – Акп већ пстављате 
нещтп за касније, гледајте да тп 
буду маое битне ствари, пне кпје 
неће пставити ппследице збпг 
неизврщаваоа. Велики прпблем 
представља пдлагаое важних 
ствари.  

4. Прекидаоа – пткривенп је да се за 
један сат непметанпг рада уради 
истп кпликп и за шетири сата 
пметанпг (истраживаши са 
универзитета илинпис су пткрили 
да нам је ппсле једнпг минута 
пметанпг рада пптребнп 15 минута 
времена да се вратимп на нивп 
кпнцентрације пре пметаоа). 
Прекидаое дплази из два извпра, 
пд пспба и електрпнским путем. 
Телефпн мпже бити највећи 
непријатељ ефикаснпсти щест 
великих крадљиваца времена у 
ушеоу.  

5. Превише труда – Мнпги ушеници 
имају псећај да мпрају да заврще 
све у тпку једнпг дана и не дају 
себи времена да ураде ствари какп 
треба. Тп впди дп пплпвишнп 
дпврщених задатака у вези са 
ушеоем и псећаја неуспеха  

6. Претрпан стп – Најуспещнији 
ушеници раде на ращшищћеним 
стплпвима. 

Ивана Ђурић, педагпг шкпле 

          Учеое мпжемп дефинисати кап једну рупу без дна, штп би 
значилп да је бескпначнп, недпкучивп, неиспитанп, неисцрпнп, 

ппнекад тешкп, ппнекад занимљивп. У вези са тим, а и збпг целе 
ситуације са пандемијпм кпја је узрпкпвала учеое на даљину, 

решили смп да се малп ппдсетите савета какп лакше учити, али и 
да се уппзнате са неким нпвим кпји вам мпгу ппмпћи. 

У тпме ће нам ппмпћи педагпг наше шкпле, Ивана Ђурић. Пвим 
саветима заппчиоемп наш часппис, јер учеое најпре мпжемп 

ппвезати управп са шкплпм. 
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Тпликп ппдсећају на тебе, да сваки пут ппшиоем махнитп да скрплујем и бивам изненађена кпликп 

једнпставније и лакще данас успевам да савладам препреке негп ти пнда, а ипак са сетпм сппзнајем 

кпликп си блиставија негп ја сада, сребрна принцезп. 

Такп блиставпј, крхкпј и несигурнпј рекла бих да се лакп ппстаје пнп щтп желищ, акп без 

непптребних страхпва следищ себе. Буди тп щтп јеси, пнаква какву те знам и универзум је твпј. Знај да 

срећа није у далеким прпстранствима кпјима тежищ. Сва срећа и сва прпстранства су у теби. Следи себе, 

и винућещ се виспкп! 

За тп су ти пптребна разлишита искуства, мпжещ их искусити акп будещ пристпјнп (у складу са нпвпм 

титулпм академскпг грађанина) „лајала на звезде“ и тп на све стране, такп да се за тпбпм дигне щтп 

вище звездане пращине. 

Признајем да ти се у неким стварима дивим. Билп је смелп „пкашити“ у щкплским нпвинама, јавнп, 

песму „Вплим слпвп Ш“, шија су прва слпва пткрила ту велику тајну љубав. За тп сада већ не бих имала 

храбрпсти. Затп драга мпја девпјшице, сашувај ту храбрпст и дрскпст. Ја је нисам сашувала... 

А сви путеви у будућнпст, сва прпстранства и све слпбпде су у теби. Не забправи тп!  

 

Даница Јанић, прпфеспр математике 

 

Драга мпја сврщена матуранткиоп, 
дпбрп дпщла у свет академских грађана. 

 Такп смп блиске, да ти мпгу писати п 
разлишитим темама.  

Тп правп да будем блиска са тпбпм даје 
ми низ усппна и падпва, кап и щирпки 

псмех на лицу са кпјим сваки пут уђем у 
ушипницу, увек изнпва нпву, јер ме 

дпшекују блиставим хпризпнтима жеља 
пбасјани  псмеси  кпји такп ппдсећају на 

тебе. 
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Ехп: Защтп си пре некпликп гпдина пдлушип да 
упищещ  бащ Гимназију а накпн заврщетка 
средопщкплскпг пбразпваоа бащ Фармацеутски 
факултет? 

Михајлп: Гимназија у Брусу се и сада шини кап 
једини избпр у тпм тренутку, не самп мпј. Да ппнпвп 
мпгу да бирам, не бих изабрап другу скплу, не бих 
меоап стешенп искуствп. Задпвпљан сам прптеклим 
гпдинама. Не знам, ни не желим да знам за бпље и 
гпре. У Средопј щкпли у Брусу сам схватип да желим 
да се пдрекнем пваквих ппређеоа, такп су нестала 
пва, кап и пстала исцрпна преиспитиваоа. 
Фармацеутски факултет сам пд малена желеп да 
упищем, али сам управп схватип да сам самп хтеп да 
ушим п фармацији, а на пвпм факултету тренутнп у 
тпме успевам.  

Ехп: Кпликп ти је гимназија ппмпгла при избпру 
факултета?  

Михајлп: Заправп сам се у средопј щкпли 
заинтереспвап за јпщ мнпгп ствари ппред фармације. 
На крају сам ипак пдабрап фармацију, али нисам се 
пгранишип избприма.  Нисам у тпм пдабиру видеп 
крај, самп прпмену. Друщтвенп све тп делује нужнп, 
али сам пдлушип да самп делује.  

Ехп: Кпји предмет ти је из гимназијских дана пстап 
у најлепщем сећаоу и збпг шега? 

Михајлп: Сви предмети су ми пстали у сећаоу, щтп 
сматрам битним. Трудим се да псећаје не уппређујем, 
нити квалификујем кап маое и вище лепе јер не 
желим да видим себе без и једнпг пд оих. Крпз 
средоу щкплу сам се највище приближип 
коижевнпсти, и сада сваким данпм, и надам се да сам 
захвалан на тпме.  

Ехп: На кпјим такмишеоима си ушествпвап и кпје 
успехе си имап?  

Михајлп: Ушествпвап сам на разним такмишеоима, 
али јединп щтп вреди из свега тпга је знаое кпје сам 
стекап. А тп щтп смп крпз знаое успели да прпжмемп 
такмишеое, суптилнп гпвпри све п тпј савременпсти.  

Ехп: Кпјим решима 
би себе пписап кап 
гимназијалца, а кпјим 
кап бруцпща 
Фармацеутскпг 
факултета? 

Михајлп: Мислим 
да сам кап 
гимназијалац превище 
размищљап п 
пптенцијалу и гущеоу 
себе претенципзним 
убеђеоима. А када 
наредни пут дпђем у 
щкплу, сетићу се да 
нису ти хпдници и 
зидпви мпнптпни, негп ја кпји нисам знап за другашије.  

Ехп: Какп се ппстаје ђак генерације и да ли је билп 
тещкп ппстати ђак генерације? 

Михајлп: Ђак генерације се ппстаје псвајаоем 
престижних диплпма на такмишеоима, примерним 
владаоем, и наравнп неизпставним уппређиваоем.  

Ехп: Щта за тебе представља “титула” ђака 
генерације? 

Михајлп: Нищта. Све тп пдаје утисак 
шетвпрпгпдищое бпрбе ппсле кпје свакп пде свпјим 
путем кап да нишега другпг није ни билп. И када су ми 
шеститали, размищљап сам дпвпљнп дугп п тпме да 
искажем захваланпст кпју ни не псећам.  

Ехп: Да ли имащ неки савет за садащое и будуће 
средопщкплце при пдабиру прпфесије? 

Михајлп: Самп немпјте дпзвплити да билп кп 
искпристи ващу несигурнпст да испуоава сппствене 
замисли. И иакп данас ппстпје мнпга занимаоа кпја су 
друщтвенп прихватљива и нпрмална, треба се 
псврнути на друщтвп и савременпст. Не бих никада 
уписап права, пплитишке науке, нити билп щта везанп 
за савремене технплпгије. Тпга сам се тренутнп сетип, 
има јпщ дпста тпга щтп је најгпре.  

Ехп: Да ли имащ неки савет у вези са ушеоем за 
садащое и будуће средопщкплце? 

Михајлп: Немам савет за ушеое, псим савета да 
никад дпста преиспитиваоа п упптреби наушенпг.  

Ехп: Где видищ себе за некпликп гпдина, 
кпнкретнп накпн заврщетка факултета? 

Михајлп: Трудим се да видим себе сада, тп је 
вепма тещкп, а у будућнпсти нити мпгу, нити ме брига. 
Кап щтп Мика Антић каже: „Кп жури – закасниће“. 

Нпвинарска секција 

Ђак генерације 2020/2021. је Михајлп 
Маркпвић, данас бруцпщ Фармацеутскпг 
факултета а пре гпдину матурант Средое 
щкпле у Брусу. Нещтп вище п 
средопщкплским данима рекап нам је у 
интервјуу кпји је пред вама.    
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Ехп: Защтп је збирка песама 
наслпвљена “Пд дима и пепела”? 

Катарина: Када ми је 
пбјављиваое збирке у глави стајалп 
самп кап идеја, била сам убеђена да 
ћу је назвати „Ја наспрам разума“, 
али щтп сам вище писала схватила 
сам да би  наслпв „Пд дима и 
пепела“ бип мнпгп адекватнији. 
Управп затп щтп мпје песме и јесу 
такп настајале – пд дима и пепела. 
Једнпставнп сам писала п свему щтп 
ми се дещава, п шему размищљам, 
щтп псећам и видим пкп себе, 
свесна да ће све тп самп пстати иза 
мене и ппстати дим и пепеп. 

Ехп: Мпжещ ли нам рећи нещтп 
вище п самим циклусима песама пд 
кпјих је сашиоена збирка? 

Катарина: Циклуси су заправп 
мпја намера – или, бпље је рећи, 
ппкущај – да некакп групищем 
песме управп пп тпме п шему 
гпвпре. Мислим да п циклусима 
ппјединашнп нема мнпгп щта да се 
каже. Сами наслпви су дпвпљни, а и 
вплим да пустим људе да их схвате 
на неки свпј нашин. 

Ехп: Щта или кп је утицап на 
твпје стваралащтвп, па и на настанак 
збирке? 

Катарина: Щтп се мпг 
стваралащтва тише, тп је заппшетп, 
пре свега, јер сам имала пптребу да 
свпје мисли и емпције „избацим“ из 
себе и ппделим са другим људима, 
а за самп пбјављиваое збирке је 
најзаслужнији мпј ментпр и 
прпфеспр Љубища Красић, шија је тп 
била идеја. Ппсле оега наравнп и 
пријатељи и ппрпдица, пд кпјих сам 
дпбила неизмерну ппдрщку. 

Ехп: Песмама кпг песника или 
песникиое би приближила свпје 
песме? 

Катарина: Заиста не знам какп 
бих пдгпвприла на пвп. Никада 
нисам имала некпг песника или 
песникиоу на кпје бих гледала кап 
узпра или идпла. 

Ехп: Кпликп гпдина си имала 
када је настап највећи брпј твпјих 
песама? 

Катарина: Рекла бих да сам 
највище писала у шетвртпј гпдини 
средое щкпле, дакле 19 гпдина, али 
дпста песама кпје су у тпм перипду 
настале нису у збирци. 

Ехп: А кпликп гпдина си имала 
када је настала твпја прва песма? 

Катарина: Са 15 гпдина сам 
ппшела да пищем ппезију. Пре тпга 
сам мислила да ми писаое стихпва 
никакп не би ппщлп за рукпм, па 
сам се држала прпзе. 

Ехп: Кпју мпћ треба да имащ па 
да стваращ песме “пд дима и 
пепела”? 

Катарина: Никакп не бих рекла 
да нам је пптребна билп каква мпћ 
за тп, самп храбрпст да свпја 
псећаоа и мисли ппделите са 

пстаткпм света, или бар нашините 
ппипљивим и себи и другима, 
спремни на критике и псуду. 

Ехп: Ппищи нам Катарину пре 
издаваоа збирке и накпн тпга? 
Мпже се рећи и пре “сашиоаваоа” 
збирке и накпн тпга? 

Катарина: Заиста нема неке 
претеране разлике, псим щтп је 
Катарина из садащопсти дпста 
птвпренија и сампуверенија пд пне 
млађе Катарине, кпја никпм није ни 
дпзвпљавала да приђе оеним 
бележницама. 

Ехп: Щта или кп је твпја 
инспирација, твпје надахнуће? 

Катарина: Апсплутнп све щтп 
видим, шујем, псећам, мислим… Не 
мпгу да издвпјим пдређену ствар 
кпја ме инспирище и тера да пищем. 
Сматрам да се инспирација крије у 
сампм уметнику и самп шека да је 
нещтп прпбуди и мптивище да 
изађе ван. 

Ехп: Щта би преппрушила 
млађим генерацијама кпје пищу 
ппезију? Какп би им пбјаснила сврху 
ппезије? 

Катарина: Ппезију сам увек 
сматрала кап нещтп крпз щта други 
људи мпгу да ме виде и шују, псете и 
прпживе све пнп щтп сам ја и – какп 
сам се увек надала – разумеју. 
Наравнп на разумеваое нећемп 
бащ увек наићи, и тп је пптпунп у 
реду, дпкле гпд смп свесни да је 
наща ппезија самп наща и да је 
настала из пдређенпг разлпга или 
пптребе. Щта гпд други рекли, и 
какп гпд тумашили ваще стихпве, 
будите свесни тпга да сте ствприли 
нещтп истински лепп и будите 
ппнпсни на тп. 

Нпвинарска секција 

 

Катарина Милисављевић, бивща ушеница наще щкпле, и Мипна Шплић, ушеница шетврте гпдине наще 
щкпле, пбјавиле су збирке песама, Катарина ппд називпм „Пд дима и пепела“ а Мипна ппд називпм 
„Латице“. Кап гимназијалке написале су свпје прве песме, а шији се брпј из гпдине у гпдину ппвећавап и 
нащап свпје местп у наведеним збиркама. Вепма нам је драгп да се у нащпј щкпли, па и у нащпј ппщтини, 
велика пажоа ппсвећује писаоу ппезије, а за щта је умнпгпме заслужан нащ прпфеспр српскпг језика и 
коижевнпсти, Љубища Красић, кпји нам је свпјим рецензијама представип стваралащтвп пвих двеју 
песникиоа.  Катаринина збирка песама је прпщле гпдине представљена у Културнпм центру Бруса, дпк нас 
представљаое Мипнине збирке тек пшекује. 
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Када негде и некада сретнете 

Катарину, пбавезнп је зaуставите и 
рукујте се са опм. Тп је најкраћи 
нашин да псетите слпбпду и бунт, да 
псетите све пнп щтп јесте некада 
били или све пнп щтп никада нисте 
смели да будете. Или, пак, акп је не 
сретнете пстаје вам пва коига 
песама из кпје свпм снагпм мпжете 
да упијате и слпбпду и бунт. 

 

Шуднп је да млади људи велики 
деп прпстпра у свпјим живптима 
пстављају ситницама. Ситнице 
ппезија шини пгрпмним, шини да 
трепере, звеше, пдзваоају и јуре 
прпстпрпм пнпга кпме припадају и 
ппкрећу га. Ппкрећу у оему музику, 
терају га на плес и бестиднпст, 
терају га у песму. Једнпставнп, 
ппкрећу га а затим пн ппкреће свет. 
И тп је прва ситница п кпјпј Катарина 
јаснп гпвпри – ЈА ппкрећем свет а не 
свет мене! 

Такп ппкренути свет у оенпј 
ппезији је свет кпји разбија рутину 
щтп живпту птима смисап, свет 
изван навикнутих и увек 
прилагпђаваних кпрака пнима кпје 
вплимп, свет сећаоа других на оу, 
свет оихпвих приша п опј. Да, 
Катарина јесте центар свпјих 

ситница, центар 
сппствене слпбпде, 
центар у кпјем је 
сваки пад узвищен и 
истински а у шијем 
трајаоу је јединп 
памтљива леппта и 
љубав. Такви падпви 
никада не мпгу бити 
пдглумљени и 
јединп сећаое на 
оих јесте бпл. Та бпл 
је свезала оену 
слпбпду јер има 
шему и кпме да се 
врати. Пна је 
признаје да ппстпји, 
пна јпј је и твпрац и 
зна да ое нема 
слпбпда би била 
стращна јер не би 
имала кпме да се 
врати. И, да, БПЛ – 
друга велика 
ситница. 

Из ое се рађа 
мисап п тренутнпсти, лакпј 
прппадљивпсти и кпнашнпсти. 
Избећи такп нещтп јединп је 
мпгућнп записиваоима. Записима п 
нама самима, нащим падпвима, 
слпбпдама, свему ппзнатпм и 
незнанпм. И ту дплазимп дп јакп 
битне пдреднице у ппезији, пвпг 
првпг циклуса, Катарине 
Милисављевић. Записи п незнанпм 
гпне нас да ппмерамп границе и тп 
незнанп пбликујемп кап стварнп и 
ппстпјанп, кап вешитп и далекп, кап 
свемпћнп и ппкреташкп, кап живпт и 
смрт, да га именујемп кап Бпг. У тпм 
прпстпру ппмерених граница 
губимп све пнп щтп смп некада 
били и рађамп мисап да га не 
мпжемп дпсегнути а кампли 
разрущити. И ппшиоемп да га 
презиремп, да не верујемп у оега 
или да му се предајемп у 
пптпунпсти. На крају забправљамп, 
рећи ће гласнп песникиоа, да смп га 
ми ствприли и предали га некпм 
другпм без бпрбе, дали тпм некпм 
другпм шак и име. И ппшели да 
верујемп у вешити круг: шпвек ствара 
Бпга – Бпг се пкреће шпвеку – шпвек 
верује у Бпга кап твпрца – шпвек 
ствара Бпга... (Ја, Камен). Да, трећа, 
и најмаоа, ситница – шпвек кап 
ТВПРАЦ. 
 

 
Стихпвима пвпг круга песама 

далека је патетика и нека бплна 
сладуоавпст. И тп је дпбрп и указује 
и на живптну и песнишку зрелпст 
Катаринину. Та зрелпст упућује на 
неку другашију љубав – упућује на 
преиспитиваое жеље п некпм 
измащтанпм мущкарцу дпк нпвшић 
пада у фпнтану дп растајаоа збпг 
дубпке ппвезанпсти и истпсти у 
размищљаоима са пним са кпјим је 
све ппгрещнп у времену у кпјем су 
заједнп. И све је у оенпј ппезији на 
некпј размеђи псећаоа пппут пнпг 
међувремена између касне зиме и 
ранпг прплећа. Иакп улазимп у 
расцветале дане, нпге нам нпсе и 
даље дпста снега – иакп снажнп 
гпвпримп п пнпме кпга вплимп и 
даље дубпкп у нам живи све пнп 
щтп је иза нас.  

Мпжда су ти растанци јединп 
щтп нам пстаје кап недељив сппј са 
љубавима пд кпјих смп птищли, а 
кпјима смп и даље ппсвећени, пд 
кпјих и даље бежимп и враћамп им 
се а ппет кријемп се јер други мпгу 
да их примете.  

Та дппадљивпст кпја се 
разгранава у љубави јединп је щтп 
Катарина примећује и п шему пева 
кап истинскпј срећи. Акп се крене 
даље у љубави, укљушиће се пнп 
вешитп питаое кплишине – кп даје 
вище, кп не даје нищта – и дпћи дп 
закљушка да највеће љубави и не 
ппстпје. Затп се п највећим 
љубавима и ћути.  Прпбуђени инат у 
оима рећи ће, и тп решенп пптезаће 
увек кап истину, да шпвек тещкп 
хпће да призна да некпг впли вище 
пд себе.  

Исти тај инат неће ни ппкущати 
да заустави пнпг кпји пдлази. Пн ће 
јпј тада самп птвприти врата, 
придржати кпфер, неће сашекати да 
пде низ степенищте, затвприће 
врата. И, да, пна ће ппрпстити све, 
признати да јпј се и даље дппада, и 
биће срећна.  
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И оена генерација нпси са 
спбпм бајке кап щтит пд стварнпсти. 
Унутар тпг щтита налази се младпст 
кпја ни п шему дубпкп не мисли, кпја 
мисли самп п дплазећем лету све 
дпк пнп не престане да ппстпји. И 
таква мисап је пппут безуслпвне 
љубави, пппут пптпуне предаје. 
Некакп љутитп, Катарина, гпвпри да 
никпме нищта не дугују, да све щтп 
имају тещкп нпсе и тещкп туђе 
прихватају, да све хпће али реткп 
щта дпхватају, пстају непптпуни, 
недпврщени. 

Тај бунт излази изван щтита и 
дпдир са срединпм, кап и кпд 
мнпгих генерација раније, бива 
бплан. И следи критика мале 
средине, критика оенпг слепила за 
разлишитпст у младим људима, за 
незаинтереспванпст щта се нпси у 
кпферима, за лак забправ свих туга и 
слабпсти уз лагани рушак и 
претеранп слатки кплаш. И нису пни 
криви, јасна је Катарина, кпје бпје су 
им дате – пни су са оима изащли у 
щаренилп слпбпде. И пнпг тренутка 
када су изащли били су 
забправљени. Забправљене су све 
кривице кпје су узрпк туша, 
дрпгираоа, ппијаоа, 
сампубистава... Никада неће 
птвприти пши и пустити гласпве п 
оима тај мали град и ти мали људи 
у оему, ти велики градпви и ти мали 
људи у оима. 

Не, не грещи се када се дете уши 
да буде јакп, гпвпрљивп и храбрп. 
Грещи се, закљушиће Катарина, када 
се дете не науши да сме да се буде и 
тужнп и слабп. Тпм двпјству кпје у 
нама ппшива ушимп се сами када се 
себи враћамп, а себи се враћамп тек 
када ставимп щтит исппд капута и 
дпдирнемп се са слпбпдпм. 

Катарина је впљена, љубав у 
кпјпј је други шувају је непсппрна, 
јака и ппстпјана. Али та љубав је 
земаљска, вуше је ка тлу, 
свакпдневним битнпстима, спутава 
јпј лет. Немпгућнпст да пдлети, да се 
упусти у кпраке кпји деле сан пд јаве 
тера је и на врисак и на щапат. И 
щапат никпг не пкреће, никпг не 
ппвија ка опј и затп ће да врищти 
јер људи, па и пни кпји је впле, 
јединп такп умеју да је шују.  

И пвп је самп једна пд назнака 
судбине песника и неппзнаваое 

оега кап бића и кап стварапца. 
Милисављевићева ће рећи да је 
свуда има али кап да није ту, кап да 
је и нигде нема. Све је пкп ое, све 
се креће и сви се крећу, и сви мисле 
да је схватају, и сви знају да пище 
али никп не сппзнаје сущтину:  

И тп ми је штп ме никп не пита 

заштп пишем, 

 већ кпме, п чему и какп. 
Пваквп сазнаое је оена највећа 

бпл кпја ппкреће вешиту стваралашку 
сумоу да никп неће шитати пнп щтп 
смп написали. 

Све пвп је нагпни у ппрешнпсти – 
жељу да се псами и пдбегне пд свих, 
али ппет да буде у свима и да сви п 
опј гпвпре у тренуцима када је пна 
пкренута самп себи, самп себи 
разумљива а другима далека, већ 
измакла из видпкруга. Те дане, када 
је пкренута самп себи, 
самппреиспитиваоу, не дпживљава 
кап срећу, какп би требалп да се 
каже. Има псећај да нису оени, да 
никада гпре нису текли и да у оима 
шак не преппзнаје ни сппствену 
младпст. И акп је и нещтп дптакне, 
ппмери у трену – не дпживљава га 
кап свпје, гпвпри да тп није деп ое. 
И песме птуђује, кап да себе не 
преппзнаје у оима, кап да себе 
дпвпљнп не ппзнаје. И тада се те 
тамне нити не кидају већ јашају у 
песникиои и пна жели да све 
ствпренп спали и са спаљеним и пна 
да нестане пдједнпм. Не пплакп, 
дпбрп је увек нестати самп 
пдједнпм. 

Пвакав нашин стихпваоа мпже 
се јединп схватити кап самппдбрана 
– бпрба прптив узимаоа сппственпг 
живпта пд стране других – не жели 
да је меоају, усмеравају, уше да 
мисли – пна није сувищни лик у 
сппственпм живпту. 

Ппстпји нештп//штп мпрам да 
признам.//Једнпг дана ћу ппбећи. 

Мнпгп дпбрпг ће бити изрешенп 
а дпста ппганих реши прпгутанп да 
би пнај кпји свет види кап црнп и 
белп пристап на сурпвпст. Дпк пнај 
кпји му их изгпвара брище свпје 
прљаве руке п оегпва рамена, пн 
накрвљен креће ка границама да 
брани пнп щтп мисли да зна – а све 
је тп самп  привид. Да, идеплпгија је 
злп. Пд младпг шпвека шини 

крвплпка, звер кпја се крије иза 
идеје преживљаваоа.  

Такава идеја се рађа у 
неппзнаваоу сущтине, бездущнпсти, 
рађа се прљавпг пбраз, у страдаоу, 
неппстпјаоу Бпга, храбрпсти  - пна је 
впдиља у времену у кпјем се пљује 
на људскпст. 

Катарина излази пред нас и тп 
јавнп гпвпри, пдрише ппстпјаое 
бпљих времена крпз тврдоу да је 
свет пгрпман емптивни инвалид. 
Оега је јединп мпгуће пбпјити у 
црвенп, пбпјити живптпм акп му 
срцем испуни груди. Акп тп ушини, 
щта ће опј пстати? 

Све на щта се навикнемп, пвакп 
предпдређени да будемп 
разлишити, бива једнплишнп 
пнпликп кпликп у оему живимп. 
Бива бплест кпја се разгранава, 
бплест у кпју су се увукли ударци, 
мпдрице, ппнижеоа, застращиваоа, 
ппвијаоа, пплпмљенп ребрп...да, 
пнп ребрп из кпјег смп изашле, јасна 
је Катарина. Вище није мудрп 
ћутати, и жена вище неће да ћути, 
неће да буде нешије ребрп и да 
скрива трагпве мущких квргавих 
прстију иза пудера. Пна вреди вище. 
Пна једна саткана је из мнпщтва 
других жена и када је сретнемп 
никада се не зна кпју смп у опј 
срели – пну щтп се ппращта, пну щтп 
узвраћа, пну щтп се смеје, пну щтп је 
херпј или пну щтп плаше уз 
срцепарајуће филмпве. 

И кад ме сретнете, 
//кп зна кпју пд нас сте срели. 

Ја сам све пне,// 
кап штп су све пне ја… 

И све на крају лежи у решима, 
пвим Катарининим. Решима кпје 
успављују и решима кпје среће. И 
оима се треба враћати. Увек. И када 
нас убеђују да су измищљене, 
неппстпјеће, неухватљиве, 
безвредне. Све, нп безвредне 
никакп! Пнп щтп је измищљенп 
вреди пнпликп кпликп у оему 
живимп. 
 И хајде да не ћутите када сретнете 

Катарину. Распришајте је. Пна уме да 

буде јакп гпвпрљива. 

 

Љубиша Красић, прпфеспр српскпг 

језика и коижевнпсти 

  



 

 

ЕХО ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС 

10  

 

Ехп: Мпжещ ли нам пписати 
себе у тренутку када си прпшитала 
резултате песнишкпг кпнкурса 
„Десанка Максимпвић“? 

Мипна: Када је један пд шланпва 
жирија ппшеп да кпментарище 
збирку свакпг ушесника, завладала је 
тищина. Слущала сам пажљивп, 
задпвпљна щтп сам уппщте ущла у 
ужи избпр. Нисам ни саоала да ће 
се мпје име наћи на трећем месту. 
Срце је јакп лупалп дпк сам слущала 
свпје име и аплауз. Скпрп гпдину 
дана накпн тпга, и даље нисам 
свесна свпг успеха. 

Ехп: Какви су утисци са дпделе 
награда у Ваљеву?  

Мипна: Јпщ увек сам у щпку, 
сасвим несвесна, скпрп гпдину дана 
касније… Све ми се шини такп 
нереалнп. 

Ехп: Кпликп дугп су настајале 
песме кпјима си ушествпвала на 
једнпм пвакп знашајнпм песнишкпм 
кпнкурсу? 

Мипна: У марту, два месеца пре 
кпнкурса, десила се прекретница у 
мпм писаоу. Правила сам пре тпга 
паузу, а пнда су у краткпм перипду 
настале песме другашије фпрме и 
стила. 

Ехп: А када је настала твпја прва 
песма, кпликп гпдина си имала? 

Мипна: Прва песма је настала у 
мају, 2019. Гпдине. Тада сам имала 
16 гпдина. Али, уследила је пауза 
тпкпм распуста, и пд ппшетка друге 
гпдине, ппшела сам интензивнп да 
пищем. 

Ехп: Щта мислищ да је пресуднп 
за настанак једне песме и мпже ли 
се уппщте пдредити тренутак оенпг 
настајаоа? 

Мипна: Сматрам да је за 
настанак песме пптребна 
инспирација. Мене, углавнпм, 
инспирище пкплина, људи, 
дпгађаји, али и сппствене емпције. 
Инспирацију прпналазим у 
бизарним или ситним стварима. 
Гптпвп све ме инспирище. Не 
ппсвећујем свпје песме, али пищем 
п пдређеним људима. Пне већинпм 
настају увеше, пред спаваое. Али, 
песма не мпже настати на силу. Пна 
мпра сама дпћи. 

Ехп: Свпје песме си једним 
именпм назвала “Латице”. Защтп 
бащ тај назив? 

Мипна: Занимљивп питаое… 
Вплим разнпврснп цвеће, руже, 
магнплије… Али, вплим и оихпве 
латице. Када се латице склппе, 
настаје целина звана цвет. Вплим 
какп мирищу, такп је и настап 
наслпв. Из љубави. 

Ехп: Мпжещ ли нам рећи нещтп 
вище п тпме щтп је пре некпликп 
недеља и пбјављена твпја прва 
збирка песама ппд тим називпм? 

Мипна: Пищем непуне три 
гпдине. Писаое је ппсталп сан кпји 
се пстварип, а нисам ни знала да га 
саоам. 

Стварнп се нисам надала збирци. 
Бар не пвакп брзп. Мада, писала сам 
искљушивп за себе, искаљујући 
псећаоа на папиру. Нисам мислила 
да ће се мпја псећаоа тпликп 
свидети другима. У щпку сам, 
заиста. Збирка делује нереалнп, 
ппгптпвп кприце кпје сам сама 
сликала. Вплим да се бавим 
фптпграфијпм, непрпфесипналнп, 
наравнп, а и пстале су неке псущене 
руже, па сам искпристила, и сликала 
оихпве латице. Стварнп, 
презадпвпљна сам свпјпм првпм 
збиркпм. 

Ехп: Идејама кпјег коижевнпг 
правца би свпје стваралащтвп 
приближила? 

Мипна: Искренп, не знам. Нисам 
се трудила да тежим билп кпм 
правцу, већ сам стварала свпј стил, 
впђена сппственим емпцијама. 

Ехп: Ппред тебе саме наравнп, 
кп је јпщ заслужан за твпје песнишке 
успехе? 

Мипна: Пвим путем бих се 
захвалила прпфеспру Љубищи 
Красићу. Скупила сам дпвпљнп 
храбрпсти, и оему првпм ппказала 
песме. Пн је увек бип тај кпји ме је 
критикпвап, али и хвалип и 
усмеравап. Неизмернп сам 
захвална. Да није билп оегпве 
ппмпћи, не би билп ни мпг 
напретка, а ни свих дпсадащоих 
успеха. 

Ехп: Щта за тебе представља 
ппезија и щта треба за све да 
представља ппезија? 

Мипна: Ппезија је најлакщи 
нашин исказиваоа емпција. У свакпј 
песми, аутпр пставља делић себе, 
кпји касније шиталац треба да 
пткрије, преппзна и ппистпвети се, 
или се бар пптруди да разуме. 
Ппезија је нещтп лепп, и ка тпме 
треба тежити. 

Нпвинарска секција

  

„Мипна када пева п љубави, када пева п 
свакпдневици билп да је пна ружна или да је 

изразитп лепа, пна размищља п опј, пре свега, 
не ставља псећаоа у први план, не ставља свпје 

мисли п пнпме щтп псећа. Прпмищља п пнпм 
щтп јесте узрпк тпме, размищља какп ће тп даље 

делпвати на оу. Реткп кпја оена песма има 
наслпв. Већинпм су тп песме кпје су мптивски 

ппвезане, кпмппзиципнп складне, где ви 
мпжете бащ на пснпву те мптивске структуре и 

сампг оенпг дпживљаја света да ппвежете и 
видите да су пне стварнп једна целина, какп би 

рекли, једна латица, щтп пдгпвара и наслпву 
коиге.“  

Љубиша Красић, прпфеспр српскпг језика и 
коижевнпсти 

„Млади песник, данас, ппзитивнп је 
безпбразнп и ппзитивнп дрскп птвпрен за све 

щтп се пкп оега и у оему збива, бунтпван, 
радпзнап, критишан, смеп и безмернп завпдљив у 

свпјим настпјаоима да пбјасни свет у кпме 
стасава, а кпји га нималп не щтеди. Крпз свпје 

стихпве ппклаоа најтајнпвитије кутке свпје дуще 
и щтп свпјпм ппезијпм шине пвај свет лепщим и 
племенитијим. Коига песама Латице псликава 

интимни свет, пкружује га и шува не дајући ветру 
да га развејава крпз свакпдневне сурпвпсти.“ 

Из саппштеоа жирија 29. Ппетскпг кпнкурса 
„Десанка Максимпвић“ 
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Виплета Вукпјевић, Анђела Станић и Немаоа Радманпвац,  
2. местп на такмичеоу из Предузетништва, прпфеспр Снежана Щпвић

 

  

 екипа: Виплета Вукпјевић, Анђела Станић и 
Немаоа Радманпвац, 2. Местп на такмишеоу из 
Предузетнищтва, прпфеспр Снежана Щпвић 

 Владислав Щћепанпвић, 5. Местп из Истприје, 
прпфеспр Марина Младенпвић  

 Вељкп Симић, 6. Местп из Истприје, прпфеспр 
Марина Младенпвић  

 Александра Милисављевић, ушещће из Статистике, 
прпфеспр Лидија Дашкпвић  

 Мипна Шплић, 3. Местп на Ппетскпм кпнкурсу 
„Десанка Максимпвић“, прпфеспр Љубища Красић 

 Сара Пбрадпвић, 5. Местп из Атлетике, прпфеспр 
Владимир Кнежевић 

 Лазар Терзић, 7. Местп из Атлетике, прпфеспр 
Владимир Кнежевић  

 Саоа Ђпкић, 8. Местп из Атлетике, прпфеспр 
Владимир Кнежевић 

 

 

 екипа: Немаоа Маркпвић, Урпщ Ђпрђевић, Урпщ 
Кнежевић, Урпщ Грујић, Ђпрђе Тпдпрпвић, Лазар 
Ппппвић, Лазар Савић, Лазар Терзић и Ранкп 
Пбрадпвић, 6. Местп из Футсала, прпфеспр 
Владимир Кнежевић 

 

 Владислав Щћепанпвић, 1. Местп из Истприје, 
прпфеспр Марина Младенпвић  

 Вељкп Симић, 1. Местп из Истприје, прпфеспр 
Марина Младенпвић 

 Сара Пбрадпвић, 1. Местп из Атлетике, прпфеспр 
Владимир Кнежевић 

 Лазар Терзић, 1. Местп из Атлетике, прпфеспр 
Владимир Кнежевић  

 

 Щкплске 2020/2021. гпдине ушеници Средое щкпле у Брусу ушествпвали су на мнпгпбрпјним 
такмишеоима и такп ппказали да је заиста важнп ушествпвати, а защтп не и ппбедити. Ушествпвали су на 
ппщтинским, пкружним и републишким такмишеоима из математике, истприје, коижевне плимпијаде, 
српскпг језика и језишке културе, физике, хемије, фудбала, кпщарке, атлетике, рашунпвпдства, статистике, 
ппслпвне екпнпмије, биплпгије, францускпг језика. И пве гпдине се мпжемп ппхвалити првим местима и 
мнпгим другим псвпјеним местима на свим нивпима такмишеоа. 
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 Саоа Ђпкић, 1. Местп из Атлетике, прпфеспр 
Владимир Кнежевић 

 Давид Тпдпрпвић, 4. Местп из Атлетике, прпфеспр 
Владимир Кнежевић  

 екипа: Немаоа Маркпвић, Урпщ Ђпрђевић, Урпщ 
Кнежевић, Урпщ Грујић, Ђпрђе Тпдпрпвић, Лазар 
Ппппвић, Лазар Савић, Лазар Терзић и Ранкп 
Пбрадпвић, 1. Местп из Футсала, прпфеспр 
Владимир Кнежевић,  

 Лазар Милисављевић, 2. Местп из Стпнпг тениса, 
прпфеспр Владимир Кнежевић 

 Невена Недељкпвић, ушещће на Смптри 
рецитатпра ,,Песнише нарпда мпг“, прпфеспр Маја  
Грујић Ристић 

 Емина Миленкпвић, ушещће на Смптри рецитатпра 
,,Песнише нарпда мпг“, прпфеспр Маја  Грујић 
Ристић 

 Милан Шкаутпвић, ушещће на Смптри рецитатпра 
,,Песнише нарпда мпг“, прпфеспр Маја  Грујић 
Ристић) 

 Виплета Вукпјевић, Милан Миликић, Немаоа 
Радманпвац, ушещће на Регипналнпм такмишеоу 
средопщкплаца централне Србије у 
предузетнишким вещтинама „Ппслпвни изазпв” 
(такмишеое је билп пнлајн), прпфеспр Виплета 
Аздејкпвић 

 

Мипна Шплић, 3. Местп на Ппетскпм кпнкурсу 
„Десанка Максимпвић“, прпфеспр Љубиша 

Красић 

  

 Саоа Ђпкић, 1. Местп из Атлетике, прпфеспр 
Владимир Кнежевић 

 Сара Пбрадпвић, 1. Местп из Атлетике, прпфеспр 
Владимир Кнежевић 

 Лазар Терзић, 2. Местп из Атлетике, прпфеспр 
Владимир Кнежевић 

 екипа: Немаоа Маркпвић, Урпщ Ђпрђевић, Урпщ 
Кнежевић, Урпщ Грујић, Ђпрђе Тпдпрпвић, Лазар 
Ппппвић, Лазар Савић, Лазар Терзић и Ранкп 
Пбрадпвић, 1. Местп из Футсала, прпфеспр 
Владимир Кнежевић 

 

 

 Владислав Щћепанпвић, 1. Местп из Истприје, 
прпфеспр Марина Младенпвић  

 Вељкп Симић, 1. Местп из Истприје, прпфеспр 
Марина Младенпвић 

 Игпр Лазаревић, ушещће из Математике, прпфеспр  
Маријана Ненадпвић 

 Маща Јевтић, ушещће на „Мислищи“, прпфеспр 
Маријана Ненадпвић 

Нпвинарска секција
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аща щкпла је пве гпдине, 14. марта, први 
пут пбележила Дан брпја Пи. У тпме су  
ушествпвали ушеници свих разреда. Циљ је 

бип пппуларизација математике и физике, а акценат је 
бип на активнп пријентисанпј настави. Ушеници су 
ушили практишнп, путем пткрића, истраживали су п 
брпју Пи, Алберту и Милеви Ајнщтајн, псмислили су и 
реализпвали разнпврсне активнпсти (пикадп, пузле, 
питалице, ппстере, ликпвне радпве, пите, пице, 
квизпве, презентације, видеп-игрице, кратак филм п 
Алберту и Милеви Ајнщтајн), кап и експеримент са 
кпнцем (Пи и уметнпст) и експеримент са щибицама 
(Buffon’s Matches). Прпфеспри кппрдинатпри кпји су 
ппмагали у реализацији прпграма су Маријана 
Ненадпвић, прпфеспр математике, Даница Јанић, 
прпфеспр математике, Марина Младенпвић, 
прпфеспр истприје, Жаклина Ђпрђевић, прпфеспр 
физике, Љиљана Јанкпвић, прпфеспр математике, 
Љубища Красић, прпфеспр српскпг језика и 

коижевнпсти, Весна 
Кпјић, прпфеспр 
куварства, Саоа 
Црнпглавац, прпфеспр 
ликпвне културе. 
Шланпви Инфпрматишке 
секције наще щкпле су 
мпнтирали филм за 
пбележаваое пвпг 
дана, а у шијем су 

псмищљаваоу, 
режираоу и снимаоу ушествпвале прпфеспрке 
Жаклина Ђпрђевић и Марина Младенпвић. 

 

 

Представница удружеоа жена „Калиппа“, Снежана 
Миладинпвић,  и кппрдинатпр Тима за защтиту 
ушеника пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа, прпфеспрка Данијела Збиљић, 
пдржале су предаваое са темпм „Рпднп заснпванп 
насиље“ дана 14. марта пве гпдине. Ушеницима наще 
щкпле су истакле и указале на важнпст ппзнаваоа 
разлишитих видпва насиља, али и ппступаоа укпликп 
дп истих и дпђе. 

 

И пве, кап и претхпдних гпдина, ушеници наще 
щкпле су мпгли да науше вещтине скијаоа захваљујући 
прпфесприма физишке културе, Бпјану Живаншевићу и 
Владимиру Кнежевићу. Стекли су вещтине, знаоа и 
сппспбнпсти у пвпм племенитпм сппрту.  

 

 

Н 
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Средоа щкпла у Брусу 4. марта је угпстила 
представнике Впјне академије и Ппщтинске 
прганизације резервних впјних старещина. Оихпва 
ппсета и излагаое дппринпсе  бпљпј инфпрмисанпсти 
бруских матураната п услпвима уписа и щкплпваоа на 
Впјнпј академији. „Кпнкурс за Впјну академију и 
медицински факултет траје већ пд 15. фебруара и 
трајаће дп 31. марта пве гпдине. Впјна академија 
прима стптину кандидата из цивилства на седам 
акредитпваних студијских прпграма, дпк Медицински 
факултет ВМА прима 25 кадета кпји ће бити будући 
впјни лекари,” истакап је капетан прве класе 
Бранислав Крстпвић кпји је пдржап презентацију 
пбјаснивщи будућим бруцпщима критеријуме за упис, 
нашин студираоа, услпве щкплпваоа, мпгућнпст 
заппщљаваоа и напредпваоа и ппзвап их да 
искпристе мпгућнпст ближег уппзнаваоа сваке субпте 
дп краја кпнкурса, када су за све пптенцијалне 
кандидате  тзв. „птвпрена врата”. Шланпви тима Впјне 
академије, кпмандир впда Бранислав Крстпвић и двпје 
кадета (кадеткиоа Маринкпвић и кадет Роакпвић), 
представили су ушеницима студије на Впјнпј академији 
у Бепграду. 

 

Ппвпдпм Међунарпднпг дана бпрбе прптив 
врщоашкпг насиља, у нащпј щкпли емитпван је 
едукативни филм кпји се бави пвпм темпм. Педагпг 
наще щкпле, Ивана Ђурић, указала је на важнпст пвпг 
дана, 23. фебруара, истакавщи да сви треба да буду 
уппзнати са ппследицама кпје са спбпм нпси пва врста 
насиља. 

 

 

У прганизацији Центра за спцијални рад Брус и 
Тима за защтиту ушеника пд дискриминације, насиља, 
злпстављаоа и занемариваоа наще щкпле пдржанп је  
предаваое ушеницима шетврте гпдине са темпм 
„Ппрпдишнп насиље”, а предаваое су пдржале педагпг 
наще щкпле, Ивана Ђурић, и психплпг Данијела 
Збиљић. 

 

Щкплска слава „Свети Сава“ је пве гпдине 
пбележена у складу са мерама прпписаним збпг 
епидемије вируса кпрпна, а са сешпм кплаша 
прганизпванпј у Цркви Светпг Препбражеоа у Брусу.  
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У прганизацији Савета за безбеднпст ппщтине 
Брус, у Хали сппртпва у Брусу 29. Децембра је пдржана 
едукација п ппвећаоу безбеднпсти младих у 
сапбраћају кпјпј су присутвпвали ушеници наще щкпле. 
Ппсебан акценат је бип на симулацији впжое ппд 
дејствпм алкпхпла и психпактивних супстанци. 
Едукација је усмерена ка указиваоу младима п 
щтетнпсти кприщћеоа психпактивних супстанци на 
безбеднпст у сапбраћају, кап и безуслпвнпм 
придржаваоу сапбраћајних прпписа. Ушеници су 
мпгли да виде и кратке, едукативне филмпве п 
ппследицама непридржаваоа прпписа. 

 

Драмска секција ппд впђствпм прпфеспра Љубище 
Красића извела је кратки драмски текст „Заједнп смп у 
пвпме“ са темпм врщоашкпг насиља. На сајту наще 
щкпле мпжете видети снимљен филм п тпме, а 27. 
децембра ушеници су мпгли и уживп да присуствују 
приказу кпји су шланпви Драмске секције припремили. 

 

Велики успех су ппстигли ушеници наще щкпле 
псвпјивщи шак щест златних медаља на 32. Збпру 
угпститељскп-туристишких радника Србије у Вроашкпј 
Баои 25. нпвембра 2022. гпдине. Ушеници смера 
кувари наще щкпле и ушеници смера туристишкп-
хптелијерскпг технишара наще щкпле ппстигли су 
завидан резултат на једнпм пваквпм знашајнпм скупу у 
нащпј земљи. 

 

У прганизацији Црвенпг крста Брус, Дпма здравља 
Брус и Актива Црвенпг крста наще щкпле, ппвпдпм 1. 
децембра, Дана бпрбе прптив AIDS-a, у хплу наще 
щкпле ушеницима је пдржанп предаваое п 
ппаснпстима кпје пвај вирус нпси и превентивним 
мерама. Такпђе је емитпван едукативни филм из пве 
пбласти а ппд називпм „Дешкп кпји се стидеп“. 
Предаваое су пдржале др Марина Вељкпвић и вища 
медицинска сестра Драгана Недељкпвић. Ппсле 
прпјекције филма са ушеницима на пву тему су 
разгпварали председник Црвенпг крста Брус Саща 
Тпмић, председник Актива Црвенпг крста наще щкпле 
прпфеспр Бпјан Живаншевић и ппменути здравствени 
радници. 

 

  

 Нпвинарска секција 
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Ехп: Кпје гпдине сте ппшели са 
прпфеспрским радпм у щкпли и 
какп бисте пписали себе на тпм 
сампм ппшетку? 
Прпфеспрка Љиљана: С пбзирпм на 
тп какп време прплази, и не такп 
давнп. Билп је тп 2.  9. 1981. Гпдине, 
ппппдневна смена и један шетврти 
разред тадащоег Пбразпвнпг 
центра ,,25. Мај”. Збпг недпстатка 
струшнпг кадра накпн два дана је 
изврщена прерасппдела шаспва, 
такп да сам кап ппшетник дпбила 
щест пдељеоа  првпг разреда (24 
шаса на недељнпм нивпу). 
Нпвембра месеца сам дпбила и 
разреднп старещинствп (кплега се 
разбплеп), ппсла је билп дпста али 
ми није билп тещкп. И на ппшетку и 
на крају прпфеспрске каријере 
мпралп је да се зна кп је ушеник а кп 
прпфеспр. 

Ехп: Када се јавила Ваща љубав 
према математици и кп или щта је 
за тп заслужан? 
Прпфеспрка Љиљана: Дпста заслуга 
имају мпји наставници математике 
Жика Станић и Тпма Вељкпвић. 

Ехп: Кпликп су Вас гпдине, сам 
рад, па и ушеници прпменили? 
Прпфеспрка Љиљана: Гпдине кап и 
свакпг изгледпм. Рад ме је меоап 
набпље. Имала сам впљу да 
ппмпгнем пнима кпји су тп хтели, 
да щтп вище знаоа стекну, да 
ушествују на разним такмишеоима и 
да касније напредују. 

Ехп: Какви су ушеници били на 
ппшетку Ващег рада, а какви су 
данас, щтп у пднпсу према 
прпфесприма, щтп уппщтенп? 
Прпфеспрка Љиљана: Ушеници се 
не меоају. Увек је билп пних кпји су 
дпщли да науше и пстали. 
Прпменила су се правила, па пни 
пстали прплазе некажоенп (не 
ппнављају разред, раније је тп билп 
најнпрмалније). 

Ехп: Да ли се слажете са 
мищљеоем мнпгих да су људи кпји 
раде са децпм вешитп млади? 
Прпфеспрка Љиљана: Има ту мнпгп 
истине. 

Ехп: Щта бисте 
издвпјили кап највећи 
успех тпкпм Ваще 
дугпгпдищое 
прпфеспрске каријере? 
Прпфеспрка Љиљана: У 
нащем ппслу не мпжемп 
да кажемп да је неки 
успех самп нащ. Акп 
дпбијемп квалитетнпг 
ушеника, наще је да 
врщимп надградоу, ппд 
услпвпм да и пн тп жели. 
Раније је билп брпјнијих 
пдељеоа, па се развијап 
и такмишарски дух какп у 
пдељеоу такп и у пквиру 
разреда. Из тпг 
времена билп је дпста 
ушесника на 
такмишеоима, ппшев пд 
щкплскпг па надаље, 
сада тпга нема. У перипду пд 1990. 
Дп 2012. Гпдине, билп је псам 
ушесника републишкпг, касније 
државнпг такмишеоа у 
ппјединашнпј кпнкуренцији и 
псмнаест ушещћа на екипним 
такмишеоима у перипду пд 2002. 
Дп 2019. Гпдине. Билп је и дпста 
успеха на тим такмишеоима. 
Издвпјила бих успех екипе из 2012. 
Гпдине (трећа награда) и у 
ппјединашнпј кпнкуренцији те и 
наредне гпдине трећу и другу 
награду. И 2009. Гпдина је била 
успещна, иста ушеница је у 
ппјединашнпј кпнкурецији псвпјила 
трећу награду и кап шлан екипе 
(рангиранп ппјединашнп) прву 
награду… 

Ехп: Сигурнп је билп мнпгп 
дпгпдпвщтина са шаспва. Да ли 
бисте мпгли да издвпјите неку? 
Прпфеспрка Љиљана: Имала сам 
пбишај да мпм пдељеоу дпнесем 
бпмбпне за писмени задатак, 
једнпм сам забправила. Ппделим 
вежбанке и задатке, никп не птвара 
да ппшне да ради и срећпм 
прпдавница је прекп пута, па смп и 
тп рещили. 

Ехп: Защтп је математика важна 
уппщтенп гледанп, не самп кап 
предмет у щкпли? 
Прпфеспрка Љиљана: Уши те да 
размищљащ, да ппстепенп 
рещаващ прпблем, да будещ 
уппран. 

Ехп: Щта бисте ппрушили 
данащопј пмладини? 
Прпфеспрка Љиљана: Радпм мпже 
све да се ппстигне. 

Ехп: За крај нам реците да 
мпжете неким шудпм да се вратите у 
некп пређащое време, кпје би тп 
време билп, средопщкплски, 
студентски или прпфеспрски дани?, 
Прпфеспрка Љиљана: Кад би 
мпглп, вратила бих се у 
средопщкплске дане. 

Нпвинарска секција 
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Ехп: Кпје гпдине сте ппшели са 
прпфеспрским радпм у щкпли и какп 
бисте пписали себе на тпм сампм 
ппшетку? 

Прпфеспрка Снежана: Са 
прпфеспрским радпм у щкпли ппшела 
сам 10. 11. 2003. гпдине у Гимназији у 
Брусу. Билп је тп за мене једнп сасвим 
нпвп искуствп, јер није бащ свеједнп да 
уђете у разред, а тридесетак глава 
гледа у вас и шека щта ћете рећи. 
Мпжда је на сампм ппшетку ппстпјала 
мала дпза страха да ли ћу умети на 
прави нацин да усппставим 
кпмуникацију, али сам знала да 
асертивна кпмуникација увек буде 
дпбра. 

Ехп: Када се јавила Ваща љубав 
према спциплпгији и кп или щта је за тп 
заслужан? 

Прпфеспрка Снежана: Мпја љубав 
према спциплпгији се јавила јпщ у 
време кад сам ппхађала средоу щкплу, 
а тп је била Гимназија у Крущевцу. 
Спциплпгију нам је предавап прпфеспр 
кпји је такп дпбрп владап материјпм да 
сам ја у тп време мислила да тај шпвек 
све зна. Предаваоа су била вепма 
занимљива и ја сам тада пдлушила да и 
ја на слишан нашин предајем 
спциплпгију кад дп тпга дпђе, пднпснп 
кад заврщим факултет.  

Ехп: Кпликп су Вас гпдине, сам рад, 
па и ушеници прпменили? 

Прпфеспрка Снежана: Прпмене су 
присутне свуда и има их у свакп дпба – 
свакпг трена. Свакпг дана је један нпви 
дан; сваки тренутак је једна нпва 
шестица у времену. Такп да сам се 
тпкпм гпдина и ја меоала, ушећи неке 
ствари пд мпјих уценика кап и пни пд 
мене.  

Ехп: Какви су ушеници били на 
ппшетку Ващег рада, а какви су данас, 
щтп у пднпсу према прпфесприма, щтп 
уппщтенп? 

Прпфеспрка Снежана: Пвп шетвртп 
питаое није бащ једнпставнп. Мпжда 
су те генерације на ппшетку мпга рада 
биле некакп малп пзбиљније, али не 
мпгу рећи да и пве генерације нису 
пдгпвпрне. Мада су пви ђаци сада 
некакп ппущтенији и према 

прпфесприма и према живпту уппщте. 
Щтп би пни рекли „лаганица“.  

Ехп: Да ли се слажете са 
мищљеоем мнпгих да су људи кпји 
раде са децпм вешитп млади? 

Прпфеспрка Снежана: Ппдржавам 
мищљеое да су људи кпји раде са 
децпм вешитп млади. Оихпв нашин 
размищљаоа и оихпва енергија прпстп 
прелази на вас. Да бисте мпгли да 
разгпварате са оима, мпрате да 
пратите щта оих занима, да слущате 
музику кпју пни впле и да макар знате 
щта све млади впле. А пнда и ви 
ппмалп усвајате тај мпдел ппнащаоа. И 
не старите.  

Ехп: Щта бисте издвпјили кап 
највећи успех тпкпм Ваще 
дугпгпдищое прпфеспрске каријере? 

Прпфеспрка Снежана: Свпјим 
успехпм сматрам мнпгп тпга. Кад некп 
пд ушеника упище спциплпгију сматрам 
успехпм. Кад пплпже пријемни из 
спциплпгије и спциплпгију на 
факултету, такпђе сматрам свпјим 
успехпм. Али некакп ми је највећи 
успех тп щтп сам увек успевала да 
изградим пднпс ппвереоа и 
разумеваоа са ушеницима. На крају 
гпдине, скпрп свака генерација ми је 
пстављала ппруке п тпме какп су 
дпживљавали спциплпгију и мене. Те 
ппруке су ми великп бпгатствп. 
Навещћу две, три ппруке да вам буде 
јасније п шему гпвприм. 

-Пд малена сам бип заљубљен у 
пвај свет, закпне, прирпду. У шетвртпј 
гпдини смп дпбили спциплпгију и тек 
тада сам се заљубип у живпт.     

-Хвала Вам щтп верујете у нас.    

-Драга прпфеспрка, разгпвпр са 
вама је један кпрак вище ка науци.  

Хвала Вам за све дане кпје сте 
прпвели у нащпј щкпли. Ващ предмет 
сте ушинили занимљивим за све нас. 
Хвала Вам щтп сте били глас разума 
увек. Ушили сте нас да будемп свпји и 
будите сигурни да сте урадили пдлишан 
ппсап.  

И мнпгп, мнпгп пваквих пптврда 
мпг исправнпг рада. 

Ехп: Сигурнп је билп мнпгп 
дпгпдпвщтина са шаспва. Да ли бисте 
мпгли да издвпјите неку? 

Прпфеспрка Снежана: На шаспвима 
увек има ппнека дпгпдпвщтина. Пре 
пар гпдина, два ушеника су седела у 
првпј клупи са гас-маскама на лицу. Сви 
шекају мпју реакцију, а ја наравнп, щтп 
смиреније кажем да би мпжда сви 
требалп да имамп маске акп није шист 
ваздух. Никад нисам дпзвплила да не 
будем присебна и смирена.  

Ехп: Защтп је спциплпгија важна 
уппщтенп гледанп, не самп кап 
предмет у щкпли? 

Прпфеспрка Снежана: Спциплпгија 
је заиста једна вепма важна наука. Пна 
је пд кљушнпг знашаја у мпдернпј 
култури и заузима  централнп местп у 
друщтвеним наукама. Спциплпгија 
прпушава друщтвени живпт шпвека, 
групе, друщтва. Тп је занимљива наука, 
јер је оен предмет наще сппственп 
ппнащаое кап друщтвених бића. 
Питаоа кпја највище интересују 
спциплпгију јесу нс пример: Какп је дп 
пваквпг нащег света дпщлп? Защтп су 
услпви у кпјима ми живимп тпликп 
другашији пд пних нащих рпдитеља и 
дедпва? У кпм правцу ће се дпгађати 
будуће прпмене? Тп су питаоа кпја су 
директнп везана за нащ живпт.  

Ехп: Щта бисте ппрушили данащопј 
пмладини? 

Прпфеспрка Снежана: Мпја ппрука 
пмладини наравнп мпра бити 
спциплпщка. И кад бисмп мпгли да 
завиримп прекп ивице нащег века у 
следећи, не бисмп били у стаоу да 
предвидимп да ли ће тих нпвих стп 
гпдина бити пбележенп мирним 
друщтвеним и привредним развпјем 
или умнпжаваоем глпбалних 
прпблема, мпжда изван шпвекпве мпћи 
да их рещи. За разлику пд спциплпга 
кпји су писали пре двеста гпдина, ми 
данас јаснп видимп да мпдерна 
индустрија, технплпгија и наука, пп 
ппследицама кпје пстављају, ни у кпм 
слушају нису самп кприсне. Нащ свет је 
мнпгп насељенији и бпгатији негп икад 
раније; свесни смп мпгућнпсти да 
владамп свпјпм судбинпм и 
пбликујемп свпј живпт щтп бпље 
мпжемп –щтп претхпдне генерације 
нису мпгле ни да замисле, а ипак се 
нащ свет налази на сампј ивици 
катастрпфе. Рећи нещтп пваквп не 
знаши ппределити се за песимизам и 
безнађе. Акп ппстпји и једна ствар кпју 
нам спциплпгија нуди – тп је дубпка 
свест П ПДГПВПРНПСТИ шпвека за 
институције кпје сам ствара. Наще 
разумеваое мрашне стране друщтвене 
прпмене, наиме, не треба да нас 
спреши да пдржимп РЕАЛИСТИШКИ И 
ППТИМИСТИШКИ приступ свпјпј 
будућнпсти.  

Ехп: За крај нам реците да мпжете 
неким шудпм да се вратите у некп 
пређащое време, кпје би тп време 
билп, средопщкплски, студентски или 
прпфеспрски дани?, 

Прпфеспрка Снежана: Кад бих 
мпгла да се вратим у некп пређащое 
време, тп би били студентски дани. 
Сада бих урадила јпщ неке ствари кпје 
нисам тада и никада ппсле. 

 

Нпвинарска секција 
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Присуствп кпмпрпмиса у живпту 
свакпг ппјединца – прпстп је једна 
живптна неминпвнпст. Шпвек кап 
друщтвенп, али и разумнп, 
интелигентнп биће – зна да га 
екстремизам не мпже пдвести далекп. 
Шпвек има и тај шувени „нагпн за 
самппдржаоем“ и псећа неппхпднпст 
пптребе да се прилагпди. Акп не 
сасвим, зарад пдређене мере 
спцијалне уклппљенпсти и зарад 
мпгућнпсти да функципнище у 
друщтву других индивидуа међу 
кпјима би имап третман једне 
друщтвенп прихватљиве пспбе, шпвек 
бар делимишнп мпра да се прилагпди, 
кпригује и, бар једним делпм, уклппи у 
људскп друщтвп. Кпмпрпмис није 
никакп знак слабпсти, а врлп шестп је 
знак зрелпсти. Кпмпрпмис је свпјствп 
свакпг нпрмалнпг људскпг живпта, тп 
је шиоеница. Ипак, кпмпрпмиса има 
разних... Није истп када направимп 
кпмпрпмис пп питаоу некпг актуелнпг 
мпднпг тренда супрптстављенпг 
лишнпм стилу пдеваоа, или када 
направимп уступак нешему лишнпм, 
хирпвитпм, нагпнскпм, шему се снажнп 
супрптставља глас савести у нама. 
Кпмпрпмис, дакле, не мпра увек бити 
дпбар. Бащ пп тпме мислим да се и 
разликују људи међу спбпм. Какве пни 
тп лишне кпмпрпмисе праве, щта је на 
оихпвпј вреднпснпј скали 
прптежиранп, щта је гурнутп у запећак, 
шему се даје ппшаснп местп, шему се 
дарује забправ и „игнпр“, са ким 
бисмп евентуалнп били спремни да 
„склппимп пакт“? Збир, или ташније, 
кпмбинација кпмпрпмиса кпје 
правимп, и кпје бисмп били спремни 
да направимп, шине нас пним щтп 
јесмп и у ствари, шине нащу лишнпст 
такп јединственпм. Заправп, ми смп 
сви јединственпст свпју рпђеоем на 
дар дпбили, али нас нащи избпри и 
кпмпрпмиси дпдатнп „услпжоавају“ у 
тпј јединственпсти кпја је темељнп 
пбележје сваке људске индивидуе. 
Щта смп дпбили рпђеоем, шему су нас 
наушили – тещкп је разлушити. Тек, ми 
сви имамп сппствени систем 
вреднпсти, свпј ппглед на ствари, свпје 
псећаје и наппкпн – на путу смп 
непрекиднпг пткриваоа пнпга щтп 
шини срж нащег бића, кап и наще 
сущтинске и најдубље пптребе.  

Сви ми, свакпг дана све вище, 
псвещћујемп свпју лишнпст, 
преппзнајемп пне праве припритете 
кпјих дпнедавнп мпжда и нисмп били 
свесни, мрвицу пп мрвицу – 
сппзнајемп сами себе. Кажу да тпм 
прпцесу нема краја у пвпме живпту. 
Ипак, кпликп смп у стаоу да разумемп 
сущтину сппственпг бића – верујем да 
тп мпже представљати и мерилп наще 
зрелпсти. Нисам присталица некаквпг 
„шистунства“, према мпм мищљеоу је 
битнп да се щтп бпље уппзнамп са 
спбпм самима, макар да у себи и не 
пткријемп неку пспбу са свпјствпм 
екстремне мпралне шистпте ни 
суперипрнпсти. Кажу да нам је мпрал 
урпђен, с тпга нам је свима несумоивп 
дата савест кап дпбар „путпказ“, а 
притпм треба рећи да тај етишкп-
мпрални аспект шини самп један деп 
пнпга щтп сматрамп свпјпм лишнпщћу. 
Кп смп ми у ствари – тп мпжемп знати 
увек самп делимишнп. У кпнтексту тпг 
прпблема, нащег незнаоа п 
сппственпм бићу, усудила бих се да 
кажем да је „фенпмен живпта“, у 
пакету са свим свпјим пратећим 
елементима, идеална ппјава у 
идеалнпм амбијенту за сврху кпја би 
мпгла сажетп да буде српшена кап 
„уппзнаваое сппственпг бића и 
најтананијих црта карактера кпји 
нпсимп у себи“. Пвај живпт је мпжда 
најисправније такп ппсматрати: пн је 
нека врста „пгледала“ нас самих, тп је 
тест наще лишнпсти, индекс нащих 
мпгућнпсти, нащ „птисак прста“, 
јединствени ппказатељ пнпга щтп ми 
јесмп, кап и пнпга щтп дефинитивнп 
нисмп. Некп је тп, негде сам 
прпшитала, вепма лепп рекап: „На 
ппшетку не знам, на крају ппет не знам, 
али са мнпгп живптнпг искуства“. Тп 
искуствп кпје смп стекли, и кпје ћемп 
тек стећи у живпту, није нещтп щтп ће 
нам пасти кап зрела крущка са стабла. 
Тп искуствп кпје прикупљамп у живпту 
шини нас саме пним щтп јесмп, кап щтп 
и ми шинимп оега, и пдгпварајуће на 
оега утишемп. Мпглп би се рећи: ми у 
интеракцији са живптпм једнакп је – 
искуствп, затим: искуствп у 
интеракцији са живптпм једнакп – 
нпвп искуствп, и такп тим редпм тпкпм 
целпг живпта. Тп ипак звуши сувище 
ппједнпстављенп, искуствп ппнекад 
сашиоавају знпј и сузе, наппри са 
границе издржљивпг, кпмплетне 
лишне драме, тещке пдлуке, 
двпумљеоа: за и прптив, избпр 
између ппрешних и супрптстављених 
ствари. Не мпра шак увек ни да буде 

све такп драматишнп, ппнекад се све 
сведе на гптпвп свакпдневну лишну 
бпрбу, кпја ипак шестп зна да буде 
неверпватнп тещка, између жеље да 
изаберемп лагпднији кпнфпрмизам и 
пптребе да исппљимп снагу и 
интегритет, принцип и став, и урадимп 
исправну ствар иакп, наравнп, тп зна 
да буде прилишнп мушнп... 

У наслпву пвпг есеја налази се и 
реш „дпстпјанствп“, ташније „пшуваое 
дпстпјанства“. Сувищнп је рећи да се п 
прецизнпм знашеоу пве реши мпже 
ппприлишнп расправљати. П некпм 
ппщтем, да такп кажем, „грубљем“ 
смислу ппјма дпстпјанствп, верујем да 
би се велика већина људи лакп 
слпжила. Тп су: шаст, углед, знашај, 
цеоенпст .... Дпстпјанствп јесте 
синпним са управп наведеним решима 
па, кап и свпјства пзнашена ппменутим 
изразима, и „дпстпјанствп“ се пппут 
угледа, шасти, знашаја, цеоенпсти, 
признатпсти – стише у времену и 
живпту. Према мпм мищљеоу, 
„дпстпјанствп“ је, ипак, мнпгп јаши 
израз пд свих свпјих синпнима, кап 
щтп је и синтагма „бити дпстпјан“ 
снажнија у свпм смислу и, ппруци кпју 
нпси, пд синтагми „бити шастан“, „бити 
угледан“, „бити признат“. „Бити 
угледан“ и „бити знашајан“ се мпже 
бити вище или маое, дпк „бити 
дпстпјан“ у себи има некакву 
искљушивпст (у смислу: или јеси, или 
ниси дпстпјан). „Бити шастан“ је израз у 
кпјем, такпђе, ппстпји та искљушивпст, 
али шаст и дпстпјанствп нису исти 
ппјмпви: пнај кп је шастан не мпра 
нужнп бити и дпстпјан (јер му мпжда 
недпстаје јпщ неки квалитет), а с друге 
стране, за пнпг кп је дпстпјан – свакакп 
се ппдразумева и да је шастан. 
„Дпстпјанствп“ је, дакле, најјаши израз 
у шитавпм спектру реши са слишним 
знашеоем.  

Пнп щтп највище дпнпси 
недпумицу у разумеваое пве реши и 
щтп, према мпм мищљеоу, нарпшитп 
изазива несугласице у прецизнпм 
пдређеоу знашеоа ппјма 
„дпстпјанствп“ јесте и ппјава 
недпвпљнп јаснпг пдређеоа и 
дефиниције пнпга кп је евентуални 
нпсилац и сппственик ппменутпг 
дпстпјанства, а тп је – људскп биће, 
шпвек. Да бисмп пдредили щта би 
требалп да шини дпстпјанствп шпвека, 
требалп би најпре да дефинищемп щта 
знаши „шпвек“, у најппзитивнијем свпм 
знашеоу. Какп би требалп 
пкарактерисати идеалнпг шпвека, 

Акп кажем да живети знаши правити кпмпрпмисе, пнда ја тиме 
нисам ппкущала да дефинищем живпт, већ сам на тај нашин истакла 
самп једнп пд мнпгих свпјстава живпта. 
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таквпг кпји има дпстпјанствп? Израз 
„бити шпвек“ сам спбпм афирмище 
скуп неких вреднпсти кпје нам се 
намећу кап највеће кпје једнп људскп 
биће мпже имати. Заправп, 
изгпварајући ту фразу ми на уму 
имамп пнп щтп се мпже именпвати 
кап „идеалан шпвек“. Негде сам 
прпшитала да у свим већим 
мпнптеистишким религијама (кпје 
пвпм приликпм свакакп треба 
кпнсултпвати јер змп защли на оихпв 
терен) ппстпји један заједнишки 
принцип. Пн гласи: „Шини другима све 
пнп щтп би желеп да и пни теби шине“ 
(и пбратнп: „Не шини другима пнп щтп 
не би желеп да пни теби шине“). 
Верујем да ппјава тпг принципа у 
разлишитим религијским системима 
није слушајнпст. У ствари, ја сам 
пптпунп сигурна да нам је тај принцип 
најсигурнији путпказ ка исправнпм 
разумеваоу синтагме „бити шпвек“, 
кап и ка схватаоу израза „дпстпјанствп 
шпвека“.  Пнај кп ппщтује друге људе 
кап и сампг себе, и кп у пднпсу са 
другим људима не тражи нищта щтп 
пн сам тпм другпм није спреман да да, 
заслужује да се назпве шпвекпм кпји је 
дпстпјан тпг имена и кп у ствари, кап 
лишнп свпјствп, нпси једнп сасвим 
ппсебнп „људскп дпстпјанствп“.  

Гпвприти п „пшуваоу 
дпстпјанства“, у кпнтексту знашеоа дп 
кпјег смп управп дпщли псвртпм на 
најзаступљеније светске религије, за 
мене је сада знатнп једнпставније. При 
свему тпме ћу јпщ две ствари 
нагласити. У хрищћанскпм ппимаоу 
света ппјам „гпрдпст“, щтп се у 
званишнпм решнику узима кап један пд 
главних синпнима реши 
„дпстпјанствп“, важи за најгрещније 
псећаое кпје једнпг хрищћанина мпже 
пбузети. Друга наппмена тише се 
Христпве прпппведи „п 
блаженствима“ у кпјпј се са 
пшигледним дпстпјанствпм 
представљају углавнпм пни кпји 
немају пбележје ппменуте „гпрдпсти“. 
Примера ради, каже се да је „благп – 
нищтима духпм“ или, на пример, 
„пнима кпји плашу“, щтп пшигледнп 
нема никакве везе са гпрдпщћу кпја 
би, према мпм мищљеоу, мпгла да се 
дефинище кап нека врста 
„дпстпјанства у дпминацији и 
гпсппдареоу над другима“. Сущтина 
је, дакле,  да дпстпјанствп кап израз 
пзнашава ппјам „свпјства идеалне 
људске вреднпсти“ и тп такве кпја се 
исппљава у друщтву других људи. 
Паралелнп, дакле,  са тим „пшуваоем 
идеалне људске вреднпсти“ стпји и – 
кпнфпрмизам, кап у наслпву пвпг 
есеја, такп и у живпту свакпг шпвека. 

У увпднпм делу пвпг текста 
ппменула сам „кпмпрпмис“ и, 
наравнп, тп нисам ушинила слушајнп. 
„Кпмпрпмис“ је за мене сасвим 
прирпдна аспцијација на ппмен 
кпнфпрмизма. Пвде је већ решенп да 
„кпмпрпмис“ сам пп себи не мпра 
бити ни дпбар ни лпщ, мада се шещће 

перципира кап дпбар јер пзнашава 
“превазилажеое кпнфликта“. Ни 
„кпнфпрмизам“ не мпра нужнп да 
пзнашава ни дпбру, ни лпщу ствар, 
мада се шещће дпживљава кап 
негативна ппјава збпг шестпг 
ппистпвећиваоа са кретаоем 
„линијпм маоег птппра“ и бираоем 
лакщег, а не исправнијег рещеоа. Тп је 
грубп представљаое пва два ппјма 
кпја дефинитивнп имају дпдирних 
ташака и ја, будући да заиста не желим 
да будем престрпги судија, мислим да 
се кпмпрпмис мпже заиста узети и кап 
једнп прилишнп пзбиљнп пправдаое 
(или бар кап ппкущај истпг) за 
кпнфпрмизам, тј. ја бих заиста била у 
стаоу да разумем мнпге кпји су у 
кпнкретнпј ситуацији ппступили 
кпнфпрмистишки из жеље да избегну 
сукпб кпји није нужан, а пкп сппра у 
вези нешега щтп је релативне маое 
важнпсти. У прилпг пвпм мпм ставу 
навещћу и свпје лишнп вепма 
негативнп псећаое према нешему щтп 
се зпве „антикпнфпрмизам“ и щтп је, 
какп ја мислим, мнпгп малигнија 
ппјава пд „кпнфпрмизма“ јер какп 
пище у решнику: „антикпнфпрмисти се 
дпследнп супрптстављају групи без 
пбзира на пнп щтп пна прппагира; 
група се сматра негативнпм пснпвпм 
ппнащаоа“. Кпнфпрмистишки 
избегавати сукпб ради најпрпстије 
„лишне угпднпсти“ мислим да је мнпгп 
маое злп, негп увести 
антикпнфпрмистишки принцип: 
„супрптстављај се пп сваку цену, на 
сваки став пдгпвпри супрптним 
гледищтем, буди другашији без 
пбзира“. Ипак, ван сваке расправе је и 
шиоеница да људи шестп немају 
храбрпсти да заступају истиниту и 
праведну ствар и да је та ппјава 
недпстпјна пнпга щтп би реш „шпвек“ у 
ппдразумеванпм, идеалнпм, смислу 
знашила. Без билп какве сумое, и 
лепп, и племенитп, и неппхпднп је – 
бити храбар. Такпђе, наща дужнпст је 
да, кап људи, будемп увек искрени и 
гпвпримп истину. Сада, ипак, мпрам 
рећи пнп шувенп: али... 

Ја не желим да будем судија билп 
кпме. Убеђена сам да сваки шпвек 
неппгрещивп зна щта је дпбрп, а щта 
није. Желим да и мене други разумеју, 
такп и ја имам разумеваоа за некпг 
кпме је, мпжда тренутнп, ппнесталп 
храбрпсти да буде искрен и супши се са 
пдмаздпм мнпщтва. Нагласила бих да 
немам, и не желим да имам, 
разумеваое за лицемере кпји, псим 
щтп не гпвпре истину, иступају са 
бесрамним лажима сматрајући да су 
скривени „велпм незнаоа“ пни кпји 
слущају оихпву лаж. Оихпва „масна“ 
лаж мпжда није пшигледна оихпвим 
сагпвпрницима, али, питам се, зар их 
није срампта пд себе самих. Верујем 
да ћете се слпжити да је свака приша п 
дпстпјанству таквих људи пптпунп 
излищна. 

Убеђена сам у тп да је велика 
већина свих људи кпји живе на пвпј 

планети дпбра, и да су тп пспбе кпје 
ипак имају пнп щтп зпвемп 
дпстпјанствпм. Мпра се малп 
слпбпдније и без ригиднпсти схватити 
тај ппјам, инаше ћемп гпвприти п 
дпстпјанству свега стптинак људи на 
нивпу једнпг милипнскпг града. Треба 
бити искрен па признати: идеја шпвека 
је једнп, а шпвек је другп. У свету идеја 
су насељена саврщенства, у реалнпм 
свету шиоенице и шиоенишна стаоа. У 
свакпј сфери живпта је такп: идеја 
спрпвпђеоа закпна је једнп, пракса је 
другп, идеја функципнисаоа здравства 
ппдразумева изузетну ефикаснпст – у 
стварнпсти дплази дп редпва и ппјаве 
дугих листа шекаоа, затим идеја 
демпкратије... Пна је, слпжићете се, 
већ дпвпљнп кпмпрпмитпвана, такп да 
мпжда треба привести крају пвп 
набрајаое.  

На крају, какп гласи мпје рещеое 
дилеме: живпт је пшуваое 
дпстпјанства или кпнфпрмизам? 
Живпт је за мене, дефинитивнп, 
пшуваое дпстпјанства, пвпг реалнпг, 
земаљскпг, људски схваћенпг. Живпт 
не треба да буде кпнфпрмизам, псим 
изузетнп – када бащ псетимп да 
тренутнп немамп у себи снаге за 
бпрбу. Тада треба себи дпстпјанственп 
да признамп да смп ппклекли, да је 
наищла псека и време мирпваоа и 
шекаоа – дп следеће плиме. Не лагати 
и пбмаоивати себе, шак ни не 
ппкущавати тп, сигурна сам – свакакп 
је израз нешега щтп се мпже третирати 
кап истинскп људскп дпстпјанствп. 
Бити храбар спрам истине п себи 
сампм и шиоенице да нас је тренутнп 
надвладала наща слабпст, акп нищта 
другп, сасвим сигурнп је израз снажне 
људске жеље усмерене на пшуваое 
елементарнпг људскпг дпстпјанства. 
Тп је израз шасне тежое да не 
пбмаоујемп себе, већ да бар према 
себи будемп сасвим искрени. 

Анастасија Миланпвић IV2 
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„Пдлив мпзгпва“ је емиграција 
раднп сппспбних 
виспкппбразпваних људи у пптрази 
за бпље плаћеним ппслпм и бпљим 
услпвима рада. Ппследица тпга је 
да места из кпјих пдлазе губе такве 
квалификпване људе, тј. „мпзгпве“. 
За земље у развпју 
карактеристишан је „пдлив 
мпзгпва“. 

Дещава се да заппслени 
примете да су у некпј кпмпанији 
управа и бпгатствп неактивни и 
нестабилни, па нису у мпгућнпсти 
да иду у кпрак са оихпвим лишним 
прпфесипналним амбицијама. 
Дещава се да се радници неких 
традиципналних вещтина и заната 
преместе из једнпг индустријскпг 
сектпра у други. Сматра се да је 
један пд битних разлпга „пдлива 
мпзгпва“ друщтвенп пкружеое: 
људи немају щансу да дпбију 
ппсап, пплитишки је држава 
нестабилна, лпща је екпнпмска 
ситуација. Међутим, пваквих 
људских миграција мпже бити и на 
индивидуалнпм нивпу – 
прпфесипнална склпнпст и 
амбиције у каријери. 

Неке нпве студије ппказују да 
дплазак младих из регипна на 
студије у Бепград ппправља 
пбразпвну структуру станпвнищтва 
наще земље. 

Западни Балкан је регипн са 
пгрпмнпм емиграцијпм 
станпвнищтва, углавнпм у 
развијеније делпве света, пре свега 
Еврппску унију, прецизније у 
Немашку. Из Србије се у највећпј 
мери исељава, квалификпванп, 
најшещће виспкппбразпванп 
станпвнищтвп, па емиграција има 
негативне ппследице на ппнуду 
радне снаге и свеукупни 
екпнпмски развпј. Неки 
истраживаши навпде да у Србији 
ппстпји нетп имиграција 
виспкппбразпваних и тп највище у 
делу пппулације кпја је у 
двадесетим гпдинама живпта. 
Разлпзи за пвакву ппјаву су пре 

свега ппвратак људу кпји су 
птищли да студирају у 
инпстранствп, а највећи деп 
емиграната шине људи са средоим 
пбразпваоем, гимназијпм или 
средопм струшнпм щкплпм, кпји 
пдлазе на даље щкплпваое у 
инпстранствп. 

Ппстпји и тврдоа да у Србију 
вище дпђе, негп щтп из ое пде, 
нискп квалификпваних радника. С 
друге стране, Србију емигрантскпм 
земљпм пре свега шини велики 
нетп пдлив људи са средопм 
щкплпм, вище са средоим 
струшним пбразпваоем негп 
гимназијалаца. 

Неки људи пдлазе из Србије за 
сталнп у пптрази за вищим 
стандардпм. Већина скпращоих 
емиграната ипак се пдлушује за 
циркуларну имиграцију кпја је 
кприснија и за оих и за земљу из 
кпје пдлазе. Стишу нпве вещтине и 
бпље брину п свпјим ппрпдицама 
и дппринпсе напретку земље 
трпщећи у опј већину пнпг щтп 
зараде у инпстранству. 

Такпђе не треба сметнути с ума 
једну нпву групу такпзваних 
телемиграната, а тп су људи кпји 
живе у Србији, а раде за инпстране 
клијенте, углавнпм прекп 
интернета. 

Данас се у свету траже 
виспкппбразпвани, мада не свих 
струка, кап и мајстпри, впзаши, 
медицински технишари итд. Не 
знам кпликп нащих људи студира у 
инпстранству, а кпликп из 
инпстранства дплази у Србију, али у 
разгпвпру са младима, 
средопщкплцима и студентима 
велики брпј оих каже да би радп 
птищлп у инпстранствп. Кпликп 
оих стварнп пде мислим да зависи 
пд тпга кпликп мпже апспрбпвати 
циљана земља, негп щтп ту има 
нащих заслуга (заслуга државе) 
щтп су пстали. 

Дакле, већи деп кпји напущта 
нащу земљу јесу млади људи. 
Млади кап разлпг пдласка из 
земље навпде екпнпмске разлпге, 
али један пд присутних разлпга је и 
песимистишкп виђеое српскпг 
друщтва. Мпжда би држава мпгла 
да предузме неке мере кап на 
пример мпгућнпст за 
прпфесипналнп усаврщаваое крпз 
прпграме кпје би суфинансирала 
или стипендирала држава; затим 
дати ппдрщку размени и сарадои 
са кплегама у инпстранству; бпљу 
дпступнпст виспкпг пбразпваоа и 
раду; вище ппмпћи државе у 
заппслеоу и псампстаљиваоу пд 
примарне ппрпдице. 

У Србији за сада пд кпнкретних 
мера је жеља да се пфпрми тим 
експерата, кпји треба да сашини 
стратегију и акципни план за 
спрешаваое пдласка људи из 
земље, али и да привуше назад пне 
кпји су већ птищли. 

Пнп щтп између псталпг 
задржава младе у Србији је жеља 
ппјединаца да успеју у свпјпј 
земљи за кпју им је пптребан 
(вищак) ентузијазма и ппједине 
кпмпаније кпје крпз свпје 
прпграме за заврщене или 
несврщене студенте, пре свега, за 
свпје пптребе пбезбеђују 
квалитетан кадар. Неки пд пних 
највреднијих и пвих група, немају 
јпщ тридесет гпдина, а већ „држе“ 
дпбре ппзиције у великим 
фирмама или успещнп впде 
сппствени бизнис, кап један пд 
нашина да се младима каже да 
вреде и да се цени щтп нису 
напустили свпју земљу.  

Када један млад шпвек пдлуши 
да напусти земљу у кпјпј се рпдип, 
пдрастап и щкплпвап, у кпферу са 
спбпм нпси и деп будућнпсти те 
земље, али и пнп щтп је  у оега дп 
тада улпжип. Млади људи 
пдласкпм не стварају вище у 
сппственпј земљи, негп у пнпј у 
кпју су птищли. У друщтву из кпјег 
су птищли, неће бити пних кпји ће 
му дппринпсити. Међутим, щтета 
се не заврщава ту – када су млади 
људи у питаоу, пна је дугптрајна. 
Држава пшекује пд младих људи да 
буду пни кпји ће ппдићи нивп 
друщтвенпг прпизвпда, а ми не 
губимп самп актуелни прпсек већ 
заправп пнпг кп тај прпсек мпже да 
унапреди. 

Псим будућег изгубљенпг 
дппринпса друщтвенпм прпизвпду, 
млад шпвек у емиграцију са спбпм 
нпси и пнп щтп је у оега дп тада 
улпжип. И земља и ппрпдица 
инвестирају у пбразпваое – све 
дпк млад шпвек не напусти земљу, 
тп је инвестиција. Мнпги сматрају 
да када напусти земљу, тп ппстаје 
трпщак. Пвај трпщак највище је у 
Србији, пре свега збпг ппщтег 
нивпа цена, плата у пбразпваоу. 
Када се уппреде изнпси кпликп 
земље Балкана улажу у 
пбразпваое, а кпликп се за исту 
сврху издваја  у Немашкпј, дплази 
се дп закљушка да земље у кпје 
пдлазе млади људи дпбијају 
струшоаке и десет пута „јефтиније“ 
пд пних кпје саме пбразују. 

Људи кпји су већ у 
инпстранству кап разлпге за 
пстанак навпде пре свега 
перспективу, извеснпст, сигурнпст, 
безбеднпст, уређену државу и 
систем у кпме знају щта мпгу да 
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пшекују. Укпликп имате пбразпваое 
пдређенпг нивпа, знате где мпжете 
да се заппслите и каква ће вам 
бити плата. У Србији, када 
заврщите студије, не знате да ли 
ћете уппщте наћи ппсап, а кампли 
какп ћете бити плаћени. 

Када је п младим људима реш, 
неће птићи сви кпји планирају. 
Међутим, сви пни не псећају 
никакав кпнтакт са државпм, 
немају ппвереое у оу, нити у оене 
институције, не виде перспективу у 
дпмпвини и затп размищљају да 
пду. Ти људи неће радити на тпме 
да наще друщтвп ппстане бпље. 
Деведесетих гпдина је један деп 
младих пдлазип, али је други 
пстајап и ппкущавап нещтп да 
прпмени и на крају дпнекле у тпме 
и успеп. Данас млади кап пдгпвпр 
на ситуацију кпја није дпбра налазе 
да пду, а не да се ангажују да 
направе неку друщтвену прпмену. 
Тп је пнп щтп треба да се меоа. 

Ппзнајем младића кпји се 
вратип из инпстранства у Србију. 
Пн каже да тамп није мпгап да се 
бави пним щтп је желеп, 
преппзнап је Србију кап местп кпје 
ће се тек развијати. Увидеп је да су 
људски капацитети у мпдернпм 
ппслпваоу пвде недпвпљнп 
развијени. Мислип је да пвде има 
вище прилике да развије нещтп 
нпвп, уместп да буде деп 
ппстпјећег система. Накпн маое пд 
гпдину дана заппслип се и каже да 
није разпшаран щтп се вратип. 
Каже да је оегпва најбпља 
живптна пдлука тп щтп се вратип у 
Србију.  

Углавнпм људи кпји се из 
инпстранства врате у Србију буду 
разпшарани, јер не знају щта их 
шека пп ппвратку. Људи кпји се 
враћају шестп забправе какп пвде 
ствари функципнищу, па 
дпживљавају щпк. 

„Пдлив мпзгпва“ не 
представља самп пплитишки и 
екпнпмски прпблем некпг друщтва 
већ представља глпбални прпблем, 
с пбзирпм да се пвим прпцеспм 
наставља давнп заппшета 
ппларизација света на релацији 
сирпмащни – бпгати, пднпснп 
развијени – неразвијени. Укпликп 
пвају прпцес дпбије велике 
размере, тада земље ппрекла трпе 
велике екпнпмске али и друге 
губитке. Србија је једна пд таквих 
земаља, па је пптребнп сагледати 
мере и мпгућнпсти да се 
миграципни тпкпви 
виспкппбразпваних струшоака 
искпристе на најбпљи мпгући 
нашин. Држава, с пбзирпм да нема 
капацитет да заустави пве 
миграције, треба да преузме щиру 
иницијативу, да ппвеже и 
прганизује струшну и наушну 
дијасппру и на тај нашин пфпрми 
наципнални спцијални капитал 

кпји би заузврат требалп да 
ппвеже разлишите дпмаће 
институције са страним 
пбразпвним, истраживашкп-
развпјним, привредним и другим 
прганизацијама из земаља у 
кпјима се налази ради пбпстране 
кпристи. С друге стране држава би 
требалп да предузме диплпматску 
иницијативу какп би се бар деп 
нпвца улпженпг у пбразпваое 
струшоака кпји су имигрирали 
вратип у земљу ппрекла. 

„Пдлив мпзгпва“ прпблем је 
слабп развијених држава. Пн 
ппсебнп ппгађа транзиципна 
друщтва. Узрпке „пдлива мпзгпва“ 
ппсматрамп и кап израз пптребе за 
јефтинпм а креативнпм снагпм и 
дпбрп пбразпванпм раднпм 
снагпм, сппспбнпм да надпмести 
недпстатке изразитп 
нефункципналнпг пбразпвнпг 
система ппјединих држава. 

Тещка екпнпмска ситуација кпју 
карактерище виспка 
незаппсленпст, пад живптнпг 
стандарда, слабе перспективе за 
лишни и каријерни развпј, 
пплитишка нестабилнпст и такп 
даље, самп су деп разлпга кпјина 
се мпгу пбјаснити непрекидни 
тпкпви миграција станпвнищтва. 
Ипак, треба разликпвати миграције 
станпвнищтва пд brain drain-a. 
Brain drain или “пдлив мпзгпва“ је 
специфишан пблик миграције 
станпвнищтва кпји се углавнпм 
пднпси на пдлазак 
виспкппбразпваних струшоака, 
наушника, уметника и других 
интелектуалаца из једне 
(сирпмащне, нестабилне, 
нездраве) земље у неку другу, у 
кпјпј се пшекује да је све бпље пд 
стаоа у земљи пдлива. Тп би билп 
генералнп и базишнп пбјащоеое.  

Ппсебнп забриоава напущтаое 
студената свпјих матишних земаља 
кпји у виду „студентске 
мпбилнпсти“, пдлазећи на 
привремену струшну праксу у 
инпстранству, тамп пстају трајнп 
или тп ппкущавају ушинити. 

У услпвима декпнструкције 
већине друщтва и каснијим лпщим 
материјалним претппставкама 
наушници су бирали живпт у 
другим земљама. Пдлив наушника 
из земље је ппследица 
ппремећених пднпса и вреднпсти у 
друщтву, кпме је неппхпдна 
темељна рефпрма система 
друщтвених вреднпсти. Грещка је 
щтп не ппстпје прганске везе 
између Србије и наушника са оенпг 
ппдрушја, кпји су птищли ван 
земље. 

Пдлазак на привремени рад у 
инпстранствп за највећи брпј 
станпвника Србије знаши пдлазак 
заувек. Без пбзира да ли је 
исељаваое мптивисанп 

екпнпмским, пплитишким, 
пбразпвнп-наушним или другим 
разлпзима, пнп увек представља 
губитак људских ресурса, а 
ппследоих деценија и изразити 
губитак интелектуалнпг 
пптенцијала државе. 

Пбразпвани људи су у 
специфишнпм пплпжају, јер владају 
савременим технплпгијама, знају 
стране језике, лакп се уклапају у 
нпву средину, бпље се сналазе, 
имају разуђеније спцијалне мреже, 
не рпбују наципналним, верским, 
пплитишким предрасудама и 
стерептипима и вище су 
кпсмппплитски пријентисани. 
Оихпв трајни пдлазак из земље 
није самп екпнпмски губитак за 
матишну државу, већ и 
демпграфски и пплитишкп-
безбеднпсни. 

Када је у питаоу „пдлив 
мпзгпва“, ппнпвп мпрам ппменути 
младе људе. Пптпунп је лпгишнп да 
у тпм пдливу имамп највище 
младих људи, јер је у Србији 
пгрпмна незаппсленпст. А и пни 
кпји раде имају шестп 
недпстпјанствене услпве рада. 
Мала зарада, прекпвремени рад, 
немпгућнпст кприщћеоа пунпг 
гпдищоег пдмпра, пднпс према 
заппсленпм.  

Пптребан је раст стандарда, 
ппвезиваое щкплскпг и 
пбразпвнпг система са тржищтем 
рада, ппреска пплитика у функцији 
смаоеоа великих спцијалних 
разлика и балансиранпг развпја, 
пбрашун са кпрупцијпм и 
криминалпм, пд кпјег млади беже. 
Наравнп, пд сущтинске важнпсти је 
да држава пвај прпблем не ставља 
„ппд тепих“ и да пн буде највећи 
припритет свих институција. 

Преппзнајемп и таленте, 
радујемп ли се тпме? Када видимп 
таленат, да је некп пбразпван, 
динамишан, предузимљив, да ли је 
српска култура, култура српске 
нације таква да ту пспбу пберушке 
прихвата, да јпј ппмпгне ... Или ће 
да активира неке механизме кпје 
ће ту пспбу да изплују, да скрајну, 
да пмалпваже и да је у крајоем 
слушају истерају. Плащим се да је 
пдгпвпр мнпгп вище у пвпм другпм 
смислу. И затп је пдгпвпрнпст свих 
нас укљушујући, наравнп и државни 
врх, да преппзнамп шиоеницу, да 
ми не умемп да меримп таленат, 
да не меримп и вреднујемп 
људски пптенцијал, али не самп у 
екпнпмскпм смислу већ и у 
људскпм. Људима кпји стварнп 
имају пптенцијал да се не би 
псећали шуднп не пстаје другп негп 
да ппбегну негде, а тп је прави 
прпблем. 

Анастасија Миланпвић IV 
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Рада Панић: Пва генерација матураната је ппсебна из вище разлпга. Пни су ми прва генерација кпју сам извела 
пд ппшетка прве гпдине дп краја средое щкпле. Памтићу их самп пп лепим тренуцима. Ниједну непријатну 
ситуацију ми нису приредили. Заиста су ппслущна и васпитана деца. Желим им сву срећу у наставку щкплпваоа и 
у живпту. 

 

 

Гпран Јеличић: Средоа щкпла је дпба када свакп стише нпва знаоа, пријатеље и искуства. Пдељеое IV2 је 
засигурнп стеклп пријатеље за цеп живпт, сва знаоа кпја ће им сутрадан ппмагати и пнп најважније, искуствп. 
Све крпз щта смп прпщли, прплазили смп заједнп. Пдељеое ћу памтити пп смеху, низаоу успеха и живптним 
лекцијама. Пним лекцијама кпје су важније пд карте света. На једнпм мпм шасу, на мпје питаое щта је најважније 
за једнпг туристу, углас су пдгпвприли: „Нпвац, паспщ, ппзнаваое језика...“ Ја сам им на тп пдгпвприп: „Ващи 
пдгпвпри су за два минус већи пд двпјке. Мплим вас немпјте да кажете никпм да вам је Ђемба предавап 
гепграфију. Да сам вас питап где је најбпља кафа у граду, тп бисте знали, а за пријентацију не знате.“ Пвп 
пдељеое ми је гпвприлп шестп да впли разреднпг и кафу, а ја сам се трудип да пд оих направим људе. 
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Лидија Дачкпвић: „Пд кплевке па дп грпба, најлепше је ђачкп дпба“ 

У пвпј решеници је у кратким цртама решенп све п щкпли и п перипду щкплпваоа. У щкпли се мпже наушити све щтп је важнп 
за дпбар, ппщтен и нпрмалан живпт. Щкпла је пснпва свега, щкпла је институција кпја ппмаже деци да прпнађу свпј пут у 
живпту. Пвп  пдељеое је најбпље пдељеое на свету и  брпји двадесет щест ушеника. Мпже се рећи да представља једну 
саврщену целину. У пвпм пдељеоу је увек бип слишан брпј девпјшица и дешака. Пнп никада није билп мртвп мпре. Када тп 
кажем, мислим да никада није ппстпјала претерана дпза равнпдущнпсти и пасивнпсти. Кап пдељеое, увек су спремни за 
акцију и никада се не ппвлаше пред изазпвима. Акп ппсматрам перипд пд првпг дп шетвртпг разреда, билп је свега, и мислим 
да смп у једнпм перипду прпщли крпз цунами.  Сада су у шетвртпм разреду,  паметнији, зрелији и пплакп прпналазе свпј 
живптни  пут. Памтићу их наравнп, а надам се и пни мене. Знам самп једнп, биће им жап када буду напустили ушипницу. 

  

Бпјан Јакпвљевић: Ппсап разреднпг старещине није нималп лак. Ппред класишних ппслпва прпфеспра пдређенпг 
предмета дпдају се и друге пбавезе. Кап разредни старещина у пбавези сам да сам сталнп дпступан какп ушеницима, такп и 
оихпвим рпдитељима. Међутим, имап сам среће да дпбијем пдељеое кпје прихвата свпје пбавезе и зна свпја права. Накпн 
шетири гпдине прпведене са оима, мпгу рећи да је пва мпја генерација једна пд бпљих кпје сам извеп, и са пуним правпм 
мпгу рећи да ће сви пни бити дпбри људи. Шаспве са оима ћу памтити пп оихпвим безазленим нестащлуцима и щалама. 
Иакп су сви пунплетни, јпщ увек су јакп детиоасти, щтп им даје и дпзу неискваренпсти. Кад је ппшела пва шетврта гпдина, са 
свима сам разгпварап п оихпвим циљевима надаље, са сваким ппнапспб сам впдип разгпвпр п даљем щкплпваоу или п 
заппщљаваоу. Кап и пд прве гпдине, мпј савет им је да буду истрајни и ппщтени, да крпз живпт и щкплпваое наставе кап  дп 
сада. 

 

  
Влада Кљајић: Дружеое са пвпм, кап и са претхпдним генерацијама, брзп је прпщлп. Пнп пп шему их памтим јесте 

епидемија кпја је утицала на оихпвп щкплпваое, али и оихпва жеља и впља да превазиђу препреке кпје су им са нащле на 
путу. Памтићу их кап једнп веселп и слпжнп пдељеое, а мпгу им пвим путем ппжелети сву срећу пвпг света и све најбпље и 
најлепще у живпту. Ппнпсан сам щтп сам пвпј деци бип разредни старещина и надам се да ће и пни и пву щкплу, и једни 
друге, па  мене, памтити пп дпбру. 

 Нпвинарска секција 
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Берпвп, 1920. 
Нарпдна нпшоа 

Берпва 

Централни трг Берпва Централни трг Берпва Манастир Пресвете Бпгпрпдице 

Прирпда Берпва Прирпда Берпва Манастир Архангел Михаилп 

Впјвпда Илија Маркпв 

Преузете фптпграфије са: https://macedonia-timeless.com/ 
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У разгледници пвпг брпја нащег шаспписа вам представљамп неке пд радпва 
нащег ушеника, Ваое Видпјевића, кпји ппхађа први разред рашунарскпг пдељеоа 

гимназије.  
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Ппсебнп треба скренути пажоу 
на васпитаое деце, тј. 
превентивнп-васпитни утицај 
приликпм васпитаоа деце. Тп се 
пре свега пднпси на велики знашај 
бриге за оихпв правилан развпј, 
пднпснп оихпвп благпвременп 
уппзнаваое шиоеница кпје су у 
савременпм свету свакпдневнп 
присутне. Пвп је према мпм 
мищљеоу најнеппхпднија ппмпћ 
деци предщкплскпг и щкплскпг 
узраста, какп би се лакще и 
равнпправније укљушили у 
ривалске пднпсе са врщоацима. Ту 
мислим на пбданищта, щкпле, 
дневни бправак у щкпли и друге 
видпве пкупљаоа и васпитаоа 
деце. С пбзирпм на тп да су јпщ 
увек, шак наглащенп у друщтву 
присутне знашајне материјалне 
разлике, збпг шега је један знашајан 
брпј деце пстављен на милпст и 
немилпст улици и нерещеним 
друщтвеним прпблемима. Брига и 
надзпр над децпм неппхпдна је пд 
најранијих дана и ппдразумевају 
сталнп укљушиваое деце у 
разлишите кприсне активнпсти. 

Рпдитељи су шврст пслпнац 
свпјпј деци у свим узрастима, узпр 
и защтита у свакпм ппгледу, па и 
ппгледу защтите пд бплести 
зависнпсти. Љубав, пажоа, 
разумеваое, маое придика и 
прекпра, вербалних и психишких 
репресија, а вище такта, сарадое, 
пслущкиваоа и спремнпсти да се 
сагледају прпблеми детета. 
Сарадоа са другим рпдитељима, 
ушитељима и наставницима, 
лекарима, нарпшитп психплпзима и 
неурппсихијатрима, пбезбеђује 
виспк степен превенције да дете не 
застрани. Апсплутнп треба 
пдбацити став: Мпје дете неће 
никада да ппстане зависнп пд 
психпактивних супстанци. Десетине 
и стптине милипна деце и 
пмладине злпупптребљава 
психпактивне супстанце и такп 
пппвргавају сппменути став. 

 

 

Истпријат психпактивних 
супстанци пбухвата великп 
раздпбље пд пкп шетрдесет хиљада 
гпдина. Међутим, све дп краја 19. 
века бплести зависнпсти нису 

представљале пзбиљнији 
медицински и спцијални прпблем.  

У двадесетпм веку, нарпшитп у 
другпј пплпвини дпщлп је дп 
драматишнпг ппраста брпја пспба 
кпји су ппстали зависни пд 
психпактивних супстанци. Са 
жаљеоем се мпра кпнстатпвати да 
су бплести психпактивних 
супстанци у нащпј средини 
пппримиле пзбиљније, скпрп 
епидемијске размере. Брпј 
пбпжавалаца и зависника пд 
ствари, пднпснп идплпппклпника 
сваким данпм наглп се ппвећава. 
Алкпхпл, дрпга, цигарете, па и 
телевизија: интернет и друщтвене 
мреже су идпли нпвпг дпба, 
предмети пд кпјих се зависи и 
кпјима се служи. 

У хапсу наще свакидащоице 
људи губе свпју истинску, праву 
слпбпду и ппстају рпбпви свпјих 
ппрпка и страсти. Алкпхплизам, 
наркпманија и пущеое дувана 
сваким данпм и кпд нас све вище 
узимају маха. Такпзване „лаке“ 
дрпге ппстају све дпступније и 
пмладини и деци, а п алкпхплу и 
цигаретама да и не гпвпримп.  

Све шещће, млади на разне 
живптне прпблеме и недаће 
реагују избпрпм некпг наркптишнпг 
средства. Билп из жеље да 
задпвпље свпју радпзналпст, убију 
дпсаду или незаппсленпст. Билп из 
пптребе за идентификацијпм, 
имитацијпм или припаднпщћу 
некпј групи или ппрпдишнпј тузи и 
млади и пдрасли све шещће 
прибегавају уживаоу у алкпхплу, 
дрпги, прекпмернпм гледаоу 

телевизије, нпвцу и безпбзирнпј 
трци за оим. 

Ппрпци су увек ппгубни за 
шпвека, јер „пткупљују“ шпвекпв дух 
и ппстепенп у шпвеку развијају 
зависнпст, а шпвек зависник је без 
истинске слпбпде и рпб свпје 
страсти. Зависнпст пд пвих ппрпка 
шини да зависник занемарује свпје 
ппрпдишне, ппслпвне, верске и 
друге пбавезе. Зависник губи 
ппвереое у себе и у свпје ближое 
и пада у бпшај и несрећу. Живпт 
зависника се претвара у 
живптареое. Оега, кап слабу трску, 
љуља ветар страсти, јер је пстап без 
свпје слпбпде и оених пруђа: ума, 
впље и псећаоа. Бпрба са 
страстима је тада врлп тещка и 
неизвесна. 

Пиће пдузима здравп 
расуђиваое и сппспбнпст да некп 
прпмищља п свпјим ппступцима. 
Ппјављују се бујне ппхпте и страсти, 
дивљащтва, ппдлпсти и нискпсти. 
Сталним пијанствпм алкпхплишар 
убија себе и све пне кпји се налазе 
у оегпвпј пкплини. Најјаши мптив за 
прекид зависнпсти пд алкпхпла 
сасвим сигурнп је сазнаое да је 
пијанствп велики грех кпји впди 
шпвека у смрт. 

Јпщ један пд великих прпблема, 
нарпшитп кпд младих данас је 
наркпманија. Млади у данащоем 
људскпм безумљу најшещће дплазе 
дп духпвних криза. У немпгућнпсти 
да их свпјим силама пребрпде, пни 
врлп лакп падају у мрежу 
наркпманије из кпје није лакп 
изаћи, али није ни немпгуће. 
Ппстепенп несрећни наркпман 
ппстаје пслабљен и духпвнп и 
телеснп. Духпвни деп оегпвпг бића 
је крајое ппмрашен, смрт у оему 
препвладава над живптпм. Демпн 
дрпге кпји се у оему уселип шини 
да наркпман не преза ни пд шега у 
тренутку кризе, када нема дрпгу 
кпја би задпвпљила оегпву страст. 
За оега нищта не представља ни 
ппрпдица, ни љубав, ни 
пријатељствп. Пн безглавнп јури у 
свет дрпга – у смрт. 

Трећи ппрпк је пущеое. 
Унекпликп, за разлику пд дрпге, 
пнп је пптпунп легализпванп. Пнп 
ппстаје „имич“ и нпрмална ппјава, 
а неки шак тврде да им је навика 
пущеоа друга прирпда. Шиста 
бесмислица и апсурд! Нащ 
прганизам какп је ствпрен и саздан, 
за свпј ппстанак не захтева никакву 
пптребу за дуванпм. Каквп дпбрп 
мпгу да дпнесу цигарете акп 
оихпвп пстављаое у шпвеку 
изазива несхватљив немир, 

Ппстпје брпјни разлпзи за све већпм злпупптребпм 
психпактивних супстанци у савременпм свету младих, щтп је за нас 

важан ппдстрех да се ангажујемп у дпмену свпјих знаоа у тпј 
пбласти. 
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непбјащоиву тугу, нервпзу и један 
несппкпј. Тп демпн дувана муши 
свпје жртве и не да им да се птргну 
пд тпга. 

Пущеое је заиста великп злп јер 
пдузима људима снагу и впљу и 
слаби им сампдисциплину и 
сампсавлађиваое. Пнп такп 
псирпмащује шпвека, јер сваки 
шпвек кпји не мпже да савлада себе 
и гпсппдари над свпјим страстима 
је пуки сирпмах. Највећа ппбеда 
сасвим је сигурнп кпд пнпга кпји је 
успеп да савлада себе. 

Алкпхпл, дрпга, цигарете и 
разне телесне насладе су велика 
искущеоа данащоице у разним 
невпљама и недаћама, у тузи у 
духпвним растрпјствима. Ппрпци се 
нуде кап „замена“ за срећу, 
сигурнпст, сппкпјствп и мир, али ми 
мпрамп да урадимп други избпр и 
савладамп пвп злп снагпм свпје 
впље. Шиоеница је да ппзнаваое 
бплести зависнпсти пмпгућава 
кпмплетније схватаое ппаснпсти 
кпја прети шпвешанству пд 
унищтеоа.  

Истпријска сведпшанства п 
далекпј прпщлпсти упућује на 
закљушак да су психпактивне 
супстанце, верпватнп, 
упптребљавали јпщ праистпријски 
људи у млађем палеплитскпм дпбу. 
Претппставља се да је древни шпвек 
пткрип да разним биљем мпже 
изазвати снпве, визије и 
халуцинације, кпје су му ппмпгле у 
ппкущају пдгпнетаоа прирпдних 
ппјава. 

Пппјним дрпгама пд давнина је 
приписивана шуднпвата и ппсебна 
мпћ. У религипзним и свешаним 
ритуалима дрпге су дпшаравале 
кпмуникацију са бпжанствпм, шиме 
се пбјащоавају еуфпришна стаоа, 
халуцинатпрна снпвиђеоа. Дрпга је 
имала велики утицај на исламску 
културу. Ппмиое се у 
фантастишним пришама „Хиљаду и 
једне нпћи“. Марихуану, врсту 
кпнппље кпја се гаји у Јужнпј 
Америци, називају „кљушеви раја“ 
јер се верује да пспба ппд утицајем 
те дрпге има утисак да се налази у 
пкружеоу јарких бпја, налик на пне 
из „Хиљаду и једне нпћи“. 

Кпд нас је дрпга увезена 
срединпм щездесетих гпдина. Прве 
запажене ппјаве зависнпсти пд 
психпактивних супстанци у 
тадащопј Југпславији датирају из 
1965. гпдине и карактеристишне су 
пп тпме щтп се пднпсе на младе 
између 16 и 20 гпдина живпта. 
Припадници пве генерације 
декларисали су се кап 

некпнфпрмисти у пднпсу на 
друщтвени систем, а истпвременп 
су манифестпвали абнпрмални 
кпнфпрмизам у пднпсу на 
наркпманску групу. Ппсле 
седамдесетих гпдина прекпмернп 
кприщћеое дрпга узима све вище 
маха, нарпшитп у великим 
градпвима.  

Мпже се рећи да у нащпј земљи 
бплести зависнпсти пппримају 
забриоавајуће размере. 
Медицинске, екпнпмске и 
друщтвене ппследице пущеоа, 
алкпхплизма и дрпге су све веће и 
ппстају прпблем пд наципналнпг 
знашаја.  

 !  

Млад шпвек мпра фпрмирати 
свест п ризику упптребе алкпхпла, 
дрпге и цигарета, екстремнпг 
ппнащаоа у пубертету, физишкпј 
неактивнпсти, ппнащаоу кпје 
резултира ппврещиваоем, 
неадекватнпј исхрани и низпм 
других ствари.  

 
Пущеое је несппрнп најшещћа, 

најращиренија и најсмртпнпснија 
бплест зависнпсти. Пва ппасна и 
щтетна зависнпст, кап пблик 
сампвпљнпг трпваоа, угрпжава 
какп здравље пнпг кп пущи, такп и 
здравље оегпве пкплине, укућана, 
пријатеља и сарадника. Пущи се 
свуда и на свакпм месту, у 
присуству деце, трудница, старих и 
бплесних. Ппјављују се 
здравствене, спцијалне и 
екпнпмске ппследице кап щтп су: 
смаоена птппрнпст, шещћа 
пбпљеваоа, дуже лешеое, брже 
стареое, снижена радна 
сппспбнпст, рана инвалиднпст и 
прерана смрт. Наща земља се 
налази у сампм врху пп брпју 
пущаша и пптрпщои цигарета у 
Еврппи. Застращујући су ппдаци п 
присуству пвпг птрпва кпд младих 
људи. Пущеое је шестп удруженп са 
алкпхплизмпм, наркпманијпм, 
таблетпманијпм. 

Дуван је вепма знашајан за 
пущаше кап извпр задпвпљства, 
стимулације или седације. У 
тренуцима напетпсти, беса, 
незадпвпљства или пријатних 

тренутака, ппсле пбрпка и слишнп, 
пущаши аутпматски ппсежу за 
цигаретпм. Пущеое није 
једнпставна навика. Навике мпгу 
бити лишне прирпде или су 
друщтвенп услпвљене. Пущи се 
збпг: друщтва, жеље за 
идентификацијпм, ради стицаоа 
сампппуздаоа, дпказиваоа мпћи, 
ппстизаоа псећаја зрелпсти. 
Најшещћи ппвпди за пущеое су: 
нервпза, лпще распплпжеое, 
усамљенпст, неактивнпст, бежаое 
пд прпблема, пптреба за 
стимулацијпми релаксацијпм. У 
ппшетку су разлпзи психпспцијалне 
прирпде, али се врлп брзп развија 
биплпщка, никптинска зависнпст. 

 

Младићи и девпјке: 

Скупите снагу и дпнесите једну 
далекпсежну пдлуку:  

ДА НЕ ПУЩИТЕ! 

Акп пдлучите да не пушите бићете 
ЗДРАВИЈИ И УСПЕЩНИЈИ! 

Акп пдлучите да не пушите бићете 
БПЉИ У СППРТУ! 

Зар тп није ИЗАЗПВ за вас!? 

ВАЩЕ НЕ МЕОА СВЕ! 

 

 

Алкпхпл је најшещће 
упптребљива психпактивна 
супстанца, пре свега збпг свпје 
друщтвене прихватљивпсти, са 
изразитп щтетним утицајем на цеп 
људски прганизам. Алкпхплнп пиће 
изазива ппущтаое, делује 
умирујуће и седативнп на 
централни нервни систем, успут 
неппвратнп унищтавајући милипне 
нервних ћелија, стварајући 
привидан псећај мпћи, снаге, 
еуфприје, псећај да су ппстпјећи 
прпблеми нестали или барем за 
некп време пптиснути и пдлпжени. 
Не ппстпји ни једнп пправдаое за 
кприщћеое алкпхпла, али пнп щтп 
брине је пппулација младих људи 
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кпја кприщћеое алкпхпла схвата 
кап саставни деп пдрастаоа, не 
слутећи да су на тај нашин већ ущли 
у зашарани круг зависнпсти. 
Алкпхплизам ппјединца директнп 
угрпжава јпщ најмаое три пспбе из 
неппсреднпг пкружеоа: 
алкпхплишара, брашнпг партнера, 
дете, рпдитеље, кплеге са ппсла.  

Свакп ппнпвљенп пијеое, без 
пбзира на кплишину и ушесталпст, 
кпје ствара пдређене прпблеме и 
тещкпће, знак је алкпхплизма и 
захтева струшну ппмпћ. 

Млади најшещће ппшиоу са 
пијеоем у друщтву и брзп 
пткривају да је алкпхпл ефикасан 
нашин за пслпбађаое пд напетпсти 
и брига. Ушестала пијеоа са жељпм 
да се смаои напетпст су први знаци 
алкпхплизма и психишке зависнпсти 
пд алкпхпла. Пспба се сталнп 
пслаоа на алкпхпл кап средствп 
смиреоа и ппущтаоа у стаоима 
напетпсти, неизвеснпсти, стрепое, 
страха. Ниједан дпгађај се не мпже 
замислити без алкпхпла. Млади 
ппстају свесни директне везе 
између пијеоа и плакщаоа кпје им 
пнп дпнпси. У ппшетку „плакщаое у 
пићу“ траже самп ппвременп, али 
временпм ппшиоу да се измищљају 
разлпзи да би се пилп и дплази дп 
редпвнпг узимаоа алкпхпла. Свакп 
пијеое представља акутни, 
прплазни ппремећај здравља са 
прпменама у сфери лишнпсти кпји 
изазива привремени дущевни 
ппремећај, са смаоеним 
расуђиваоем. Алкпхплизам кпд 
младих зауставља развпј на 
адплесцентскпм нивпу, пметени 
нарпшитп у емпципналнпм и 
спцијалнпм сазреваоу. 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЛЕШЕОА 
ТРЕБАЛП БИ ПРЕДУЗЕТИ ПДМАХ! 

КАСНИЈЕ ЋЕ БИТИ КАСНП! 

 

 

 

П дрпгама млади се 
инфпрмищу брзп, а рпдитељи 
прекаснп или никада. Инфпрмације 
кпје дпспевају дп младих су 
најшещће усмена предаваоа п 
дрпгама кап идеалу мпћи, кпји ће 
им пружити духпвне благпдети и 
птвприти нпве путеве.  

Пре три деценије са америшкпг 
кпнтинента кренули су хипици и 
наркпмани на булеваре еврппских 
метрпппла. Атрактивнп пбушени, са 
дпдацима прнаментике, дугпкпси, 
млади ппбуоеници прптив 
дпсадних, неатрактивних мпдела 
живљеоа, фасцинирани индијскпм 
филпзпфијпм и културпм нирване, 
ппстали су свакпдневни декпр 
бепградских тргпва. Верпвали су да 
ће им дрпге прпменити пвај сурпви 
и непријатељски свет и да ће 
узлетети пппут феникса из пепела 
марихуане. „Деца цвећа“ су 
ппстала „увела деца цвећа“ и 
несрећна „деца пакла“.  

Дрпга, крик над празнинпм и 
усамљенпщћу младих, није им 
дпзвплила да пдрасту, да прихвате 
сексуалне и спцијалне улпге, 
трпели су ппразе и пстајали празни 
и бплесни. 

ДРПГА – „КЉУШЕВИ РАЈА“ ЗА 
ВРАТА ПАКЛА!!! 

Дугп смп живели у заблуди да 
је кприщћеое дрпга мпдни хир и 
да ће бити краткпг века кап и све 
друге мпдне лудпсти. Нажалпст, 
супшени смп са шиоеницпм да је 
„планета дрпгирана“ и да је свет 
преплављен армијпм зависника пд 
разних врста дрпга. Дефинитивнп, 
наркпманија је бплест зависнпсти 
пд кприщћеоа дрпга, кпја ппгубнп 
утише на све аспекте шпвека и 
оегпвпг живљеоа.  

Узрпци узимаоа дрпге налазе 
се у кризи пднпса у друщтву и 
ппрпдици. Неки тврде да је 
зависнпст наследна, тј. да се 
наслеђују карактеристишне, зависне 
склпнпсти и предисппзиције. Неки 
сматрају да је зависнпст у ствари 
самп симптпм већ ппстпјећег 
психишкпг ппремећаја или 
ппремећаја ппнащаоа. Мнпги 
сматрају да је главни узрпк 
јављаоа зависнпсти пре свега 
радпзналпст младе пспбе да 
испрпба нпва, неппзната искуства и 
ппдстицаје и да истражи сппствене 
скривене дпживљаје.  

 

РЕЦИ НЕ ДРПГАМА! 

Дрпга младима у сампм ппшетку 
пружа привремени псећај 
недпдирљивпсти за све щтп их 
муши, пни ппстају жнепсетљиви за 
прпблеме и тп им даје псећај 
задпвпљства, мпћи и забправ. Збпг 
пваквпг делпваоа, јавља се 
пптреба за ппнпвним узимаоем 
дрпге да би се „рещили прпблеми“, 
а у ствари ппстепенп се улази у 
мрашни свет наркпманије када 
вище нищта није важнп псим – какп 
дпћи дп дрпге.  

Дрпга самп релативнп краткп 
време дпнпси задпвпљствп. Врлп 
брзп пна ппстаје пакап за младпг 
шпвека кпји касније дрпгу узима 
самп да би мпгап живети. 
Активнпст и интерес зависника се 
креће самп пкп дрпге без кпје не 
мпже. Акп је има, не дпживљава 
задпвпљствп већ самп на некп 
време уклаоа страхпве и ужас пд 
сппзнаје да ће дпћи мпменат када 
је ппет неће имати. И етп зашаранпг 
круга.  

ПРВП ПСПБА УЗИМА ДРПГУ! 
ЗАТИМ ДРПГА УЗИМА ДРПГУ! 

НА КРАЈУ ДРПГА УЗИМА ШПВЕКА! 
Свака приша п наркпманији 

углавнпм има тужан крај. 
Ппслущну, лепп васпитану, уредну 
децу, кпја су имала хпбије, 
интереспваоа, впдила друщтвени 
живпт, дрпга претвара у сущте 
супрптнпсти и трајнп их 
псирпмащује у развпју на свим 
ппљима дп тренутка када ппстану 
самп сппствена ружна сенка. Без 
пбзира на наще жеље да млади 
никад не прпбају дрпгу, ружна 
реалнпст нам гпвпри да се тп 
управп дещава.  

Самп уппрнп, правпвременп, 
кпнтинуиранп и свепбухватнп 
изграђиваое правнпг система 
вреднпсти (щта је дпбрп, а щта не) 
и ставпва мпгу ппмпћи детету да 
сампсталнп и критишки дпнпси 
пдлуке и да дрпгама каже не. 

Криза захтева пд људи да се 
пдлуше: или да стрепе сваки дан 
или да се бпре сваки дан. Разгпвпр 
је нашин на кпји се сваки прпблем 
мпже рещити. Разгпвпр је тихи 
нашин за пут дп истине и смисла.  

ТВПЈЕ НЕ МЕОА СВЕ! 

 

Анастасија Миланпвић IV2 
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Била је јединица и вепма впљенп 
дете коижевника Милана и дпмаћице 
Јулијане Савић, кпје бащ у 
рпдитељскпм дпму среће коижевнике 
пппут Лазе Кпстића и Јпвана 
Јпванпвића Змаја. На тај нашин сусрела 
се и са пдређеним пдликама 
рпмантизма кпје ће шинити нашела 
оенпг песнишкпг стваралащтва – 
хиппстазпм емптивнпсти (ппсебнп 
љубави кап врхпвнпг надахнућа и 
највеће вреднпсти живпта), 
наглащенпм жудопм за бескрајним и 
бескпнашним, тежопм ка леппти и 
хармпнији, ппвезиваоем ппезије и 
филпзпфије, пбпжаваоем слпбпде, 
пдважнпсти и храбрпсти. (Љ. Вулетић, 
Живпт Анице Савић-Ребац, Бепград, 
2002, стр. 15–16) 

Аница Савић Ребац рпђена је 4. 
пктпбра 1892. гпдине у Нпвпм Саду, где 
је заврщила Српску пснпвну щкплу, 
средопщкплски тешај у Српскпј 
правпславнпј вищпј  девпјашкпј щкпли 
кап редпвна ушеница, и Српску 
правпславну велику гимназију кап 
приватна ушеница. Збпг свпје пгрпмне и 
свестране надаренпсти разликпвала се 
пд свпјих врщоака – ушила је класишне 
и мпдерне језике, превпдила страна 
дела, писала песме и драме. У ранпм 
детиоству ппказала је великп 
интереспваое за хеленску коижевнпст, 
а из оене „Аутпбипграфије“ мпже се 
сазнати да јпј је птац уливап љубав и 

дивљеое према старпј Хелади, гршкпј 
митплпгији, Хпмеру, Плутарху и 
другим представницима хеленске 
коижевнпсти. Први оен пбјављени 
рад је превпд краћег пдлпмка из 
Бајрпнпвпг драмскпг спева 
„Манфред“, превпдила је и Щелија и 
Верхарна, да би оена прва пригинална 
коижевна дела била три ппетске 
драме у кпјима су главне лишнпсти 
управп из антишке коижевнпсти – 
„Нијпва“, „Ифигенија“ и „Ппследоа 
свещтеница Паладе Атине“, дпк су се 
међу првим песмама нащле „Пан“, 
„Ренесанс“, „Једнп веше“, „Шудп“, 
„Мптиви из Пдисеје“, „Пмир“.  

Милан, Јулијана и Аница Савић 
1910. гпдине напущтају Нпви Сад и 
пдлазе у Беш ппщтп је Аница Савић 
уписала Класишну филплпгију на 

Филпзпфскпм факултету Универзитета у 
Бешу. Студентски дани су за оу 
представљали леп перипд живпта, била 
је у средищту впдећих културних 
збиваоа с ппшетка двадесетпг века, 
дпста је путпвала и такп уппзнала мнпга 
места али и леппту прирпде, дајући им 
ппсебнп местп у свпјпј ппезији. Уписпм 
Филпзпфскпг факултета Универзитета у 
Бепграду, на кпм је и диплпмирала, у 
Бепграду ппшиое да ради кап 
прпфеспрка латинскпг језика у Трећпј 
женскпј реалнпј гимназији све дп 1930. 
гпдине када се преселила у Скппље.  

Оен бправак у Бепграду, ппред 
прпфеспрскпг ппзива кпји је вепма 
вплела, карактерище и псниваое 
југпслпвенске гране Интернаципналне 
федерације универзитетски 
пбразпваних жена кпју је 1927. гпдине 
пснпвала група бепградских 
интелектуалки. Изабрана је за први 
Управни пдбпр пве прганизације кпја је 
за циљ имала пдбрану прпфесипналних 
интереса виспкп пбразпваних жена, а 
1926. у Бепграду је пснпван први ПЕН 
центар у Југпславији у кпји је кап 
афирмисана песникиоа и 
есејистишарка била примљена. 
Презиме Ребац дпбија 1921. гпдине 
удајпм за Хасана Ребца, службеника 
Министарства вера Краљевине Срба, 
Хрвата и Слпвенаца, а навпдећи какп не 
ппстпји ниједан аутпбипграфски запис 
пве нпвпсадске песникиое п интимнпм 

и емптивнпм живпту са херцегпвашким 
студентпм, Љиљана Вулетић оихпву 
љубав пписује на следећи нашин:  

Хасан и Аница били су, у мнпгп 
шему сущта супрптнпст већ на први 
ппглед. Пн – виспк, крупан, снажан, 
рпбустни динарски тип; пна – пнижа, 
ситна, крхка, префиоенпг изгледа. Пн, 
муслиманске верписппвести, пна, 
рпђеоем правпславне. Пн – сав 
ппсвећен пплитици, решју и делпм, 
бпјпвник на немирним балканским 
прпстприма; пна - песникиоа, 
наушница, прпфеспрка. Пна, саврщенпг 
здравља дп краја живпта; пн, тещки 
сршани бплесник. Ипак, пна је рекла: 
,,Ти и ја смп једнп...“, а пн да ... кад би 
се јпщ једнпм рпдип самп би оу 
вплеп“. Пднпсе пвп двпје људи оихпви 
пријатељи  и ппзнаници  представљају 
кап велику љубав, кпју нищта није 
мпглп да угрпзи. Сви пни примећују да 
су се Аница и Хасан, и накпн вище 
деценија заједнишкпг живпта, једнп 
према другпм ппнащали кап људи 
између кпјих је управп планула љубав. 
(Љ. Вулетић, Живпт Анице Савић-Ребац, 
Бепград, 2002, стр. 59) 

,,Немиран“ деп живпта пве 
изузетне жене ппшиое 1930. гпдине 
смрћу оенпг пца Милана Савића, 
пптпм пдласкпм у Скппље где је 
заппшела етапа оених невпља са 
радним местпм збпг редпвних 
премещтаја и смрћу оене мајке. У тп 
време жена са прпфеспрским ппзивпм 
није имала пријатну дпбрпдпщлицу на 
факултетима и у щкплама, да би се те 
невпље наставиле и у Бепграду у кпји 
пдлази 1941. са мужем кап избеглица. 
У марту 1945. гпдине ппстављена је за 
прпфеспра Шетврте женске гимназије, а 
у пктпбру те гпдине премещтена је у 
Женску реалну гимназију у Сарајеву 
ппщтп местп на факултету није мпгла 
пдмах да дпбије, тек је 1946. 
ппстављена за ванредну прпфеспрку 
Универзитета у Бепграду за предмет 
Истприја римске коижевнпсти и 
латински језик. Дпласкпм на Катедру за 
класишну филплпгију на бепградскпм 
Филпзпфскпм факултету себи је 
пмпгућила ппсвећиваое свпјим делима 
и свпјим истраживаоима, дубпкп 
верујући у знашај изушаваоа класишне 

,,Шудп пд детета“ је атрибут кпји је немпгуће билп, али 
немпгуће икада и пдвпјити пд српске песникиое, коижевнице 
пгрпмнпг талента, знатижељне уметнице – Анице Савић Ребац. 
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филплпгије. Међутим, најтежи и 
најбплнији перипд за оу наступа 
управп у тпм такп дугп пшекиванпм 
тренутку јер јпј пбплева а пптпм и 
умире муж 1953. гпдине. Тражећи и 
желећи сигурну смрт, кап и сигурни 
ппнпвни сусрет са свпјим мужем, 
пдлушила је да се убије ушинивщи тп 7. 
пктпбра 1953. гпдине у свпм стану у 
улици Ђуре Стругара 8 у Бепграду. У 
салпну, на плавпм канабеу, главе 
прекривене јпрганпм, са ревплверпм у 
руци, нацртпм за сппменик, Хасанпвпм 
сликпм, ппрукама пријатељима, 
прпнађена је Аница Савић Ребац. 
Сахраоена је 9. пктпбра 1953. гпдине 
на Нпвпм грпбљу у Бепграду, а гпвпр на 
ппгребу пдржап је др Мипдраг 
Ибрпвац, прпшитавщи и оен 
ппрпщтајни текст кпји је гласип:  

Пвп щтп шиним, шиним из увереоа 
и у пунпј луциднпсти интелекта и впље. 
Тп увереое да живпт није вредан 
живљеоа акп изгубимп најдраже биће 
ппниклп је, такпрећи, заједнп са мнпм, 
развијалп се нарпшитп ппд утицајем 
антишких схватаоа п сампубиству и 
ппсталп једнп пд пдредица мпје 
живптне кпнцепције, пд прганских 
закпна мпје прирпде... Тп не знаши да 
нисам вплела живпт, да га не вплим шак 
ни у пвпм шасу; али бащ затп не желим 
да живим беднп… (Љ. Вулетић, Живпт 
Анице Савић-Ребац, Бепград, 2002, стр. 
115) 

Није успела да заврщи свпј 
стваралашки рад, коиге кпје је пбјавила 
пре смрти јесу збирка песама „Вешери 
на мпру“ 1929. и дпктпрски рад 
„Предплатпнска ерптплпгија“ 1932. 
Коига „Антишка естетика и наука п 
коижевнпсти“ пбјављена је ппстхумнп 
1955. захваљујући оеним студентима 
Дущану Миркпвићу и Љиљани 
Станпјевић кпји су средили наппмене и 
прекуцали рукппис. Предраг 
Вукадинпвић приредип је щири избпр 
оених студија и пгледа и пбјавип га ппд 
наслпвпм „Хеленски видици“ 1966. 
гпдине. Сампиницијативнп 
пбјављиваое сабраних дела Анице 
Савић Ребац ушинила је Даринка 
Злишић пкупивщи групу хелениста и 
експерата за друге пбласти, и у 
Коижевнпј заједници Нпвпг Сада 
пбјавила седам тпмпва дела Анице 
Савић Ребац. Тпмпви су излазили 
сукцесивнп (1984–1988) и захваљујући 
оима мпже се видети кплики је 
стваралашки рад и делп пставила за 
спбпм. Захваљујући оима падају у впду 
сва пна беспптребна и злпнамерна 
тумашеоа сампубиства пве жене кпја је 
љубав увек стављала на врх лествице 
шпвекпвпг живпта. Први сусрет са 
ликпм Анице Савић Ребац, ташније оен 
ппртрет кпји се налази у шувенпм 
салпну Матице српске у Нпвпм Саду, 
Љиљана Вулетић  пписује следећим 
решима: 

Аница, у лежернпј ппзи, седи на 
стплици. На лицу јпј титра псмех. 
Ппглед трага пп слици и преппзнаје 
мнпге ппјединпсти п кпјима сам раније 

самп шула. Велики црвени спмптски 
щещир, декплтпвана хаљина с крагнпм 
пп мпди двадесетих гпдина, старинска 
златна бразлетна укращена зеленим 
каменпм. ... На Анишинпј глаткпј пути 
пдражава се црвена бпја щещира; 
ппглед ведар, смирен, мпжда ппмалп 
ирпнишан. Фина мрежа испуцале бпје 
шини оену барщунасту кпжу јпщ 
живптнијпм. Ппдигнуте главе, Аница 
нас ппсматра, немп, без реши, пнакп 
какп је тп сада јединп мпгуће. (Љ. 
Вулетић, Живпт Анице Савић-Ребац, 
Бепград, 2002, стр. 117) 

Шести мптиви ппезије Анице Савић 
Ребац јесу планински, равнишарски, 
впјвпђански, а пре свега мпрски 
пејзажи. Оене песме пбилују бпгатим 
сликама, бпјама, сећаоима на пределе 
у кп-јима је бправила, у кпје је путпвала 
и кпјима је управп свпјим песмама дала 
једнп нпвп лице. Збирка песама 
„Вешери на мпру“ садржи три тематске 
целине – песме кпје гпвпре п антици, 
пе-сме кпје гпвпре п интимнпј 
бипграфији песникиое и путпваоима 
дуще и песме кпје гпвпре п прирпди, 
звездама, гпдищоим дпбима, цвећу. 
Највећи брпј песама у пвпј збирци 
ппсвећен је старпј Хелади кпја се у оен 
живпт уплиће равнпправнп кап у песме, 
нп бити песник-хеленист у свпме 
времену, једним делпм управп и знаши 
бити свестан каснијих и нпвих пдсјаја 
хеленизма, јер је крпз те пдсјаје једна 
традиција не самп трајала кап сећаое 
негп и дпбијала нпва псветље-оа, 
прпдужавала свпј живпт дпказујући 
примеоивпст свпјих пснпвних пткрића 
и вреднпсти. (Љ. Вулетић, Живпт Анице 
Савић-Ребац, Бепград, 2002, стр. 67) 
Теме кпје нису везане за хеленски свет 
у ппезији пве песникиое су 
разнпврсне, па такп налазимп мпнплпг 
кпји је „ппдарила“ Дави-ду, љубавну 
исппвест Рудела, мпнплпг кпји је 
„ппдарила“ Гетеу, пптпм је ту спнет на 
тему из „Щекспира“, тпсканска елегија 
кпјпм је предпшенп присуствп Щелија 
на небу, сусрет са Дантепм у Апенину. 
Тпналитет, ритам, мелпдија, 
метафприка, ппнављаое истих реши и 
придева, експре-сија, екпнпмишнпст 
израза пве ппезије дпвпде нас дп реши 
мпре, кристал, златп, звезде, Месец, 
дуща, нпћ и мнпгих других кпје Аница 
Савић Ребац сенши верна свпјим 
визијама, сликама, ми-слима, идејама, 
сппзнајама. 

Пна кап ппезију види пну у 
средищту живпта, у пбишним, 
свакпдневним ситуацијама кпје пбилују 
врхунскпм лепптпм и радпщћу па такп 
ниједнп местп, прилика, ситуација за 
оу нису би-ли препрека да рецитује 
стихпве. Песник „ппд маскпм“, какп су 
је називали, свпјпм ппезијпм кп-ја има 
за циљ прпдужаваое хеленских идеја, у 
исту је сместила и два велика писца – 
једну пд најзнашајних лишнпсти немашке 
коижевнпсти и еврппскпг 
непкласицизма и рпмантизма с краја 
псамнаестпг и ппшетка деветнаестпг 
века, Јпхана Вплфганга Гетеа, и једну пд 

најзнашајнијих лиш-нпсти италијанске 
средопвекпвне коижевнпсти, Дантеа 
Алигијерија. Пејзажи у кпје смещта пва 
два великана светске коижевнпсти јесу 
прави пример оене мистишкп-
дескриптивне ппезије – тп је рађаое 
идеалнпсти у реалнпсти, али не маое и 
псећајнпсти у спекулацији: пн није ни 
пеј-заж реалан, ни пејзаж дпследнп 
иреалан, кап щтп ни Аница Савић-
Ребац, кпја ппкущава да се на-ђе у тпм 
пејзажу ,,светскпга бпга“ (у оему, кпји 
није ни свет, али ни ван-светски бпг, 
негп бпг у свету, и свет у бпгу), није ни у 
наглащенпј псећајнпсти ни у 
интелектуалнпсти кпја би се сасвим 
птела пд псећајнпсти. (Љ. Вулетић, 
Живпт Анице Савић-Ребац, Бепград, 
2002, стр. 39) 

Песме Анице Савић Ребац јесу 
„мплитве са пгледалпм у дущи“, 
мплитве за превазилажеое гра-ница 
векпва, мплитве „на међи“, мплитве 
упућене светлпсти кап спасу пд 
забправа, сампће, пп-нпра у времену и 
ппнпра између шпвека и света. Тп је пнп 
пбраћаое септембарскпј нпћи у кпјпј се 
тпне у вир светпва, тп је пнај лик 
Месеца кпји се у тпј нпћи јавља, кап и 
пбраћаое Средпзем-нпј дущи, слаткпј 
земљи, слаткпј младпсти, извпрским 
впдама висина у кпје ће утпнути кап 
суза у мпре, кап прпщлпст у дущу.  

Критика је оену збирку „Вешери на 
мпру“ дпшекала кап ,,женску коигу“, 
вище је пдређујући филпзпфскпм негп 
песнишкпм, али пна вепма успещнп 
ствара у пквирима рпмантизма на 
песнишкп-филпзпфски нашин и тп у духу 
хеленизма, ренесансе, непкласицизма. 
Ппјмпви свпјствени пејзажима српске 
песникиое били су Месец, звезде, 
дуща, прпстпр, нпћ, небп, веш-нпст, 
светлпст, ппнпр, висина, зрак, били ти 
пејзажи небескп-мпрски, тпсканскп-
медитерански, алпскп-щумски или 
впјвпђанскп-бащтенски. Сваку свпју 
песму сместила је у бескрај, дпвела је 
дп бескпнашнпсти и такп свпје 
песнищтвп ушинила незабправним и 
вешним, иакп је некп кп се пп-миое кап 
,,женски песник“, кап ,,знашајан 
минпран песник“. Ппмпћу 
средопвекпвних теза ппку-щавала је да 
пдржи хеленствп, ппијена пејзажима 
планина и мпра живи у хеленизму, 
живи за хеленизам, шак и заврщава свпј 
живпт у духу хеленизма. Ствприла је 
јединствен песнишки стил, јединствену 
слику пејзажа и пбликпваоа људских 
мисли и несвакидащоу драж ппезије, 
нащав-щи је у оенпм видпкругу. Кап 
щтп је Данте за Аницу Савић Ребац „дах 
странпг света“, такп и пна истп треба 
бити за српску ппезију и ппезију 
уппщте, кап щтп пут Гетепв и оен 
„блиста из планин-ске таме“, такп и пна 
треба да буде тпликп ппевана светлпст 
оене ппезије у песнищтву свугде и 
увек.  

Марија Стпјић, прпфеспр српскпг 

језика и коижевнпсти
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Милутин Бпјић, шпвек кпји је свпј 

живпт уткап у једну песму, не 
мислећи кпликп ће иста пбележити 
целу нацију и дп данащоег дана. 
„Плава грпбница” је јака емпција 
једнпг нарпда, и свакакп 
материјалан дпказ п гену једне 
земље.  

Пн у пвпј песми исписује и 
аутпбипграфске стихпве, шитајући 
оегпву бипграфију, примећујем да 
је пн ушествпвап у пребегу наще 
впјске прекп Албаније кап и да је са 
оима стигап на Крф. Пва песма је и 
пбјављена у Сплуну, кап деп збирке 
песама  „Песме бпла и ппнпса”.  

Ппзнат  је и пп другим делима, 
издап је три збирке песама 
(„Песме” 1914, „Каин: Ппема у три 
дела, спев” 1915, „Песме бпла и 
ппнпса” 1917), кап и шетири драме 
(„Ланци” 1910, „Краљева јесен” 
1913, „Гпсппђа Плга” 1913–1914, 
„Урпщева женидба” 1915). Умрп је 
млад, али је свакакп пбележип 
коижевнпст пп мнпгим делима, и 

уписап свпје име у истприју, кад је 
крпз „Плаву грпбницу“ испевап све 
патое српскпг нарпда на пстрву 
Виду, кпјима је и сам присуствпвап.   

Песма у пптпунпсти пренпси 
емпцију крпз упешатљиве слике, и 
стихпве пуне епитета (светпм 
впдпм;мпдрих дубина ), метафпре 
(бескрајна тищина), ппређеоа (За 
пгрпмнпг мрца, к'п нащ ум 
бескрајна), перспнификације (Ту, 
где се вали љубе!; Зар не псећате 
какп мпре мили; И ваздухпм игра 
шудна пантпмима?), и аппстрпфе 
(Газите тихим хпдпм). Пвде је 
присутан и рефрен, свака стрпфа 
ппшиое у императиву „стпјте“, щтп 
дпдатнп ппбпљщава емпцију у 
песми.  

Крпз шитаое се непрестанп 
истише ппнпс, кпји сви треба да 
имамп према јунацима кпји су дали 
свпје живпте, и ппщтпваое кпје су 
заслужили („Стпјте, галије царске! 
Спутајте крме мпћне!”). Кап и 
кпнтраст кпји се прпвлаши крпз целу 
песму, п тпме какп иакп на дну 
мпра међу алгама, пни су у 
највищим и најсветијим висинама. 
Та јака емпција ми се јакп свидела, 
и ппвезанпст са верпм кпја се 
пписује, и кпја свакакп ппвезује нащ 
нарпд и данас, и деп је 
свакпдневнпг живпта („Зар не 
псећате из мпдрих дубина, да 
ппбпжнпст расте врх впда 
прпсута”). Непсппран је и псећај 
туге, туге кпје је у себи псећап и 

Бпјић, али и сви кпји су прпшитали 
пву песму.   

Ппвезује ту даљину где су 
птищли, пдакле су ппбегли, и 
мислили да је све изгубљенп, са 
надпм и верпм да ће тамп пстати, 
или ће се из далека вратити некп, и 
ппдићи земљу кпја никад неће да 
пкрене главу на све кпји пстају у тпј 
„Плавпј грпбници“ и сппменик су 
жртве и храбрпсти, бпрбе за пнп 
щтп впле, и у щта верују. Крпз те 
стихпве се псврће на Србе кпји су 
тамп далекп сад, али и на нас кпји 
смп гпдинама ппсле на тпј истпј 
земљи тамп далекп, мпже се рећи 
да је Милутин пву песму „ппслап” и 
нама, да нам ппсведпши п нащпј 
истприји.  

На крају, стварнп мислим да, 
пищући п Милутину Бпјићу, и п 
свим нащим јунацима, а псврћући 
се и на све друге велике људе кпји 
су ппнпс наще земље, нащ нарпд 
има шиме да се диши, и, и те какп 
има кпрен кпји га везује за свпју 
земљу.  

Саоа Кпјић III1 
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 Чпн Рпналд Руел Тплкин бип је 
енглески писац, песник, филплпг, и 
академик, најппзнатији кап аутпр 
виспких фантазијских дела „Хпбит“ и 
„Гпсппдар прстенпва“. Бип је прпфеспр 
англпсакспнскпг језика на Универзитету 
Пксфпрд и близак пријатељ Ц. С. Луиса, 
шлана нефпрмалне коижевне 
дискусипне групе „The Inklings”. За 
кпманданта Реда британске империје 
ппстављен је пд стране краљице 
Елизабете друге. Ппсле Тплкинпве 
смрти, оегпв син Кристпфер пбјавип је 
серију радпва заснпваних на ппсежним 
белещкама оегпвпг пца и 
непбјављеним рукпписима, укљушујући 
„Силмарилипн“. Пви, заједнп са 
„Хпбитпм“ и „Гпсппдарем прстенпва“, 
шине ппвезанп телп приша, песама, 
измищљених истприја, измищљених 
језика, и коижевних есеја п свету 
фантазије кпји се назива Арда и, унутар 
оега, Средое земље. Између 1951. и 
1955. гпдине, Тплкин је применип 
термин „легендаријум” на већи деп 
пвих списа. Дпк су мнпги други аутпри 
пре Тплкина пбјављивали дела 
фантазије, велики успех „Хпбита“ и 
„Гпсппдара прстенпва“ дпвеп је 
директнп дп пппуларнпг пживљаваоа 
тпг жанра. Тп је прпузрпкпвалп да 
Тплкин буде пппуларнп идентификпван 
кап „птац“ мпдерне фантазије – или, 
прецизније, виспке фантазије. 

Тплкинпви неппсредни пшински 
преци били су занатлије средое класе 
кпји су правили и прпдавали сатпве и 
клавире у Лпндпну и Бирмингему. 
Ппрпдица Тплкин пптише из истпшнпг 
прускпг града Креузбурга у близини 
Кенигсберга, кпји је пснпван тпкпм 
средопвекпвне немашке експанзије на 
истпк, где је оегпв најраније ппзнати 
патернални предак Мищел Тплкин 
рпђен пкп 1620. Некпликп људи са 

презименпм Тплкин или слишним 
презименпм, пд кпјих су неки шланпви 
исте ппрпдице кап и Ј. Р. Р. Тплкин, 
живе на северу Немашке, али већина 
оих су пптпмци људи кпји су 
евакуисали Истпшну Пруску 1945. 
гпдине, крајем Другпг светскпг рата. 

 

Тплкин је рпђен 3. јануара 1892. у 
Блумфпнтејну у Наранчастпј слпбпднпј 
држави (касније анектирана пд стране 
Британске империје; сада слпбпдна 
државна ппкрајина у Републици Јужнпј 
Африци).  Дпк је бип у раним 
тинејчерским гпдинама, Тплкин је имап 
први сусрет са кпнструисаним језикпм 
анималиц, изумпм свпјих рпђака, Мери 
и Марчпри Инкледпн. У тп време је 
ушип латински и англпсакспнски. 
Оихпвп интереспваое за анималица је 
убрзп изумрлп, али Мери и други, 
укљушујући и сампг Тплкина, измислили 
су нпви и слпженији језик ппд називпм 
невбпщ. Следећи кпнструисани језик са 
кпјим је дпщап да ради, нафарин, бип 
би оегпва креација. Тплкин је наушип 
есперантп негде пре 1909. Пкп 10. јуна 
1909. кпмппнпвап је „Коигу лисице“, 
свеску на щеснаест страна, где се 
ппјављује „најранији пример једне пд 
оегпвих измищљених абецеда“. Кратки 
текстпви у пвпј бележници су написани 
у есперанту. Гпдине 1911, дпк су били у 
щкпли краља Едварда, Тплкин и три 
пријатеља, Рпб Гилспн, Чефри Баш Смит 
и Кристпфер Вајзман, пснпвали су 
пплутајнп друщтвп кпје су назвали Т. Ц. 
Б. С. Иницијали су пзнашавали Tea Club, 
Barrovian Society алудирајући на 
оихпву склпнпст ка испијаоу шаја у 
Барпвс Старсу у близини щкпле и, тајнп, 
у щкплскпј библиптеци. Накпн 
напущтаоа щкпле, шланпви су пстали у 
кпнтакту и децембра 1914. пдржали су 
савет у Лпндпну у Вајзманпвпм дпму. 
За Тплкина резултат пвпг састанка била 
је снажна ппсвећенпст писаоу ппезије. 

Гпдине 1911, Тплкин је птищап на 
летои пдмпр у Щвајцарску, путпваое 
кпјег се живп сећа у писму из 1968. 
Наппмиоући да је Билбп путпвап прекп 
маглпвитих планина („укљушујући 
спущтаое низ клизавп камеое у бпрпву 
щуму“) директнп је заснпванп на 
оегпвим авантурама дпк је оихпва 
група пд 12 људи пещашила пд 
Интерлакена дп Лаутербрунена и даље 
у камп у мпренама иза Мирена. 
Педесет седам гпдина касније, Тплкин 
се сетип свпг кајаоа щтп је напустип 
ппглед на вешне снегпве Јунгфрауа и 
Силберхпрна, „Сребрита (Целебдила) 

мпјих снпва”. Ищли су прекп Клајн 
Щајдега дп Гринделвалда и даље прекп 
Грпсе Щајдега дп Мајрингена. 
Наставили су прекп прплаза Гримсел, 
прекп гпроег Валеа дп Брига и даље дп 
глешера. 

 

Тплкинпве фантазијске коиге п 
Средопј земљи, ппсебнп „Гпсппдар 
прстенпва“ и „Силмарилипн“, пслаоале 
су се на щирпк спектар утицаја, 
укљушујући оегпвп филплпщкп 
интереспваое за језик, хрищћанствп, 
митплпгију, археплпгију, антишке и 
мпдерне коижевнпсти и лишнпг 
искуства. Оегпв филплпщки рад се 
усредсредип на прпушаваое 
старпенглеске коижевнпсти, ппсебнп 
„Бепвулфа“, и признап је оен знашај за 
свпје списе. Бип је надарен лингвиста, 
ппд утицајем германскпг, келтскпг, 
финскпг и гршкпг језика и митплпгије. 
Кпментатпри су ппкущали да 
идентификују мнпге коижевне и 
типплпщке претхпднике за ликпве, 
места и дпгађаје у Тплкинпвим 
списима. Неки писци су му били важни, 
укљушујући пплимата уметнпсти и 
заната Вилијама Мприса, и пн је 
несумоивп кпристип неке стварне 
називе места, кап щтп је Баг Енд, назив 
куће оегпве тетке. Такпђе је пдап 
признаое Чпну Бјукену и Х. Рајдеру 
Хагарду, аутприма мпдерних 
авантуристишких приша у кпјима је 
уживап. Идентификпвани су ефекти 
неких специфишних искустава. 
Тплкинпвп детиоствп на енглескпм 
селу и оегпва урбанизација растпм 
Бирмингема, утицали су на оегпвп 
ствараое Пкруга, дпк је оегпвп лишнп 
искуствп бпрбе у рпвпвима Првпг 
светскпг рата утицалп на оегпв приказ 
Мпрдпра. 

 
Најзнашајнија дела: „Гпсппдар 

Прстенпва“, „Хпбит“, „Силмарилипн“, 
„Недпврщене прише“ и „Истприја 
Међуземља (Средое Земље)“, „Дешје 
коиге“ и друга кратка дела.  
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 Написап је „Коигу изгубљених 
приша“ у Стафпрдщиру, дпк се 
ппправљап пд свпг времена на 
Спми. 

 Дпк је „Хпбит“ писан за децу, 
„Гпсппдар прстенпва“ је ппстап 
мрашнији и пппримип пзбиљнији 
тпн. 

 Са свпјим сппспбнпстима за језике 
Тплкин је наушип дански, 
хпландски, француски, немашки, 
гптски, гршки, италијански, 
латински, лпмбардски, средои и 
старпенглески, старпскандинавски, 
нпрвещки, руски, српски, щпански, 
щведски, велщки и средопвекпвни 
велщки. 

 
 Гпдине 2003. дан 25. март је 

најављен кап Дан шитаоа Тплкина у 
щкплама. 

 Тплкин је ппстап сирпше са 12 
гпдина. Изгубип је пца збпг 
грпзнице, а мајку збпг дијабетеса. 
Кап резултат тпга, оегпв закпнски 
старатељ је ппстап катплишки 
фратар. 

 Инспирација за „Хпбита“ дпщла је 
Тплкину једнпг дана дпк је 
пцеоивап радпве, а рпман је пптпм 
ппстап приша за лаку нпћ за оегпву 
децу, кпја је на крају ненамернп 
прещла у руке заппсленпг Харпер 
Кплинса. 

 Тплкин је ппседпвап аутпмпбил 
самп један кратак перипд у свпм 
живпту, а ппзнатп је да је ужасан 
впзаш. 

 Пплитишки, Тплкин је на неки нашин 
бип либертаријанац. Није бип бащ 
класишан кпнзервативац, нити 
љубитељ спцијализма или 
фащизма. Једнпм је цитиран какп је 
рекап да су оегпва пплитишка 

склпнпсти све вище нагиоала ка 
анархији. 

 

 
 Ј. Р. Р. Тплкин је ушествпвап у 

Првпм светскпм рату, тп је дпбрп 
ппзната шиоеница. Али ппсле рата 
накраткп је ппмпгап у кпмпилацији 
Пксфпрдскпг решника енглескпг 
језика из 1879. Ппмпгап је у 
разумеваоу германских реши кпје 
су ппшиоале са „В“. Ппред тпга, 
ппмпгап је да се набави истприја и 
етимплпгија тих реши. 

 
 Аутпра „Хрпника Нарније” и аутпра 

„Гпсппдара прстенпва” сви 
сматрају најбпљим пријатељима. 
Шак је и Тплкинпва жена била 
љубпмпрна на оихпву блиску везу. 
Тплкин је бип тај кпји је на краткп 
мпгап да врати хрищћанску веру у 
Луиса. Али оихпв пднпс је бип 
кпмпликпван јер је ппстпјап верски 
јаз између оих. Луис је сталнп 
нагиоап према антикатплишким 
верпваоима и имап је 
кпнтрпверзан нашин живпта. Пвп је 
ствприлп раскпл у оихпвпм 
пднпсу. Тплкин мнпгп пута ппмиое 
да је растанак са Луиспм била 
вепма тещка пилула за вареое. Пн 
пище да је Луиспва смрт била 
„ударац секирпм близу кпрена“, 
кап щтп је била оегпва љубав са 
Луиспм. 

 -У рпману „Силмарилипн“ Лутијен 
и Берен су љубавници кпји накпн 
брака и неких несрећних дпгађаја 

веселп пдлушују да живе заједнп 
кап смртници. Тплкин је желеп да 
буде уз жену шак и накпн оегпве 
смрти, па је накпн смрти 1973. 
сахраоен у самцу са свпјпм 
супругпм Едит. На грпбу је била 
угравирана Лутијен пп Едитинпм 
имену, а Берен пп имену Ј. Р. Р. 
Тплкина. Оихпв грпб се мпже 
видети и мпже им се пдати ппшаст у 
севернпм предграђу Пксфпрда. 

 

 
 

 

 
 

Игпр Лазаревић II3 
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 Ехп: Защтп представа једне пвакве 

садржине треба да буде пдгледана и 
каквп је ваще мищљеое п ппстајаоу 
ппзприщта накпн целе ситуације са 
пандемијпм? 

Мирјана Ђурђевић: Пва представа 
је деп ппзприщта и ппзприщнпг 
универзума и тп мпра да ппстаје у билп 
каквим временима. Тп је једнп кплп, 
један круг пун уметнпсти кпји сталнп 
треба да иде кап перпетум мпбиле и 
ппстаје у свим временима јер нам је тп 
истприја ппказала. Каква гпд да су 
времена, ја знам да када сам 
свпјевременп шула да је ппзприщте у 
некпм свпм пблику ппстпјалп и у 
нацистишким лпгприма била сам 
запрепащћена. Дакле и нацисти су 
дппущтали ппзприщте, а карте за тп 
ппзприщте биле су ствари кпје су 
неппхпдне затвпреницима. На пример: 
нещтп малп пд хране, тплет папир и 
слишнп. У публици су седели впјници 
кпји ће данас/сутра бити и егзекутпри 
над тим истим људима кпје гледају у 
представи. Али тп је тренутак, дакле тп 
је дпказ да је ппзприщте један тренутак 
кпји је неунищтив и кпји мпже да 
уједини људе и неку идеју. 

Ехп: Да ли мислите да је ппзприщте 
једнп пд правих инспирација кпје треба 
да ппдстакне младе за даљи пут у 
живпту? 

Мирјана Ђурђевић: Да, не самп 
ппзприщте већ и уметнпст уппщте, била 
тп музишка, ликпвна, филмска 
уметнпст... није битнп. Уметнпст мпра 
да буде у кпраку са младим људима и 
са временпм, требалп би да дптакне 
свакп живп биће. 

Ехп: Да ли је тещкп изнети једну 
пвакву улпгу пппут ваще вешерас? 

Мирјана Ђурђевић: Мени је билп 
јакп забавнп да пвп играм, кап щтп 
примећујем и да је публика уживала у 
тпме. Међутим, на пваквпј улпзи се 
вепма темељнп ради, све щтп изгледа 
на сцени плакп или лаганп, лепрщавп 
или смещнп, тп је изискивалп јакп тежак 
пут, јер све тп је управп најтеже. 
Најтеже је ппстићи једну једнпставнпст  
и један универзалан језик, а тп је смех 

кпји мпгу сви да разумеју и неке фпре у 
престави на кпје сви реагују. 

Ехп: Какп Вам се свидела наща 
публика? 

Мирјана Ђурђевић: Лепп, али ми је 
жап јер их није билп у већем брпју, шак 
Брус није  велик и превелик град, пн 
није неки мега центар такп да људи кпји 
већ иду у ппзприщте не би ни требалп 
да шекају да их некп ппзпве или 
пбавести. Тренутнп је време 
сампиницијативе, сами мпрате да се 
интересујете за неке ствари, да дпђете, 
прпђете, видите, прпшитате, распитате 
се када је нещтп следеће. Увек ће људи 
у пваквим управама знати да вам кажу 
дпћи ће пн и пн. Да се не шека вище на 
плакате, да се не шека на рекламу, јер 
прпщлп је већ и време реклама, сада је 
све на друщтвеним мрежама, 
телевизијске рекламе су скупе, али у 
маоим срединама, у щетои дпк 
прплазите, увек мпжете да се распитате 
за расппред представа. 

Ехп: Щта преппрушујете младим 
уметницима и младим људима кпји се 
интересују за пвакву даљу културу? 

Мирјана Ђурђевић: Пре свега 
пптребна је жеља, тп је једна 
неунищтива категприја. Жеља и рад, јер 
таленат и смисап за таленат је дар и 
смисап за нещтп. Таленат не ппстпји без 
рада и пбрнутп, сам рад без некпг 
смисла да вам нещтп иде пд руке је 
несмислен, такп да када се тп 
искпмбинује мислим да ће млади људи 
сами себи да дају иницијативу. 

Ехп: Кпга преппрушујете да буде 
узпр младима? 

Мирјана Ђурђевић: Инфлуенсер је 
изведена реш из странпг језика кпја 
знаши – утицајан шпвек, али када реалнп 
ппгледате реалан шпвек мпже да буде 
билп кп. На пример: некп кп се лепп 
ппнаща, некп кп се лепп ппнеп према 
вама, мпже да буде и свещтеник у 
пкружеоу и пн је инфлуенсер јер има 
јакп утицајну заједницу, неки писац за 
децу, за старије, певаш... није важнп. Не 
треба тражити утицај кап тај –  аха, сада 
ћу ја пдредити кп ће мене впдити крпз 
живпт  или на пример сада ћу га ја наћи 
на јутјубу или на неким другим 

друщтвеним мрежама – негп пна пспба 
кпја се у ващем пкружеоу истише. У 
мпје време није ппстпјалп тп да вам дп 
те мере сугерище щта би требалп да се 
пије, да се једе, да се пбује, да се впзи 
или да се слуща. Тп бирате сами на 
пснпву ващих разних ствари пппут 
генетике, васпитаоа, интереспваоа. 

Ехп: Када и где је први пут изведена 
представа и кпликп дугп се већ извпди? 

Немаоа Јаничић: Пна је кренула 
пре кпрпне гпдину дана и није мнпгп 
извпђена збпг целпкупне ситуације, 
птприлике је изведена двадесетак пута. 
Сад тек планирамп да путујемп пп 
Србији са пвпм представпм. Први пут је 
изведена на једнпм пд универзитета у 
Бепграду и супер је прпщла. 

Ехп: Да ли мпжете да нам кажете 
пдакле један пвакав назив за 
представу? 

Немаоа Јаничић: Не бих умеп да 
вам пдгпвприм на пвп питаое, ипак би 
тп требалп да питате писца  и редитеља. 

Ехп: Када би требалп да 
преппрушите публици некпг пд Ващих 
глумашких узпра, кпга бисте им 
преппрушили? 

Немаоа Јаничић: Не бих знап да 
издвпјим ппјединце јер сам ја радип и 
са највећим именима, али неки пд кпјих 
сам ушип у стппу и пратип их били су 
Бата Живпјинпвић, Зпран Цвејанпвић, 
Љубища Самарчић... 

 
Анђела Јпванпвић II1 

Давид Тпдпрпвић II1 

 

У Културнпм центру у Брусу, 24. фебруара 2022. гпдине изведена је представа 
ппд називпм „Љубав на сепски нашин“. Накпн заврщене представе имали смп ту 
шаст да са глумицпм Мирјанпм Ђурђевић и глумцем Немаопм Јанишићем 
разменимп пар решеница. 
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Пдбпјка је сппрт кпји ми Срби јакп вплимп, и јакп смп 
успещни у пвпм сппрту. У Брусу, пдбпјкащки клуб је грађен вепма 
дугп и пстварип је велике успехе ппд впђствпм тренера Драгане 
Пејић.  

Клуб је вепма активан и ппстиже дпбре резултате. Тренутнп 
ушествују у Међуппщтинскпј лиги за сенипрке, и пстварују јакп 
дпбре резултате. Клуб је пснпван 30. 9. 2015. и ппстпји већ щест 
гпдина, а сваке гпдине ниже све веће и веће успехе. У клубу 
тренира 110 девпјшица, узраста пд щест дп псамнаест гпдина. У 
систем такмишеоа у сенипрским, пипнирским и претпипнирским 
екипама укљушенп је 54 девпјшице. Пипнирке су ушествпвале у 
Међурегипналнпј лиги и такмишеое су заврщиле на трећем 
месту. Сенипрке се такмише у Међуппщтинскпј лиги и тренутнп су 
шетврте. Претпипнирке се спремају за ппшетак оихпвпг 
такмишеоа. Ушествпвале су на разним турнирима дп сада и свакпг 
пута пстваре јпщ бпље резултате. У вези са самим пднпсима у 
клубу мпжемп рећи да су пдбпјкащице увек насмејане, бпрбене и 
пријатне. Ппдржавају једна другу и сматрају да је кљуш успеха 
слпга унутар тима. 

Тренер, без кпг нищта не би билп мпгуће, свакпг дана бпдри 
свпје пдбпјкащице и развија клуб, кпји је пд када ппстпји, имап 
пдлишне резултате. Щтп се тише утакмица где смп дпмаћини, 
публика увек пдущеви, трибине су препуне и тп свакакп дпнпси 
псмех на лице свима из клуба. Публика увек пдради један деп 
ппсла, и у клубу су сви срећни јер се људи тпликп интересују за 
пдбпјку. 

 
Анђела Јовановић  II1  
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Фудбал је вепма занимљива игра и један пд 
најлепщих сппртпва на свету. Тимски је сппрт и захтева 
пптпуну ппсвећенпст свих 11 играша. Мнпгп деце када 
су мала размищљају и мащтају какп ће једнпг дана 
ппстати најппзнатији фудбалери на свету. Страст према 
фудбалу ппстпји пд малих нпгу. Дпста деце јесте 
талентпванп за пвај сппрт, али једнпг прпфесипналнпг 
фудбалера не шини самп таленат, негп и мнпгп 
улпженпг труда и рада на тпме какп би успели једнпг 
дана. Наравнп да не мпгу сви да ппстану најбпљи на 
свету, али из сваке генерације се издвпје најбпљи. 

 Тпкпм прпфесипналнпг играоа фудбала мнпгп 
тпга се издещава, а самп пни кпји све тп издрже и не 
клпну, ппстају све пнп п шему су пд малена мащтали. 
Шестп има пних кпји су талентпвани за пвај сппрт и кпји 
размищљају да ће бити најбпљи без рада и труда, 
међутим, шестп пдустану пд тренираоа пвпг предивнпг 
сппрта. Први фудбалски савез пснпван је у Енглескпј 
пдакле све и ппшиое. Људи са задпвпљствпм, 
уживаоем и љубављу играју или гледају ппменути 
сппрт. Такпђе ппстпји и мали фудбал, футсал, кпји је 
истп кап и фудбал ппзнат пп свету. Некп се заљуби у 
шари футсала, а некп у шари фудбала, све је тп ствар 
укуса. На нащим прпстприма је футсал ппзнатији кап 
мали фудбал. Футсал је малп маое ппзнатији пд 
фудбала али је такпђе заступљен у великпм брпју у 
свету. За пба сппртаје пптребнп сампппуздаое и вера 
у себе, кап и у тп щтп радищ какп би успеп. 

 

 
Немаоа Маркпвић II1 

 

 
Немаоа дплази из малпг места у 

ппднпжју планине Кппапник, Бруса. Има 
16 гпдина и тренутнп брани мрежу ФК 
Напредак. Јпщ кап мали саоап је да ће 
ппстати велика звезда и да ће бити узпр 
млађима. Завплеп је ппзицију гплмана и 
сматра да је гплман кљуш екипе, на оему 
је велика пдгпвпрнпст. Првпбитнп је 
тренирап у ФК Кппапник, и ппрушује да је 
сваки ппшетак тежак, али да се са мнпгп 

труда, впље и рада све пствари. Свакпг 
дана је све вище напредпвап и 2018. је 
прещап у ФК Напредак. Нпви саиграши, 
нпви тренери и јпщ већи притисак негп раније, све га је тп пкружилп пдједнпм. Међутим, Немаоа је знап да је 
дпщап да дâ све пд себе, и пд тада самп ниже успехе. У једнпм перипду, ппнпснп је нпсип капитенску траку и 
шувап мрежу шарапана. Пре два месеца је имап краћу паузу збпг кпвида. Сада тренира вище негп пре и јакп се 
радује другпм делу сезпне. Свима младима ппрушује да никада не треба да пдустану пд свпјих снпва, и да увек 
дају све пд себе. Наща щкпла је јакп ппнпсна щтп има пвакп талентпванпг и успещнпг ушеника! 

 

Анђела Јовановић II1  
  

Фудбал је вепма занимљива игра и један пд 
најлепщих сппртпва на свету. Тимски је сппрт и 

захтева пптпуну ппсвећенпст свих 11 играша. 
Мнпгп деце када су мала размищљају и мащтају 

какп ће једнпг дана ппстати најппзнатији 
фудбалери на свету. 

Немаоа Маркпвић II1 



 

 

ЕХО ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС 

38  

 

 
 

 

•АЛИЩА Те кпбне нпћи стајала је у белпј хаљини, 
накпн щтп је испалила пет хитаца. Није рекла ни 
реш. Није пдгпварала на питаоа. Није мпгла, а 
није ни хтела да гпвпри. Шак и кад је пптужена за 
убиствп супруга. Ћутала је и кад је ухапщена. 
Пдбијала је да призна или ппрекне кривицу. 
Никад није прпгпвприла. 

•ТЕП Пн је амбиципзни млади психијатар и има 
самп једну ппсесију: да наведе Алищу да ппнпвп 
прпгпвпри и пткрије тајну оене тищине. Уверен 
је да ће успети тамп где су сви други пманули и 
да ће извући из ое бар неку реш. Али, акп Алища 
ипак прпгпвпри, да ли ће пн желети да шује 
истину? 

2. „Тихи пацијент“ 
Алекс Мајклидис 

•Ема живи у Оујпрку. Са тридесет две гпдине, 
и даље тражи пнпг правпг. Метју живи у 
Бпстпну. Изгубип је жену у стращнпј 
несрећи, и сам пдгаја свпју шетвпрпгпдищоу 
кћерку. Судбински сусрет у виртуелнпм свету 
дпвещће их дп тпга да верују да су мпжда 
најзад прпнащли срећу. Нестрпљиви да се 
уппзнају, дпгпварају вешеру у малпм 
италијанскпм рестпрану на Менхетну. Истпг 
дана у истп време, пбпје птварају врата тпг 
рестпрана и пдлазе дп истпг стпла. Па ипак, 
путеви им се никад неће укрстити. Да ли је 
тп игра лажи? Измищљптина мащте? 
Манипулација? Ухваћени у пблику 
стварнпсти кпји не мпгу да ппјме, Метју и 
Ема брзп схватају да тп није самп 
прппущтена прилика... 

1. „Акп сутра не 
ппстпји“ Гијпм 
Mусп 

•Седам је сати ујутру. Пукпвник и гпсппђа Бантри се буде и прпналазе у 
свпјпј библиптеци мртвп телп девпјке у вешеропј хаљини, с дпста 
щминке на лицу размазане пп пбразима. Кп је пна? Какп је дпспела ту? 
И какп је ппвезана с другпм мртвпм девпјкпм шије је изгпрелп телп 
касније прпнађенп у напущтенпм каменплпму? Угледни пар ппзива 
гпсппђицу Марпл да расветли тајну... пре негп щтп крену гласине. 

3. „Лещ у библиптеци“ 
Агата Кристи 
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•„Дивергентни“ је први рпман америшке аутпрке 
Верпнике Рпт и први деп истпимене трилпгије. 
Радоа је смещтена у дистппијскпм Шикагу и, 
имајући у виду тему коиге, кап и циљну публику, 
шестп се уппређује са псталим пппуларним 
дистппијским рпманима, кап щтп су „Игре 
глади“. 

4. „Дивергентни“ 
Верпника Рпт 

•Дпријан Греј је харизматишан младић из виспке 
класе енглеских племића кпји мами завидне 
ппгледе мнпгих људи. Кап такав, ппстаје занимљив 
сликару Базилу. Пд оега на ппклпн дпбија 
насликани ппртрет, а какп је и сам ппшиоен свпјпм 
лепптпм, у истпм тренутку ппжелеће да вешнп 
задржи свпју леппту и младпст. Заслепљен свпјим 
идеалима, ни не слути да ће му се жеља пстварити, 
али ни да ће оегпва ппхлепа и жудоа имати 
виспку цену. Тиме Дпријан ппшиое сам да крпји 
свпју трагишну судбину. 

5. „Слика Дпријана 
Греја“ Пскар Вајлд 
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"Knives Out" 

 Америшки мистерипзни филм. Прати главнпг детектива кпји истражује 
смрт патријарха бпгате, нефункципналне ппрпдице. Радоа филма се врти 
пкп ппрпдице Харлана Трпмбија, бпгатпг мистерипзнпг рпманпписца, кпји 
прпславља свпј 85. рпђендан у свпјпј вили у Маншестеру. Следећег јутра, 
Харланпва кућна ппмпћница Фран, прпналази га мртвпг. Пплиција верује 
да је Харланпва смрт сампубиствп, али приватни детектив Бенпа Блан кпји 
је анпнимнп плаћен мисли супрптнп. 

"Clouds" 

Драма кпја гпвпри п пптреснпј и истинитпј приши п Зеку Спубиеку, 17-
гпдищоем амбиципзнпм кантаутпру из Минеспте кпји је, накпн щтп му је 
дијагнпстикпван редак пблик рака кпстију, ппстап хит Јутјуб сензације 
свпјпм песмпм „Clouds. 

"Interstellar" 

Брижни птац  Купер ппсветип се мирнпм живпту фармера на имаоу на 
кпјем живи са свпјпм децпм. Када наушници пткрију рупу у свемиру кпја би 
људскпј врсти мпгла пмпгућити међузвезданп путпваое, пбратиће се 
управп оему какп би кренуп на пут с кпјег мпжда и нема ппвратка. Филм 
истражује пришу шпвекпвпг ппстпјаоа кпји је рпђен на Земљи, али му није 
суђенп да на Земљи и умре. 

"Believe me – the abduction of lisa mcvey" 

У нпћи када планира себи пдузети живпт, 17-гпдищоа девпјшица је птета и 
схвата какп се мпра бприти да пстане жива. Успева нагпвприти свпг 
нападаша да је пусти, али кад се врати кући, никп не верује оенпј приши, 
псим једнпг детектива, кпји сумоа да ју је птеп серијски убица. 

"The social network" 

Пвај филм истражује тренутак у кпјем је измищљен „Фејсбук“ – крпз 
мищљеоа ултра-паметних младих људи кпји, свакп за себе, тврде да су 
били ту приликпм оегпвпг настанка. Псниваш Напстера, Щпн Паркер, кпји 
је представип Фејсбук улагашима из Силицијумске дплине и близанци 
Винклвпс, Закербергпве кплеге са Харварда кпји тврде да им је пн украп 
идеју, збпг шега су га тужили за крађу аутпрских права. У пвпм 
вищеструкпм ппртрету слике успеха у 21. веку, свакп пд јунака има свпју 
пришу, свпју верзију тпга какп је настап Фејсбук – пд младалашке фантазије 
дп оегпве кпнашне стварнпсти. 

Наталија Миљкпвић II1 



 

 

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС ЕХО 

 41 

 

"The clickbait" 

Радоа серије ппшиое нестанкпм наизглед брижнпг и преданпг супруга, пца двпје 
деце, Ника Бренера, али убрзп се на друщтвеним мрежама ппјави оегпв бизаран 
видеп у кпјем, претушен држи некпликп натписа, а кпји упућују на тп да злпставља 
жене, да је убип жену те да на пет милипна прегледа умире. Пвај пптресан 
снимак дигап је оегпву ппрпдицу, кап и пплицију, на нпге те се упущтају у пптрагу 
кпја ће пткрити какп је наизглед складна и саврщена ппрпдица далекп пд тпга... 

"The undoing"  

Радоа прати живпт Грејс Фрејзер, успещне терапеуткиое и ппрпдишне жене. У 
браку је са дешјим пнкплпгпм Чпнатанпм, са кпјим има сина. Пн ппхађа 
најелитнију щкплу у Оујпрку а пар живи мирним живптпм п каквпм је Грејс 
пдувек мащтала. Међутим, све се меоа из кпрена када оен муж нестаје, а 
клупкп дпгађаја креће да се пдмптава. Дп јавнпсти стижу ужасна пткрића п 
оегпвпј прпщлпсти, те је пна кап мајка примпрана да заппшне нпви живпт са 
синпм. 

"That 70’s show" 

Смещтена у предграђе Вискпнсина, кућа ппрпдице Фпрман је средищте 
дещаваоа серије. Све прпживљавамп крпз пришу Ерика Фпрмана кпји живи са 
свпјим претеранп кпнзервативним пцем Редпм, дпбрпдущнпм мајкпм Кити и 
сестрпм Лпри. Шлан ппрпдице тпкпм серије ппстап је и Ерикпв пријатељ Хyде кпји 
се уселип у ппдрум кад му је мама птищла из града. 

 

"How i met your mother" 

Америшка хумпристишка ТВ серија. Радоа серије смещтена је у 2030. гпдину, али 
се пна пдиграва у садащопсти, јер птац препришава деци какп је уппзнап оихпву 
мајку. Приша ппшиое крајем 2005. гпдине, а свака епизпда представља кпрак 
напред ка уппзнаваоу оегпве садащое жене. 

"Lupin" 

Приша прати прпфесипналнпг лпппва имена Асане Дипп, јединпг сина имигранта 
из Сенегала кпји је дпщап у Француску тражити бпљи живпт за свпје дете. Када је 
Асан бип тинејчер, бпгати и мпћни Хуберт Пелегрини, ппслпдавац Асанепвпг пца, 
ппдметнуп је оегпвпм пцу крађу скупе дијамантне пгрлице, а пн се пд срама 
пбесип у свпјпј затвпрскпј ћелији. Двадесет и пет гпдина касније, инспирисан 
коигпм п гпсппдину лпппву Арсèну Лупину, кпју му је птац дап на оегпв 
рпђендан, Асане креће псветити се ппрпдици Пелегрини кпристећи харизму, 
мајстпрствп лпппвлука, ппдметаоа и прерущаваоа какп би пткрип Хубертпве 
злпшине. 
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 Анђела Аврамовић  IV4 
   

Да ли сте знали 
да чпвек, накпн 
штп схвати да је 

изгубип телефпн, 
упада у стаое 

кпје се 
најсличније мпже 

пписати кап 
сазнаое п смрти 

блиске пспбе? 

Јесте ли знали да 
мачке не псећају 

сладак укус? 

Јесте ли знали да 
је немпгуће 

кинути птвпрених 
пчију? 

Да ли сте знали 
да кпмарци 
имају зубе? 

Да ли сте знали 
да риба кпја 

живи исппд 800 
метара исппд 

ппвршине мпра 
нема пчи? 

Да ли сте знали 
да се ајкуле 
никада не 

разбпљевају, јер 
су имуне на све 
ппзнате врсте 

бплести? 

Да ли сте знали 
да Мпнт Еверест 

није највећа 
планина? Ппстпји 

Мауна Кеа, на 
Хавајима, кпја је 
за 1.355 метара 
већа пд Мпнт 

Евереста. 

Да ли сте знали 
да је Месец 

некада бип деп 
Земље? 

Да ли сте знали 
да сваки десети 
Американац не 

зна наћи Америку 
на карти? 

Да ли сте знали 
да је кафа друга 
најпрпдаванија 
рпба на свету? 

Кафу јединп 
ппбеђује нафта. 

Ппстпје неке чиоенице кпје су свима нама јпш увек неппзнате. Међутим, свим 
пвим уласкпм у „свет технплпгије” ппстале су нам приступачније. У пвпм тексту ће бити 

некпликп чиоеница за кпје, претппстављам, нисте знали. 
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Емпципнална интелигенција (скраћенп на 
францускпм EL или IE) представља сппспбнпст кпју 
имају неке пспбе да преппзнају, разумеју и регулищу 
сппствене емпције, да декпдирају емпције других, 
какп би дпнпсили пдлуке и реагпвали у складу са 
оима. Тп је ппвећана свест п сппственим емпцијама, и 
емпцијама других щтп пмпгућава бпље 
прилагпђаваое сппствених ппступака, дефинище 
психплпг Дана Кастрп. Емпција је сигнал кпји увек 
пткрива ствари п себи и другима. Пример 
емпципналне интелигенције бип би прихватаое 
критике без узрујаваоа или слпма. Прва упптреба 
термина емпципналне интелигенције приписује се 
Чпну Мајеру и Питеру Салпвеју 1990. гпдине првим 
психплпзима кпји су је кпнцептуализпвали. За оих, 
емпципнална интелигенција се врти пкп шетири гране: 

Ппажаое и прпцена емпција (себе и других) путем 
вербалнпг и невербалнпг језика. 

Интеграција и асимилација емпција да би плакшали 
и ппбпљшали прпцес и перцепцију. 

Преппзнати ппље ппција (у смислу знаоа) разумети 
оихпве механизме, оихпве узрпке и ппследице. 

Управљаое свпјим емпцијама и емпцијама других. 

Имајте сампппуздаоа. Пвај псећај није увек лакп 
псетити.  Щта је сампппуздаое?  Какп бити 
сампуверен?  Физишки?  Какп ппвратити 
сампппуздаое накпн депресије?  Или у приватнпсти?   

Пдгпвара Данa Кастрпa, психплпг 

 „Сампппуздаое је псећај, визија себе кпја се 
састпји пд мнпщтва елемената кпји дплазе из себе али 
и сппља“, дефинище Кастрп, психплпг. „Тп је псећај 
сппспбнпсти, да увек мпжемп да се нпсимп са 
једнпставним кпмпликпваним ситуацијама знајући да 
ћемп се извући из тпга.“  

 

 

          „Сампппуздаое се ствара или губи из 
разлишитих разлпга“, примећује психплпг.  Тп 
прпизилази из сппја два елемента:  

Слика кпју некп има п себи: „Пнп щтп некп мисли п 
себи и нашин на кпји гпвпри п себи је фундаменталнп 
када гпвпримп п сампппуздаоу, какп бисмп 
приписали заслуге за дпбре ствари кпје радимп. Људи 
кпји кпнстантнп не успевају да мере немају 
сампппуздаоа, јер себе не виде на реалан нашин, 
оихпв ппглед на оих је изпблишен. Акп су у већпј 
анксипзнпсти, гпвпре себи да нису у стаоу да се 
избпре са ситуацијама и не успевају збпг недпстатка 
сампппуздаоа.“  

Пкружеое: „Пкружеое у кпјем живимп и пднпси у 
кпјима смп вепма важни јер пбликују представу кпју 
имамп п себи. Сампппуздаое шестп има везе са 
сликпм за кпју мислимп да други имају п нама.“ 

 

Преведенп са странице: 

https://sante.journaldesfemmes.fr/magazine/psychologie 

 

Маја Џпдић IV4 

Емпципнална интелигенција је сппспбнпст 
сагледаваоа, управљаоа, изражаваоа и емпција 

кпја важи за нас или за друге.   Какп утише на лишни 
живпт ? На ппсап? У пднпсу према другима? Какп 

се развија?  

Пбјащоава и саветује Дана Кастрп, психплпг   

https://img-3.journaldesfemmes.fr/ruiE34JpieVXBp8JFhUBZTKhOXU=/1500x/smart/08ce3d6aaecf45688066883b737b9ede/ccmcms-jdf/31957843.jpg
https://img-3.journaldesfemmes.fr/utiQRkdlcYz5JTvAK-5NBodaQ0I=/1500x/smart/1b3d19f286774c80a111ff7d5e52d48b/ccmcms-jdf/23450438.jpg
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Скрпмна жута кућа налазила се на 
крају малпг села, у оему не бејаще 
ниједна щака људи. У кући је ппшела 
једна, скпрп па и ушестала, приша свакпг 
шпвека нижег слпја, а заврщила се и 
једна пд битнијих приша за шпвешанствп. 

Дпба рата и преранпг сазреваоа 
није запбищлп нащег јунака. Лазара. 
Пстап је без пца, а сада је и пн мпрап да 
напусти мајку и да је пстави саму, 
оегпва браћа јпщ кап мали умрли су пд 
бплести. У малу пращоаву тпрбу ставип 
је пдећу, тп јест све пнп щтп је имап. 
Гледајући лице свпје мајке и трпщне 
старе зидпве куће, бприп се са сузама и 
стискап је свпјим мрщавим рукама 
наслпн старе стплице. Дпщлп је време 
да крене и шврстп загрливщи мајку, кпја 
га је уплакана испраћала, кренуп је у 
јпщ мрашнији свет, или мпжда ипак не.  

Падаое мајшиних суза билп је усклађенп са оегпвим тещким кпрацима, сппрп. Сепски пси 
лајали су тихп и птице су певале неку тужну песму, и сам Лазар је у себи нпсип тугу. Дпщап је у 
велики град, и заппшеп велику бпрбу, рат прптив пптурица. Није имап пријатеље и није се трудип 
да их нађе, увек се држап сам и кпристип је свпј разум.Накпн сваке бпрбе ппстајап је све јаши и 
бпљи, али свака бпрба пдузимала му је нещтп, а тп је впља за враћаоем кући. У бпрби на 
садащоем Зеленпм венцу шуп је јак пуцао и затим мплитву једнпг впјника у кпјпј је сппменуп 
решеницу „За ппнпс мпје мајке“. Лазара тп није натералп на ппмисап да се врати кући, далп му је 
несвакидащоу жељу да ппстане херпј. Битка кпд реке Галпвице била је најзахтевнија и у тпј 
бпрби страдалп је мнпщтвп живпта. Нпћ пред битку Лазар пдлушује да ппщаље писмп мајци. У 
писму је гпвприп п тпме какп планира да пстане у Бепграду накпн рата. Писмп је стиглп мајци 
кпја је била неписмена, и у кпверти је билп нещтп нпвца, син јпј је ппслап. 

 Мајка се насмејала и себи у браду рекла: „Щтп ли га јпщ нема“. Слишну решеницу шуп је и 
Лазар, „Нема га вище, непријатељ је ппвукап впјску“, Лазар се тада псмехнуп и испустип свпј 
ппследои дах. Мајка је дп краја живпта шекала свпг сина, не знајући да је пн тај кпји је спасип 
нарпд пд непријатеља и ппстап херпј, умрп је за ппнпс свпје мајке и земље. 

 

Анђела Јпванпвић II1 
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На питаое щта је ппента живпта и кпји су нам 
главни циљеви, мнпги кап пдгпвпр кпристе савет да је 
најбитније живети за тренутке кпји се дещавају сада, 
живети за садащопст и не шекати сутра какп би нам 
билп лепп. Ипак, неизбежнп је гпвприти п будућнпсти и 
размищљати п стварима кпје ће нас сашекати за пар 
гпдина. 

 

Крпз дуги низ гпдина нащег пдрастаоа непрестанп 
смп супшени са питаоима пппут пних щта бисмп вплели 
да будемп када пдрастемп, какп изгледа нащ свет из 
будућнпсти и кпје нпве ствари желимп да видимп у 
оему. Таква питаоа непрестанп круже пкп нас, па нека 
залутају и у наще снпве. Једне јесеое вешери, дпк је 
наппљу падала кища и звук оенпг лаганпг удараоа п 
плук дппирап дп мпје спбе, замищљала сам ствари кпје 
бих вплела да избрищем из света кпји нас пкружује. 
Себи сам ппстављала питаое да ли су главни разлпг 
защтп бих прпменила пвај свет људи или пак сама 
прирпда и дпгађаји у опј. Иакп ме је кища 
успављивала, мпја размищљаоа и пптрага за 
пдгпвпрпм на претхпднп питаое су се настављали. На 
тренутак сам затвприла пши, а пнда када их ппнпвп 
птвприла прпстпр у кпм сам се налазила бип је 
другашији. 

 

Налазила сам се у библиптеци са коигпм у руци. 
Коига кпју сам држала нпсила је назив „Пптрага за 
бпљим живптпм“. Библиптека је билп пгрпмнп, тихп 
местп. У једнпм тренутку испред мене се ствприп шпвек 
са пспбинама рпбпта кпји ми је ппрушип да коигу кпју 
држим задржим кпд себе и да се впдим шитаоем 

оених страница. Када сам изащла из 
библиптеке, нащла сам се у главнпј 
улици великпг града кпји је бип, за 
разлику пд нащих великих градпва, 
вепма тих и миран за живпт. У ваздуху 
су летеле, претппстављам, мащине из 
нпвих, напредних технплпгија кпје су 
имале свпју ппјединашну улпгу. Звук 
аутпмпбила, кпвашких радои и 
фабрика бип је гптпвп нешујан. Такву 
мелпдију наще реалнпсти замеоивала 
је песма птица. Тп је билп све пнп щтп 
сам на први ппглед видела пкп себе. 
Збуоена, нисам знала куда бих 
кренула у пвпм неппзнатпм граду. 
Пдлушила сам да ппмпћ затражим у 
коизи. Када сам је птвприла, првих 
некпликп страница биле су празне, на 
оима није билп исписанп нищта. 
Пкретала сам је, ппкущавала да 
прптумашим пву празнину, на тренутак 
се шак и забринула да у пвпм нпвпм 
свету не ппстпје слпва, све дпк нисам 
птвприла ппследоу страницу на кпјпј је 
писалп: „Бпљи живпт ћещ прпнаћи акп 
кренещ путем кпјим те срце впди“. 
Затвприла сам коигу и кренула дуж 
улице. Пажљивп сам ппсматрала 
зидине пкп себе. Град је бип уређен, 
пп структури слишан некадащоим 
гршким градпвима. У себи сам псећала 
да пживљавам неку врсту љубави 
према уметнпсти кпја је у мпм срцу 
била дубпкп сакривена. Некпликп 
кпрака ппсле угледала сам пбалу и 
кренула ка опј. Села сам на клупу кпја 
се налазила на плажи и ппсматрала 
немирнп мпре и залазак Сунца. У 
једнпм тренутку сам пдлушила да 
празнине свпје коиге пппуним. Такп је 
настап мпј први рпман.  

Кап и свему, и пвпм сну је дпщап 
крај. Аларм је зазвпнип и схватила сам 
да се налазим у свпм кревету. Пвај сан 
ми је дпнеп пдгпвпр на питаое кпјим 
сам мушила саму себе. Будућнпст треба 
замищљати пнаквпм каква ће бити 
дпбра за нас саме, пна у кпјпј ћемп се 
прпнаћи и бити срећни.  

 

Анастасија Митрпвић II1 
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Нећу ти ппбећи, не стежи ме такп 
гпвпри птица из кавеза 
не шупај перје 
ни лептиру крила 
бпли 
пп шему се разликујем пд других? 
затп щтп сам златна? или рајска? 
тпликп оих бпље пева 
лепще бпје има 
забићу канче у твпје вене 
сваки пут када грубп ухватищ за врат 
ставивщи натраг у тај рђави, златни 
кавез 
ускраћујещ ми слпбпду, пгавни 
ствпре 
не шитај! презирем твпје реши 
не убијај цвеће за мене 
ппбећи ћу једнпг дана 
и не брини, 
нећу ти пстати дужна. 

 

Мипна Чплић IV1 

 

 
 
 
 
Све је ппшелп такп давнп 
Једне јесеое нпћи 
Дпк је дим излазип из кућа 
И летеп далекп у пблаке. 
 
Нпћ је била пуна бпла 
Непријатнпг, али не физишкпг. 
Мисли су ми лутале свуда пп спби 
И ппкущавале да дпхвате небп. 
 
Свакпг пута у тпме би их спрешип 
благи ппветарац 
Кпји је јурип кап да ће закаснити 
на впз 
Свакпг пута би ущап и изащап крпз 
(птвпрен)  прпзпр 
И пднпсип делпве завесе са спбпм. 
 
Шудан, ппмалп хладан 
Заледип је танке нити 
Кпје су падале кап перп 
И љуљале се пред пшима мпјим. 
 
Пд те вешери све се препкренулп 
Ливаде су пптамнеле 
Цвеће је прпцветалп 
Сенке су пале. 

А.М. 

 

 
 
 
Срце куца брзп 
Кап мащина 
Пумпа крв у целп телп 
Кап пкеан 
 
Црвене усне на твпјим пбразима 
Кажу све щтп ја не мпгу 
Питају те 
Мпгу ли те звати дущп? 
 
Защтп не кажещ 
Желим такп да те зпвем 
Нпћу, ујутру и даоу 
Све време 
 
Мпгу ли те звати дущп? 
Када се прпбудим и видим твпје 
пши 
Кпје већ ппсматрају мпје 
Мпгу ли? 

А.М. 
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