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Пламен овог броја гори 
захваљујући појединачним 
искрама рођеним у душама и 
распламсаним  у словима на 
овим страницама.
У нади да ће макар и 
слабашни сјај осветлити неку 
вашу искру, рођен је овај број.

Јер само тако ће наша ватра 
заувек горети.

Соња, Леа и 
Оливера 

Често сићушном, а готово увек 
толико снажном да осветли 
све. Довољан је и танани 
дах да се искра разгори. Да 
прерасте у пламен у чијим 
титрајима пронађемо себе. 
У сваком његовом прамену 
видимо по једну своју идеју, 
љубав, страст.

Све почиње 
искром. 

реч уредника:
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Прошлогодишње 
издање Скамије 
је осим симпатија 
ученика и особља 
школе освојило и 
награду и похвалу 
на  2. БЕЛЛИСТ-у 
(Београдско листање 
средњошколских 
новина). На конкурсу 
из oбласти графичког 
дизајна, Скамија је 
освојила награду за 
најбоље графичко 
решење, а од стране 
жирија јој је додељена 
и похвала за садржај.

Скамија 2017: награде

Да бисмо остварили сарадњу између 
редакције школског часописа „Скамије“ и 
најстаријег новосадског факултета 10. 2. 2018. 
посетили смо Филозофски факултет и тада 
смо се уз помоћ професора смера за медијске 

студије упознали са опремом коју свакодневно 
користе радници на телевизији и радију.

Посетили смо прави радијски студио у 
којем се снимају емисије, а најзанимљивије 
је било када смо се сами опробали у улози 
водитеља и у кратким цртама научили које 
су кључне ствари за писање текстова за радио 
емисије. 

Недуго потом, отишли смо до кабинета у 
којем студенти испробавају рад на телевизији 
и видели сву сложеност и захтевност овог 
посла. Потребно је много више од знања и 
креативности да би једна емисија успела, јер 
се читав тим људи налази иза снимљених 
кадрова. Имали смо прилике да се пред 
камерама и сами кратко представимо и нау-
чимо како да говоримо приликом снимања. 

Моји вршњаци и ја смо овим учешћем 
стекли дивно искуство и надамо се да ће се ова 
сарадња наставити, тако што ћемо у наредном 
периоду организовати и друге активности на 
које ће долазити студенти са жељом да нам 
пренесу своје знање.

Оливера Војновић 3-2

Скамијаши као радио 
и ТВ новинари
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Након атентата у Сарајеву на Видов-
дан 1914. године, Аустроугарској 
се указала прилика за остварење 

тежњи за територијалним ширењем на 
Балкан. Сматрајући Србију одговорном за 
атентат, и након одговора на ултиматум 
којим није била задовољна, Аустроугарска 
је објавила рат Србији 28. јула исте године. 
Ускоро се цела Европа путем савезништава 
нашла у рату. Два сукобљена савеза, Антанта 
и Централне силе, борбу су водила на три 
фронта: Западном, Источном и Балканском.

СРБИjа у ВелИком Рату
Ове године се 

навршава 100 година 
од завршетка Првог 

светског рата.

Срби су, вођени вером у идеју 
уједињења и жељом за коначним 
ослобођењем српског народа преко 
Дрине, Саве и Дунава, исплели 
још један венац славе својој 
отаџбини, заливши га крвљу. 

Србија до 1914.

Краљевина Срба, Хрвата 
и Словенаца до 1941.

Југославија од 1945.

+

+

Први већи сукоб Србије и Аустроугарске 
одиграо се на падинама Цера у августу 
1914. После неколико дана крвавих борби 
српска војска, под командом генерала 
Степе Степановића, потискује бројнију 
аустроугарску војску назад преко Дрине.
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Србија остварује победу која је златним 
словима уписана у националну историју, 
уједно и прву савезничку победу у Првом 
светском рату. У повлачењу аустроугарска 
војска чини страшне злочине над српским 
цивилима, прве ратне злочине 20. века.

У наредним данима српска војска пролази 
тешка искушења, успева да ослободи део 
Срема, Босне и Херцеговине, води битку на 
Мачковом камену и Гучеву, све више бива 
исцрпљена, муниције понестаје. Београд 
пада почетком децембра. У овим пресудним 
данима за опстанак Србије истиче се велики 
Живојин Мишић, командант Прве српске 
армије, и покреће контраофанзиву на реци 
Колубари. И онда када је цео свет очекивао 
вести о пропасти Србије, из Србије стижу 
вести од генерала Мишића да на њеној 
територији нема непријатељских војника, 
осим мртвих и заробљених. Српски војник 
је поново показао да је храбар, жилав и 
способан ратник.

Међутим, исцрпљена борбама са бројнијим 
непријатељем и епидемијом пегавог тифуса, 
услед офанзиве Аустроугарске и Немачке, а 
потом и ударцем у леђа са бугарске стране 
којим је пресечен потенцијални правац по-
влачења дуж Вардарске долине, Србија се 

нашла у безизлазној ситуацији. Браниоцима 
Београда, који се први нашао на удару, 
командовао је мајор Драгутин Гавриловић, 
који је ушао у историју са херојском одбраном 
престонице и својим судбоносним речима: 

,, Јунаци! Тачно у 15 часова непријатеља 
треба разбити вашим силним јуришем, 
разнети вашим бомбама и бајонетима. 
Образ Београда, наше престонице, има 
да буде светао. Војници! Јунаци! Врховна 
команда избрисала је наш пук из бројног ста-
ња, наш пук је жртвован за част Београда и 
Отаџбине. Ви немате дакле, да се бринете 
за животе ваше, они више не постоје. Зато 
напред у славу! За Краља и Отаџбину! Живео 
Краљ! Живео Београд! “

Поново је Србија изненадила и савезнике 
и противнике, одбила је капитулацију и 
изабрала трагичну и херојску епопеју по-
знатију као Албанска голгота. Војници, ци-
вили, стари краљ Петар који је упамћен као 
краљ који је увек био уз свој народ, заједно 
су се кретали кроз Албанију према Јадранској 
обали, одакле су их савезнички бродови 
пребацили у Грчку. Овај страшни марш, 
марш живих лешева, праћен је умирањем 
од смрзавања и глади. Непријатељ је био 
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за петама. Србија ипак није била сама. Као 
верног савезника имала је Црну Гору чија 
војска се на Бадње вече 1916. године на 
Мојковцу, под командом Јанка Вукотића, 
херојски борила и својом жртвом и борбом са 
далеко бројнијим непријатељским трупама, 
пружила одступницу гладним, болесним и 
уморним српским херојима у повлачењу.

Са Јадранске обале савезнички бродо-
ви превозе Србе на Крф и у Бизерту. Иако 
су коначно дошли на сигурно, иако им 
је коначно пружена помоћ, умирали су 
масовно од последица марша. Најугро-
женији су пребачени на острво 
Видо крај Крфа. Ово острво про-
звано је ,,Острво смрти“. Смрт се 
толико раширила да места за 
сахрањивање на острву више 
није било. Почело је спуштање 
тела у море. Овај трагични до-
гађај инспирисао је песника 
Милутина Бојића да напише 
песму ,,Плава гробница“. Србија 
је изгубила преко 400 000 војника 
и цивила. 

Али уследио је васкрс. Умира-
ње је престајало, српска војска је 
ојачала и опоравила се на Крфу 
и опремљена је одговарајућим 
средствима. Петар Бојовић пре-
узео је команду над генерал-
штабом уместо болесног Радо-
мира Путника, који није доживео 
крај рата. Већ на пролеће 1916. 
године војска је била спремна за 
борбу. Солунски фронт је отворен! 

Битка на Кајмакчалану била је веома 
важна за морал српске војске. После претр-
пљених страшних губитака и крвавих борби, 
на надморској висини од преко 2000 метара, 
Кајмакчалан је освојен. Недуго после тога је 
ослобођен и Битољ. Ово је ,,Капија слободе“ 
како су је прозвали српски војници. Коначно 
су били поново на својој територији. У 
биткама се истакао Војин Поповић, познатији 
као Војвода Вук, са својим Добровољачким 
пуком. У међувремену се у Одеси формира и 

славна Прва српска добровољачка дивизија 
која је бројала око 20.000 бораца. 

Све до 1918. на Солунском фронту влада 
затишје. Команду преузима генерал Франше 
д’Епере. Прве борбе почињу 15. септембра 
1918. Српска пешадија у свом силовитом и 
незаустављивом јуришу је толико жудела да 
се врати у отаџбину да су савезничке трупе 

на коњима касниле за њом километрима. 
После десет дана Скопље је ослобођено, а 
Бугарска већ 29. септембра капитулира. 
У наредним данима српска војска је 
ослобађала део по део Србије. Првог 

новембра 1918. уследио је дуго 
ишчекивани крик слободе који се 
пронео српском земљом. Србија 
је слободна! Убрзо су ослобођене 
и остале српске и југословенске 
територије ван њених граница. 
Аустроугарска је капитулира 
3. новембра, а Немачка 11. но-
вембра 1918. Први светски рат је 
завршен.

После векова ропства српски 
народ коначно је био уједињен 

и слободан. Но, за то је платио 
скупу цену. Живот је изгубило 30 
одсто српског становништва. Преко 
половина војно способних мушкараца 
je оставила своје животе за Србију. 
Наши сла-вни преци жртвовали су се 
да бисмо ми живели слободно. Дали 

су нам животе, слободу, државу, 
сачували нам језик и идентитет 
онда када су нам их хтели затрти 

за сва времена. Како да им се одужимо и 
ходимо њиховим стопама? 

Нека одговор буду речи нашег славног 
писца и родољуба - Петра Кочића: ,,Буди 
радан и вриједан члан Отаџбине, једном 
ријечју, буди оно што треба да будеш: частан 
човјек.'' 

Лука Ерцег 3-2
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Једанаест векова протекло је од кршта-
вања Србије и осам векова од мисионарења 
нашег духовног дива, Хришћанина, сина 
светородне лозе Немањића, брата који ми-
ри, духовног оца свих нас, књижевника и 
првог српског архиепископа, нашег про-
светитеља, Светога Оца Саве. Он нас је 
изградио као народ и у темељ нашег бића 
узидао православље.  Открио је наше лице и 
просветлио га истином Јеванђеља.  Осам ве-
кова касније свет је поновно затражио да се 
Србија открије и покаже своје лице. Код кога 
да тражимо огледало праве српске душе, 
светосавске душе? 

Избор је велики! Имамо ми великане и у 
науци, и у уметности, и у књижевности, и у 
спорту, и у теологији, и у војној стратегији. 
Ипак, поглед морамо управити на другу 
страну. 

Сељак, даме и господо, обичан, једно-
ставан сељак! Сељак, то је наш Атлас, српски 
титан. На раменима својим држи историју 
нашу, држи Србију. Од снаге у његовим 
плећима зависи стабилност српског врта 
и на небу и на земљи. Увек кад је нашем 
народу било најтеже и кад су многи од нас 
клонули, е он је остао и опстао. С поносом 
кличем, он је наш ослонац, било у физичком, 
било у духовном животу.

Он је наш морал! Његов дух саткан је од 
безбројних нити искрености, на које належу 
небројане нити честитости.

Морал наш он је! Не може српски сељак 
бити подложан греху колико остали свет, 
не може јер ради, не може јер се не излаже 
лењости, јер муком јача снагу своју. Због те 
снаге ми стојимо усправно. 

Морал он је наш! Одан Богу, одан 
православљу, својој светосавској Цркви. Дух 
Светога Саве у њему царује и светли по-
највише. Верује, то му је надахнуће, то је 
жеравица на огњишту српске традиције коју 
он одржава. Не, не само да је одржава, он јој 
даје смисао, суштину јој даје!

То је српски горостас имена Сељак. Али, 
драги пријатељи, не заборавите, и поред 
свега, не блиста он у својој луцидности 
колико мислимо. Не заборавите, ми смо га 
осудили! Осудили смо га да столећима трпи 
нас, да нас носи на раменима својим, нама да 
робује и да пропати све наше муке! 

Пет стотина, пет стотина година је за-
добијао ударце српском крвљу опрљене 
османлијске сабље, док крви није било то-
лико да може да се откупи слобода. И не само 
то!

О сељаку 
и  имену 
његовом
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Када је требало да се ратује кога смо 
гурнули у прве редове? Наравно, српског 
сељака!

Када је требало некоме одузети посед, 
кога смо окаљали бацивши га у бару сиро-
маштва? Ваистину, српског сељака!

Стид, осуда то је наше мњење! Сељачка 
логика, сељачка култура, сељачко понашање, 
све су то изрази које смо створили и, тим 
изразима отровали нашег сељака. Делом 
због тога, он је увидео стид у свом послу 
на имању, побегао је од тога. Другим, пак, 
делом упио је ту сељачку логику и довео се 
до граница примитивности и бестидности. 
Остао је, драги моји, трећи део, здрав део, да 
од њега зависимо и да он зависи од нас.

Срећа, пријатељи, срећа! Наш Атлас, мада 
посрће, још клонуо није  све док је нас који 
му помажемо, који се прихватимо помало 
терета који му крши плећа, све док је нас који 
смо га препознали као корен нашег бића.

Ширите глас пријатељи, проширите по-
руку: српски сељак није мртав! Нити ће бити 
све док га подржавамо и усмеравамо, све 
док нас прати здрава свест и док има нас, 
наследника речи и вере Светог Саве!

Управо том речју и том вером је био 
одушевљен и Арчибалд Рајс. Видео је све-
тлост светосавску у нашем народу која је 
његово срце испунила љубављу. Из те љубави 
почујте како глас његов одзвања овом нашом 
Србијом: „Немојте дозволити да ваша лепа 
душа пропадне у ђубрету. Ја верујем у вашу 
будућност. Дух Косова, Карађорђа, Куманова 
и Кајмакчалана поново ће се пробудити. 
Мора се, међутим, пробудити брзо. Судбина 
је у вашим властитим рукама: блистава буду-
ћност или поновно ропство!“

Па онда, драги пријатељи, шта ћемо ода-
брати?

Растко Корњача 4-3

Рад је освојио прву награду 
на Светосавском конкурсу 

наше гимназије.
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Ове године навршава се петнаест година од смрти знаменитог новосадског писца Алексан-
дра Тишме (1924 – 2003), једног од најпревођенијих српских аутора, особењака, шетача, 
ког су природна повученост и проблематичан идентитет произвели у писца. Сматрајући 

да књижевност има апсолутну надмоћ у односу на историју и статистику, Тишма пише о несрећној 
судбини човека у рату, о рефлексима великих историјских дешавања на живот обичних људи, 
својих суграђана, о жртвама и џелатима, о неприхватању мржње, о најави погрома, о промашеним 
љубавима, растуреним домовима, о капоима и логорашима. Трагајући за истином, која је ипак 
неухватљива, Тишма, као ретко који писац, раскринкава зло и не плаши се да продре до самог 
дна људске патње; покреће важна и осетљива питања, покушавајући да кроз деконструкцију 
прошлости и бескомпромисно трагање за истином разуме шта се са светом догађа.  

ЗЛО ГУШИ
СЕ НЕ ЋУТАЊЕМ

15
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Говорити о делу Александра Тишме значи 
говорити о питању идентитета, страдању, о 
неприпадању, усамљености, егзистенцијалној 
стрепњи, о љубавним чежњама, прикривеним 
страстима. Новосадског аутора суштински 
(пред)одређује и двоструко, српско-јеврејско 
порекло, које се у његовој свести још од 
дечачких дана манифестује као болно 
неприпадање, праћено осећањем тескобе и 
стида, али и слутњом да сваког часа може бити 
уклоњен, елиминисан из заједнице. Осећање 
етничке неподобности води ка изопштености, 
а она ка доброј опсервацији, неопходној за 
Тишму као писца. 

О ауторовим стрепњама, ломовима, књиже-
вним и другим дилемама, литерарним узорима 
и свеопштим назорима, највише сазнајемо из 
пишчевог Дневника, који уз аутобиографију 
Сечај се вечкрат на Вали представља важну 
допуну и својеврсно објашњење целокупног 
дела. Тишма је посвећени писац дневничких 
белешки, истинољубивост и аналитичност 
које красе приповедача, уочљиве су и на свакој 
страници Дневника, који аутор бележи од 
своје седамнаесте године, па све до смрти. Већ 
на самом почетку себе самог обавезује да ће да 
постане писац или – ништа, и тог се убеђења 
истрајно држи и у дугим годинама када 
није задовољан списатељским учинком, док 
трага за својом причом, о којој ће са лакоћом 
писати. Тема страдања у Другом светском 
рату, по којој ће Тишма остати највише 
познат, кристалисала се постепено у ауторовој 
свести. Дуго је покушавао да своје литерарно 
уточиште пронађе у мање блиским, општијим 
темама, бежећи од сопственог идентитета и 
самоспознаје. Након судбоносног путовања 
у Пољску и посете Аушвицу, том центру за 
убијање недужних, Тишма дубоко потресен 
схвата тежину свог двоструког порекла, увиђа 
да га је проблематичан идентитет дуго држао 
по страни, далеко од теме о којој би морао 
писати. Питање одговорности, реконструисање 
прошлог света и упорно трагање за истином у 
историји, постаје тема за којом је трагао, док 
књижевност постаје начин за враћање дуга 

и место на коме ће бити постављена питања 
која морају бити постављена. Након што је 
отворио тему јеврејског и свеопштег страдања, 
Тишма пише лако и брзо, те настају она дела, 
по којима ће остати познат (Књига о Бламу, 
Употреба човека, Капо, Вере и завере, Школа 
безбожништва), а са којима долазе признања 
и награде. 

Тишму интересује тешка судбина обичног 
човека, њега посматра у патњи, љубавним 
мукама, у преломним тренуцима, моралним 
дилемама. Ликови његових романа су 
посматрачи, пасивни људи коjима живот 
немилосрдно управља. Они су усамљеници 
који имају жељу за припадношћу, за утапањем 
у целину, али не могу да премосте своје 
страхове те остају по страни. Због свог порекла 
и друштвених околности које их прате нису 
у могућности да досегну срећу, да живе по 
сопственом нагону, отворено и смело, већ 
остају заробљеници свог идентитета који 
им је одредио и судбину. Тишма трага за 
појединачним ратним причама, указујући 
да су сува историја и статистика само голи 
подаци, док појединачна исповест доноси 
аутентичну истину преносећи нам јединствено 
искуство жртве или сведока страдања.

Истрајно трагање за истином кључна 
је одлика Тишмине прозе. Он жели да је, 
без обзира на последице, кроз литературу 
прикаже, стога смирено бележи сва недела 
свог времена, све монструозности које је човек 
починио, нуди их читаоцима на увид, указујући 
на то да је зло саставни део човека, опомињући 
на оно што се најчешће заборави да је улога 
сваког појединца већа него што се мисли, а да 
је уметник у обавези да на те чињенице изнова 
подсећа, јер је заборав опасна замка, у коју се 
лако упада.

Др Ружа ПЕРУНОВИЋ
 професорка српског језика и књижевности
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Стојим, са главом наслоњеном на жичану ограду и кроз црне, зарђале 
прорезе посматрам небо. 

Ноћас као да их нема. 

Скупљам очи још јаче и прибијам лице уз ограду, скоро док не заболи, па 
их поново тражим. Још увек не, нема их, чак ни једне. Узалуд покушавам да 
променим место, моје место, са кога сам их посматрао од кад сам овде, али 
не помаже. И, баш у тренутку кад мој очај достиже врхунац и док трљам очи, 
још једном, у нади да ћу их после тога угледати, чујем сирене, време је да се 
уђе. 

Обично, тај звук у мени не изазива никакво посебно осећање, али овог 
пута ми се чини као да ништа горе нисам могао чути. Још увек сам стајао са 
погледом упртим у небо, кад ме је стражар ухватио и повукао међу остале 
који су се кретали ка огромној, гвозденој капији, поцепавши ми притом  део 
кошуље. Као да ништа нисам ни осетио, моје мисли још увек су биле код мог 
места на огради, окретале су се, играле и увијале по црвеном небу. Ушли смо 
унутра, окружило ме је већ добро познато сивило. Од кад сам први пут крочио 
овде, црвено више није црвено и бол више није бол. Ни чувари овде као да 
нису људи. Гледају и разумеју, али, поново, као да нису ту. Као да то нису 
њихове руке које ударају старце јер не раде довољно брзо, и као да усне којима 
вичу мајкама са децом да се брже крећу не припадају њима. Док пролазим 
кроз безброј ходника на путу ка још једној непознатој дестинацији, из зидова 
избијају све сузе, очајнички вапаји и недовршене молитве људи, мојих људи. 
Скоро да ме овде више ништа ни не плаши и не може изненадити, једина 
загонетка која је преостала и коју, мислим, нико никада неће решити јесте 
ко је та особа, изгубљена у лавиринту своје психе, способна да осмисли овако 
нешто.

Ноћ без звезда
Pад је награђен на конкурсу Холокауст – култура сећања, који организује Хавер Србија
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 И тако, пробијајући се кроз гомиле других људи који деле моју судбину, 
до мојих ушију допиру речи: ,,Скидајте се, купање''. Док са себе свлачим оно 
мало рита које су преостале, не осећам никакву срамоту, чак ми је и лакше, 
јер се сад моја спољашњост слаже са оним што осећа – празнина, голотиња, 
срам. Тискам се кроз гомиле костура налик на људе, лица која се, после све 
патње и бола више не могу разазнати. Улазимо, гледамо, чекамо. Осврћемо 
се, надамо. Али ништа, нема воде, али чак ни не жалим за њом – ни читава 
река не би са нас могла спрати оно што смо овде видели, ни једна нас не би 
претворила назад у људе који смо били пре него што смо закорачили на ово 
место. И тако, док ја жмурим и поново се присећам црвеног неба које их је 
ноћас сакрило, око мене почиње паника, чујем вриске, ударце. Ваздуха је све 
мање, гушимо се, али овог пута не у срамоти људског рода и у страху од оног 
што је овај свет постао. Нема ваздуха. Људи око мене почињу да се хватају 
за главе, за груди. Кашљу, вичу, моле. Одбацују и оно мало поноса који им 
је остао и преклињу, преклињу своје убице да то не раде, да нас пусте. Не 
одустају, ударају главама о те, поново, застрашујуће, сиве зидове, гребу их, па 
љубе, знајући већ да је ово наша гробница, да се овде наша прича завршава. 
Сад мужеви придржавају своје већ полуонесвешћене жене, док им сузе клизе 
низ образе и док јецају без срама, знајући да ово нико неће памтити, нико 
неће видети. Још мало времена пролази, а мајке узимају и притискају на 
груди тела своје деце, гушећи се у сузама и болу који им разара срце више 
него икакав гас. Па се питам, колико страшно мора бити изгубити нешто што 
волимо највише на свету, гледати како пати и одлази, а знати да му, шта год 
урадимо, не можемо помоћи. Док се поворка наших душа приближава крају, 
поново их се присећам, али сад више и не могу да их кривим зато што нису 
дошле, разумем их. Нико не би желео да буде сведок свега овога, нико не би 
могао да поднесе срамоту у којој се друштво у овом тренутку гуши. 

И, док последња тела падају и звуци оних очајничких молитава замиру, 
ја осећам да сам ту, близу, најближе. Лежим окружен сивилом, гледам у тај 
проклето сиви плафон, молећи Бога да ме на бар секунду пусти да видим кроз 
њега, да видим небо, да видим њих. Једино што сам сад могао је да мислим, 
да мислим о загонеци коју представља људска психа, о свом животу који се 
сад завршава и, о коме, после свега овога, нема много да се мисли, а највише 
о томе како не желим да умрем баш ове ноћи, само не ове ноћи без звезда.

Соња Розентал 3-5
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Ученички парламент
2017/2018.

Ове школске године имала сам ту 
привилегију да председавам овако важним 
скупом ученика познатијим као „Ученички 
парламент“. Пре свега бих истакла да је 
то изузетна част која се добија поверењем 
вршњака, и да се, као и моји предходници, 
осећам дужном да ту подарену шансу, као 
и прошле, тако и  ове године оправдам.  
Ученички парламент наше старе и изузетно 
поштоване гимназије статутом је дефинисан 
као саветодавно тело ученика гимназије, 
те има задатак да успостави везу између 
ученика (њихових идеја и предлога), са 
самом управом школе. Ове школске године 
ставили смо акценат на активизам у борби 
против наркотика и насиља које влада у 
нашем друштву, кроз учествовање у многим 
средњошколским скуповима који се баве 
овом тематиком. Као и предходних година 
потрудили смо се да рад нашег Парламента 

подигнемо на виши ниво, и приближимо 
ученицима који нису његов део. Сам 
Парламент отворен је за све предлоге и 
идеје ученика везане за спорт, културу 
и хуманитаран рад које би побољшале 
друштво у којем одрастамо. Свака наша 
седница прилика је да добро размотримо и 
реализујемо замисли тог „бољег“ друштва 
које прижељкујемо. Посао који је стајао пред 
нама није био ни мало лак, али искрено 
верујем да смо трудом и залагањем успели да 
оставимо трага и да рад нашег Парламента 
подигнемо на виши ниво, да бисмо га таквог 
оставили млађим генерацијама које долазе 
и које ће можда и више од нас успети у 
замислима и остварењима нашег заједничког 
сна о безбедном и срећном друштву!
 

Ивана Мацак 3-7
Председница Ученичког парламента

Ученички парламент
2017/2018.
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У новембру ове школске године, у 
Свечаној сали наше Гимназије, удружење 
младих УСПОН одржало је још једну у низу 
књижевних вечери, овог пута под називом 
,,Бохемија’’. Одзив је био велик, а рецензије 
одличне, те смо добиле жељу да сазнамо 
нешто више о овој организацији. Тим по-
водом, састале смо се са председником удру-
жења, Луком Станковићем (4-11), који нам је 
одговорио на неколико питања.

1.  Шта је УСПОН и која је његова 
главна идеја?

УСПОН је невладино и непрофитно 
удружење младих људи који желе да се 
остваре у својим интересовањима и у исто 
време учине племените ствари за своје 
друштво. Главна идеја је да покушамо да  
одржимо баланс културе и некултуре. Јасно је 
да је немогуће уништити некултуру, али ако 
гледамо из димензије садашњости, морамо 
да имамо нешто са чим бисмо упоређивали, 
и зато је важно да тим тим балансом стално 
подижемо стандард лепе уметности и науке.

2. Како изгледају ваши састанци?

Састанке практикујемо само на нивоу 
управног одбора, јер су у њему налазе и вође 
свих тимова које имамо, а они представљају 
своје чланове. Састанци већ имају рутину - 
почињемо са похвалама члана чији је тим 
остварио неку активност, било да је у питању 
предавање, концерт, књижевно вече... Након 
тога дискутујемо о будућим пројектима, 
помажемо једни другима да их остваримо, а 
дајемо себи времена и за слободно дружење.

3. Шта је ваш циљ?

Циљеви Удружења су културно узди-
зање младих, бављење проблемом дискри-
минације на верској, националној основи, 
научна едукација младих, дружење са мла-
дима из иностранства и слобода изража-
вања младих.

4. Како, према твом мишљењу, УСПОН 
утиче на тебе? Које могућноси ти пружа?

Не желим да имам никакве користи 
од УСПОН-а јер смо ми ту за друштво, а не 
обратно. Утицај је веома позитиван, јер ми 
је отворио нова врата, нове погледе, кроз 
развијање својих лидерских способности, на-
учио сам много о људима и спреман сам да 
усвојим још много знања таквог типа.

5. Како би наши читаоци могли да се 
укључе у рад УСПОН-а?

Члан удружења може бити свако лице 
старосног доба од 15 до 30 година које прихва-
та циљеве Удружења и Статут. Чланство 
се стиче потписивањем приступнице. Ми 
се налазимо на адреси Трг слободе 3, у 
сутерену, и сви заинтересовани ту  нас могу 
наћи. Разуме се, имамо и фејсбук страницу и 
профил на инстаграму.

Разговор водиле:
Леа Русов 3-5

Соња Розентал 3-5

УСПОН
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Искуства су можда и најдрагоценије 
оружје сваког од нас. Доносе нам сигурност 
због познавања одређених ствари и 
упознавања себе. Постоје различита иску-
ства, она лепа и она мање лепа. Увек се 
трудимо да у сећању сачувамо само лепа, а 
таква за срце увек остану привезана.

Једно прелепо искуство које је испунило и 
и даље испуњава наша млада срца свакако 
је размена са дивном земљом лепоте и 
љубави, Француском. Наиме, ученици 
наше гимназије, претежно билингвалног 
смера, добијају прилику да путујући и 
дружећи са децом из Француске спознају 
различитости у којима је чар живота. 
Размена нам доноси дивне успомене које 
се не заборављају, нова пријатељства која 
се не раскидају лако и погледе на неке 
друге начине живота који не би требали 
да се осуђују. Гости из Француске су имали 
прилику да бораве у нашем граду, а 
боравком у нашим породицама добили су 
најаутентичнију слику Србије. У сарадњи 
са професорицом хемије Јелицом Ђе-
кић и професорицом француског јези-
ка Натали Вукобратовић, као и са 
осталим професорима који су нам 

били пратња током обилазака, успели смо да 
Французе упознамо са неким од најлепших 
споменика културе и природних резервата, 
као и понеким градовима у овом делу наше 
државе. Обишли смо природни резерват 
Засавицу, Сремске Карловце где су гости 

имали прилику да посете Музеј меда као 
и Карловачку гимназију и Патријаршију, 
Београд којим су Французи били оду-

шевљени, где им се  посебно допао Музеј 
Николе Тесле. За крај су се упознали са 
значајним деловима Новог Сада како  
са културолошког аспекта тако и са 
деловима града који су нама, њиховим 
домаћинима, посебно драги.

Ми ћемо посету узвратити крајем 
априла и упознати се са земљом чији 
језик учимо на неки нов, необичнији и 
лепши начин. Томе се свакако радујемо 
јер знамо да ће нас добра енергија 
довести до још лепших искустава и још 
чвршћих пријатељстава.

Ана Обрадовић 3-4

Јовина ван Јовине - размене и путовања

размена са французима
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Током протеклих неколико година, учећи 
руски језик, сазнале смо много тога о руској 
култури, градовима и лепотама те државе. 
Увек смо потајно маштале да све те лепоте 
које смо виђале на сликама, једног дана 
видимо и уживо, а у новембру 2017. године 
испунила нам се жеља и то на најлепши 
могући начин: са друштвом и проф. хемије, 
Биљаном Прлином, отпутовале смо у Москву 
на три недеље.

У Русији смо били гости у школи 
Министарства иностраних послова, у којој 
смо свакодневно ишли на часове са нашим 
вршњацима, а живели смо у интернату 
школе. Иако је систем школовања веома 
сличан, изненадили смо се кад смо видели 
да тамо часови почињу у девет сати ујутру, 
а између сваког часа је одмор од 15 или 20 
минута. Атмосфера у школи је опуштена 
и стекле смо утисак да је њима школа 

мања обавеза. Након часова и викендом 
смо имали прилику да се упознамо за ле-
потама Москве. Добро познати Црвени трг 
нас је оставио без даха: све је било украшено 
у новогодишњем стилу, улични свирачи 
свирали су традиционалну руску музику, у 
самом срцу трга било је постављено клиза-
лиште иза којег се налази Храм Василија 
Блаженог и Кремљ, док весели продавци 

продају сувенире и црни руски чај. 
Имали смо прилику да посетимо и једно 

од најлепших позоришта на свету – 
Баљшој театар, као и много прелепих 
храмова, а један од њих, који је оставио 
највећи утисак на нас, је Храм Христа 

Спаситеља. Обишли смо градске музеје 
и Амбасаду Републике Србије у Москви. 
За ове три недеље стекли смо мноштво 
пријатеља и ово је било путовање које 

ћемо памтити.

пут у москву

Нађа Петрић 2-6
Марија Димитрић 

2-6



20

Х О Р

Чврсто држим оловку у руци која једва 
чека да попуни овај папир мојим мислима и 
осећањима, али плашим се да нећу пронаћи 
довољно добре речи и да нећу успети да 
дочарам све оно што осећам. 

Нашу свечану салу неколико пута 
недељно попуни једна не баш мала група 
људи, једна заједница љубави и музике. Сви 
смо ту да бисмо показали своје квалитете и 
таленте и да заједничким трудом и радом 
остваримо завидне резултате. Огледало 
наших успеха је у бројним наградама и 
признањима која нас нису заобишла није-
дном до сада. Многа путовања на којима 
одмеравамо снаге са хоровима широм света 
су прилика за додир са осталим културама. 
Такође, свако ново путовање је нова прилика 
да се још боље упознамо и дружимо и да 
појачамо тај посебан осећај који гаји овај хор. 
Осећај припадности. Рецепт за успех је рад и 
труд током целе године. Сезону почињемо 
„Гаудеамусом“ и xимном школе на пријему 
првака са осмесима на лицима, ишчекујући 
нове наступе и путовања. Ове године смо 
били на размени у Белорусији, потом на 
нашим драгим припремама у Крупњу, а 
у фебруару смо одржали евергрин вече. 

Следи нам пролећно инострано такмичење 
у Белгији, као и размена у Немачкој. Сваке 
године печат нашег рада обележимо кон-
цертом у Синагоги који се углавном заврши 
у сузама, највише матураната, али и осталих. 
Није лако растати се од људи са којима си 
делио и смех и сузе. Виђаш их сваки дан, 
али не приметиш њихов значај док су ту. Тек 
када оду схватиш колико сте заправо блиски. 
У свакој песми проналазиш догађаје који те 
асоцирају на путовања, сате и сате стајања 
на практикаблама, наступе... Сећања само 
навиру. Када матуранти оду схватиш да си ти 
корак ближе крају ове дивне четворогодишње 
авантуре и док сат откуцава схватиш да си 
следеће године ти матурант, а као јуче да су 
нам се знојили дланови и срце лупало кад 
смо први пут стали испред клавира. Суза ми 
кану. Никад више као пре, никад више исти 
људи. Ипак, не знам шта будућност доноси, 
које особе ће попунити салу првог септембра 
и кога ћу све до краја упознати.

Оно што је прошло, више не постоји; 
оно што ће бити, још није дошло. Па, шта 
онда остаје? Само она тачка у којој се састаје 
прошло и будуће. Сећање да запамтимо све 
лепе тренутке прошлости, вера да верујемо 
да ћемо такве тренутке имати и у будућности 
и да ћемо успети да пренесемо љубав према 
хору генерацијама што долазе.
                                                                                                                            

Соња Стојановић 3-2

Х О Р
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:за успомену 
исцепити страницу
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исцепити страницу
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Пре четри године, када сам се пријавила 
на аудицију за оркестар, са огромном же-
љом да свирам и будем део ове предивне 
заједнице, нисам могла ни да замислим 
колико ме дивних познанстава, наступа и 
чудесних тренутака чека.

Лептирићи у срцу који су треперили од 
узбуђења  на првим пробама и наступима су 
се са сваким наредним претварали у осећај 
захвалности и неописиве среће.

Слушајући већ познате композиције на 
пробама, које смо изнова и изнова свирали 
да бисмо досегли савршену хармонију звука, 
испуњавале су нас осећајем благостања у ком 
би нам се мисли потпуно утишале и срце би 
нам уживало у миру и спокојству унутарње 
хармоније.

Мелодије које су нас попут сунчевих 
зрака обасјавале и будиле у нама  предивне 
осећања, временом су се неприметно урезале 
у наша срца и постале део нас.

Сваки наступ је са собом носио нешто 
чаробно и нешто неописиво лепо, чему су 
само поједини могли да сведоче. При сваком 
изласку на сцену смо доживљавали нешто 
невероватно.

Док би публика са нестрпљењем гледала 
у нас и чекала први тон, први акорд 
композиције, имали бисмо прилику да види-
мо свет око себе другачије од других.

Видели бисмо сјај у очима слушалаца 
који  са одушевљењем гледаjу у правцу сцене 
и са истинском срећом и поносом посматрају 
позната лица.

Временом би се жамор у сали стишао и 
постао би нечујан. У тим тренуцима бисмо 
одлутали у свет својих мисли, у којима је и 
немогуће постало могуће.

Свет у коме се казаљке на сату заледе и 
време на тренутак стане, док се у даљини 
тихо чује позната мелодија наших срца. У 
том свету  у потпуности постаје небитно коју 
смо музичку школу похађали, на колико 
такмичења смо учествовали, колико нам је 
техника префињена или на ком инструменту 
свирамо. Једина битна ствар је она коју 
носимо у себи и која нас све повезује, а то је 
љубав према музици.

Доћи ће време када ћемо се разићи и 
свако ће кренути путем својих снова, али 
где год да се налазили, у нашим срцима ће 
се заувек чути позната мелодија, које ће нас 
попут невидљиве нити повезивати и вратити 
нас у најлепша сећања.

Памела Вирц 4-7

О р к е с т а рО р к е с т а р
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Шта за мене представља евергрин? 
 

Слободу. Бег од стварности. Много је-
динствених момената обједињених у 
причу коју пишемо ми, певачи, музи-
чари, публика. 

Осећања која се не могу изразити 
речима. Осећања у којима свако про-
налази свој кутак среће. 

Страх, дрхтај, паника пред излазак на 
сцену. Охрабрујући погледи којима се 
међусобно подржавамо. 

Мноштво суза, громогласних апла-
уза и озарених лица. Бљештави сјај 
рефлектора који нас на неколико 
минута уздиже у звезде. 

На крају гледам како се светла у 
сали пале. Људи полако устају. Ру-
мена, насмејана лица свуда око мене. 
Позитивна енергија лебди у ваздуху 
док се полако враћам на земљу. 
Никада нећу ово заборавити.

Јана Самарџић 3-5
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У нашој петој години заједничког дружења 
оживели смо Шекспирову представу (са којом 
смо ову драмску радионицу и отворили прве 
године) под именом „Сан летње ноћи”. Наша 
мала ,,дружина” је баш онаква каква нам је и 
ова представа – шашава и луда! Ове године смо 
се доста двоумили између прошлогодишњег 
„Малог принца” и поменутог комада „Сан 
летње ноћи" јер смо као и увек имали  мањак 
мушких улога. Шекспир је победио и морам 
да кажем да је ова ,,трагедија, руку на срце, 
веома упечатљиво смандрљана с’ врата”. 

Имали смо две до три пробе недељно и 
то не било какве пробе већ пробе од три/
три ипо сата. Али верујте ми, сваки труд се 
исплати! Ишчитавање, режирање, глума 
и још разноразне позоришне ствари чине 
те пробе бескрајно занимљивим (али и 
веома исцрпљујућим). Учионица 34а одише 
глумом колико се у њој глумило.  Наша 
драга професорка, тек удата Ана Бубуљ, нас 
је спровела кроз овај ролеркостер проба, 
премијера и представа. Без ње ова драмска 
дружина не би била ни у пола оваква каква 

Сцена  спаја  људе

др
ам
ск
а 
се

кц
иј
а
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јесте – најбоља! Морате признати да није 
лако водити ову секцију већ пету годину 
и као и сваке године, одушевити сваког 
члана публике. И ове године се такмичимо 
на драмским сусретима у Крагујевцу где 
нас нестрпљиво и верно очекују. После 
„Хамлета" и „Малог принца" постали смо им 
најомиљенија екипа и неретко се чујемо са 
њиховим гимназијалцима, а теме за разговор 
су каква нам је представа и када долазимо. 
Једноставно могло би се много тога рећи о 
овој ентузијастичној, забавној, незаборавној 

и лудој екипи, нашој Ани а и нашим пробама, 
мада мислим да смо вам открили неке тајне 
нашег уживања. Све су наше представе 
огледало наше љубави према глуми и 
према људима. А да бисте се у то уверили 
погледајте и сами наше „Сновиђење“ и „Ноћ 
ивањску“, да и ви осестите Шекспиров дух и 
да се ви запитате „Јесте ли сигурни да смо ми 
будни? Мени просто изгледа к'о да спавамо 
и сањамо".

Павле Хрнчић 3-7

На сликама: Марко Живковић и 
Тијана Вишњић (лево); Данило 

Ердељан (десно) и Ведрана 
Касалица (доле)

Премијере представе ,,Сан летње 
ноћи” је одржана 17. марта ове 

године у свечаној сали гимназије.

Анимације коришћене у 
представи су дело аудио-

визуелне секције
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Am Gymnasium "Jovan Jovanovic Zmaj" in 
Novi Sad haben wir eine deutschsprachige 
Theatergruppe. Dieses Schuljahr haben wir 
das Stück "Was hat das mit Gewalt zu tun" 
gespielt. Zum Schluss waren wir in Essegg 
auf einem Theaterfestival.

Talent ist nicht nur wichtig, auch Arbeit spielt 
eine große Rolle im Leben eines Menschen. An 
unserer Schule gibt es so viele talentierte Schüler, 
die so viele Arbeitsgemeinschaften (AG) besuchen. 
Unsere Klasse ist sehr spezifisch, wir besuchen die 
bilinguale deutsche Klasse und haben Unterricht in 
den Naturwissenschaften auf Deutsch. Die Schüler 
hier mögen es neue Sprachen zu lernen. Wir hat-
ten große Lust eine Theater AG auf Deutsch zu 
machen, da es so viele junge Leute gibt, die The-
aterspielen lieben. Wir haben über das Theater-
festival in Essegg (Osijek/Kroatien) gehört. Wir 
starteten mit den ersten Proben am Anfang des 
Schuljahres. So viele Schüler hatten sich für die 
Theater AG beworben. Es war wunderbar so viele 
Leute an einem Ort zu haben, die zusammen eine 
Sache machen wollten. Und das ist Theaterspielen. 
Wir haben uns für ein Theaterstück entschieden. 
Es hieß „Was hat das mit Gewalt zu tun“ und war 
von Hans Georg Kraus. Das Thema war Gewalt 
unter Jugendlichen. 

Wir haben so viel getan, damit dieses Stück 
gut wird. Es war nicht leicht. So viele Personen, so 
viele Charaktere. Wir haben alle zusammen so viel 
gearbeitet, meistens mit unserem Lektor Vincent 
Reichardt und ein kleines bisschen mit Professor 
Vulic. Ohne ihre Hilfe wäre dieses Stück nicht 
möglich gewesen. Wir haben uns durch die Proben 
besser kennengelernt und viel über die Anderen in 
der Gruppe gelernt. Dann haben wir das Stück in 
der Schule aufgeführt.

Wir sind nach Essegg gefahren. Eine sehr 
schöne Reise mit anderen Gruppen aus anderen 
Ländern. Dort haben wir unser Bestes gegeben! 
Wir haben so viele andere Schüler aus fremden 
Ländern kennengelernt und in nützlichen Work-
shops so viel über Schauschpielern gelernt. Es war 
eine sehr schöne Erfahrung, die wir niemals ver-
gessen werden. 

Filip Vasić 2-5

Bevor ich mit der Theatergruppe begonnen 
habe, hätte ich nicht gedacht, dass die Schüler 
durch Theaterspielen innerhalb so kurzer Zeit 
so unglaublich viel Deutsch lernen würden!

- Vincent Reichardt
Gruppenleiter

Das Plakat des Theaterstückes

Theatergruppe 
und Theaterfestival 
in Essegg
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Још једну годину у низу, окупила се 
драмска секција на француском језику. Уневши 
у наше животе неку другачију динамику, ово 
издање захтевало је много сати заједничког 
рада и авантура. Од положаја на сцени, преко 
реквизита, до појединачног осмеха, сваки 
тренутак оживљавања дела био је тренутак 
јединства. Јединства глумца са ликом и је-
динства глумаца међусобно невидљиво су 
преплетена и свако од нас постаје их свестан 
тек на крају процеса. У марту, наша визија 
„Ћелаве певачице“ Ежена Јонеска добила је 
коначан изглед када је премијерно изведена 
на међународном фестивалу франкофоних ги-
мназијалских позоришта FETLyF: Les lycéens 
sur les planches у француском граду Сен Мало 
у Бретањи. Иако је некима од глумаца ово 

извођење било уједно и прво појављивање на 
сцени, оно је добило гласан аплауз и освојило 
све похвале публике и других учесника. 

За време трајања фестивала имали смо 
прилику да упознамо људе из дванаест зе-
маља, поделимо своје културе и  будемо све-
доци брисања граница. Поред оних које су 
спремали код куће, учесници су извели и 
једну заједничку представу која је на сцену 
измамила чак 225 глумаца.

Домаћа публика је имала прилику да види 
„Ћелаву певачицу“ у априлу, на фестивалу у 
организацији Гимназије ,,Исидоре Серулић”.

Једна од организаторки фестивала у Фран-
цуској, Миријел Монсерат, има обичај да каже 
да позориште треба живети. И то је управо 
оно што ми радимо: дајемо део онога ко смо 
да бисмо створили нешто веће и моћније од 
нас. Као неко ко трећу годину живи позориште 
желим да кажем да сам поносна на наш рад 
и на све што смо као група постигли. Тренуци 
среће, дељења и разумевања још дуго ће 
осветљавати овај период живота.

Леа Русов 3-5

section de 
théâtre en 

français
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Ивана Цветковић 3-2

Све је као што смо 
већ вежбали...

Је`л тешко?

Ко је учио има да уради 
за 20 минута и мање, 

тако да нема бриге

Професорка, за 
колико звони?

Имате сат
па видите

Знам први!
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Истраживачка станица Петница (или 
краће ИСП, а чешће само Петница) је прва 
независна образовна устовна намењена 
примарно средњошколцима (али и осно-
вцима, студентима као и професорима) који 
имају амбиције да прошире и уобличе своје 
знање из неких од многобројних научних 
области. Својим дугим постојањем од 35 
година, Петница је кроз широк спектар 
семинара провела  десетине хиљада деце од 
којих су многи сада научници, професори 
и људи који су успели да створе академску 
каријеру. И дан данас, станица наставља 
своју традицију (или на неки начин обавезу) 
према свим младим људима, остајући и даље 
једна од најопремљенијих, најуспешнијих 
и најважнијих истраживачко - образовних 
установа на Балкану.

Сам комплекс ИСП се налази у истоименом 
селу покрај Ваљева и састоји се, поред 
наставног центра, од више комплетно 
опремљених лабораторија, научне библиотеке, 
смештаја и кантине са кафићем. Семинари 
које Петница нуди су се временом мењали 
и прилагођавали времену. Данас их је 24, 
од којих има оних који су већ генерацијама 
присутни (чувени семинари биологије, хе-
мије, биомедицине, математке, астрономије...) 
али и оних посвећених областима које су 
ознака данашњих времена и дисциплинама о 
којима скоро па и нема речи кроз стандардно 
школско образовање (примењена физика и 
електроника, рачунарство, археологија, антро-
пологија, дизајн...).

Међутим, Петница није само место где се 
учи и истражује, она је више од тога: Петница 
је идеја око које се људи окупљају и којој се 
радо враћају. Петница представља заједницу 
људи из целе Србије која размењујући идеје и 
мишљења ствара од деце људе. Из ове станице 
су многи изашли са уверењем да им је она 
променила живот и указала на пут којим треба 
да пођу. Међу многобројним Петничарима има 
и доста ученика наше школе који су више пута 
били у станици. Замолили смо неке од њих да 
поделе са нама своје мишљење и искуство.

Истраживачка 
станица

- место где деца 
постају људи

Петница



32

Зашто си се одличио/одлучила да се 
пријавиш за Петницу?

До одлуке да аплицирам за ИСП дошло је 
првенствено због интересовања за природне 
науке и да бих јасно себи дефинисала област 
којом желим да се бавим у будућности. Нара-
вно, чула сам да је искуство незаборавно, да се 
очекује креативно размишљање, повезивање и 
желела сам да видим и уверим се у све што сам 
чула о раду ИСП. 

Теодора Сердаревић 2-5

Моја сестра, која је у периоду мог прија-
вљивања била старији полазник, причала је 
о Петници стално, и хтела сам да видим да 
ли такво место заиста постоји јер је звучало 
нереално добро. 

Марина Калаба 2-6

Пријавила сам се зато што сам чула од 
другарица да је то једно прелепо место и 
искуство, зато што сам хтела да икусим нешто 
ново и да проширим у областима које ме 
занимају.

Лана Јуришић 2-5

Шта ти је Петница пружила што ниси 
добио/добила у школи?

Пужила ми је већином оно што сам оче-
кивала. Разлика између Петнице и школе је у 
слободи. Не постоје оцене и стриктна правила 
понашања. Рад није везан за неки законски 
план и програм. Петница ме је подсетила шта 
значи радити нешто из чисте љубави према 
процесу.

Ема Васовић 2-6

Оно што ми је Петница пружила јесте 
мотивацију и жељу да радим више, питам и 
интересујем се више, да изађем из своје зоне 
комфора.

Ана Калинић 4-6

Петница ми је пружила прилику да похађам 
предавања из модерних тема у математици, 
као и да се опробам у самосталном писању 
научних радова. Поред тога пружила ми је и 
невероватан осећај припадности и драгоцена 
познанства.

Димитрије Павловић 3-10

Које предавање ћеш заувек памтити? 

Мислим да ћу заувек памити четворочасо-
вно предавање из статистике. Одржано је 
једног од последњих дана семинара када смо 
једва били будни и само је једна особа пратила 
предавање док је предавач скакао по учионици 
и зној му се сливао са лица колико се уживео.

Кристина Таш 3-2

Као заклети биолог и љубитељ еволуци-
нарне биологије, управо та предавања памтим: 
„Еволуционарне теорије старења“ и „Еволуција 
еукариотског генома“ професорке Биљане 
Стојковић, Биолошког факултета у Беогаду; 
као и предавање „Dare to do mighty things“ 
NASA научнице која ради на Марс Роверу и која 
нам је причала управо о генези тог пројекта.

Михајло Сташук 4-6

Са каквим људима си оставрио/ оства-
рила контакте у Петници и да ли ти 
контакти још увек постоје?

Остварио сам контакте са људима са 
различитих семинара, који имају широк 
спектар интересовања. Међу њима има и 
оних из Црне Горе, Босне и Херцеговине, а 
неки од њих су сада студнети на престижним 
универизтетима овде или у иностранству. 
Сматрам да су сви ти контакти веома значајни, 
а у данашње време их није тешко одржати.

Димитрије Павловић 3-10

Остварио сам контакт са разним људима, 
разних интересовања и порекла. То је једна ле-
пота Петнице, упознаш најгенијалније људе, 
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али и оне који нису баш то; стекнеш пријатеље 
са којима си делио муку и животно окружење 
на крају крајева. Наравно остао сам у контакту 
са некима од људи са мог семинара и даље их 
посећујем и чујемо се редовно, јер Петница је 
само полазна тачка за пријатељство, никако 
нешто што је пријатељство. Људи се налазе по 
вредностима, не по истраживачким центрима.

Андор Шереш  4-6

Остварила сам контак са много ученика 
са мог али и других семинара. Али оно што 
је најважније, упознала сам једну од мојих 
најбољих другарица. Чим смо се упознале, 
било је као да се познајемо већ годинама и није 
нам било тешко да се зближимо. Пријатељство 
је расло са сваким семинаром. А кад семинара 
више није било, она је долазила код мене 
у Нови Сад, а ја код ње у Панчево. Чујемо се 
свакодневно тако да је то један од контаката 
који се надам да никад нећу изгубити.

Милица Ковачић  3-2

Како је Петница утицала на тебе и 
постоје ли нека уврења које су се код 
тебе драстично променила због ИСП?

Променио се начин на који видим науку. 
Пре ИСП нисам имала представу о томе шта 
је заправо наука, деловала је застрашујуће 
и недостижно, и пре одласка тамо, нисам 
ни помислила да је то нешто чиме бих се 
бавила у животу. Моје мишљење променило 
се већ након првог семинара и схватила сам 
да је наука оно чиме желим да се бавим у 
будућности. Неизмерно ми је драго што сам 
имала прилику да одем у Петницу и упознам 
науку на један потпуно другачији начиа.

Марина Калаба 2-6

Родитељи и професори често мисле да ће 
строгим правилима створити код деце радне 
навике и одговорност, али ја сам највише 
научила о организацији слободног времена 
у Петници. По природи сам мало лења и 

хаотична. Све радим у последњи минут. Ипак, 
када у Петници имам одређено време да нешто 
завршим, умем да баратам тим временом. То 
све више примењујем на живот ван Петнице и 
све мање ми сметају обавезе.

Емa Васовић  2-6

Једина ствар које могу да се сетим јесте 
да сам постала доста скептична око многих 
ствари које ми се уручују на тацни и некако 
држим више тај став боље размислити него 
пустити некога да то уради уместо вас. 

Ана Калинић 4-6

Боље питање је како није. Коначно сам 
одлучила чиме желим да се бавим, јер у 
периоду пријављивања је код мене била 
актуелна и математика и хемија и биологија и 
географија; и желела сам само да се опробам 
у нечему од тога. Али ево, данас обожавам 
билогију и имам константну жељу да више 
читам, истражујем и уопштено се бавим 
њом. Једино у Петници имам прилику да се 
бавим науком без потребе за неким строго 
применљивим и профитабилним открићем.

Теодора Мартић 3-2

Научио сам шта то значи бити човек. Звучи 
јако чудно, али истина је. Петница те формира 
на неки начин као личност; схватићеш ко су 
људи који вреде и који ће урадити нешто 
велико. И наравно када си међу таквим 
људима и сам ћеш тежити ка томе, и сам ћеш 
хтети да имаш неке карактерне особине што 
одликују великог човека. Наравно мењаш се 
као личност, али неке ствари не можеш да 
напишеш већ само да доживиш. Да сумирам, 
због Петнице одрастеш мало. 

Андор Шереш 4-6

Бојан Крак 3-2
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I HAVE A
DREAM

Мој сан је да на црвенкастим пропланцима Џорџије, једног дана за столом братски 
седе синови некадашњих робова и синови некадашњих робовласника. Мој сан је да 
Мисисипи, држава која гори од неправде, једног дана постане оаза слободе и правде. 
Мој сан је да моје четворо деце једног дана живе у земљи где ће људи о њима судити 
не на основу боје коже, већ на основу њиховог карактера ... Истину по којој смо сви 

створени једнаки, не треба доказивати. “

“МАРТИН ЛУТЕР КИНГ
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Ово је био део размишљања америчког 
борца за грађанска права и у историји САД-а 
најбољег говорника - Мартина Лутера Кинга. 
Говор је одржан 28. августа 1963. године, током 
Марша на Вашингтон за послове и слободу, 
који представља једно од највећих окупљања 
људи у америчкој историји. 

Мартин Лутер је имао веома тешко 
детињство. Осим непрестане борбе због расне 
дискриминације с којом су се Афроамериканци 
у Америци свакодневно суочавали, морао је  
да се носи са строгим васпитним мерама свог 
оца. До петнаесте године отац га је редовно 
кажњавао из жеље да његов син постигне 
„нешто у животу“. Певао је у црквеном хору, а 
већ у раној младости истицао се као врхунски 
говорник. Током већег дела свог живота патио 
је од депресије. Када је имао дванаест година, 
кривио је себе за смрт своје баке, због чега 
је покушао је да се убије скочивши са другог 
спрата. На срећу, пад није био фаталан.

Иако је био веома скептичан према 
хришћанским веровањима, касније је закљу-
чио да Библија садржи многе истине које могу 
да се докажу, те зато њен значај не може да 
се порекне. У осамнаестој години желећи да 
исправно служи човечанству, на последњој 
години студија решава да се прикључи цркви 
са жељом да постане свештеник.

Борба Мартина Лутера Кинга за расну 
равноправност почиње 1955. године. Те годи-
не је петнаестогодишња трудна црнкиња 
Клодет Колвин одбила да уступи белцу место 
у аутобусу, иако је према тадашњем закону 
имала обавезу да то учини. Након тога, Роса 
Паркс је ухапшена из истог разлога. Све то 
навело је Мартина Лутера да покрене бојкот 
аутобуса Монтгомерија подстичући људе да 
акције остану ненасилне. Бојкот је трајао 385 
дана. Противници његове борбе су му због 
утога бацили бомбу на кућу. Ипак, његова 
улога у овој акцији учинила га је херојем 

и најпознатијим заговорником покрета 
за грађанска права. Током 1957. године 
пропутовао је стотине километара и одржао 
преко 200 говора о расној неравноправности. 

Ране шездесете године двадесетог века 
биле су испуњене борбом за грађанска права 
и прошириле су се као идеја широм Америке, 
када су медији схватили значај Кингове борбе.  
Мартин Лутер је организовао и предводио 
маршеве за право гласа црнаца, десегрегацију, 
радничка и друга права. Већина његових 
захтева уврштена је у Закон о грађанским 
правима из 1964. и Закон о правима гласа 
из 1965. године који су постали део Устава 
Сједињених Америчких Држава.

Крајем марта 1968. године Мартин Лутер 
отпутовао је у Мемфис како би подржао штрајк 
црначких радника који су тражили веће плате 
и бољу здравствену заштиту. Док је држао 
говор на балкону, 4. априла 1968. године у 18 
сати, Џејмс Ерл Реј  га је упуцао из снајпера. 
Кинг је подлегао повредама у болници Светог 
Јосипа у Мемфису сат времена касније. 

Сахрани Мартина Лутера Кинга присуство-
вало је преко 300 000 људи. На његовом 
споменику стоје стихови духовне песме „Напо-
кон слободан“: 

„Напокон слободан, напокон слободан, хвала 
ти свемогући Боже, напокон сам слободан“.

Убиство Мартина Лутера Кинга довело је 
до великих побуна широм северне Америке. 
Тадашњи амерички председник Линдон Џон-
сон прогласио је 7. април даном жалости. 
Џејмс Ерл Џеј, Кингов убица, ухапшен је на 
лондонском аеродрому „Хитроу“ и изручен 
америчкој савезној држави Тенеси. Осуђен је 
на деведесет и девет година затвора. Све до 
смрти, тридесет година касније, тврдио је да 
није крив и да је био само марионета. 

Оливера Војновић 3-2

Т р а г е д и j а  г е н и j а
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ВЕЧНИ ЧАС

МАТЕМАТИКЕ
Лелуја пред очима једна мисао, друга, 

трећа док оне зуре стакластим погле-
дом мртваца у сат. Потом се спуштају 

на мусаву белу таблу. Икс овде, па га квадрира 
после, добро, ту је и алфа. Кад је у причу ушло 
алфа? Онај лево од тебе преврће јакну и тражи 
телефон, штреберка десно је већ стратешки 
заклонила свеску, а теби је чело клонуло ка 
клупи. Знаш да ћеш тачно за две недеље седе-
ти на истом месту и назирати кроз уморне 
капке ово исто на свом контролном и питати 
се зашто си махнито преписивао једначине до 
ситних сати. Већина иза тебе није ни толико 
урадила.

Мутне мисли обавијају се око твоје главе 
и стежу је, желе да знају зашто седиш овде, 
зашто учиш ово, зашто ти је сада толико мука: 
зашто је ово битно? 

Прави узрок овакве гимназијске несреће 
није то што сваки дан нисмо седели и 
темељно дешифровали збирку. Или уџбеник, 
презентацију, гугл, туђу свеску. 

Ово мучно стање свести проналази те кад 
се та једнобојна мешавина бројева, речи и 
стрелица прилепи за твоју вољу и пажњу и 
почне да је вуче к себи, а ти не даш. 

Онда када постане очигледно да не 
попушта ни школа, а ни ђак, лекције почињу 
да ти се свете, отапајући вољу коју су заробиле.

Хајде да кажемо да није битна оцена.
Шта ћеш учити сада, ако просек није 

битан? Па учићеш оно што желиш, колико 
желиш, уписаћеш - оно што можеш. А и не 
мораш, радићеш оно што знаш, колико ти 
дају, а после…

Знам, наравно да нећеш. Али шта хоћеш?

Тргнућеш се у неком моменту и липсати 
напред у жељи да завршиш овај задатак за 
домаћи из пете лекције?  

Нећеш ни то.
Зато допусти једном специјалцу да те уведе 

у један вечни час математике; сто, столица, 
свеска, прибор и збирка су све што видиш, а 
чека те апсолутна слобода избора.

Можеш изабрати било који задатак, 
прескочити сваки иоле тежи или баш тражити 
изазове.

Можеш их све оставити напола урађене 
јер не знаш до краја да их решиш.

Можеш после петнаест минута почети 
да шкрабаш по столу, шкргућеш зубима, 
певаш, плачеш или лупаш на врата.

И наравно, ништа нећеш урадити ако 
то заиста не желиш да урадиш. Та збирка 
задатака тражи твоју жељу. Она остаје 
неопходна да би се решио ма и један задатак, 
док одустајање наставља да кородира живот 
онога ко неће да се помучи сада, јер не жели 
ни да поверује да ће икада морати.

Ти сада тражиш и рачунаш неке 
интензитете, силе, дужине и углове, пишеш 
кодове, вадиш тезе и молиш се да хемичар 
сутра заборави контролни.

И ово јесте битно, не нужно због тога 
што ће ти ово знање постати неопходно, већ 
зато што је то тек један од проблема који 
мораш да победиш.

Челичи своју вољу не би ли она постала 
довољно снажна да те на крају извуче пред ону 
будућност коју си сам изабрао.

Јелена Воркапић 3-10

ВЕЧНИ ЧАС

МАТЕМАТИКЕ
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На мокром, жилама 
избразданом врату, на проћелавој 

глави чије се ретке власи померају у ритму 
хистеричних трзаја, уста жутих, трулих зуба дробе 

речи: борба, храброст, отаџбина. Неколико дана касније, 
та иста глава, ношена ногама уплашеним и дрхтавим, 

газећи по сопственим говорима, седа на авион, нестаје.
Са мирисом дувана и пре који минут нанесене колоњске воде, на 

терен провирује зализана, модерна фризура. Ципеле од алигаторске 
коже пажљиво бирају где стају и спуштају светло сиве, штофане 

панталоне на клупу. Очи целих деветесет минута прате лопту како 
измиче, проклизава и запиње испред туђих ногу, док се прсти играју 
златним ланцем око врата. Неколико сати касније, ти прсти чврсто 
стискају пехар, док зализана коса одскакује ношена ватреним, ужареним 
поносом.
У црном оделу, са штапом који својим лупкањем диригује ритам ходања 
свих око себе, у први ред смешта се свежа, глава управо долетела са одмора. 
Прсти спутавани великим, златним прстењем муњевито прелиставају 
вечерашњи репертоар, док не наиђу на име своје главе испод неког 

слабо познатог наслова, али он је брзо занемарен, док јагодице дуго, нежно 
прелазе преко титуле подвучене злаћкастим словима. Завеса се последњи пут 
отвара, а на позорници та иста свежа глава говори о, тада први пут одгледаној 
представи, подсећајући се на махове њене радње, читајући репертоар, на њену 
велику жалост, овог пута оно испод титуле.
Оваквим сликама и највећи музеј био би претесан, а ни енциклопедија 

довољно обимна да их све понесе. Нема филма довољно дугог да сваку 
од ових прича сними, да свако од ових лица испрати. Епидемија 

лицемерја захватила је све око нас, прождире, кида и чупа, 
уз громогласне аплаузе покорених. Пише своја неписана 
правила, гради споредне, сада већ до болести утабане, 
путеве. Завија, крешти и дозива људе, вуче их за руке, 
слаткоречива и мила, па обећава успех, по јефтиној 
цени- предај свој морал. А уста на празним главама се 

одушевљено развлаче у осмех, кидају из утробе понос, 
па право у неповрат. Добијају изглед порцеланске 

лутке.
Углађена, вештачка, измерена лица, 

лица свуда око нас. Лица на нама?

Соња Розентал 3-5

ИЗМЕРИ ИМ ЛИЦЕ
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У школи су од нас, чим смо добили природу 
и друштво, тражили да набројимо што више 
група људи којима припадамо. Почели смо са 
нечим баналним, група људи која иде у школу 
или група људи која не воли броколи; онда смо 
почели да се групишемо по предметима које 
волимо; а онда је неко рекао „група људи која 
иде на веронауку!“, а неко други „група људи 
која иде на грађанско!“ и настала је пометња, 
па је учитељица затворила тему.

Неколико година касније, за домаћи смо 
добили да напишемо породично стабло. 
Када смо га на часу излагали, питали су нас 
одакле су наши, или каква су то чудна имена. 
Одговорили смо, а неко је рекао „ви сте криви 
за Други светски рат!“ и настала је пометња, па 
је наставница затворила тему.

Вероватно исте те године, такође за домаћи, 
писали смо о музици коју  волимо; читали пред 
разредом, а неко је рекао... углавном, настала 
је пометња, па је тема затворена.

Чини се да су много пута од нас тражили 
да изнесемо неки део себе и онога ко смо, а 
када смо то урадили, неко се побунио. Неко је 
рекао како је погрешно волети ствари које ми 
волимо. Неко нам је рекао да нисмо вредни, јер 
нисмо „чистокрвни“. Неко је себи дао моћ да 
омаловажи нашег бога.

Бранили смо се једно време, очију пуних 
детињих суза, али нисмо знали шта то 
бранимо, па смо одустали. Ћутали смо када 

нас је пекло. Све окрутности пиписивали 
смо злоби појединца, тако детиње наивно, 
несвесни да се то зове мржња. Временом смо 
је упознали и схватили да, уколико је се не 
бојимо, она не повређује.

А онда смо срели нове људе, прочитали нове 
књиге, погледали нове позоришне комаде. 
Отвориле су нам се нове очи; отворио нам се 
ум и стигли смо до вртоглавих дубина свог 
бића. Као незаустављиви талас, самоспознаја 
нас је извукла на површину. Развили смо једра 
и нашли миран курс. 

Пишемо о музици, јер је музика саставни 
део онога ко смо. 

Усуђујемо се да износимо најдубља 
размишљања о уметности и религији.

Причамо о својим прецима и када за 
домаћи немамо породично стабло. 

Са нескривеним поносом прихватамо своје 
порекло, јер без њега не бисмо постојали. 

Једино што ће заувек бити моје сам ја. 
Једино што ће заувек бити твоје си ти. У то 
име, волимо себе!

Леа Русов 3-5

Једино што ће заувек 
бити моје сам Ја
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МОДЕРHАСлучај: 
Модерна са својим принципима и начелима чини само једну 
трећину потпуне и за човека потребне књижевности. Следи 
образложење мишљења које ме је довело до овог закључка.

Оно што је за реализам био Толстој, за модерну је Бодлер. Он је водио 
живот обележен скандалима, али је (и поред тога) трагајући за лепотом, 
оставио нека од антологијских дела светске књижевности. Та дела су 
зачела нове моделе писања и погледа на свет, а сам песник нам је показао 
свет бунта и крајње дискутабилног морала. Ускоро, то је постао прототип 
– живот уметника се везивао за неморал и као такви су били виђени у 
друштву. Међутим, колико год то звучало необично, ту не почиње проблем 
модерне.

***

Уметник је свака особа која је у свом животу доживела или осетила 
нешто вредно и потребно дељења са другима; која притом уме да се 
разумно и смислено изрази и свака књижевност се може сагледати из три 
угла: оног који се тиче садржаја, оног који се бави формом и оног који 
говори о утицају дела на савремено друштво. Мало је до сада било оних 
епоха (песника свавако више) које су у све три категорије успеле да дају 
подједнако комплетан и квалитетан допринос, али модерна је донекле 
задовољила ову тезу само у виду садржаја.

Битно је да постоји живот који се дешава ван рутине, да би уметник 
уопште имао шта да проживљава и о чему да размишља. Они писци 
који нису искусили живот на својој кожи, они не могу да пишу дела за 
друге људе; а они који већ пишу, они не би требали да се удаљавају од од 
лекција које су сами научили кроз свој немиран живот. Писац треба да 
својим делом, дакле искуством, служи као смерница другим људима и да 
им да могућност увида и додира са тим искуством. Модернисти усвајају 
надахнуће из свог блуда; њих инспирише потрага за лепотом у злу; они 
настоје да резултате тих живота проследе другим, од њих раличитим, 
људима.

Проблем је тај што се то исто не односи на сама дела модерне.
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Модерна својим инсистирањем на форми удаљава писце од суштине 
дела. Форсирајући је, аутори уклапају своје идеје у речи и стихове који 
ће да одговарају форми, и у том процесу долази до измене, а вероватно 
и губитка, оригиналних мисли. Толико се брине о фасади куће, да се 
заборавља да је унутрашњост та која јој даје сврху и функцију дома. Форма, 
као и сам језик треба да буде довољно једноставна да суштина дела може 
да буде јасна, а компликована онолико да покаже умеће и писменост 
аутора, тј. његову способност поузданог и јединственог причања приче о 
нама; о нашим животима.

Најзначајнија водиља модерне (са којом се не слажем) је идеја о 
избегавању друштвених ангажовања. Уметник, књига и дело треба да се 
баве друштвом – морају да га унапређују. Књижевност мора да узме добро 
присутне, а мало познате теме из окружења и да их обради темељно, са 
што више промишљања, како би они који немају контакта са темом добили 
тачну и праву слику. Аутор треба свет да научи нечему о чему он зна доста, 
а други мало. Проблем са ставом да таква уверења треба избегавати јер 
не дају одговор на питање лепоте је погрешан из разлога што је свака 
лична прича једно путовање емоција, идеја и мишљења ка сазревању и 
проналажењу себе, а веће лепоте од те нема. То путовање није никаква 
хроника, већ осцилујућа авантура пуна спознаје, потраге и, опет, емоција.

Модерна је својим начелима оставила неизбрисив траг у светској 
књижевности. Имајући на уму лична уверења о човековој потреби, 
али и Андрићевом схватању да „књижевност мора да служи човеку и 
човечности“, мислим да је правац модерне морао да да бољи поглед на 
сам свет.

Бојан Крак 3-2

Песник сличи цару олуја и бура
Што се стрелцу смеје са облачног свода;
На тле погнан, где га свет с поругом гура,
Од џиновских крила не може да хода.

- Шарл Бодлер, Албатрос

“

“
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Маркус Зусак, погођен причама својих 
родитеља који су живели у Немачкој за време 
Другог светског рата, објављује ову књигу 
2005. године. Истоимени филм, који још 
сликовитије дочарава ову тужну и дирљиву 
причу изашао је 2014. године. Родитељи Лизел 
Мемингер су одведени у логор и њу је усвојио 
један старији брачни пар. Лизел је само обична 
десетогодишња девојчица која жели да игра 
фудбал и научи да чита; а једини начин да 
дође до књига је да их краде. Као генерација 
која одраста у миру и изобиљу и којој је све 
на дохват руке, мислим да је важно да будемо 
свесни како изгледа одрастати у Немачкој за 
време Другог светског рата.

Кристина Таш  3-2

Књигу „Психијатри, психолози и остали 
болесници“ написао је шпански писац Родриго 
Муњос Авиа с хумористичким али и озбиљним 
тоном. Књига спада у психолошке романе и 
кроз целу причу приметићете анализу психе 
ликова на занимљив начин. Наиме, главни 
лик Родриго Монпелијер бори се са психичким 
поремећајима којима се број само повећава, не 
схватајући да су то „фикс идеје“ које добија од 
застрашујућих доктора. Поента књиге излази 
на видело на самом крају, а то су битност 
подршке од чланова наше породице и значај 
међуљудских веза. Књигу бих препоручила 
због тога што након читања исте можемо из 
другачије перспективе посматрати сопствени 
живот.

Ада Радошевић 3-2

Поезију (и уметност уопште) источних 
цивилизација је одувек било тешко прилаго-
дити европској визури. Генијалан превод  
Драгослава Андрића доприноси општем 
оживљавању, али и проживљавању речи 
отиснутих пре скоро 3000 година. „Свет 
у капи росе“ је збирка поезије која својим 
читаоцима даје увид у другачије схватање 
језика, традиције и људских односа и свакоме 
ко трага за нечим препоручујем да то тражи у 
прелепој источној поезији, јер она ненадано 
може да понуди многе одговоре.

Бојан Крак 3-2

ПР
ЕП

ОР
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Е: КН ИГЕ

 Свет у капи росе 
(збирка класичне кинеске поезије)

Психијатри, психолози 
и остали болесници Крадљивица књига
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DC Comics је једна од највећих и најва-
жнијих стрип издавачких кућа у САД-у, 
а и у свету. Као део „ DC Universe Rebirth“ 
колекције, стрип „Super Sons“ се прославио за 
веома кратко време. Феноменални уметници  
Jorge Jimenez и Alejandro Sanchez заједно су 
радили на илустрацијама овог стрипа који 
говори о соновима Бетмена и Супермена који 
заједно упадају у невоље и пролазе кроз разне 
узбудљиве авантуре у жељи да се боре против 
зла.

Ивана Цветковић  3-2

Немачко-дански филм данског режисера 
Мартина Зандвилета први пут је приказан 
2015. године. Ова потресна и истинита прича 
смештена у период након Другог светског рата, 
говори о немачким ратним затвореницима 
послатим у Данску да отклоне све мине које 
су Немци поставили. Преко 2000 војника, 
претежно младића и дечака, послато је у ову 
опасну мисију, при чему им је једина жеља кад 
легну да спавају да преживе следећи дан.

Милица Ковачић 3-2

ФИЛМ

СТРИП

Land of mine (2015)

Super Sons
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Кацушика Хокусаи
Велики талас код Канагаве , 1829. - 1832.
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Славуј,
у бамбусовом жбуњу,
пева о својој старости.

Пошто су испевали
све песме,
славуји ћуте.

***

 Мацуо Башо

УМЕТНИЧКЕ СТРАНЕ:
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ЈАНУАР

Седим на железничкој станици. Хладно је. Јак ветар ми се увлачи у кости. Чекам свој воз. 
Пролази један, други... А сваки гледам са надом да то није тај у који треба да уђем, са жељом да 
останем још мало. Остајем у том граду, грлећи се са успоменама и борећи се са емоцијама.

„Воз касни већ двадесет минута. Несношљиво!“- проговарам, а из мене поред те љутње испија 
и срећа која се бори са овом хладном вечери. Је л' ја то одлазим? Или ипак остајем? Не знам.

Морам ући у воз, а опет желим да поцепам ту карту или да је некоме само тако поклоним. 
Некоме ко заиста жели да оде. Некоме кога ништа више не веже за овај град. 

Желим да останем, а не могу. Кажу да немам више шта да тражим овде. Дошло је време да 
одем. 

 „Али само још један дан.“
„Не.“
Изгледа да ипак пуно тражим. Изгледа да ја више патим за овим местом него оно за мном. 

Није ли то довољно да се сада само окренем и одем. Да уђем у тај воз који вози далеко од моје 
прошлости, а одредиште је можда неко боље место. Бољи ме људи тамо чекају. Зар не? 

Или ипак не... Не постоји боље место од оног у ком се осећаш сигурно, срећно и вољено. Не 
постоји лепши град од овог.  

„Обећала си ми да нећеш бити тужна. Видећемо се ми. Брзо ће доћи то време када ћу те поново 
видети.“

Уместо да ме ове речи усреће, постаје ми још горе. Занемарујем чак и јак ветар због којег ми 
је још хладније. Можда и он жели да одем па постаје све јачи и хладнији. Или ипак жели да ме 
задржи?

Не могу да верујем да се и даље надам да ћу остати овде. Да воз можда неће доћи. Кажу ето да 
нада последња умире, а моја је умрла тада. Да, ипак је дошао воз. Дуго сам га чекала. Нисам била 
храбра да се отарасим карте и да останем. Нисам имала храбрости за срећу у том тренутку. Једва 
сам понела тај кофер, заједно са успоменама, и ушла. Покајала сам се истог момента, али изгледа 
да је морало овако. Села сам поред прозора, и благо подигла руку, као да махнем. Да се коначно 
поздравимо и да још једном уживам у погледу на овај град.

Мислим да га још дуго нећу видети.

Елена Маџгаљ 3-2
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Капљица зноја слива се низ црте његовог лица, док стоји бледим челом 
ослоњен на хладан прозор замагљен од његовог даха. Танки прсти 
додирују глатку површину стакла, као да може ухватити капљице кише 
са друге стране. Мирноћа и монотоност. Споља лепо сложена фасада 
његовог лица, која га скрива од ње. Не, оног који ту стоји и мирно чека 
њен долазак, већ оног затвореног у његовом бићу који покушава да 
изађе напоље. Онај, пун беса и очајања, повређених осећања. Дрхтавом, 
до мало пре мирном руком пролази кроз распуцалу косу. Пламен једне 
запаљене свеће игра на ветру његових осећања затворених између 
четири оронула зида. Обасјава му црвенило лица, беса који се буди у 
њему. Пуно осећања, без икаквог реда и смисла. Преплављују га, сваки 
део његовог тела, крећу му се венама. Свестан је да више није свој, бес 
и разочарење прете да прогутају. Сопствене речи види испред себе 
јасно као печат истетовиран на његовом срцу. Речи којима је требало 
да покаже да му није стало, али зашто сада делују тако празно. Хладна 
бујица речи, маска иза које се чује крик патње. Онај који га гуши 
цепајући му душу. Скупља прсте у песнице, све док не побеле од јачине 
његовог стиска.

Да ли ме сад препознајеш, јер ја себе више не знам. Од мене је остала 
само гомила ничега.

Милица Ковачић 3-2
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... да бисмо знали у ком смеру идемо, морамо знати ко смо и шта је било ...

Душом кроз лавиринт
... да бисмо знали у ком смеру идемо, морамо знати ко смо и шта је било ...

Читаоче,

Да ли ти се икада десило да, гледајући нетремице свој одраз у огледалу, заборавиш како изгледаш? 
Да почнеш да сумњаш у своје црте лица, а када се погледаш у очи чини ти се да је то неко други?
Ако јесте, тада вероватно себе питаш: “ко си ти?” или полугласно прошапућеш: “ко сам ја?”

Одједном се на тебе обруше мисли. У жељи да их одагнаш, улазиш у лавиринт свог ума и своје 
душе. 

Постајеш сам свој Минотаур. 

Постајеш сам своја Аријадна.
 

Питања где припадам? До кога ми је стало? Да ли је некоме стало до мене? Коме могу да верујем?  
Ко ми жели добро? Ко ме повређује? Од кога морам да се склоним? Лебде и одбијају се о зидове 
лавиринта. Преплићу се и праве застрашујућу буку.
 

Плашиш се и трчиш што даље од тог места. не знајући где идеш, насумично скрећеш лево, па 
десно, још једном десно, поново лево... и долазиш до зида. 

Шта сада? 

Окрећеш се да би изашао одатле, али се одмах суочаваш са сећањима. ниси био свестан да те прате. 
Сећања гледају у тебе широм отворених очију, што ти уноси тескобу. не желиш да их гледаш, јер 
знаш да су са разлогом била иза тебе. одгурујеш их и поново трчиш. луташ још увек и по који пут 
се по простору разлеже ехо ко сам ја?

Уморан од трчања, страха и мрака полажеш шаке на зид лавиринта. затвараш очи и више не 
гледаш. крећеш се споро, али лакше дишеш. осећаш куда да идеш. 

После неког времена, отвараш очи. зидови имају боју будућности; боју пријатељства. не чујеш 
више питања; чујеш мајчин смех; чујеш понос у очевом гласу. 

Последњи пут скрећеш... и лавиринт нестаје. 

Гледаш себе у огледалу и смешиш се. 

Знаш да без онога што је било, не би био то што јеси.

Знаш да из сваког лавиринта постоји излаз. 

И знаш да ћеш на његовом крају увек наћи себе. 

Ма ко то ти био.

Леа Русов 3-5

Душом кроз лавиринт
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ИЗГУБЉЕНИМ ДУШАМА

Једна погрешна реч је довољна да ми преврне свет наопачке.
Све буде у најбољем реду, али онда та реч погоди погрешан живац. Како свет креће да се преврће, 
тако се сва живахност постепено гаси. Јавља се порив да преиспитам цео свој живот:
Ко сам ја? 
Зашто сам овде?
Зашто ово радим?
Шта у ствари желим?
Тумарам простором и временом. Кроз главу ми пролазе само глупости и неуспеси. Настављају да 
се гомилају док корачам ходницима живота; без неког смисла, без неког вишег циља.
Дишем, али не живим.
Осећам само болну и дубоку отупелост. Ништа ми се не ради, ни око чега ми се не труди.
Ништа нема смисла.
Кад је већ тако, један глас у глави ме упита:
Зашто просто не одеш?
Упорно, али дискретно, вичем да желим. Не знам да ли људи не чују моје крике или их не схватају 
озбиљно. Самопоуздање ми је одавно мртво и спопада ме страх од самоће. Излуђујем саму себе 
тражећи начине да угасим мисли. Ноћу не постоји овца после које бих заспала. И тако данима, у 
круг.
Али онда осване једно јутро, и кроз прозор видим време какво ми је по вољи. Или мој омиљени 
извођач објави нову песму. Или коначно изађе књига коју дуго ишчекујем. Или се догоди било 
каква ситница која ће ми показати да живот може бити леп.
И тако, дан по дан, све сигурније почињем да стојим на ногама. Настављам даље и на сваком 
кораку тражим неку малу ствар која ће ми испунити дан. И тако све до следеће речи.
А онда све испочетка.
Осврни се око себе јер ниси сам, ниси једини који је изгубљен и нема представу шта ради.
Дођи да заједно откријемо како се живи.

Кристина Таш 3-2
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Очи по угловима. Ролетне спуштам из навике, из страха. Сенке се пењу по зидовима. Језа ми 
спава у костима. Муљ ме гризе за врат, дира ме хладним, влажним прстима.  Сам.  Потпуно сам. 
Осрамоћен. Смрзнут. Згађен на самог себе.  Лежим у подруму, удишем ноћ. У глави страх, разум 
на одсуству. На рубу сна. Кроз самоћу пуштам крик. Бришем муљ са очију, манично. Сакрио сам 
себе од себе, од њих. Прсти су порђавили, то је прво што видим. Неко је ту? 

Крећем се кроз тишину без покрета. Чекам. У соби без прозора у углу, нашао сам истину. Кроз 
игру сенки, глумим сопствену смрт. И овај стари челик мирише на њихова тела, повезује ме са 
стварношћу. Освајачи су заузели моју истину. Треба ми брзина, брзина промене...да постанем нов. 
Нове боје, нове сенке..за сваку грешку коју су направили-преузео сам кривицу. Цедим се. Све што 
сам икад знао и умео, разумео, искапа се на зидове ове избе. Бесни гласови и гласни плач. То сам 
био ја. Чекајучи себе. Гледајући себе. Тражећи неког другог. Без милости, сломићу га. Примети 
оне због којих се точак окреће. Путеви су обложени њима, моје чело знојем и спарним ваздухом. 
И даље гласови. Од тих спољних мириса и ваздуха, правим себе. Изнова и изнова бледим, утапам, 
сужавам, муљам, камуфлирам... И облачим.

Зову ме, зову. Стално. Чујем своје име. Ругајући гласови одзвањају у ходнику.
Заустављам све то. Храбар, полетан, снажан, нов, потпун. Излазим. Васкрсавам. Провлачим 

се кроз градски ваздух, међу њихове људе, задовољство додира, један од њих! Један од њих! 
Коначно, исто смо! Њихова крв и њихов зној су сада моји. Коначно слободан, тражим своје место 
у нашем свету.

Мада, осетим неки мирис злослутни, гласови се опет одбијају о мене, ти тешки, загушљиви 
гласови, као хајка ветрова... и мене нема у мени, и  мене нема у њиховим зеницама. Смејем се. 
Осетим како пада нешто тешко на мене, и руши ме, обара потпуно, излечен сам:  крв са обода.

Миња Вулетић 4-7
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Не волим упознавања. Не због тога што су у питању други људи, никако. 
Њих волим. Можда? Макар у почетку.

Не волим сва она банална питања којима се међусобно спопадамо и то 
касније називамо упознавањем.

Али ипак, најгнусније ми је оно прво.

- Како се зовеш?

Какво је то питање?
Па нисам сам себе узео да назовем.
Још мање да бих вам после рекао и како, и зашто. Зато говорим не како се 
зовем, већ како ме зову. Ако ту „властиту” именицу уопште и изговорим. 
Вољно.

Када се то деси, чини ми се да се осећа нека нарочита потреба за 
дозивањем по том имену, хтео ја то или не. Неки га понекад понове и 
до пет пута у разговору, иако стојим тачно наспрам њих, користећи га у 
недостатку боље речи да дискусију наставе.

Зашто? Могу само да се досећам.
Можда само мисле да сам - пас.
Али нисам? Прилично сам сигуран да нисам. Јер када се пас питао да ли 
му се свиђа његово име?

Никад ми није деловало звучно, ни претерано лепо.
Посматрам како се тих шест слова упорно котрља низ многе језике. Да ли 
то мојим (са)говорницима причињава некакво задовољство?

Понекад толико дуго гледам да се згадим.

За то је најчешће довољна једна - жвака.
Светлоплава.
Прожвакана већ три пута, уздуж и попреко.
Језик је већ пола сата преврће кроз усну дупљу, заједно с оних шест 
скромних слова што би требало да сматрам својима. 

név
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Узалуд. Комадићи салате из бајатих сендвича најближе пекаре су и даље 
заглављени у размацима између зуба.

Фуј.

То име је било узето у многа таква уста. Његова суштина се постепено 
губила, клизећи низ туђе једњаке. Није било потребно много времена да 
се рупе закрпе, суштина прекроји.
Она више није означавала некога ко је друговао са Францима.
Или пак - слободног човека. То њено издање ми се можда једино и 
допадало. Слободан.
А слободоуман? Што да не.

Међутим, то је било и остало у прошлости.
Његова срж се искварила, означавајући сада неког беспосленог сањара. 
Пропалицу осуђену да трпи постојање сопствених мисли. Оног у ћошку, 
што вечито брбља затворених уста. Понекад и полуотворених, као сада.

Али кажем - његова срж.
Моја се срећом, упркос свим тим променама, није изгубила. Макар волим 
да размишљам тако. Једини ко је то схватио поред мене је вероватно 
Шекспир.
Ипак, морам да признам да сам им скоро поверовао. Више пута. 
Штавише, мислим да се опет приклањам тој идеји да ме име прво и 
једино - одређује.

За Божић бих свеједно желео да се поново родим. Безимен.

- Ференц!

Ништа од тога, изгледа.
Трепћем, уздишем. Круг нема почетак.
Глуп, ничим изазван осмех ми се оцртава на лицу.

Дарија Сабадош 3-5
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Када месец пусти своје зраке
и ноћ се проспе као мастило
ти уз мене у сан желиш да тонеш
у топлом загрљају, уз тихи уздах...
 
Ја нисам ту
 
...Замишљај!
Препусти се мислима
Потпуно, слободу им дај
Дружи се с њима
 
Замишљај! Јако, јако
као да свет не постоји!
Сваки додир, пољубац, загрљај,
сваки шапат што се мојим уснама отме на твоје ухо
и мисли ти љубављу обоји
 
Замисли свој нежни длан
у шаци која само тебе уме да мази
моју руку око тебе
што те од кошмара пази
 
А ја?
Ја сам увек ту
Ако ме призовеш, док с осмехом спаваш
можда се пришуњам и придружим ти се у сну
 

Владимир Мијатовић 4-4

Ја сам увек ту

Кавасе Хасуи - Поглед на Фуџи са реке Бању / 1931
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Последњи снег је одавно вода,
Али леда има још по негде.

Као мали сам се радовао пролећу
И најавама сунчаних дана.
Али ја од сада нисам више дете:

Јер у зиму смо се заволели ми;
И одрастао сам мало због тебе.

Сада бих све дао да је поново јесен;
Јер изгубио сам младост у том снегу
И због њега је моје срце постало лед.

О, само кад бих поново био срећан,
И уживео се у оно што ми природа даје:

Није лако поново видети боје,
Када сам живео у белом
Које ме је на крају оставило црним.

Пролеће је одавно дошло.
Али ја још увек нисам процвао...

Бојан Крак 3-2

Први снег

Ито Такаши - Пролећни снег на Камикочију (Јокочију) / 1932
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Није срећана 
нити мирно спава сваки 

онај ко се дању весело смеје, 
а ноћу вешто креће међу људима. 

Тако ни она, чак ни сада не налази своју 
изгубљену и, по њеном мишљењу, ускраћену 
срећу. Њен живот је посве миран, не разликује 
се много од живота њених познаника, али 
се у њему садрже посебне одлике типичне 
само за њу. Дакле, она није нов изданак у 
свом друштву. То је копка. Она жели да се 
разликује од других. Она жели да корача, да 
ломи, руши, скупља и поново гради, да воли и 
да бива вољена... Она жели својим животом да 
даје пример другима и да ликује над њиховим 
једнаким и уравнотеженим постојањима. 
Окренута је само ка својој срећи.

Али она лаже себе. Граби и хвата све што 
би макар мало могло да личи на њен циљ. 
Скоро ће, само што није... Никад гласно, ређе 
тихо, а најчешће безгласно она ове речи, као 
молитву, понавља себи и теши се, у нади да ће 
их и сама чути и да ће се задовољити њиховом 
тужном утехом. И кад дођу ти ситни тренуци 
радости, она их љубоморно штити, а кад оду, 
она их снажно чува како би њима пребродила 
периоде туге, само да би је на крају убила 
досадна свакодневница којој се враћа.

ПРИЧА ОШТЕЋЕНЕ ЛУТКЕ

others

Филип Мркић 2-1
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s everything that is covered in a veil of shadows and dark-
ness evil? Are evil deeds done only by those whose soul has 
been completely corrupted? Have we all turned into beings 
of the dark only imagining the light within us but never ac-
tually finding it? 

I carry within me the hope that the answer to those questions is an 
overwhelming no. Am I a light or am I just another villainous force pull-
ing on innocent people’s heart strings, unknowingly acting in a manner I 
never wished to? I cannot say that I have lived through a lot, I’m only 17 
(soon-to-be 18), but because of the things I have done up to this point, I 
can never call myself pure and I could never see myself as a vessel of true 
goodness. I may have never seen myself as perfect, but I used to think I did 
everything in service of the greater good. 

I do not judge myself harshly, but justly. I’ve done people wrong and 
felt the repercussions, felt the pain of regret and the sorrow of all the 
memories that still plague my inner self. It is as if my mind is constantly 
torturing itself, over and over again. And then I think to myself, this is 
what I deserve, what I also deemed fit to feel. As much as it pains me to 
have every cell in my body ache for my mistakes, I must admit that this is 
the punishment I should get after everything that happened. Maybe it will 
make me into a better person than I once was, but it could also change 
nothing. 

Despite what the end results may be, I will still actively work on the 
demons that have settled in my heart. I must at least try to tame them, 
for they are not who I wish to be. I am not the darkness that is contained 
within my soul. I am my own man. A man that means no harm and seeks 
to show the path of good to anyone who would take it, to those that do 
not see a way out of their own personal darkness and are without hope. 

That is what I truly wish to do, for I shall never wish any wrong upon 
someone that deserves only the best. I strive to be something that many 
fail to be, to others and to themselves.

A light in the darkness.
Лука Лончар 3-2

A Light in the Darkness
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„Нек ти је сваки дан 
радосна светковина!“
„Нек ти је сваки дан 
радосна светковина!“

Смрт. Епилог сваке приче и одредиште свих путева. Спуштање завесе пред одлазак у 
непознато, коначна и незаобилазна празнина на дну чаше. А са друге стране – људи. Бића чије 
постојање има смисао само док су способни за промену. Роде се, одрасту, воле, пате, страхују, по 
могућности оставе нешто иза себе – и онда умру. Угасе се заувек, као прегорела сијалица, увену 
брзо као убрана ружа. Али се њихов дух никада не предаје лако. Трепћу док им не понестане снаге, 
чврсто држе своје латице и након што поцрне.

Борба људи са судбином је стара колико и време. Губитак је саставни део свачијег живота, а 
често оставља дубоку рану и горчину које се није лако ослободити. У животу има толико вредног, 
лепог и доброг, али сви имамо урођену тенденцију да то схватимо касно или никад. У стању смо 
да се заслепимо болом и престанемо да примећујемо све добро око нас, и на тај начин сами себи 
ускраћујемо утеху. Али патња – она напада свом силином и не попушта свој гвоздени стисак. Када 
нешто што смо волели изгубимо заувек, лако је остати без и наде, и разума – на којима су темељи 
нашег живота. Претворимо се у изгубљене животиње, крећемо у двобој са недодирљивим и 
недостижним противником. Верујемо у живот, верујемо да је у њему наша сврха, и зато се боримо 
за њега, у међувремену заборављајући да га живимо. Ударамо, шутирамо, гурамо и копрцамо се, а 
камени зид коначности као да то ни не дотиче. Као да, што се више опиремо, то више боли када 
паднемо. Заборављамо на смех вољених, боју неба и залазак сунца. Заборављамо укусе, мирисе, 
осећаје који су нам богатили свет. Желимо само да повратимо изгубљено, безумно се тетурамо 
у потрази за одговором. Зашто? Јер ми знамо зашто да не, када бисмо само добили прилику 
доказали бисмо да смо способни да живимо вечно. Али људска судбина је хладна, неумољива и 
ћутљива – никоме не одаје своје тајне, никоме не пружа другу прилику. И ми остајемо заробљени 
у оквирима свог бола, ограничавамо сами себе у убеђењу да то чини сама смрт. Не слушамо када 
нам кажу да се посветимо живљењу, да уживамо у свему што смо стекли, да радостима испунимо 
своје дане. А управо то нас води до неславног краја – ми желимо да живимо, али само ако то траје 
занавек. Желимо да смо бесмртни, а ни не разумемо смрт. Живот јесте слепа улица, али и она 
некуда води. Ко зна где ћемо стићи? А док путујемо, ако се постарамо да и након нас остане 
лепота, корисност и вредност, део нас ће остати да о нама сведочи и мења путеве 
других.

Трајемо колико и аплауз на крају наше представе. А зашто не 
искористити прилику да живимо вечно?

Василиса Радишић 1-4
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нема више...
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