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Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се 
може изгубити као град, као земља, као душа. А шта 
је народ изгуби ли језик, земљу, душу?

Не узимајте туђу ријеч у своја уста. Узмеш ли 
туђу ријеч, знај да је ниси освојио, него си себе 
потуђио. Боље ти је изгубити највећи и најтврђи 
град своје земље, него најмању и најнезнатију ријеч 
свога језика.

Земље и државе не освајају се само мачевима 
него и језицима. Знај да те је непријатељ онолико 
освојио и покорио колико ти је ријечи потрао и 
својих потурио.

Народ који изгуби своје ријечи престаје бити 
народ.

Постоји, чедо моје, болест која напада језик као 
зараза тијело. Памтим ја такве заразе и морије језика. 
Бива то најчешће на рубовима народа, на додирима 
једног народа са другим, тамо гдје се језик једног 
народа таре о језик другог народа.

Два народа, мило моје, могу се бити и могу се 
мирити. Два језика никада се помирити не могу. 
Два народа могу живјети у највећем миру и љубави, 
али њихови језици могу само ратовати. Кад год се 
два језика сусретну и измијешају, они су као двије 
војске у бици на живот и смрт. Док се год у тој бици 
чује један и други језик, борба је равноправна, кад 
почиње да се боље и више чује један од њих, тај ће 
превладати. Најпослије се чује само један. Битка 
је завршена. Нестао је један језик, нестао је један 
народ.

Знај, чедо моје, да та битка између језика не траје 
дан-два, као битка међу војскама, нити годину-две, 
као рат међу народима, него вијек или два, а то је за 
језик исто тако мала мјера времена као за човјека 
трен или два. Зато је, чедо моје, боље изгубити све 
битке и ратове него изгубити језик. После изгубљеног 
језика нема народа.

Човек научи свој језик за годину дана. Не 
заборавља га док је жив. Народ га не заборавља док 

постоји. Туђи језик човјек научи  исто за годину 
дана. Толико му је потребно да се одрече свог језика 
и да прихвати туђи. Чедо моје мило, то је та зараза и 
погибија језика, кад  један по један човјек почиње да 
се одриче свога језика и прихвати туђи, било што му 
је то воља било да то мора.

И ја сам, чедо моје, у мојим војнама употребљавао 
језик као најопасније оружје. Пуштао сам и ја заразе 
и морије на њихове језике испред мојих полкова. 
За време опсада и дуго послије тога слао сам 
чобане, сељане, занатлије и скитнице да преплаве 
њихове градове и села као слуге, робови, трговци, 
разбојници, блудници и блуднице. Моји полководци 
и полкови долазили су на напола освојене земље 
и градове. Више сам крајева освојио језиком него 
мачем.

Чувајте се, чедо моје, инојезичника. Дођу непри-
мјетно, не знаш кад и како. Клањају ти се и склањају 
ти се на сваком кораку. И зато што не знају твој језик 
улагују ти се и умиљавају како то раде пси. Никад 
им не знаш шта ти мисле, нити можеш знати, јер 
обично шуте. Они први који долазе да извиде како 
је, дојаве другима, и ето ти их, преко ноћи домиле 
у непрекидним редовима као мрави кад нађу храну. 
Једнога дана тако осванеш опкољен гомилом 
инојезичника са свих страна.

Тада дознајеш касно да нису мутави и да имају 
језик и пјесме, и своја кола и обичаје. Постају све 
бучнији и заглушнији. Сада више не моле нити 
просе, него траже и отимају. А ти остајеш на своме, 
али у туђој земљи. Нема ти друге него да их тјераш 
или да бјежиш, што ти се чини могућнијим.

На земљу коју тако освоје инојезичници не треба 
слати њихову војску. Њихова војска ту долази да 
узме оно што је језик освојио.

Језик је, чедо моје, тврђи од сваког бедема. Када 
ти непријатељ провали све бедеме и тврђаве, ти не 
очајавај, него гледај и слушај шта је са језиком. Ако 
је језик остао недирнут, не бој се. Пошаљи уходе и 
трговце нека дубоко зађу по селима и градовима и 
нека слушају. Тамо гдје одзвања наша ријеч, где се 
још глагоља и где се још, као стари златник, обрће 
наша ријеч, знај, чедо моје, да је то још наша држава 
без обзира ко у њој влада. Цареви се смењују, државе 
пропадају, а језик и народ су ти који остају, па ће 
се тако освојени део земље и народа опет кад-тад 
вратити својој језичкој матици и своме матичном 
народу.

Запамти, чедо моје, да свако освајање и 
отцјепљење није толико опасно за народ колико је 
штетно за нараштај. То може штетити само једном 
нараштају, а не народу. Народ је, чедо моје, трајнији 
од нараштаја и од сваке државе. Кад-тад народ ће се 
спојити као вода чим пукну бране које га раздвајају. 
А језик, чедо моје, језик је та вода, увек иста с обје 
стране бране, која ће као тиха и моћна сила која 
брегове рони опет спојити народ у једно отачаство 
и једну државу.

Из књиге Мила Медића 
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Још једна 
година у Дому 
протиче, још 
један број 
нашег ДОН-а 
је пред тобом. Вредно 
смо радили, и трудили смо се да направимо 
новину  у којој ћемо сви уживати. Мало 
смо те вратили  у прошлост, и обележили 
годишњицу рођења и смрти наша два 
великана. Један се родио пре сто двадесет 
година, други је умро пре седамдесет. Знам да 
знаш, то су Милош Црњански и  Никола Тесла. 
Али, гледамо у будућност, и разговарали 
смо  са младом надом математике, Алексом 
Константиновим. Интервју  обавезно 
прочитајте, то је наређење!  Ту су и друге 
младе наде, па посветите време и њима. 
У овом броју ‘научићеш ‘, и то, ни мање 
ни више, него јапански! Али интервју са 
Добрицом Ерићем ћеш прочитати на српском. 
Као и увек, ту је прегршт занимљивости,  твој 
запис са екскурзије, репортажа из твог краја.  
Имамо и тест, да се мало забавиш! Наравно, 
не би било добро да ти откријем баш све - још 
један разлог да прочиташ новине! Веруј ми, 
нећеш се покајати!
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Млад и амбициозан, свестран, скроман, вредан 
и радан. Подједнако је добар и у природним и 
у друштвеним наукама, али он се определио за 
егзактне науке. Иза себе је оставио бројне награде 
из математике, физике, хемије и информатике, али и 
из српског језика. Одличан, ђак генерације, а ипак, 
га другови не сматрају „штребером“ Најдража су 
му признања са балканског такмичења и наравно 
она државна где је овај млади математичар показао 
изузетне резултате. То му је уједно била и визит 
карта за улазак у престижну Математичку гимназију. 
И, наравно, у наш Дом. 

■ За почетак, да набројимо награде. Ако то можеш, 
издвоји нам најдражу. 
- Као основац учествовао сам на разним такмичењима 
из више предмета и из сваког сам стигао до 
републичког нивоа. У шестом разреду сам освојио 
трећу награду из физике и другу из информатике. 
У седмом сам, као и у осмом, поново добио трећу 
награду из физике, другу из математике, док сам 
из хемије био осми у Србији. Најуспешнији сам 
био у осмом разреду када сам, осим већ споменуте 
физике, освојио прву награду из математике са 
максималним бројем поена што сам поновио и на 
српској математичкој олимпијади. Захваљујући томе 

био сам члан српске математичке екипе која је на 
Балканијади у Грчкој освојила треће место, док сам 
ја као појединац освојио другу награду. 
■ А најдража је...?
- Све су ми драге, али ако морам да издвојим онда је 
то такмичење најбољих математичара Балкана. Био 
је то посебан изазов и посебна сатисфакција, јер сам 
успешно представљао и себе и своју земљу.
■ Математика је баук за многе ученике. Када си 
схватио да ће она на неки начин обележити твоје 
професионално опредељење?
- У четвртом разреду сам први пут учествовао на 
општинском такмичењу из математике и освојио прво 
место. Успех сам поновио и у петом разреду. Али 
тада сам био први и на окружном такмичењу. Тада 
сам учествовао и на такмичењу из српског где сам, 
такође био први. Исти успех из математике и српског 
забележио сам и у шестом разреду. Тада сам одлучио 
да природне науке буду мој избор. Тако да сам већ 
тада почео да размишљам о упису у Математичку 
гиманзију.
■ Како си то преломио?
- Једноставно. Такмичења из српског и из математике 
била су у истом дану, па или нисам могао да стигнем, 
или сам морао, као што је то био случај, да јурим 
из Сенте у Кикинду да бих се такмичио из оба 

предмета. Та обична, техничка ствар, ме је натерала 
да се одлучим шта ћу даље.
■ И определила за Математичку гимназију. Како је 
бити у друштву математичке елите?
- То је мој велики успех. Али и изазов. Сада се 
најбољи такмиче међу собом. Могу пуно да научим. 
После завршетка ове школе сва су врата отворена и 
проходни путеви за најелитније факултете. Многи ђаци 
математичке гимназије студирају на најпрестижнијим 
свестким факултетима. И то врло успешно. По успеху 
су у самом врху, а не ретко и најбољи.
■ Да ли си се такмичио као средњошколац?
- Ових дана вратио сам се са Авале где сaм био недељу 
дана на припремама за такмичење из математике. 
Боравак на Авали је организовала наша школа за 
ученике свих разреда и много ми је значио. Уосталом, 
као и свако слично искуство из математичких кампова 
на којима сам био.Што с тиче такмичења учествоваћу 
на републичком из матматике.
■ Где си све био?
- Рано сам почео да боравим у камповима за 
математичаре. У шестом разреду био сам у 
математичком кампу на Гочу у организацији Друштва 
математичара Србије, у седмом сам био у Петници у 
Летњој научној школи. Бити у Петници је посебно 
искуство и, наравно, част. Памтим тај боравак као 
лепо дружење са вршњацима из целе Србије али 
веома корисно за напредовања у знању.
■ Одлични ученици понекад имају епитет штребера. 
Какав је био твој статус међу другарима?

- Никада нисам имао ниједну непријатност. Увек 
сам се трудио да помогнем свима којима је помоћ из 
било ког предмета била потребна, било да се радило 
о додатним објашњењима ван школе или и за време 
часа, ако је то било могуће. Са другарима из основне 
школе виђам се сваког викенда кад одем у Кикинду. 
Стекао сам нове другове овде у Дому и у гимназији, 
али старе нисам заборавио. 
■ Каква су ти искуства везана за живот у Дому?
- Када сам уписао Математичку гиманзију није било 
дилеме где ћу становати. Како сам са различитих 
такмичења познавао многе садашње другаре из Дома, 
који су ми и другари из одељења, било ми је много 
лакше да се навикнем на многобројне нове околности 
у мом животу. Ученички живот у Дому ми се одмах 
допао. Сада могу много боље да разумем мамине 
утиске везане за студентски живот у београдским 
домовима и њене речи да је најлепши период живота 
везан за те године и да ћу живот у Дому, а посебно 
пријатељства стечена овде, памтити целог живота. 
Већ сада имам добре другове из многих градова са 
којима делим све позитивно и негативно доживљено 
током дана. Они су увек ту, као и ја за њих, да ми 
помогну, да ме саслушају, разумеју...
■ Да ли ти одвојен живот од куће тешко пада, има 
ли нешто што ти посебно недостаје?
- Да, има. Седам година сам тренирао кошарку у 
кикиндском клубу, тренинге сам имао свако вече 
током радних дана и то ми сада јако недостаје. 
Размишљао сам да наставим са тренинзима у неком 
београдском клубу, чак је мама и разговарала са једним 
од њих, али мислим да би то било јако амбициозно, 
имајући у виду време проведено у школи и обавезе 
везане за њу. Срећом, у дому играмо кошарку два 
пута недељно и у школи на часовима физичког. Овај 
зимски  распуст искористио сам да се прикључим 
другарима из кикиндског клуба на тренинзима, што ћу 
сигурно радити и убудуће. Волим и да присуствујем 
кошаркашким камповима где сам био више пута. На 
сваком од њих стекао сам нова познанства и лепо смо 
се дружили. 
■ Да ли је рано за планове за будућност? 
- Ни рано, ни касно. Али, хајде да поштујемо ре-
дослед. За почетак задовољан сам што сам уписао 
Математичку гимназију и волео бих да је успешно 
завршим. Тада ћу размишљати и о будућем 
школовању, али сам сигуран да ће природне науке 
бити моје професионално опредељење. 
■ И за крај, као математичар сигурно си пронашао 
формулу за успех. Да ли би је поделио са нама?
- Не постоји универзална формула, то је ствар 
појединца. Али ако рецепт за успех и постоји... па он 
је једноставан - пажња на часу, редован рад и љубав 
према ономе што радите. 

Катарина Ивковић

У друштву 
математичке 

елите

предмета. Та обична, техничка ствар, ме је натерала 
да се одлучим шта ћу даље.
■ И определила за Математичку гимназију. Како је 
бити у друштву математичке елите?
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у експерименту добије неонку и стане на отприлике један 
метар раздаљине од Телсиног трансформатора. Када се 
трансфорамтор укључи кроз тело прође око пола милона 
волти струје високе фреквенције која је 
апсолутно безопасна. Једина последица 
овога је да неонка коју држите у руци 
засветли. Сада у руци држите прави 
„лајтсејбер“ из Звезданих ратова јер се 
баш овај принцип и користио за ефекат 
слетећих мачева из 1977. године када 
је први филм снимљен. Посетиоци 
из Америке с којима сам ја тада 
присутвовала демонтрацији су били 
просто одушевљени. Честитали су ми на 
одважности, јер сам једино ја  од свих 
посетилаца пристала да учествујем у 
експерименту. Морам да признам да сам 
се следила од страха када сам узела не-
онку у руке, хиљаду мисли ми је прошло 
кроз главу очекујући да ми кроз тело про-
ђе око пола милиона волти струје високе 
фреквенције. Мој страх је надвладала 
жеља да имам добру репортажу из овог 
музеја и да нашим читаоцима сугеришем 
да обавезно учествују у демонстрацији  
функционисања трансформатора. До-
живљај је фантастичан и непоновљив. 
Мада то није једини интерактивни део. 
У следећој просторији се налази реконструкција Теслиног 
„бродића“ и даљински управљач којим је он управљао 
њиме. Када замишљате даљински управљач, у глави 
добијате слику даљинског управљача за тв или двд плејер, 

али то је далеко од оног како заправо изгледа Теслин 
даљински управљач. Овај даљински управљач је величине 
омањег писаћег стола и на њему се налазе два навоја која 
функционишу слично као Теслин трансформатор. Када се 

укључи и приближимо руку к њему можемо осетити благо 
голицање, слично пецкању. Овај принцип се сада користи 
у лечењу, за масажу и сл. 

У другом делу музеја се могу наћи Теслине личне ствари. 
Овај део служи да се овај изванредни научник упозна 
боље на личном плану и представи као обичан човек што, 
између осталог, и јесте био. Један од сталних експоната 

је реплика јединог портерта за који је 
Тесла позирао. Још један занимљив 
експонат јесте Теслино оригинално 
одело које је било послато у Србију 
заједно са осталим стварима. Када сам 
ја посетила музеј биле су изложене 
разне дипломе које је добио Никола 
Тесла. Као изузетан и светски признат 
научник, боље је познавао физику од 
већине професора на факултетима, стога  
су му многи факултети давали дипломе. 
У овој просторији се налазе и остале 
Теслине личне ствари попут шешира са 
златним иницијалима и сл. Поставка је 
недавно била промењна, а до тада је овај 
простор испуњавала веома веродостојна 
реконструкција његове собе из хотела 
„Њујоркер“.  У последњој просторији се 
налази нешто за шта кустоси говоре да 
је сигурно најдрагоценија ствар у музеју. 
То је урна Николе Тесле која има облик 
златне лопте. 

Музеј Николе Тесле представља 
занимљив начин репрезентације. 
Интерактивним путем приближава 

науку посетиоцима, док се у исто време и труди да прикаже 
и Теслин приватни живот.  Музеј је свакако јединствен и 
препоручујем да га посетите. Обавезно!

Милица Ђокић

Никола Тесла је био генијалан човек који је оставио 
велики, ако не и  најупечатљивији траг на пољу науке. 

Иако је веома цењен и поштован у целом свету, мало ко 
од нас се потрудио да се са њим упозна и ван наставе. 
За нас који живимо у дому „Јелица Миловановић“ то 
не представља велики проблем. Само је потребно да се 
спустимо низ Крунску улицу и после десетак минута хода 
наћићемо се испред Теслиног музеја, који je  смештен у 
резиденцијалној вили изграђеној 1929. године.

Колико од нас је то заправо и учинило?
Кустоси говоре како око деведесет одсто људи који 

посећују музеј су странци, а Срби који посете музеј 
су углавном у посети  Београду. Нико у главни град не 
допутује само са намером да посети ову јединствену 
институцију, нити постоје организоване ђачке екскурзије у 
посети музеју. Признајем да ни ја не бих отишла да ми није 
додељена репортажа о Теслином музеју. Сада сам срећна 
што сам баш ја одабрана. Богатија сам за једно велико 
искуство и леп доживљај. И свакако ми је драго што сам 
посетила овај јединствен музеј. Обишла сам многе музеје и 
одлично познајем одређени тип по коме су уређени музеји. 
Многи од њих изискују пасивност од посетиоца, док музеј 
Николе Тесле интерактивним приступом пружа потпуно 
другачије искуство.

Музејска грађа стигла је у Београд према одлуци 
америчких судских власти, пошто је за јединог Теслиног 

наследника, по неговој жели, проглашен његов нећак, Сава 
Косановић. По Теслиној жељи, господин Сава Косановић 
је документацију и личне Теслине предмете пренео у 
Београд 1951. године.

Теслин музеј је подељен у два дела. Први део представља 
колекцију Теслиних најважнијих изума. И та поставка је 
најзанимљивија посетиоцима. Изложени  модели су копије 
које су реконструисане помоћу Теслиних оргиналних 
списа. На свом путовању упознавања Тесле прва станица 
је гледање документарног филма о Николи Тесли. У овом 
делу музеја се могу наћи изуми попут индукционог мотора, 
један од првих Теслиних изума који користи наизменичну 
струју, макете хидроелектране, Теслиног трансфорамтора и 
још много Теслиних иновација. Једна од  најатрактивнијих 
експоната је Теслин трансформатор. Импозантна велика 
машина се налази у центру главне просторије. Занимљиво 
је да можете учествовати у демонстрацији начина на који 
трансформатор функционише. Свако ко жели да учествује 

Теслин музеј

Непроцењива вредНост
Музеј је јединствена институција 
науке и културе у Србији, као и у свету. 
Једини је музеј који чува оригиналну 
и личну заоставштину Николе Тесле. 
Поседује изузетно вредне колекције: 
преко 160.000 оригиналних докуме-
ната; преко 2000 књига и часописа; 
преко 1200 историјско-техничких 
експоната; преко 1500 фотографија 
и стаклених фотоплоча оригиналних 
техничких предмета, инструмената и 
уређаја; преко 1000 планова и цртежа. 
Као институција у којој се налази 
највећа светска збирка докумената о 
Теслином животу и раду, Музеј Николе 
Тесле има значајну улогу у пружању 
информација истраживачима у области 
историје науке, проналазаштва, 
патентних права и о пројектима 
насталим из покрета за очување 
животне средине и истраживања 
такозваних чистих извора енергије. 

Ове године цео свет обележава 70 
година од смрти великог научника 
и Србина, електроинженера и про-
налазача Николе Тесле. 
Рођен је 10. јула 1856. године у селу 
Смиљану, а умро 7. јануара 1943.
Највише је допринео науци и 
технолошком прогресу света као 
проналазач обртног магнетног поља, 
индукционог мотора, полифазне 
наизменичне струје, генератора и 
комплетног система производње и 
дистрибуције електричне енергије. 
По њему је јединица међународног 
СИ система добила назив - мера за 
магнетну индукцију “тесла”. Тесла 
је конструисао генератор струје 
високе фреквенције и напона, данас 
познат као Теслин трансформатор, 
трансформатор без језгра, Теслина 
завојница, или Теслин калем. Током 
своје каријере Тесла је патентирао 
око 250 изума у Америци и земљама 
широм света.

Србин 
осветлио 
планету
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нижу музичку, давала је све од себе, 
била упорна и ни у једном трунутку 
није ни помислила да одустане. И 
тако је дошла до краја основне школе. 
Коју школу ћу уписати то ниједног 
тренутка није била дилема. Одлука је 
била сасвим једноставна и очекивана. 
Само је постојала дилема око избора 
музичке школе. Могла је да бира 
школу, професори су се буквално 
отимали око девојчице са кларинетом. 
Она је одлучила да упише средњу 
музичку школу „Ватрослав Лисински“. 
Проценила је да је то најбоља школа за 
њу и убрзо се уверила у то. Кларинет 
јој је предавао „најбољи професор на 
свету“ Љубиша Јовановић. Због тога 
је, каже, веома срећна. 
Увек ми је било драже свирати 
него учити, искрена је наша кла-
ринетискиња и уверава нас да је брзо 
схватила да је музика њена љубав и 
њен живот. Родитељи су јој највећа 
подршка, без њих не бих успела. 

Многи кажу да је за успех у музици 
најважнија жеља, подршка родитеља 
и сарадња с професором. Она је све 
то имала. Родитељи прате њен рад и 
подржавају је у свакој одлуци. Знају и 
да јој пруже раме за плакање у тешким 
тренутцима. Када им је рекла да жели 
да настави музичку школу у Београду 
били су затечени њеном одлуком, али 
су је подржали и веровали у остварење 
њених снова. Ни у једном тренутку 
нису показали колико им је тешко 
због њеног одласка, Њој је одлазак 
од куће тешко пао иако се радовала 
доласку у нови град, новом животу, 
новим познанствима.
ЛаКо Је МУЗиЧариМа
Само три пута годишње идем кући. На 
срећу, немам времена да размишљам 
колико ми све недостаје. Апатин 
је мало место, двесто километара 
далеко од Београда, али не идем 
често кући, јер имам многобројне 
обавеза, активности, часова у школи 
суботом, као и због великог броја сати 
у путу. На срећу, немам времена да 
размишљам колико ми све недостаје, 
посебно мени драги људи. Иако 
је четврту годину, тек или већ, у 
Београду сећа се, као да је јуче било, 
свог доласка у нову школу, у Дом, 
сусрета са професорима, васпитачима, 
првим познанствима и све то је лако 
прегрмела јер, објашњава, има дара 
за сналажење и прилагођавање. За 
месец дана је већ упознала већи део 
града, спријатељила се са свима у 
школи и стекла велики број пријатеља 
у Дому. Домски живот ме је научио 
већој толеранцији, постала сам 
стрпљивија, научила сам да све што 
имам делим са другима, постала сам 
самосталнија, одлучнија, порасло ми 
је самопоуздање, и... некако се осећам 
зрелије и сигурније. То искуство је 
вредно и користиће ми током читавог 
живота.
И тако су пролазили дани, месеци,  
пролазио је живот. И Шаде је при крају 
средње школе. Са дистанце младе ма-
туранткиње леп период је иза ње.
Уживам у средњој школи, искрена је. 
Често чујем да је нама музичарима 
лако-само вежбамо и ништа више. Не 
знају они да музичари по дванаест 
сати проводе у школи, на настави, а 
поред тога још морамо да вежбамо 
минимум три сата. Не знају многи да 
поред стручних предмете, имамо исте 
предмете као и гимназијалци, значи 
све укупно много више предмета него 
било који средњошколци. Заборављају 
да и ми те предмете морамо да учимо. 
То што смо, упркос свему, задовољни 
и насмејани је због тога што се бавимо 
послом који волимо. 

Али Шаде се не жали што мора пуно 
да учи и вежба кларинет. Напротив, 
она је презадовољна.. Мисли да боље 
није могла да прође. Поред обавеза у 
школи стиже и да, последње недеље 
летњег и зимског распуста, оде на 
семинар у Аранђеловац, који држи њен 
професор Љубиша Јовановић. Тамо се 
вежба по шест сати дневно, али зато 
брзо долази велики напредак.
Наша саговорница ових дана пре-
окупирана је бригама о одласку на 
Академију у Сегедин и страху како ће 
се снаћи у новој средини. Мисли да ће 
јој овог пута бити много теже. Везала 
се за Београд, заволела га. Много лепих 
успомена ће да понесе из њега. Свакога 
дана јој је туга све већа јер одлази и 
напушта пријатеље, цимерке са којима 
је провела најлепше и најзначајније 
године свог живота. О томе не сме 
ни да размишља. Пријатељи које сам 
стекла у Дому, злата вреде и не знам 
како ћемо једни без других.
Сматрам да сам овде проживела 
најбурније године, сетно прича Шаде, 
девојка необичног имена, лепоте, 
талента, стила. Мењала сам се из 
дана у дан. Доста сам лутала. Мењала 
мишљења, долазила до другачијих 
ставова, другачијег погледа на живот. 
Чини ми се да је све то нормално за 
ове године, бар тако кажу. Важно је да 
сам открила себе, да сам се пронашла 
у музици, или је музика пронашла 
мене. Добар смо спој.
БЛистава КариЈера
Временом сам научила да будем 
задовољна малим стварима. Највише 
уживам у читању, писању, слушању 
музике, цртању, друштву, природи... 
Осмех са лице може да ми измами 
и један трачак сунца, једна лепа реч 
или чак срећа на туђем лицу. Изнад 
свега уживам у свирању. И на крају 
нисмо могли да не питамо Шаде где 
себе види после завршене Академије, 
да ли ће наставити соло каријеру или 
жели да свира у неком оркестру? 
Највише се препознајем у оркестру, 
спремно одговара као да је очекивала 
овакво питање. Када се енергија сваке 
особе на сцени споји у једно, осећај је 
просто невероватан. Наравно, колико 
год изгледао лак, посао у оркестру 
уопште није наиван. Мора много да се 
пази, да се слуша остатак оркестра и 
свака грешка може да се примети, без 
обзира колико то чудно звучало. Али 
у овом тренутку сам усредсређена на 
пријемени за упис на Академију. Има 
времена за одлуке. Тако прича Шаде 
Ерег, кларинетискиња којој проричу 
блиставу каријеру.

Ана Дунчевић

У Дому је сви знамо као девојку 
необичног имена или девојку са 
кларинетом. Немогуће ју је не запази-
ти, и не упитати се ко је ова девојка у 
црној кожној јакни, бајкерског фазона, 
увек насмејана и харизматична да се 
смрзнеш? Мало ко од нас зна да је 
освојила четрнаест првих награда 
на међународним и државним та-
кмичењима и фестивалима као 
самостални извођач кларинета. Као 
члан оркестра и камерног ансамбла 
је освојила неколико првих награда. 
Свира у оркестру кларинета Бруно 
Брун, јединим оркестром кларинета на 
Балкану, састављеном од 20 чланова. 
Свирала је у свим великим градовима 
Србије, затим кларинет фесту у 
Котору, на Октох фестивалу, Сава 
центру и Коларцу. Посебно издваја 
Бемус. Похађала је најзначајније се-
минаре које су држали најпознатијии 
кларинетисти у свету. 
Још када је била веома мала, ро-
дитељи су је упознавали са разним 
активностима - спортом, глумом, му-
зиком, учила је стране језике. А све 
у жељи да се пронађе и оствари али, 
пре свега, да испуни слободно време 
нечим корисним. 
оствареН саН
Онога тренутка када је угледала 
кларинет и чула предивне звуке тог 
инструмента, љубав се родила. Сви су 
били изненађени, па чак и професори 
музичке школе, јер није свакидашње 
видети девојчицу с тим инструментом. 
Она је била упорна. Сећа се свог 
ултиматума - или кларинет или нећу 
ићи у музичку школу. Сада је матурант 
средње музичке школе „Ватрослав 
Лисински“ Ових дана припрема 
се за упис на Музичку академију 
у Сегедину. Проричу јој блиставу 
каријеру. Шаде Ерег!
У другој години основне школе 
почела сам да се бавим музиком, 
а већ наредне године, кренули су 
многобројни наступи, прва такмичења 
и путовања, прича Шаде. И наравно, 
морам да признам, имала сам велику 

трему. Моје прво такмичење је било 
међународног карактера, одржавало 
се у Београду. Освојила сам прву 
награду и максималних сто бодова. 
То је за мене био чаробан дан и 
данас га се сећам до најситнијег 
детаља. Жири је био одушевљен 
мојим свирањем и прогласили 
су ме за најбољег извођача на 
том такмичењу. То ми је био 
само подстицај за даљи рад. 
Наставила је са такмичењима 
и постизала велике успехе. 
Касније су награде долазиле  
саме од себе. 
драЖе свирање од 
УЧења 
Али то је био само почетак 
мукотрпног рада. Не могу 
се пребројати сати вежбања 
које је ова упорна девојчица 
проводила са кларинетом. 
Све јој се то исплатило. 
Сада је задовољна, јер је 
остварила свој сан, што јој 
је било најважније. 
Никада нисам размишљала 
о освојеним бодовима 
и наградама, него сам 
се трудила да што више 
уживам у свирању, јер ме 
то испуњава, објашњава 
Шаде своје упехе. Знала 
сам још као мала, свакога 
дана да остајем до 
касних сати у школи 
припремајући се за 
такмичења. У паузи 
између учења сам 
вежбала. Слободног 
времена готово да 
нисам ни имала. Био 
је то напоран период 
у мом животу. Али 
ја сам уживала, јер 
сам радила оно што 
највише волим: 
свирала, свирала.... 
Колико год да јој је би-
ло напорно да усклади 
две школе, основну и 

пре свега, да испуни слободно време 
нечим корисним. 
оствареН саН
Онога тренутка када је угледала 
кларинет и чула предивне звуке тог 
инструмента, љубав се родила. Сви су 
били изненађени, па чак и професори 
музичке школе, јер није свакидашње 
видети девојчицу с тим инструментом. 
Она је била упорна. Сећа се свог 
ултиматума - или кларинет или нећу 
ићи у музичку школу. Сада је матурант 

је, каже, веома срећна. 
Увек ми је било драже свирати 
него учити, искрена је наша кла-
ринетискиња и уверава нас да је брзо 
схватила да је музика њена љубав и 
њен живот. Родитељи су јој највећа 
подршка, без њих не бих успела. подршка, без њих не бих успела. 

пролазио је живот. И Шаде је при крају пролазио је живот. И Шаде је при крају 
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туранткиње леп период је иза ње.туранткиње леп период је иза ње.
Уживам у средњој школи, искрена је. Уживам у средњој школи, искрена је. 
Често чујем да је нама музичарима Често чујем да је нама музичарима 
лако-само вежбамо и ништа више. Не лако-само вежбамо и ништа више. Не 
знају они да музичари по дванаест знају они да музичари по дванаест 
сати проводе у школи, на настави, а 
поред тога још морамо да вежбамо 
минимум три сата. Не знају многи да 
поред стручних предмете, имамо исте 
предмете као и гимназијалци, значи 
све укупно много више предмета него 
било који средњошколци. Заборављају 
да и ми те предмете морамо да учимо. 
То што смо, упркос свему, задовољни 
и насмејани је због тога што се бавимо 
послом који волимо. 
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     ПРиЧА сА нАслОВне сТРАне: 

ШАДе еРеГ, музиКА је мОј ЖиВОТ

ЖИВОТ С 
КЛАРИНЕТОМ

посеБНо иМеМноги ме питају ко ми је дао име, јер Шаде је заиста ретко и необично име у Србији. Моји родитељи су много размишљали о мом имену. Нису желели ни мађарско, по оцу, ни српско по мајци. Веровали су, као и сви родитељи, да ће њихово дете бити посебно, па су желели и посебно име. Док су разбијали главу о томе, случајно су на телевизији видели спот светски популарне певачице Шаде Аду. Одлука је пала. Када сам имала годину дана, имењакиња је у једном интервјуу објаснила порекло свога имена. Име је афричког порекла и значи девојчица рођена у уторак. Моји родитељи су били запрепашћени, јер сам рођена у уторак!



Упознамо се са њим чим кренемо у школу и тога се 
сећамо кроз цео живот. Заволимо његове песме и 
стално им се враћамо. Он пише из душе. Пише срцем. 
Лепо и једноставно, какав је усосталом и он сам.
■ Увек нас интересује какво детињство су имали 
песници.
- Детињство се не може изрећи најкраће. То је 
бајка која се прича целог живота. Ја сам просањао 
детињство по ливадама  и шумарцима око реке Груже 
и од сећања на те дане живим и данас. Детињство 
у природи личи на бајку, а у граду је та бајка деци 
ускраћена, или бар, измењена, и то је велика грешка 
и грех ове недобронамерне цивилизације.
■ Имате ли неку анегдоту из тог периода коју бисте 
поделили са нама?
- Има их много, али о томе би се могла написати 
читава књига, и ја је пишем.
■ Kaко је настала Ваша прва песма?
- Моја прва песма, као и многе друге, настала је 
под једном крушком у мом  Калипољу, где сам ја 
чобановао виленио са мојим вршњацима. Пре тога 
сам читао књиге, цртао, учио разне занате, играо се 
и сањарио о девојчицама. Пошто ја тада нисам много 
знао о песништву, биће да је песништво изабрало 
мене, а ја њега неизлечиво заволео.
■ Уствари, како се пишу песме. Како Ви то радите?
Тако што ја преписујем, у глави, све оно што видим, 

чујем и осећам, а при том желим да то још неко види, 
чује и осети кроз моје речи.
■ За Ваше песме инспирацију тражите у селу, 
можете ли инспирацију наћи у граду?
- Ја не могу, јер моје детињство није цветало и певало 
и плакало у граду. То могу они који су рођени и 
стасали у градскуом крилу и окриљу. Ја, и када сам 
у граду, пишем о селу, о природи и о детињству крај 
Груже, пишем уствари, о себи и себи некадашњем.
■ Па, ипак, данас сви беже  у град, не желе да живе 
у селу.
- Некад сам се радовао да понекад одем из свог 
расцветалог и распеваног села у бучни и раскошни 
град, који ме је увек више плашио и растуживао 
него радовао, а сада се радујем да из пренасељеног, 
заглушујућег и застрашујућег града побегнем у своје 
тихо и тужно село, где, хвала Богу, живи један мој 
син са породицом, мојом снајом и унуцима. То је 
Драгиша, дифовац, који није могао да издржи у граду 
ни толико колико ја, и после школовања вратио се у 
наше родно село, у  Доњу Црнућу у Горњој Гружи, 
код деде и бабе на нашу очевину и дедовину. Ту се 
оженио и засновао породицу, има два сина и ћерку 
као и ја, и сада је прави гружански домаћин, прави 
господин човек. Његови синови и ћерка такође желе 
да остану у рају природе, у селу. Моја ћерка Светлана 
и најмлађи син Добривоје са својим породицама живе 
у Београду, али и они све чешће беже у село.
■ Имате ли узоре и ко су они?
- Јунаци српских народних (епских) песама, сеоски, 
вашарски, мобарски и свадбарски хармоникаши 
мој покојни брат Добривоје  и ретки и усамљени 
сунцокрети у пољу, које сам многе волео зато што су 
стално гледали у сунце, као и ја у поезију и у понеку 
сеоску девојчицу.
■ Како се постиже успех?
- Само љубављу, упорношћу и вером у оно што 
желиш, радиш и сањаш. Данас постоје и други, бржи 
и лакши начини, али они су нечасни и кратковечни, 
као и они који се њима користе.
■ Одликујете се многим наградама, шта Вам оне 
значе?
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- Награде треба давати младим и даровитим 
ствараоцима, а не онима који их често добијају 
из сасвим других разлога. Младима оне служе за 
подстрех и дају им вољу за рад. Старије уметнике 
награде колико радују толико и растужују, јер их 
подсећају на неке блиске и нежељене посмртне 
почасти.
■ Живимо у компјутеризованом свету, има ли места 
за књигу, писану и читану реч?
- Све вештачке творевине, у кoје спадају и компјутери 
и све њихове пратеће и водеће чаролије, велики су 
непријатељи природног стваралаштва и свега од Бога 
датог, и ја се склањам и бежим од њих. То је велико 
достигнуће науке и технике, али и велика подвала 
и превара антиљудске цивилизације према човеку, 
посебно према младима и деци. Све је то неко други 
створио са разноразним намерама и циљевима, да 
зачара мозак и претвори га у справицу, у робота, који 
на тај начин престаје да мисли својим мозгом и почиње 
да мисли туђом главом и служи туђим замислима. 
Да би све то било прихватљиво, непрозирно и 
неодољиво, има у тим стварима и добрих и лепих 
могућности, али тешко је зачараном људском 
мозгу да препозна границу и схвати докле досеже 
добро и корисно, а одакле почиње зло, штетно и 
злонамерно деловање.
■ Шта поручујете генерацији која све мање има 
времена за читање?
- Нека покушају да преокрену тај редослед у 
корист књиге и лепоте, док им не буде касно. 
Само они који се не отуђе од књиге, поезије, 
музике, сликарства, доброте, рада, реда и 
традиције, посебно вере и породице, биће 
спашени и благословени. Који то не успеју-
који се препусте доколичењу у задимљеним и 
заглушеним кафићима и ноћним клубовима, 
спавању у сјају сунца и животарењу у сјају 
месеца и звезда, бљештавих светиљки и 
разорајуће буке у пећинама дуванског дима, 
дроге и других изопачености које вребају 
младе  на почетку живота - они незадрживо 
срљају у покор и неповрат.
■ Имате ли тренутно инспирацију? Шта 
пишете?
- Сваке године штампа се понека моја 
књига за младе и старије, за децу од 
три до сто три године, како ја то волим 
да кажем, али оне се не виде и не чују 
од бљеска рефлектора и буке фолк, 
рок и турбо свирке и песме, што 
ружније и недаровитије, то звучније и 
бљештавије. Ја сад у тишини спремам 
за штампу нову књигу коју сам 
срицао десетак последњих година. 
То су „Бројанице из Грачанице”, 

повесница части и бешчашћа од старих словена до 
данас, и то у стиховима. Млади ће можда схватити 
горку суштину и истину овог прескупог времена, а 
старији ће се најзад озбиљно замислити над свим 
што нису хтели или смели да виде, чују и препознају, 
ако нам већ није касно за таква сазнања и искушења 
која долазе.
■ Има ли нешто што бисте поделили са нашим 
читаоцима, а ми Вас нисмо питали?
Има! Ја бих желео да са вама поделим сваки сат 
и сваки дан који проводите поред компијутера и 
интернета, да се и ја мало озрачим са вама „дрогом” и 
“вирусима“ савремених цивилизацијских достигнућа, 
а ви да изађете из тог зачараног и злонамерног круга 
и пролепршате са мном по пољима и шумарцима у 
приграђу, бар, ако не можемо по Гружи, Соко Бањи 
и Златибору да се нагледате лепих и Богом датих 
предела, и да се надишете чистог, миришљавог 
ваздуха и напијете бистре изворске воде, која жубори 
и у мојим песмама...

Теодора Сандо

     ДОБРиЦА еРиЋ 

ПесниК ДеЦе ОД ТРи ДО сТО ТРи ГОДине

Упознамо се са њим чим кренемо у школу и тога се 

да мисли туђом главом и служи туђим замислима. 
Да би све то било прихватљиво, непрозирно и 

- Нека покушају да преокрену тај редослед у 
корист књиге и лепоте, док им не буде касно. 
Само они који се не отуђе од књиге, поезије, 
музике, сликарства, доброте, рада, реда и 

дроге и других изопачености које вребају 
младе  на почетку живота - они незадрживо 

■ Имате ли тренутно инспирацију? Шта 

ружније и недаровитије, то звучније и 
бљештавије. Ја сад у тишини спремам 
за штампу нову књигу коју сам 
срицао десетак последњих година. 

и у мојим песмама...

Неизлечиво волим 
песништво



Сигурно сте га већ видели 
у Дому. Јако мали дечак, 

невиног осмеха, за кога сте сви 
сигурно помислили да је нечији 
млађи брат. Али варате се! Он 
је домац као и сви ми. То је 
Драган Милованчевић, ученик 
седмог разреда при Математичкој 
гимназији. Овај низак, црномањаст 
дечак има само дванаест година и 
што је најзанимљивије –најмлађи 
је ученик дома. Зовемо га 
Драганче. Он је омиљен, не само 
међу нама  ученицима, већ и међу 
васпитачима.   Знатижељни смо па  
питамо да нам каже какава је њега 
„мука“ натерала у Београд.  Он је 
већ навикао на таква питања и има 
спреман одговор. 

Математика у генима
У Крстацу сам био одличан 

ђак, али сам увек имао склоности 
ка природним наукама.  Због 
тога сам  уписао школу која 
је специјализована за то - 
Математичку гимназију, говори 
Драган и додаје да им је ген за 
математику  у породици. И његове 
сестре су  успешне математичарке. 
Поред математике воли и физику. 
Можда више физику, јер, кажу, да 
је математика слушкиња физике. 
И он се са тим слаже. Посебно је 
поносан на освојено треће место 
на републичком такмичењу из 
физике. У школи се добро показао, 
али наглашава да мора много 
да се труди како би оправдао 
пређашње успехе. Амбиције су му 
велике. Жели да положи пријемни 
и постане ученик Математичке 
гимназије. Али постати ученик ове 
престижне београдске гимназије 
није нимало лако због велике 
конкуренције. Драган истиче да 
онај ко заврши седми и осми разред 
при Математичкој гимназији има 
много веће шансе да упише исту 
гимназију. 

Питали смо га како му је  у 
Дому, а он се мало замислио па 
је одговорио да није као код куће, 
али је лепо. 

У почетку ми је било тешко, 
прича Драган и додаје да се тешко 
сналазио али само првих недеља. 
Онда сам  схватио како живот 
овде функционише, искрен је 
наш саговорник.   Затим каже да 
га родитељи често зову, као и да, 
овде у Београду,  има доста рођака 
који га редовно посећују. Први 
дани у Дому прошли су му као на 
екскурзији. 

Прилагодљива особа
Онда је схватио да у Дому 

живи много људи и да је битно са 
многима наћи заједнички језик. 
Не свиђа му се што нема увек  
приватност и мир, али временом 
се навикао. Одвајање од куће није 
тешко поднео. За себе тврди да је 
прилагодљива особа. Долазим из 
Крстаца, малог места у близини 
Пожеге у коме постоји  школа са 
само четири разреда.  Школовање 
настављају  у Пожеги. Драганови 
родитељи ни једног тренутка нису 
посумњали у његову зрелост и 
способност да се снађе у великом 
граду. Са пуно поверења су га 
послали у Београд, јер има боље 
могућности за школовање.  

Када уради  домаће задатке и 
када испуни све обавезе Драган 
обично прошета по граду са 
цимерима или игра игрице на лап-

топу. Повремено, увече, са својим 
другарима игра одбојку у домској 
сали. Време проводи најчешће са 
старијим ђацима из своје школе. Са 
њима одлази у школу, једе у домској 
мензи и решава математичке 
задатке у библиотеци. За цимере 
каже да нису лоши момци. Често 
се свађамо, али мислим да је 
то нормално, искрен је Драган. 
У једној малој соби живе нас 
шесторица, али успемо да изађемо 
на крај. Цимери су старији од њега. 
Сви су трећа или четврта година 
средње школе, па му помажу да 
се навикне на домски живот. Воле 
га и истичу да је Драганче веома 
паметан за свој узраст. Он им је , 
кажу, маскота.  Једино му замерају  
што превише времена проводи на 
рачунару, уместо да се дружи са 
њима. 

Миљеник васпитача 
Драган зна да је миљеник 

васпитача. Мисли да има посебан 
третман зато што је најмлађи, 
па каже да  васпитачи посебно 
обраћају пажњу на њега, јер је он  
клинац па им је  занимљив.  Често 
ме надгледају, разговарају са мном, 
питају да ли ми треба нека помоћ, 
да ли су у соби другари добри 

према мени, кроз смех прича наш 
мезимац. Мислим да је свима  
занимљиво што сам најмлађи 
па сам им због тога симпатичан. 
То није лоше. У ресторану увек 
добијем по два колача, а куварице 
ми стално нуде да једем јер сам 
мали па морам да порастем. 
Уствари, када боље размислим, 
добро је бити најмлађи у Дому, јер 
имаш сву пажњу овог света. 

 Милош Станковић
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      ДРАГАн милОВАнЧеВиЋ, 

нАјмлАЂи сТАнОВниК ДОмА

исПОВесТ јеДне ФуДБАлеРКеисПОВесТ јеДне ФуДБАлеРКе

Као мала девојчица нисам се играла луткама, већ лоптом и дечацима. 
Фудбал тренирам од своје девете године. Почела сам да тренирам 

са братом у мушком клубу. Наравно, добацивали су ми: „Ха ха ха, ти си 
женско, ти не знаш да играш фудбал. Отворено су ме одвраћали да фудбал 
није за девојчице…” Нисам се обазирала на то. Трудила сам се и доказала 
да и ми девојке можемо и да знамо да играмо фудбал. 

Као мала тражила сам од маме да ми купи фудбалску лопту и дрес, али 
она није хтела ни да чује. Говорила би ми да девојчице не играју фудбал. 
Али ја нисам одустајала, фудбал ме је опчинио. Ишла бих са братом на 
терен и по цео дан играла фудбал. И тако сам данима пикала лопту. Била 
сам једина девојчица у мушком клубу.Било ме је баш брига шта други 
причају. А онда сам сазнала да постоји и женски клуб и тако сам прешла 
у женски фудбалски клуб „Јерина“. Ту сам упознала многе девојке које 
сањају исти сан. Убрзо су стигла прва признања. Са десет година сам 
први пут играла за Србију. Сећам се као да је било данас. Играле смо 
против Пољске. Утакмицу смо изгубиле. Биле смо тужне. 

Сви мисле да ми само трчимо за лоптом, да немамо стратегију 
и да не знамо да играмо. Бије нас глас да се правимо важне, да 
покушавамо да будемо као мушкарци, али мало ко разуме да ми 
фудбал волимо. Погледајте једну женску утакмицу и схватићете 
да су девојке много борбеније него мушкарци. Једна анегдота 
каже да фудбалерке немају срце зато што га остављају на терен. 
Док играм фудбал заборавим на све, тих деведесет минута за 
мене су савршени. Фудбал ме је научио да увек будем упорна, 
истрајна у свему и сигрна у себе. Најважнија споредна ствар на 
свету није игра појединца, већ целог тима. Десет играча и голман, 
наравно, се труде да победе, да заједничким снагама дају гол. Али 
није поента само дати гол, већ и уживати у труду и борби. Фудбал 
је витешка игра, у којој побеђују најбољи.

Мама ме сада подржава, једино се плаши да се не повредим. Али 
и даље жели да као све девојке купујем шминку, модерну одећу, да 
носим штикле. Никако не може да се помири са тиме да желим да 
купим копачке, дрес, тренерку... да се пехару радујем више него 
најбољем парфему. Док се моје другарице сатима улепшавају 
пред огледалом желећи да заблистају у граду, ја желим да својом 
игром заблистам на терену.

Ја сам централни бек - стопер - задњи везни - одбрамбени играч. 
Наравно само сам један играч, али моја позиција има више имена. 

Није све на нападачима, јер нападачима мора неко да чува леђа, 
да чува голмана од прејаког шута, да уклизава и излази на сваку 
лопту да противничка екипа не би постигла гол.

Као и свака фудбалерка желим да будем успешна. Прошле 
године сам дошла у Београд због школе, али још тренирам у 
Смедереву. Сваког петка трчим из школе и хватам први аутобус 
како бих стигла бар на један тренинг. Желим да будем у пуној 
форми за сваку утакмицу. Трудим се и да у школи будем у пуној 
форми. Медицинска школа је захтевна и пуно учим. 

Фудбал је постао смисао мог живота. Ако ме једног дана 
неко буде питао шта ме чини најсрећнијом у животу за мене 
неће бити дилеме. Погађате шта ћу одговорити.

Сузана Рибаћ
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Цео живот Милоша Црњанског протекао је у 
знаку сеоба али и вртоглавица раскоши, горчине 

немаштине и изазова снобизма и боемштине. 
1893. Рођен у Чонграду (данас Мађарска) 26. октобра. 
Породица живи у оскудици: „мати ме је повијала у једном 
кориту у којем је хлеб месила“, писао је 
доцније Црњански. Селе се у Иланчу. 
1896. Отац Црњанског добија пре-
мештај у служби и породнца се сели у 
Темишвар. Ту ће Црњански завршити 
српску основну школу. 
1904. Гимназијско образовање стиче 
код католичких фратара, где је научио 
грчки и латински. 
1908. „До смрти свога оца, до петог 
разреда гимназије, био сам осредњи 
ђак. Онда се реших да убудуће будем 
међу првима. Био сам међу првима.“ 
Живи животом варошког детета: 
приватно учи језике, игра фудбал, 
бави се гимнастиком, учи сликање, 
пише песме. У темишварској средини стећи ће снажан 
осећај националне припадности и развити родољубиву 
осећајност. У сомборском дечјем листу Голуб објављује 
своју прву песму „Судба“, а затим и две приповетке: „Две 
јеле“ и „Вељко“. Први пут путује у Београд. 
1912. „Пред одлазак из Темишвара, у лето 1912. био сам 
направио једну збирку песама и послао сам је уреднику 
Босанске виле, Кашиковићу. Он их је у писму много хвалио, 
али се и љутио што су сентименталне. Штампао је једну 
(‘У почетку беше сјај’). Остало ми никад није вратио“. 
Почетком септембра стиже у Ријеку. Учи италијански, 
мачевање, игра фудбал. Путује у Венецију и Трст на 
карневале, обилази јадранска острва. 
1913. На позив ујака, Васе Вујића, одлази у Беч где уписује 

медицину. Убрзо прелази на студије историје уметности 
и филозофије. Почиње да пише драму Маска. „Био сам 
типични сметењак свога столећа. Био сам лакомислен, као 
што само приличи песнику, и чворку. На насушни хлеб, и 
зараду, нисам мислио.“ 
1914. По избијању Првог светског рата долази у Нови 
Сад. Почетком августа ухапшен је у Сегедину. После 
саслушања, полиција га шаље у Бечкерек. Рат проводи у 
униформи аустроугарског војника. Стицајем околности, 
уместо у офанзиви на Србију, где је упућен његов батаљон, 
заражен колером, доспеће у болнички кревет у Вуковару, а 
потом у Ријеку. 
1915. Зиму и пролеће проводи у болници у Ријеци. Због 
избијања тифуса шест недеља живи у карантину. Као 
добровољац помаже лекарима у праћењу пацијената 
епилептичара. „Проводим, шест недеља, као Рембо, у 
паклу“. Доживљава прву озбиљну стваралачку кризу и 
престаје да пише песме. У лето је враћен у Бечкерек у 
своју регименту, са којом доспева у Галицију. Током јесени 
учествује у борбама на Злота Липи. Ипак, наставља да 
пише поезију и започиње Дневник о Чарнојевићу. Из ратне 
кланице избавља га лекарска дијагноза о болесним плућима. 
Помаже лекарима дочекујући рањенике с фронта. 
1918. Поштеђен је страхота фронта у Италији. Као 

реконвалесцент послат је у болницу у 
Опатији. У децембру, стиже у Загреб 
где постаје члан редакције Књижевног 
југа. Упознаје се с Ивом Андрићем.  
1919. Долази у Београд. Студира 
упоредну књижевност, историју 
и историју уметности. Један је од 
уредника недељника Дан. Са групом 
уметника учествује у културном 
животу Београда. Чест је гост кафане 
хотела „Москва“.
1920. На Универзитету упознаје   
будућу супругу Видосаву-Виду Ру-
жић. У Српском књижевном гласнику 
штампа „Суматру“, својеврсни ма-
нифест експресионизма у српској 

књижевности. За собом већ има мноштво чланака, 
публиковану драму, објављену збирку песама. Постаје 
звезда модернистичког покрета. Радо одлази на фудбалске 
утакмице и боксерске мечеве. Крајем године путује у 
Париз. 
1921. У Паризу много чита, учи, полаже испите на Сорбони, 
преводи, с француског и енглеског, кинеску лирику, путује 
по Француској. Враћа се у земљу. Запослио се у гимназији 
у Панчеву; предаје српски језик, књижевност и гимнастику. 
Венчава се, 10. новембра, са Видосавом Ружић. 
1922. Дипломирао на Филозофском факултету. Из Панчева, 
са службом прелази у Београд. Почиње новинарску 
каријеру. 
1925. Летњи распуст проводи у Дубровнику и на Крфу. 

медицину. Убрзо прелази на студије историје уметности 
и филозофије. Почиње да пише драму Маска. „Био сам 
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   милОШ ЦРЊАнсКи

Ту ће настати поема Сербиа. По архивима и библиотекама 
прикупља грађу за Сеобе. 
1927. У Српском књижевном гласнику, крајем године, 
почиње да излази роман Сеобе. 
1928. Одлази у Берлин као аташе за штампу наше 
амбасаде. 
1929. У листу Време води жестоку полемику са Српском 
књижевном задругом, поводом одбијања рукописа. 
Објављује роман Сеобе код Геце Кона. 
1932. У центру пажње је југословенске књижевне 
јавности после текста „Ми постајемо колонија стране 
књиге“ штампаног у Времену. Полемика са Миланом 
Богдановићем завршава на суду. Црњански губи парницу. 
1933. Удаљава се од књижевности и 
све више упушта у политику. 
1937. Током лета борави у Шпанији. 
Текстови о Шпанском грађанском 
рату излазе у Времену. Јесен проводи 
путујући: обилази Енглеску, Шкотску, 
Исланд, Норвешку, Шведску. Доцније 
ће писати: „Сад, кад се онамо враћам 
само у сећању, видим да сам тамо ишао 
зато, што ме је нешто неодољиво вукло 
према крајњем северу. Сад се кајем, у 
мислима, што сам лакомислено путовао 
по Скандинавији. Сећам се како сам 
о њој писао, површно. Покупио бих 
неколико података да буде интересантно 
и утиске, који могу читаоца да насмеју, 
па бих отишао даље, брзо. Сад, кад се 
не надам више да ћу ходати у луци у 
Троњему, или играти са студентима у 
Упсали, сад ми се, ето, стално враћа мисао, да је требало 
живети, дубље, заносније, и не тако брзо.“ 
1939. „Станујем у Риму, близу Ватикана, преко пута 
сиротињског предграђа, које се зове Борго. Оно лети смрди 
на мокраћу, а зими је ледено и дрхти”. Чланке о приликама 
у Италији штампа у Времену. У Панчеву, 14. фебруара, 
умире му мајка, Марина. 
1940. Опсесивно је заокупљен делом Микеланђела. Носи 
се мишљу да напише монографију о великом уметнику.  
1941. У бомбардовању Београда, 6. априла, порушена 
је кућа у којој је Црњански некада становао, страдало 
покућство и рукописи. Преко Шпаније заједно с члановима 
римског посланства, у мају, стиже у Лисабон, а на позив 

Владе у избеглиштву, крајем августа, одлази у Лондон. 
1942. Службеник је при емигрантској Влади Краљевине 
Југославије. „Не пишем ништа. Рат је. Не пева се у кући 
мртваца.“  
1945. У мају 1945. напушта службу. Остаје без средстава, 
али се плаши повратка у земљу увераван од емиграције да 
ће бити осуђен због политичких ставова. „Напустио сам 
владу, рекао сам да ми је слабо здравље, и уписао се на 
универзитет, на студије спољне политике. Тако сам постао 
студент у својој педесет и другој години, а завршио у 
педесет и осмој. Имам ту диплому, али она ми ништа није 
помогла.“ 
1946-1948. Прихвата се разних физичких и службеничких 
послова недостојних његових квалификација (службеник је 
у обућарској радњи, ради као разносач у књижари и сл.) По 
сопственом сведочењу, био је „врло близу самоубиства“. 
Једину утеху пружа му библиотека Британског музеја., 
Пише Роман о Лондону. „Веома волим Лондонске обућаре 
- Роман о Лондону, јер ту је књигу писао мој сопствени 
живот. Живот је мене терао да пишем, будила ми се жеља 
за животом и нада у повратак на своје место у српској 
књижевности.“ 
1949. „Ја верујем да је мој живот покварио токове моје 
литературе. Живео сам несрећно.“ Почиње да пише Другу 
књигу Сеоба. 
1950. Стиче диплому за хотелијерство. У међувремену, 
стекао је диплому и за драматургију и филмску режију. Ни 
те чињенице не олакшавају напоре да дође до посла. 
1951. Дипломира спољну политику, али: „Ништа од посла 

у Кембриџу. На то место примљен је 
један наш поп. Најзад сам пристао да 
примим енглеско држављанство, али 
да задржим и југословенско. Ни то није 
помогло”. Путује у Париз. 
1965. Крајем августа месеца враћа се 
у отаџбину, уз сагласност државног 
врха. Станује у београдском хотелу 
„Ексцелзиор“. 
1967. Живи у Београду, у Маршала 
Толбухина 81 на другом спрату, изнад 
кафане „Влтава“, близу Каленић пијаце. 
Сређује рукописе и ради на романима 
који никада неће изаћи на видело: 
Повратак и Еспана. 
1971. У издању Нолита излази „Роман 
о Лондону”. За ово дело Црњански 
је награђен НИН-овом наградом за 
роман године и наградом Удружења 

књижевника Србије. 
1977. Последњих година све више побољева губи вољу 
за животом, повремено се губи, тешко се креће. Одбија 
храну, одлазећи, вољно, у смрт. Последње речи Милоша 
Црњанског, упућене лекару који га наговара на узимање 
хране, биле су: „Ја уопште немам намеру да живим“. Умире, 
у осамдесет четвртој години, у болници „Др Драгиша 
Мишовић“, 30. новембра. Након обдукције, конзилијум 
лекара констатује да је смрт условљена не органским, већ 
психосоматским разлозима. Сахрањен је 2. децембра на 
Новом гробљу у Београду, у Алеји заслужних грађана.

Припремила: екипа ДОН-а

одБио ЧЛаНство У саНУ
Црњански је био изузетно повређен 
односом САНУ према њему, чије га 
је Одељење за језик и књижевност 
предложило за дописног члана. 
Он је то са индигнацијом одбио, 
сматрајући да је тај предлог увре-
дљив, јер долази после 60 година 
књижевног рада и скоро 80 година 
живота. У изјави „Вечерњим ново-
стима“ објаснио је: „Негде сам чуо 
да ме је Добрица Ћосић предложио 
за дописног члана Академије. Ра-
зговарао сам с њим и рекао му 
да то никако не долази у обзир. 
Па, у Одељењу за књижевност у 
Академији има и мојих ђака.”

ФотоГраФ
Читаоцима је мало познато да је 
велики писац био фотограф-аматер 
у служби уметности. Црњански је 
своје фотографије снимао малим 
„дамским“ фотоапаратом марке 
„Цајс икон иконта“. Тај апарат из 
средине тридесетих година 20. века, 
који сасвим лако стаје у шаку, данас 
стоји у витрини његовог легата, у 
Народној библиотеци Србије. Ту се 
у ковертама чувају и фотографије и 
контакт копије које је оставио и које 
су „побегле испод ватре“. 
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Успех важнији  од новца
      ПиТАли смО: 

КАКО ВиДиШ сеБе зА ДесеТ ГОДинА?

МАРКО ПУРИЋ, 2. година 
Математичка гимназија
Видим себе како се бавим научним 
радом у неком институту попут 
швајцарског Церна, или америчког 
Фермилаб-а. Отворио бих 
ресторан у Београду, а у слободно 
време бих се бавио музиком и, 
рецимо, виноградарством.

УРОШ РИСТИВОЈЕВИЋ, 3. година 
Математичка гимназија
Видим себе као научника и 
истраживача у физици или 
астрономији. Волео бих да 
студирам физику. Ишао сам на 
такмичења. Није ми важан новац, 
већ наука.

ДРАГАНА МИРИЋ, 4. година 
Медицинска школа
Најпре себе видим као успешну 
мајку више деце и жену, јер 
сматрам да је то највредније 
у животу. Хоћу да будем 
гинеколог, хирург. Жеља 
ми је да то буде у клиници 
„Народни Фронт“. Припремам 
се за пријемни за упис на 
Медицински факултет. Онда ћу 
ићи редом, стажирање, посао, 
специјализација, усавршавање. 
Није ми битна материјална 
страна, важно ми је да радим 
посао који волим. 

ЉИЉАНА МАЉИЋ, 3. година 
Музичка школа
Желим да будем певач. Певач џеза. 
Планирам инострану каријеру. 
За почетак, хоћу да студирам у 
Бечу, Линцу или Грацу, још нисам 
сигурна. Волела бих да певам у 
неком већем џез ансамблу. Не знам 
где ће ме одвести пут, али волела 
бих да успем. 

ТАМАРА ЈОВАНОВИЋ, 2. година 
Медицинска школа 
Бићу учитељица. То ми је у 
породици, и моја мама је 
учитељица. То је лепа професија за 
свакога ко воли децу. У будућности 
видим себе окружену са пуно своје 
деце. Породица ми је најважнија 
и у животу ћу јој се посветити 
најбоље што будем могла.

МИЛИЦА ДИМИЋ, 4. година 
Медицинска школа
Посао лекара је јако хуман и 
желим да се бавим таквим послом. 
Немојте се изненадити ако кажем 
да ми паре уопште нису важне. 
Битно ми је да сви око мене 
буду здрави. Здрав човек има 
хиљаду жеља, а болестан само 
једну. Желим да имам велику 
породицу јер то је, поред здравља, 
најважније у животу.

АНЂЕЛА МИТИЋ, 2. година 
Медицинска школа
Хоћу да будем криминалистички 
инспектор и свој живот посветим 
борби против трговине људима. 
Сматрам да су жене, посебно 
данас и у тинејџерском добу, 
изложене насиљу и трговини 
белим робљем. Сматрам да свако 
заслужује леп живот па желим да 
свима помогнем да га имају. Знам 
да је посао опасан, али жеља је 
јача од страха.

МИЛИЦА ЂУРИЋ, 2. година 
Музичка школа
Сада учим соло певање, и, 
нормално себе замишљам 
као оперску диву. Славну! И 
свој живот видим кроз светла 
позорнице, кроз раскош и славу. 
Не могу себе да замислим без 
певања и без сцене. Морам да 
признам да одувек маштам да 
певам у Скали и Метрополитен 
опери. Даћу све од себе да 
остварим овај сан. 

ЕМИЛИЈА ТАНАСКОВИЋ, 2. година 
Медицинска школа
Одабраћу неку професију да 
бих радила са децом. Можда 
васпитачица или учитељица. Посао 
је одговоран, али је леп. Колико ћу 
зарађивати није ми много битно. И 
у приватном животу желим пуно 
деце.

ДУЊА МАРКОВИЋ, 3. година 
Гимназија
За десет година бићу 
физиотерапеут. Ако ми се 
посрећи можда у неком 
фудбалском или другом 
спортском клубу. Желим да 
добро зарађујем како бих била 
финансијски независна од мужа. 
Волела бих да имам пуно деце. 
Ја сам јединица и знам како је то 
одрастати сама.

ЈОВАНА ЋУБОВИЋ, 3. година 
Музичка школа 
Планирам да упишем композицију 
на Музичкој академији. Одавно 
имам те амбиције али нисам 
имала храбрости да изразим ту 
своју жељу. Највише ми се допада 
филмска музике. Али ћу сигурно 
писати модерну класичну музику. 
Желим нда оставим свој печат у 
класичној музици . За приватни 
живот потребно ми је још времена 
да бих могла да кажем како ће он 
изгледати.

ТИЈАНА СТОЈАНОВИЋ, 1. година 
Музичка школа
Свирам гитару и сигурно ћу то 
наставити и за десет година, 
али као соло извођач класичне 
музике. Ако будем добар 
извођач могу и да постигнем 
завидну славу, можда и светску. 
Не верујем да могу да зарадим 
пуно пара, али за неки пристојан 
живот сигурно ће бити довљно. 
О свом приватном животу 
још нисам размишљала, има 
времена.

КАТАРИНА СТАНКОВИЋ, 4. година 
Филолошка гимназија
Желим да будем професор 
француског језика. После 
факултета планирам да одем на 
мастер у Париз. Ко зна можда тамо 
и останем?! Вероватно ћу бити 
удата и имати једно дете. Више и 
не желим. Имам три сестре, нас је 
четворо и знам како је то. 

ЈОВАНА ДЕСПОТОВИЋ, 4. година 
Медицинска школа
Мој сан је да радим у медицинској 
лабораторији и желим да будем 
најбоља у том послу. Планирам да 
заједно са три другарице отворимо 
нашу приватну лабораторију. Ваљда 
ћемо добро зарадити. Али није све у 
парама, већ пре свега да помогнемо 
људима. Приватни живот је тек у 
плановима. 
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НИКОЛА АЛЕКСИЋ, 1. година 
Математичка гимназија
Новац ми није важан. Волео бих да 
будем спешан професор математике 
у средњој школи. Можда и професор 
на неком факултету. О будућности 
не размишљам много, мислим да ће 
ствари доћи саме по себи. Обично 
не буде онако како планирамо. Од 
свега ми је најважније да сам здрав.



■ Први дан ван породице је најтужнији, а први месец је најтежи 
■ Подршка родитеља и вршњака кључна за превазилажење 
кризе ■ Старији домци са новајлијама деле и смех и сузе

Шта ћемо јести? Ко ће да нам пере ствари, затегне кревет, 
поспреми собу? Хоћемо ли се уклопити у домски живот, у 
ново одељење нове школе, са непознатим наставницима и 
вршњацима? Колико је времена потребно да се зближимо са 
цимерима, да можемо да им се поверимо кад нас нешто тишти, 
да нас не буде срамота да затражимо раме за плакање? Можда 
би било боље да смо средњу школу уписали у родном месту. 

Али, тамо не постоји Математичка, Филолошка гимназија, 
Дизајнерска, Музичка...  То су питања са којима у дом закораче 
сви прваци средњих школа. 

Није им лако. Обрели су се у непознатом граду. Дан пре 
почетка школске године уселили су се у мале, вишекреветне 
собе и упознали цимере. Сутрадан су сами тражили пут до 
средње школе, а да пре тога никада нису користили градски 
превоз. У учионици их нису сачекала знана лица. А када су се 
вратили са часова прве утиске о разреду, професорима, новим 
другарима, поделили су са породицом, али разговарајући 
телефоном. Тужни, помало уплашени, збуњени нису могли да 
сакрију сузе наши  најмлађи станари  у ћошку собе,  а посебно 
не мајке с оне стране „жице”. 

- Први дан ван породице био је најтужнији. Цимерке су ме 
испратиле до Прве београдске гимназије, чији сам ђак првак. 
Показале су ми где се налази најближа продавница, парк, 
пошта... – каже Адриана Вемиж родом из околине Панчева, сада 
живи у Дому ученика средњих школа „Јелица Миловановић“.

Њени мама и тата нису „паничари”, казала је, распитују се 
о условима у Дому, васпитачима, цимеркама и непрекидно је 
бодре.

- Моје одвајање од породице им пада тешко, али ме охрабрују, 
знају да је то за моје добро – додаје Адриана.

Трокреветну собу дели са Јелисаветом Јовановић из Беле 
Цркве  и Радицом Ђорђевић из Аранђеловца. Оне су трећи 
разред, а ово им је друга година живота у дому. Јелисавета 
похађа Филолошку гимназију, а Радица Фармацеутско-
физиотерапеутску школу.

- И мени је првих дана у дому било тешко. Старије цимерке 
су ми помогле да пребродим кризу. Сад је на мене ред да пружим 
разумевање. Некако је нормално да ми, старији и искуснији, 
будемо благонаклони и пуни разумевања, да се споречкамо - 
добацила је Радица.

Нешто мање ведра лица екипа „Политике“ затекла је  у 
суседној четворокреветној соби.

Милица Жежељ  из Панчева заузела је горњи лежај кревета 
на спрат. На кревету до њеног шћућурила се вршњакиња 
Оливера Симоновић, из Владичиног Хана. Кренуле су први 

разред Математичке гимназије.
- Мало ми је лакше него Ољи. Имам брата близанца у 

згради поред моје и заједно идемо у одељење. Уз то Панчево 
није далеко и прошлог викенда сми ишли кући, а школом смо 
одушевљени. Чека нас много учења, али ту нема ништа лоше - 
прича Милица, а сузе навиру Оливери. Девојчицу на рубу плача 
грли њена васпитачица  Сузана Вукоје. Није јој први пут да теши 
одважне и храбре клинце који су уместо дужег пута одрастања и 
осамостаљивања одабрали пречицу.

- Нека деца лакше, нека теже подносе одвајање из породичног 
гнезда. Муку им донекле олакшава то што имају фиксни телефон 
у соби, па су са родитељима нон-стоп на вези. Најтеже је првих 
месец дана. Сваког викенда одлазе кући. И то је нормално. Како 
време одмиче, ређе посећују родитеље и све више се осећају 
Београђанима. Кад дође крај школске године плачу што се враћају 
кући, у редовима стоје пред канцеларијом директора молећи да 
и у току летњег одмора остану у собама јер имају „неодложна 
посла у центру града” - из искуства наводи васпитачица.

Последњих година установе за смештај и боравак ђака 
отварају врата и за основце који седми и осми разред завршавају 
у Математичкој гимназији.

- Њима је још теже да се навикну на кућни ред и становање 
у дому. Нису припремљени. Мали су, а храбри. Први пут се на 
дуже време одвајају од родитеља са тринаест година, па је мало 
већа адаптивна криза природна и она се превазилази. Друштво 
вршњака ту има важну педагошку улогу. Брже или спорије 
се прилагођавају, али је углавном деци потребно најмање два 
месеца. Многа првих дана остављају утисак да су се без проблема 
прилагодила. Али када стигну оцене и приближи се полугодиште 
онда их у таласима преплави „одложено привикавање”. Схвате 
да се нису снашли из прве. Посебно им тешко падају двојке 
и јединице, јер то су махом одлични ђаци. На слабији успех 
првенствено реагују коментарима „хоћу да мењам школу, идем 
кући, нисам спреман за живот у дому, немам где да учим”. 
Касније прихвате да су тешке речи биле претеране и да су успони 
и падови део образовног и животног пута - појашњава Светлана 
Свешко, психолог дома „Јелица Миловановић“. 

Незнатан број ученика одустане од становања у дому. Од 
стотинак станара исели се двоје до троје, најчешће зато што 
схвате да нису одабрали праву школу, а готово ниједном друштво 
у дому није било разлог  исељавања.

- Прошле године морали смо да испишемо једног ђака из 
установе. Дете је, вероватно у вези са неким здравственим 
поремећајем, имало потребу да докаже да је другачије. Бавило 
се наводно магијом, призивањем духова и ђавола, што другим 
станарима није пријало. Неки су се и уплашили па смо морали да 
се растанемо - прича Милован Павловић, директор дома „Јелица 
Миловановић“. 

     ДРуГи ПиШу О нАмА 
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- Мало ми је лакше него Ољи. Имам брата близанца у 

згради поред моје и заједно идемо у одељење. Уз то Панчево 
није далеко и прошлог викенда сми ишли кући, а школом смо 
одушевљени. Чека нас много учења, али ту нема ништа лоше - 
прича Милица, а сузе навиру Оливери. Девојчицу на рубу плача 
грли њена васпитачица  Сузана Вукоје. Није јој први пут да теши 
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отварају врата и за основце који седми и осми разред завршавају 

- Њима је још теже да се навикну на кућни ред и становање 
у дому. Нису припремљени. Мали су, а храбри. Први пут се на 
дуже време одвајају од родитеља са тринаест година, па је мало 
већа адаптивна криза природна и она се превазилази. Друштво 

одважне и храбре клинце који су уместо дужег пута одрастања и 

- Нека деца лакше, нека теже подносе одвајање из породичног 
гнезда. Муку им донекле олакшава то што имају фиксни телефон 
у соби, па су са родитељима нон-стоп на вези. Најтеже је првих 
месец дана. Сваког викенда одлазе кући. И то је нормално. Како 
време одмиче, ређе посећују родитеље и све више се осећају 
Београђанима. Кад дође крај школске године плачу што се враћају 
кући, у редовима стоје пред канцеларијом директора молећи да 
и у току летњег одмора остану у собама јер имају „неодложна 

- Мало ми је лакше него Ољи. Имам брата близанца у 

одушевљени. Чека нас много учења, али ту нема ништа лоше - 
прича Милица, а сузе навиру Оливери. Девојчицу на рубу плача 
грли њена васпитачица  Сузана Вукоје. Није јој први пут да теши 

Београђанима. Кад дође крај школске године плачу што се враћају 
кући, у редовима стоје пред канцеларијом директора молећи да 
и у току летњег одмора остану у собама јер имају „неодложна 

већа адаптивна криза природна и она се превазилази. Друштво 
вршњака ту има важну педагошку улогу. Брже или спорије 
се прилагођавају, али је углавном деци потребно најмање два 
месеца. Многа првих дана остављају утисак да су се без проблема 
прилагодила. Али када стигну оцене и приближи се полугодиште 
онда их у таласима преплави „одложено привикавање”. Схвате 
да се нису снашли из прве. Посебно им тешко падају двојке 
и јединице, јер то су махом одлични ђаци. На слабији успех 
првенствено реагују коментарима „хоћу да мењам школу, идем 
кући, нисам спреман за живот у дому, немам где да учим”. 
Касније прихвате да су тешке речи биле претеране и да су успони 
и падови део образовног и животног пута - појашњава Светлана 

Незнатан број ученика одустане од становања у дому. Од 
стотинак станара исели се двоје до троје, најчешће зато што 
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већа адаптивна криза природна и она се превазилази. Друштво 
вршњака ту има важну педагошку улогу. Брже или спорије 
се прилагођавају, али је углавном деци потребно најмање два 
месеца. Многа првих дана остављају утисак да су се без проблема 

- Прошле године морали смо да испишемо једног ђака из 
установе. Дете је, вероватно у вези са неким здравственим 
поремећајем, имало потребу да докаже да је другачије. Бавило 
се наводно магијом, призивањем духова и ђавола, што другим 
станарима није пријало. Неки су се и уплашили па смо морали да 
се растанемо - прича Милован Павловић, директор дома „Јелица 

19
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поспреми собу? Хоћемо ли се уклопити у домски живот, у 
ново одељење нове школе, са непознатим наставницима и 
вршњацима? Колико је времена потребно да се зближимо са 
цимерима, да можемо да им се поверимо кад нас нешто тишти, 
да нас не буде срамота да затражимо раме за плакање? Можда 
би било боље да смо средњу школу уписали у родном месту. 

Али, тамо не постоји Математичка, Филолошка гимназија, 
Дизајнерска, Музичка...  То су питања са којима у дом закораче 
сви прваци средњих школа. 

не мајке с оне стране „жице”. 

испратиле до Прве београдске гимназије, чији сам ђак првак. 
Показале су ми где се налази најближа продавница, парк, 
пошта... – каже Адриана Вемиж родом из околине Панчева, сада 
живи у Дому ученика средњих школа „Јелица Миловановић“.

о условима у Дому, васпитачима, цимеркама и непрекидно је 
бодре.

знају да је то за моје добро – додаје Адриана.

Цркве  и Радицом Ђорђевић из Аранђеловца. Оне су трећи 
разред, а ово им је друга година живота у дому. Јелисавета 
похађа Филолошку гимназију, а Радица Фармацеутско-
физиотерапеутску школу.
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Непрегледна равница на северу земље. Простире се 
у Панонској низији. У Војводини живи око два милиона 
становника. Војводину чине Срем, Банат и Бачка, и оно што 
ретко ко зна - мали северни део Мачве. Кад кажем Војводина, 
мислим само на равницу.  Ретко се сетим Фрушке горе и Вршачких 
планина. Познато је да Дунав протиче претежно кроз Војводину. 
Његове притоке су Тиса, Сава и Бегеј, повезане мрежом канала 
за наводњавање, одводњавање и транспорт, за шта служи и канал 
Дунав-Тиса-Дунав.

Име ‘Војводина’ потиче из 1848. године, а од 1945. је у 
службеној употреби. Име има историјско порекло и датира из 
1860. године када је Србима у Хабзбуршкој монархији било 
признато право на војводу и засебну територију.

У већини општина и градова Војводине већинско 
становништво су Срби. Мађари чине већину становништва 
у шест општина на северу Војводине, Словаци чине већину 
становништва у Бачком Петровцу. Војводину у великој мери 
насељавају и Хрвати, Црногорци, Румуни, Роми, Буњевци... 
Има и Македонаца, а у мање етничке скупине спадају 
Украјинци, Немци, Словенци... У службено употреби је шест 
језика.

Становници се разликују и по вероисповести. Срби, 
Црногорци, Румуни, Роми, Македонци и Украјинци су православци, 

Мађари, Хрвати и Буњевци су католици, али има и протестаната, 
муслимана, гркокатолика... 

У Војводини се налазе два научна института, а најстарије 
културне установе су Матица српска и Српско народно позориште. 
У Новом Саду се налази и огранак Српске академије наука и 
уметности- Војвођанска академија наука и уметности. Прво 
фотографско удружење је основано 1901. године. 

Војводина је позната по бројним фестивалима хране, што 
није чудо јер знамо да Војвођани воле да једу. Имају богату 
кухињу. У Војводину се долази и ради лова и риболова. Северну 
српску покрајину посети велики број љубитеља етно и музичких 

фестивала. Последњих година развија се туризам захваљујући 
богатом архитектонском и културном наслеђу. То укључује 
бројне православне манастире, дворце, тврђаве и остатке Римске 
цивилизације. За посетиоце су атрактивни дворци Дунђерских 
или они у којима је живела Марија Терезија. Сирмијум сведочи 
о боравку Римљана на овим просторима. 

СРЕМ је добио име по античком граду Сирмиуму. 
У Срему је Фрушка Гора, њен највиши врх је Црвени 

Чот, у чијој близини је излетиште ‘Летенка’. Фрушка Гора 
је први национални парк у Србији. Планина је прекривена 
ливадама, пашњацима и житним пољима, а на падинама су 
воћњаци и виногради са чувеним винским подрумума. На 
Фрушкој Гори је шеснаест манастира Српске православне 

цркве. Они су задужбине српских владарских породица. На планини 
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или они у којима је живела Марија Терезија. Сирмијум сведочи 
о боравку Римљана на овим просторима. 
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Фрушкој Гори је шеснаест манастира Српске православне 

цркве. Они су задужбине српских владарских породица. На планини 

у Панонској низији. У Војводини живи око два милиона 
становника. Војводину чине Срем, Банат и Бачка, и оно што 
ретко ко зна - мали северни део Мачве. Кад кажем Војводина, 
мислим само на равницу.  Ретко се сетим Фрушке горе и Вршачких 
планина. Познато је да Дунав протиче претежно кроз Војводину. 
Његове притоке су Тиса, Сава и Бегеј, повезане мрежом канала 
за наводњавање, одводњавање и транспорт, за шта служи и канал 
Дунав-Тиса-Дунав.Дунав-Тиса-Дунав.
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признато право на војводу и засебну територију.

У већини општина и градова Војводине већинско 
становништво су Срби. Мађари чине већину становништва 
у шест општина на северу Војводине, Словаци чине већину 
становништва у Бачком Петровцу. Војводину у великој мери 
насељавају и Хрвати, Црногорци, Румуни, Роми, Буњевци... 
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Непрегледна равница на северу земље. Простире се 
у Панонској низији. У Војводини живи око два милиона 
становника. Војводину чине Срем, Банат и Бачка, и оно што 
ретко ко зна - мали северни део Мачве. Кад кажем Војводина, 
мислим само на равницу.  Ретко се сетим Фрушке горе и Вршачких 
планина. Познато је да Дунав протиче претежно кроз Војводину. 

Сва та   равница
мОјА сРБијА: ВОјВОДинА
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фотографско удружење је основано 1901. године. 

није чудо јер знамо да Војвођани воле да једу. Имају богату 
кухињу. У Војводину се долази и ради лова и риболова. Северну 
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фестивала. Последњих година развија се туризам захваљујући 
богатом архитектонском и културном наслеђу. То укључује 
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је и Петроварадинска тврђава коју су на петроварадниској 
стени изградили Аустријанци, на месту где су се налазиле 
средњевековне грађевине. На Фрушкој Гори је изграђено 
четрнаест вештачких језера. Првобитна намена је била 
наводњавање и одбрана од бујица, али данас то је више због 
туризма и риболова.

Сремаци су изузетно поносни на своје славне сународнике. 
Мало ко зна да су у Срему живели Деспоти Вук и Стефан 
Бранковић, Милан Јовановић Батут, утемељивач медицинског 
факултета, песници Захарије Орфелин, Антун Густав Матош, 
сликар Сава Шумановић, редитељ Славко Воркапић и глумица 
Мира Бањац.

БАНАТ је добио име по владарској титули ‘бан’, или по 
историјској покрајини Тамишки Банат. Традиционални симбол 
Баната је лав, који се налази на грбу Војводине.

Банат је некад био мочваран, али када је земљиште исушено 
постало је једно од најплоднијих у Европи. Банат је раван, 
осим на истоку. Вршачке планине горштаци називају малим 
узвишењима, а Војвођани планинаре по њима и омиљено је 
место за излете. Делиблатска пешчара дочарава дух пустиње 
у срцу Баната. Становнике Баната зову Лале. Мало је познато 
да је то због извезене лале на мушкој народној ношњи. Чувени 
су и вицеви о Лали и Соси, који су у причи обавезно мали и 
дебели. Највећи град у Банату је Зрењанин, а административни 
и културни центри су и Панчево, Вршац и Кикинда. 

БАЧКУ још зову житнице Србије и спада међу најважније 
регионе Србије и Војводине. 

У Бачкој се налазе трагови насеља још из каменог доба, 
највише покрај Дунава и Тисе, а најважнија су код Гомбоша, 
Апатина, Аде, Сенте и Титела. Има много трагова из бронзаног 
доба, као и трагова присуства разних народа: Келта, Римљана, 
Хуна, Словена, Германа, Авара. Словени се у Бачкој први пут 
помињу у 6. веку.

Досељавање Срба почело је у 15. веку. Памти Бачка и турски 
зулум и немачку окупацију. Али нећемо пуно о историји. Данас 
овај део Војводине и Србије привлачи велики број посетилаца који 
се заустављају у Новом Саду и Суботици. Нови Сад је посебно 
атрактиван за младе који из целе Европе, а богами и света, долазе 
на Егзит фестивал. У близини Суботице је Палићко језеро, или 
војвођанско море, стари монденски центар са бројним културним 
и забавним догађањима. Неколико километара даље је Лудошко 
језеро, познато по нетакнутој природи. Специфичност Бачке су 
салаши, данас су преуређени у хотеле и ресторане. Заштитни 
знак овог дела српске покрајине су дворци Фантаст и Челарево, 
али пре свега Зобнатица због ергеле коња. Огрешили бисмо се у 
овој причи а да не поменемо и бање Јунаковић и Кањижу.

Исидора Драгичевић
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Јапанци не могу правилно да изговарају српске 
речи, јер је њихово језик слогован што значи да 
сваки сугласник прати самогласник. Тако Јапанци 
кажу на пример трка - торуока, или брзо - бурузо, 
објаснила нам је Милица. 

Једна од “најзастрашујућих” ствари је јапанско 
писмо. Велики је шок за све који желе да га науче, 
јер је оно убедљиво најтеже на свету. У јапанском 
језику користе се три писма. Два су слоговна: 
катакана - мушко писмо, користи се најчешће за 
писање речи страног порекла カタカナ и хирагана 
- такозвано женско писмо, оно даје граматичке 
смернице ひらがな и једно је знаковно канђи 漢
字. Ромаји је условно речено четврто јапанско 
писмо. Оно служи за записивање јапанских речи 
енглеским алфабетом и за писање јапанских имена 
у свету (Каwасаки, Хонда, Митсубиши, Тојота)

Хирагана и катакана садрже по 46 знакова. То 
су оригинална јапанска писма док је канђи дошло 
из Кине. Канђи су компликовани карактери који 
многима задају проблем како својим изгледом И 
начином писања, тако и бројем у којем постоје. Да 
би могли да читамо јапанске новине, потребно је 
да познајемо око 2500 канђија! Свака реч има свој 
карактер. 

БЕСЕДНИШТВО
После II Светског рата Министарство просвете 

Јапана је донело уредбу по којој сваки писмен 
човек мора да зна хирагану, катакану и око 2000 
канђиа. Нашим ђацима најтеже пада учење 
ових карактера, али после извесног времена 
свако развије свој систем учења и меморисања 
карактера. Уствари само треба загрејати столицу. 

После само годину дана учења јапанског 
ученици могу да се споразумевају на овом језику. 
Јапански не припада ни једној групи језика, али 
нама звучи разумљиво. Ако би неки Јапанац полако 
изговарао просте реченице сваки просечан Србин 
би то могао да понови. 

Своје знање ученици Филолошке гимназије 
дугују одличним професоркама. Шансу да га 

покажу имају на такмичењу у говорништву које се 
одржава сваке године под организацијом јапанске 
амбасаде. Стручни жири, сачињен од јапанских 
званичника, на крају беседништва одабере 
најбољег и победника награђује интерактивним 
елекетронским речником. Такмичење представља 
добар начин да се ученици додатно мотивишу за 
учење јапанског језика као и прилика да упознају 
и причају са људима којима је матерњи језик 
–јапански. У Београду постоји и друштво српско-
јапанског пријатељства ЈАИЦА које окупља све 
људе који воле ову егзотичну земљу и њихов језик. 
Милица често проводи слободно време у овом 
удружењу. Јапанска амбасада и ЈАИЦА помажу 
нашим ученицима и студентима који уче јапански. 
Тако је недавно амбасада опремила кабинет за 
јапански језик у Филолошкој гимназији. Сада је то 
последња реч (јапанске) технике. 

За крај Милица је припремила неке основне 
изразе на јапанском које можете лако да научите. 

Конићива - Добар дан
Аишитерујо - Волим те
Аригатоогозаимас - Хвала
Хађи мемаште дозојоро шику онегаишимас- 

Драго ми је штосмо се упознали
Сајонара - Довиђења! 

Милица Ђокић

Енглески језик више није страни језик. Он је 
језик опстанка. Немачки је добродошао, француски 
учи ко мора, италијански ко воли, шпански нам је 
познат из серија, али ретки су они који могу да 
се похвале да знају језик неке далеке егзотичне 
земље. Зато смо се баш изненадили када нам је 
наша колегиница из новинарске секције рекла 
да учи јапански. Више није имала мира од наших 
питања.

Орјентални свет Далеког Истока је увек био 
велика загонетка за мене јер се много разликовао 
од земаља које сам упознала. 

ИГРА ЛЕГО КОЦКИ 
Различита култура, вера, обичаји, језик, храна, 

уопште начин живљења мене су одувек привлачили 
и много сам о томе читала, објашњава нам Милица 
Ђокић разлоге због којих учи јапански. Када сам 
уписала Филолошку гимназију одабрала сам да 
учим јапански. Уствари, можда сам ову гимназију и 
одабрала да бих учила овај егзотичан језик. Први 
сусрет са јапанским језиком имала сам гледајући 
“аниме”, то су јапански цртаћи Наруто, Блич, 
Покемони, Дигимони, који су популарни широм 
света. Док сам слушала јунаке ових цртаћа њихов 
језик ми се чинио као гомила случајно набацаних 
самогласника, изговорених на мелодичан начин. 
Такав утисак је остао и данас. Милица нас је 
изненадила причом да учење јапанског није тешко 
и да га са лакоћом учи. 

Када се човек мало дубље упусти у материју сви 
митови о неком чудном језику падају у воду, каже 
Милица. За разлику од српског, јапанкси нема 
падеже, род, број, личне заменице... Граматика 
јапанског језика је изузетно једноставна, постоје 
основни елементи у реченици који се међусобно 
комбинују на веома логичан начин. Функционише 
као игра са лего коцкицама.

Фонетика такође не задаје проблеме. Сви 
гласови у јапанском постоје и у нашем језику 
тако да практично ако би неки Јапанац говорио 
довољно споро могли бисмо ћирилицом да 
запишемо шта је рекао. 

НАЈТЕЖЕ ПИСМО
Велика јој је помоћ лекторка из Јапана, Наја 

Јошие, са којом ученици Филолошке гимназије 
имају часове једном недељно. То је ефикасан 
начин да се упознају и са језиком и са културом 
Јапана. Госпођа Јошие је однедавно почела да учи 
српски језик. Њој је теже него нама. Ми можемо 
правилно да изговоримо сваку јапанску реч, али 

Јапански се пише 
ћирилицом

КАКО сАм ОДлуЧилА ДА 

    уЧим јАПАнсКи језиК

22 2322 23

НАПИШИТЕ ИМЕ НА ЈАПАНСКОМ

Подели своје име на слогове и пронађи све 

канђије који имају такво читање. Нпр. Марко 

је реч која не постоји у јапанском језику али 

постоје слогови МА-РУ и КО. 



      ВиРТуелне ШКОле ПРАВилА зА усПеШнО уЧеЊе
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����� ��� ���� УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
Учење је познато као напорно и исцрпљујуће, ђаци га најчешће 

избегавају или на силу уче, што не доноси никакав успех и тако научено 
градиво се веома брзо заборавља, па се и само учење претвара у 
губљење времена. Али, оно може бити лако и занимљиво, уз добру 
организацију и уз мало креативности!

1. Прво правило је: МЕСТО УЧЕЊА. Веома је важно да пронађете 
неки свој кутак, радну просторију, сто за којим УВЕК учите. Ово 
вам олакшава стварање радне навике. Самим тим, чим уђете 
у ту просторију, она вас подстиче на учење.

2. Исто тако важно је одредити и идеално ВРЕМЕ ЗА УЧЕЊЕ.То 
је индивидуално. Процените у које доба дана имате највећу 
концентрацију и тада стално учите. Уколико се навикнете да 
учите у исто време сваког дана, учење ће бити много брже и 
ефикасније. 

3. Следеће правило је: УВИД У ЦЕЛИНУ. На самом почетку веома је 
ефикасно прочитати једном целу лекцију, а затим је анализирати, 
односно учити по деловима. Изузетно је важно да док учите одређени 
део градива имате све време увид у целину, како се не бисте изгубили 
у ономе што учите. Ово се постиже кратким прегледом градива или 
само прегледом садржаја. 

4. Након наученог градива, научно је доказано да се запамти општи 
утисак, суштина и истакнути детаљи. Дакле, онда би четврто правило било: 
ОСМИШЉАВАЊЕ. Оно подразумева да се размишља о ономе што се учи, 
затим се повезују појмови, чињенице, упоређују се, изводи се закључак. 
Дакле, кључно је РАЗМИШЉАТИ о ономе што се учи, а не учити напамет. 
Веома је корисно издвојити најважније идеје и неке истакнуте детаље, а затим 
од њих направити своје примере (уколико су шаљиви или се римују, савршено ћете их запамтити).

5. Пето правило је: АКТИВНО УЧЕЊЕ. Много је учење успешније ако сте активни и креативни док учите. 
То подразумева да увек оно што прочитате повезујете са својим искуством, постављате себи одређена 
питања или задатке на тему коју обрађујете. Добро је увек имати своју скицу градива, написану по 
тезама, тако да увек можете да се подсетите. Често је веома корисно направити свој цртеж градива јер 
се слика брже запамти и дуже се задржава у нашем сећању. Слика не треба да буде комплексна, већ 
једноставна, најбоље у боји. Није важно умете ли да цртате или не, суштина је да сами направите своје 
мапе ума. (више о овоме наћи ћете у књизи Мапе ума, Тонија Бузана)

6. Битна је и ВРЕМЕНСКА РАСПОДЕЛА УЧЕЊА. Много ћете ефикасније научити неколико лекција за које 
је потребно одређено време ако их расподелите на два или више дана у зависности од тога колико 
имате градива да припремите. Далеко је лакше учити два дана по три сата дневно, него један дан 6 
сати. После сваких 45 минута, до сат времена направите паузу од 5-10 минута.

7. ПРЕСЛИШАВАЊЕ. Много је боље преслишавати се после сваког учења, него само пасивно читати 
текст. Преслишавање омогућава да проверите колико сте добро разумели текст и самим тим га још 
боље утврђујете и памтите. Врсте преслишавања: наглас својим речима, наглас дословно (али не без 
размишљања), у себи, или писмено. Одредите које вам највише одговара и почните да га примењујете.С 
преслишавањем треба почети рано, али не сувише рано јер онда то већ постаје нагађање. Такође, 
добро је и преслишавати се након краћих целина, а затим на крају пређеног целокупног градива. 

8. ПОДВЛАЧЕЊЕ. Не треба подвлачити сувишне, непотребне ствари.Подвлаче се само главне идеје, 
стручни термини и неки важнији детаљи. Не треба подвлачити читаве реченице, већ само кључне 
речи или фразе.Често је корисно подвлачити у више боја.

9. Уколико је могуће, много је ефикасније РЕДОВНО УЧЕЊЕ. Ако се учи кампањски, већина тако брзо 
научених информација се заборави ускоро. 

Припремила: Нела Чуле

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
Школа по свачијем укусу! Школа за разбибригу, 

школа за будућност; просто речено: школа у коју 
бисмо радо ишли. Тамо ћемо бити задовољни и 
срећни. Нећемо више кукати и говорити: “Јој, 
једва чекам да идем кући”, “Јој, кад ће више да 
звони”, “Јој, како смарају”. Не! Из ове школе не 
бисте пожелели да изађете. Тако најављују 
да ће изгледати школе у будућности. Звучи 
занимљиво!

КАО НА ФИЛМУ
Модерне школе, какве нас чекају у будућности 

до сада смо могли да видимо само у  футуристичких 
филмова. На филмској траци су оне често приказане 
по истом моделу. Велике и лепе зграде са веома 
модерном опремом, апсолутно компјутеризоване, 
са еколошки уређеним амбијентом  и, наравно, пуне  
срећних и задовољних ђака.

Углавном тако замишљамо школе у будућности. 
Школе су закорачиле у виртуелну димензију! 

Виртуелна школа је релативно нови модел, али 
и веома популаран. Преко интернета сада може да 
се заврши не само школа него и факултет. Наравно, 
сада сте ви помислили да ће виртуелна школа у 
Србију доћи у наредном веку. Али, преварили сте 
се. Код нас већ увелико можете да студирате преко 
интернета. Студије на даљину први је понудио 
Мегатренд универзитет.  

Студенти стичу знања  у статусу истоветном 
са статусом редовних студената. То значи да они 
имају исте планове, програме, испите, дипломе, 
као и студенти који редовно долазе на наставу. 
Једна анализа је показала да студенти «на даљину» 
имају просечне оцене које су изнад одговарајућих 
просечних оцена класичних студената.

У анонимно спроведеној анкети, студенти су  
оценили виртуелни факултет просечном оценом 9,1 
при чему су користили уобичајену академску скалу 
од 5 до 10.

 УЧЕЊЕ КОД КУЋЕ
За ове школе није важна старосна граница. 

Занимљиво је да не морате сваког дана да похађате 
наставу или предавања на факултету. 

 Можете сами да одаберете место и време 
студија;

да студирате од куће, из радног  простора, из 
суседства, из иностранства,

Студенти могу да организују своја предавања 
сами тако што их уклапају у свој распоред. И могу  
да уче када желе, било ког дана, викендом, ујутру, 
увече, ноћу; да уче сопственом динамиком. Важно је 
само да имају комјутер. Овакав тип револуционалног 
школства помера све границе и баријере којима 
је ограничено традиционално школство. То је 
можда и највећа предност виртуелног школства. 
Студирање из куће све је популарније, за сада,  међу 
запосленим људима који на овај начин не морају 
да дају отказ у фирми да би се даље усвршавали и 
школовали. Вуртуелно школство није популарно 
само међу запосленима и људима који живе на 
удаљеним местима, већ и међу онима који немају 
довољно новца за регулано школовање, јер, како 
се испоставило, виртуелне школе знатно смањују 
трошкове школовања.

СОЦИЈАЛНА ИНТЕРАКЦИЈА
 Зато је овакав начин школовања јако примамљив, 

јер било где на планети да се налазите можете да 
похађате и најудаљеније школе и то  врло јефтино. 
Школовање, у том случају, ни на који начин не 
ремети ваш уобичајен начин живота. 

 Многи људи верују да виртуелне школе не могу 
у потпуности да замене традиционално школство. 
Многи аргументи полазе од тога да је социјална 
интеракција један од најважнијих делова школства. 
Свакодневна комуникација са вршњацима је 
есенцијални део одрастања. Данашње школе су 
најприроднији начин да се омогући нормална 
друштвена средина за одрастање деце, упозоравају 
психолози.   

 Виртуелне школе, бар за сада,  не треба 
посматрати као нешто што ће заменити постојеће 
традиционалне, већ као помоћ у учењу.

Милица Ђокић



слова. Често сам заједно цртала и писала. 
■ О чему пишеш?
- О стварима о којима размишљам, покушавам да 
им дам поетску димензију не би ли их ублажила 
у реалности. Романтизујем однос са стварношћу 
да могу да оправдам ствари које се дешавају, што 
споља, што у мени. Кад не би било уметности, 
стварност би била неподношљива.
■ Одакле инспирација?
- Живот као такав.
■ Неке од твојих песама имају музичку пратњу. По 
чему се и колико оне разликују од оних у збиркама? 
Да ли имаш другачији приступ када пишеш?
- Кад пишем за музику, инспирише ме музика сама, 
и трудим се да речи и идеје уклопим у њу. Ове 
остале имају неку мање дисцилиновану метрику и 
произвољнија решења.
■ Твоје песме често имају форму обраћања некоме. 
Коме се обраћаш?
- Неком важном. Неком коме ћу се увек обраћати 
чуо он то или не.
■ Да ли ти је битно да то што пишеш до некога 
дође, некога додирне?
- Кад пишем, само размишљам о особи којој се 
обраћам или о ситуацији коју обрађујем, као и о 
речима самим и о атмосфери коју бих да створим. 
Ништа друго ме не занима. У прилог тој тврдњи иде 
чињеница да се некада бламирам због превише 
огољености, али ја просто нисам довољно добар 
писац да могу да се издвојим из себе. Кад стварају, 
добри уметници су прво уметници па људи, а ја то 
нисам. Ту се увек поставља питање да ли је превише 
лична уметност довољно велика уметност, али 
кога брига за то. Увек ће се наћи нека будала да 
процењује, али ја се не бавим том врстом критике 
и анализе, јер не мислим да то икоме помаже, сем 
да се неко прави паметан. Добро је све то у својој 
књизи „Карактерологија Југословена“ описао 
Владимир Дворниковић говорећи да је Југословен 
рођени критичар, и да радиност и критичност стоје 
у обрнутој пропорцији. И још: „Комотном критиком 
спасава се илузија о сопственој генијалности; 
напорним радом и продуктивношћу човек се само 
извргава туђој критици.“ 
Ето, ја бар своје фрустрације решавам стварањем, 
а не критиковањем. Можда није нешто, али свакако 
нема зла у томе. 
Али ако оно што стварам додирне некога, ја сам 
искрено изненађена, срећна и дирнута. Мени је 
уметност која ме је дотицала мењала живот. Ако 
оно што створим икоме промени дан, оно дете с 
почетка интервјуа је остварило своје снове.
■ Зна се да пишеш роман. Докле је то дошло?
- Дошло је до тога да се преиспитујем има ли мојој 

лењости краја, до тога да смишљам стратегију како 
да прекинем прокрастинацију и одлагање живота 
уопште. Писање романа је за стрпљиве људе и за 
озбиљне усамљенике, нестрпљиви пишу песме, а 
лењи и нестрпљиви морају на рехабилитацију. 
■ Шта те мотивише, не да да одустанеш?
- Нешто у организму што је ту откад знам за себе. И 
тај неко коме ћу се заувек обраћати.

Mилица Јевђенијевић

Увек ме заболи глава кад помислим на то шта 
се код нас чита. Погледам листе најпродаванијих 
књига и видим ко све себе назива писцем, или  
списатељицом – то је потресно. А онда се окренем 
и видим да то није случај само код нас, него да 
лако штиво воле свуда у свету. Зашто би ико своје 
„драгоцено време“ трошио на нешто за шта треба 
имало покренути мождане вијуге? 

Рачунајући на то, издавачке куће није брига за 
квалитет, већ за зараду. Све што има квалитета је као 
бисер дубоко у блату и права је срећа до тога доћи. 
Но, ако се потрудите.

Нешто од онога што је мене одушевило у 
последње време, а да се кладимо да тај бисер још 
скоро нико од вас сам није ископао, јесте поезија 
Оље Лакићевић, која је познатија као певач групе 
„Аутопарк“ Искрено, топло, храбро, дивно, велико. 

■ Написала си две збирке поезије. Прва је издата, 
друга је на интернету, зашто?
- Немам снаге да вучем издаваче за рукав. За прву 
збирку су ми рекли да се то ионако не чита. Што не 
мислим да је проблем у мени. 
■ Позната је прича да су многе издавачке куће 
одбиле да објаве роман који је касније добио НИН-
ову награду („Бернардијева соба“, Слободан Тишма). 
Како би описала издаваштво код нас?
- Као и већину ствари код нас. Углавном велики мрак, 
јер све је у сенци политике. Свака неуспешна држава 
прво елиминише културу, будући да културни 
развој утиче на развој свести и емотивног бића 
код људи. Мали издавачи покушавају да прогурају 
неке озбиљније, дубље вредности међу грађанство, 
али као прво, овде је толико мало конзумената 
културе (мада ни у свету није баш на првом месту), 
а затим, држава даје све од себе да убије све што 
је ван главног тока, све што заправо подстиче на 
размишљање, што развија високоиндивидуалну 
критичку, културну и социјалну свест.
■ Откад пишеш?
- Откад знам за себе. Имам сачуване песме које сам 
писала у периоду кад још нисам знала најбоље сва 

Нестрпљиви 
пишу песме

ОГЊенКА лАКиЋеВиЋ: 

   музиЧАР с ПОеТсКОм ДимензијОм
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Жеља
Замисли зелене коње 
и нараџасто море.
Иза мора леже ватрене планине
и крилати људи.
Они славе сунце и небо
и вечне зоре.
Замисли звук ветра и
све за чиме ти душа жуди.
Пожели да те чека тамо
пламено и дивље срце неко.
Пожели снажно, тај свет није далеко.
Удаљен је једну жељу само.

Сан
Пробуди ме твој глас,
након бесане ноћи дуге,
загрлим те, најзад срећан,
јер сан је био мрачан и пун туге.
И пада у сну зид што је био,
од дрвета, земље и времена,
зид између светова сам снио,
што дели нас и стоји чвршће од камена
и плач га не нагриза,
сада си поред мене, осећам топлоту твог образа,
пробудиш ме, отераш кошмарне сене.
Пробудиш ме, прослављамо заједно живот
и сви су срећни око нас,
и свака суза из сна нестала је,
плачно нарицање престало је и наступа час
кад нема више бриге и сви су уз тебе
пробудиш ме, држиш ме чврсто уз себе
и молим да не пустиш да будем сам,
макар још мало, макар још један дан.
Пробудим се, све је био само сан.

Милош Русимовић
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Цртежи: Нина Пухар

Корак ка себи
Ова светлост у мојим очима
шири таму -
можда је са друге стране,
можда поред мене.
Када је оставе саму,
и дан и ноћ у једну реч стану.

Свећа
Тај глас је далеко;
чују се само - кораци.
Рука руци,
руке деци.
Знам, дно је близу;
виде се само - зраци.

Сан
Када искључим светло, 
прозори постају огледало. 
Ноћ гледа у таму, а тама у ноћ. 
У тренутку када се њихове очи 
заиста сретну, 
схватају да су једно. 
Почиње сан.
Очи виде само сан,
планетарни сан око нас и у нама.
Сан је светлост, сан је тама -
како човек зна да је будан?

Јована Ћубовић



Познавала сам једну девојку. Мислила сам да је посебна. 
Сви у мом животу су знали за њу. Они који ми значе, и они 
пролазни.

Знали су за пламен у коси, помало крив, птичји нос и 
шљампаве панталоне. Ја сам мислила да знам више од тога. 
Душу. Мислила сам да ми значи нешто, и да ја значим њој. 
Смешно је како боли кад схватиш да на нешто немаш утицај. 
И да то не утиче на тебе. Да они са којима си се смејала, 
плакала и правила глупости постају пролазни. Да знаш да 
вас деле само три сата пута, али и три океана и бујица речи 
које никад нећеш рећи. Да вас дели једна порука, коју нећеш 
послати.

Можда она још значи нешто? Зашто бих иначе писала 
о њој? Смешно је како боли кад мислите да сте некоме 
пријатељ, а он вас више не види тако. Кад желите да 
помогнете, трудите се, али евентуално одустанете - па не 
можете заувек јурити некога, мислећи да помажете, а заправо 
му само стojите на путу. Верујем да јој ово што пишем не би 
значило. Ни ја, много је времена прошло. Мислила сам да 
помажем. Желела сам да тако буде. Али моје речи су само 
летеле у празно, одбијале се и болеле. Она је нашла оно за 
шта је мислила да је њена срећа. Ја и даље не мислим да је 
то оно право за њу, али ко зна? Живот је чудан.

Гризем се и сад, верујем да бих могла нешто да урадим. 
Или да сам могла. И да би требало да јој се јавим. Али просто 
не знам шта бих рекла. Желим је и не желим у свом животу. 
Јесам ли због тога лоша особа? Да, свима причам да ме не 
занима ни она, ни њена срећа, ни њен живот сада. Верујем 
да ни њу не занимам ја, па желим да останем хладна. Али 
све што чујем о њој, пецне ме мало, и не знам да ли да се 
радујем, или да будем тужна. Зато што мислим да је могла 
боље, о толико боље! Али не знам како се она осећа поводом 
тога, тако да се углавном држим добре старе огорчености. И 
сарказма, то увек помаже! Нисам ја лоша особа, само слаба. 
Много се преиспитујем, и углавном на знам шта желим. Да 
сам јача, можда би било другачије, лакше.

Али све, и свако, се ломи једном. Она се ломила, и ломи 
се и сада. И ја се ломим, два пут сам се сломила овог лета, 
али шта сада? Не можемо заувек остати сломљени! Ја се 
одржавам на разне начине- пишем, пустим музику, и онда 
туга и бес истеку. Или само постојим у једном загрљају, 
куцам у њему, том загрљају што би обухватио и смрвио цео 
свет, што и јесте цео свет! И нико не зна кад плачем, и не сме 
да зна. Зашто? Нисам сигурна. Можда зато што се плашим, 
или што сам лажов. Убеђујем себе да се ништа не мења, али 
ништа није исто. Сад није ни важно, зато што ово није и 
јесте прича о мени.

Понекад задрхтим кад спазим пламен нечије косе, 
погоди ме муња стида. Позвала бих је, питала шта ради, 
али како, како?! Можда зато и пишем ово. Да се охрабрим, 
или покајем? Не знам ни ја. Али пишем вама, и себи, и њој. 
Целом свету, што стане у један загрљај, свему изгубљеном, 
онима што ће вам увек недостајати. Пишем да избацим ову 
горчину што ми трује ноћи и језик, да је пустим из себе к’о 
што су некад пуштали крв, и да оздравим. И можда једном, 
кад одбацим сујету, прогутам кукавичлук, можда и окренем 
тај проклети број, или више њих, и покушам да поправим 
тај део свог света што ми не да мира.

Да могуКреативна блокада
С. ми је писала пре неколико дана. У почетку сам 
мислио да лудим, и пар пута проверио, али не, писмо је 
сваки пут било ту. Кратко, али ипак довољно да схватим 
шта то она жели од мене. Срамота ме је да признам, али 
нисам јој одговорио. А и шта бих јој рекао? ‘Опрости, 
али заиста презирем људе, и нимало те не разумем. Не 
саосећем са тобом. Волим само себе и свууу ову дрогу!’ 
Ах, па то никако не би ваљало. Такав став ме је и довео 
овде. Но, да не дужим, иначе ћу потпуно заборавити, 
или бар док се не онесвестим, ево и њеног писма!
Драги...
Сањала сам те синоћ. Дошао си ненадано и променио 
моју стварност. Већ данима нисам размишљала о теби, 
и било ми је лепо. Но, почињем да верујем. Верујем 
да ће ова рупа у грудима зарасти, и да нећу увек бити 
утвара, сенка онога што бих могла бити. Почињем да 
испуњавам простор око себе, да бих од њега направила 
дом, у нади да ћу упити његову енергију. Себично ћу 
је чувати, само за себе! Као прашњаве књиге, уредно 
сложену одећу и моје боје.
Сањам. Много, сваке ноћи сањам. Постаје стварно, и 
плаши ме. Повремено се осетим као да сам у акваријуму. 
Изложена и избезумљена. Као тупава рибица, кратког 
памћења и заблентављеног погледа, која само безгласно 
отвара уста. Више не разумем звук.’Оur love will never 
die... Well, hаhаhа!’.
Шта ако смо заиста духови? Онда нећемо видети једно 
друго. Нећемо осетити ништа. Проћи ћеш кроз мене, и 
ја више нећу бити она што сам била.
Волим те. Мислићу на тебе. 
С. 
Ах, жар љубави. И заиста како бих јој одговорио? 
Никако, и одговора неће ни бити. Кад оздравим, ако 
оздравим, нећу је тражити. Можда некад, када прођу 
године, и све ране зацеле, одем до града и затекнем је 
поред неког другог мушкарца, са двоје, троје прекрасне 
деце, срећну. Нећу је поздравити, не бих кварио такву 
идилу, али срце ће ми бити пуно. Мислим да ћу лећи 
сада. Надам се да ћу спавати дуго, и без снова.

Сан без снова
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Данас сам се запитао јесам ли превише срећан. Покушавао сам, нећу лагати, да прецртам некакав ‘грозоморни’ 
призор са лондонских улица. Био је то графит. Представљао је две јадне, деформисане главе, заробљене у вечитом 
вриску. Није ми полазило за руком, никако, мада сам свестан да имам довољно вештине за то. И тада, ни од куд, долетело 
је то питање: ‘Нисам ли можда превише срећан?’

Истина је да имам разлога да будем несрећан, и због тога понекад плачем, оне горке сузе немоћи. Али са друге 
стране, толико сам срећан, да углавном не мислим о томе колико сам несрећан. О разлозима своје несреће мислим док 
ме свакакав свет гура у превозу, кад својим најувређенијим гласом пиште: ‘Можете ли се померити још мало напред, 
побогу!?’, а они толико угрожавају мој лични простор да не могу ни да дишем. Багра. О томе мислим и док по сат 
времена чекам аутобус, а багра дахће, ‘Ох, шта је са овим превозом’, дебеле бабе у бундама искоса погледавају на мене, 
а на станицу пристиже још, још и још људи! Одакле тол’ки људи?

Питам се понекад зашто ми се гаде мрави, та вредна бића, али никад се нисам питао да ли сам превише срећан. А 
да није отуд ова блокада? Ево, и то признајем- имам креативну блокаду. И мучи ме то, страшно, а не знам ни откуд, ни 
зашто. Али ето, несрећан сам док седим на часу, а професорка ми маљем сабија речи у лобању, а опет седим крај Ње 
и смејемо се, питамо се ‘Шта кад би се овај час наставио до вечности, шта ако би то била наша казна? Шта ако би се 
предавање понављало, изнова и изнова, сваки пут кад се заврши?’. Шта ако би то била наша казна? Смејемо се као луди, 
а ја се чудим томе колико је лепа.

Сјајно је бити крај Ње, слушати је како прича, грлити је кад је тужна, плакати са њом. Ма, боговски је пустити је да 
ми милује косу, па да је следећег дана ошиша, обећати јој да ћу певати за Њу, а не испунити обећање, зато што ето - пред 
Њом ти се срце скупи, и дрхтиш као дечак, а не знаш ни што, и плакао би од среће, толико ти је срце пуно. Кад читам или 
угледам нешто занимљиво, прво помислим на Њу, и одмах јој јавим. И зашто онда не дозволити себи то? Зашто да , баш 
ја, не будем превише срећан? Можда то није достојно ‘мог краљевског мене’, мислим се ја. Али ко је онда то заслужио? 
Радио сам ја за ово, него шта! И мислим вам се ја тако, мислим, све док ми звук аутомобилске сирене није запарао уши, 
натерао ми срце да поскочи, а мене да пређем улицу, нагрдим у себи возача који је већ отперјао, и заборавим на кратко 
и мраве, и Лондон, и себе и Њу. 

Приче: Исидора Драгичевић
Цртеж: Нина Пухар



Италија је, без сумње, једна од најпопуларнијих 
туристичких дестинација, и то са разлогом, јер садржи 

много историје, од антике, преко средњег века до хуманизма 
и ренесансе. Сваки од тих фрагмената историје променио је 
Италију на неки начин, можда у том тренутку неприметно, 
али трајно и са последицама по сваки народ који је икада 
живео на њеном тлу.

Пут до Трста је био јако кратак, јер Лидо ди Језоло, где 
смо били смештени, седи на самој обали Јадрана. Изашавши 
из аутобуса, пред нама се уздизао главни трг, зграде које ни по 
ком стандарду нису биле небодери, али ипак импресивне због 
архитектуре која је, по речима нашег водича Мирка, студента 
Филолошког факултета, у време када је настала, током периода 
Барока, била иновативна. Како се моје интересовање за историју 
протеже скоро до слепог фанатизма, видео сам две грађевине 
које као да нису припадале ту: храм посвећен Пантеону, са 
именом војсковође Агрипе урезаним у фриз, и рељефом на 
коме је била приказана борба Римљана и варварског племена, 
вероватно Венета, који су у периоду пре Римљана насељавали 
ово подручје. Зграда која је била још више упадљива, ако 
је то икако било могуће, била је православа црква Св. 
Спиридона. Завршена у другој половини деветнаестог века, 
она је служила касније као модел за храм Св. Саве, али била 
је пропорционално мања.

Трст није тако популаран као туристички центар, али 
то не значи да га не треба посетити. Напротив, јер садржи 
локалитете који датирају још од трећег миленијума пре нове 
ере. Град су у другом веку пре нове ере заузели Римљани 
од племена које се звали Карни. Од тада, постаје важан 
трговачки центар. Био је излаз на море многим државама 
које су се отимале око њега. Дубровник, Млетачка република 
и Мађарка (касније Хабсбуршка монархија), све су хтеле 
приступ Јадрану. Остао је у саставу Аустро-Угарске до 1918, 
а тада почиње најбурнији део историје града, јер је свака 
држава која се налазила близу града хтела да га има у својим 
границама. Версајским уговором припао је Италији, и поред 
великог процента српског и хрватског становништва које је 
тамо живело. 

Трст је баш онај град који одоварам просечном туристи 
коме је буџет мало тесан. На тргу, који је само срце града, 
одвија се свакодневни живот у свим аспектима – од куповине, 
до спорта. Цене оброка и кафе су високе. Јефтиније је ван 
центра, али саветујем да никада не идете по тим улицама 
ноћу, а и ако идете, чувајте новчаник. Нарочито ако идете до 
дворца Мирамаре. 

Још мало смо разгледали град па смо отшли да пробамо ту 
свуда хваљену италијанску пицу. Нисам смео да погледам у 
комадић папирне траке који нам је конобар донео. У Србији 
праве много бољу пицу, констатовали смо. Било како било, 
у Лидо ди Језоло смо се вратили изнурени, од влажног 

ваздуха и високе температуре.
Остатак дана смо провели пливајући у невероватно хладном 

мору. Следили смо се. 
Следећа у плану била је Венеција, до које је пут трајао 

невероватно кратко, једном транспортном галијом, са које је 
поглед био прелеп чак и кад сте просто гледали у море. И, ево 
нас на тргу Св. Марка. Статистика каже да је Венеција један од 
најпосећенијих градова у Италији, и већина градске економије 
зависи баш од тога. Има споменике културе који су јединствени 
и од неизоставне важности за еворпску културу. Венеција је 
један од оних градова где одете на пет дана, проведете цео дан 
напољу, и опет не стигнете да видите све.

Историјски гледано, Венеција је добила име по Венетима, 
племену непознатог порекла (верује се да су претече Словена) 
које је населило северну Италију негде крајем праисторије. 
Сам положај града је на мочварном тлу, стога је развој 
морао да сачека средњи век. Ускоро, Венеција постаје чисто 
трговачки град, са великом флотом и најамничком војском. 
Током шеснаестог века, Венција постаје један од најбогатијих 
градова, и држи монопол над Средоземљем преко Крита.
Током покрета за уједињење Италије, Венеција је била један 
од последњих припојених градова. Данас, Венеција је један 
од највећих туристичких центара у Италији, после Рима и 
Фиренце.

Град је неформало подељен на два дела реком Бренте. 
Један део је намењен забави сваке врсте, и садржи продавнице 
најразличитих типова производа, од златних маски, преко 
дрвених „Харли Дејвидсона“, до сваке врсте слаткиша.

Други део је рај за љубитеље историје, уметности и 
архитектуре. Највећа знаменитост која постоји је свакако 
трг Светог Марка, са сатним торњем који насељавају питоми 
голубови, који су предмет једне легенде везане за њеног тада 
чувеног архитекту, Ђорђа Масарија. На Дуждовој палати се 
још увек налазе легендарна четири коња, узета као ратни плен 
из несрећног похода на Византију, 1204. Обилазили смо музеје 
надреализма, капеле, цркве, све евидентирајући дигиталним 
фото-апаратима. Посебно нас је привукла нека гужва, па се 
из радозналости попех на средину највећег моста Венеције, 
где су се људи окупили, очигледно чекајући да неко прође. 
Пошто Италијани нису високи, имао сам одличан видик кад 
је један омањи брод прошао, праћен другим. Унутар куполе од 
непробојног стакла, стајала је фигура у црвено-белој одори, 
са белом капицом на глави. Бенедикт XVI се смејао и махао 
публици. Окупљена маса је вриштала и махала у некој врсти 
транса. 

Узбудљиво и незаборавно. Да се памти и препричава. 
Нисам био једини који се тако осећао. Имаћу шта да причам 
унуцима.

Марко Чајковић

    зАПис сА еКсКуРзије

             иТАлијА
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много историје, од антике, преко средњег века до хуманизма 
и ренесансе. Сваки од тих фрагмената историје променио је 
Италију на неки начин, можда у том тренутку неприметно, 
али трајно и са последицама по сваки народ који је икада 
живео на њеном тлу.

Пут до Трста је био јако кратак, јер Лидо ди Језоло, где 
смо били смештени, седи на самој обали Јадрана. Изашавши 
из аутобуса, пред нама се уздизао главни трг, зграде које ни по 
ком стандарду нису биле небодери, али ипак импресивне због 
архитектуре која је, по речима нашег водича Мирка, студента 
Филолошког факултета, у време када је настала, током периода Филолошког факултета, у време када је настала, током периода 
Барока, била иновативна. Како се моје интересовање за историју 
протеже скоро до слепог фанатизма, видео сам две грађевине 
које као да нису припадале ту: храм посвећен Пантеону, са 
именом војсковође Агрипе урезаним у фриз, и рељефом на 
коме је била приказана борба Римљана и варварског племена, 
вероватно Венета, који су у периоду пре Римљана насељавали 
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је то икако било могуће, била је православа црква Св. 
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центра, али саветујем да никада не идете по тим улицама 
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је пропорционално мања.

то не значи да га не треба посетити. Напротив, јер садржи 
локалитете који датирају још од трећег миленијума пре нове 
ере. Град су у другом веку пре нове ере заузели Римљани 
од племена које се звали Карни. Од тада, постаје важан 
трговачки центар. Био је излаз на море многим државама 
које су се отимале око њега. Дубровник, Млетачка република 
и Мађарка (касније Хабсбуршка монархија), све су хтеле 
приступ Јадрану. Остао је у саставу Аустро-Угарске до 1918, 
а тада почиње најбурнији део историје града, јер је свака 
држава која се налазила близу града хтела да га има у својим 
границама. Версајским уговором припао је Италији, и поред 

је пропорционално мања.

то не значи да га не треба посетити. Напротив, јер садржи 

границама. Версајским уговором припао је Италији, и поред 
великог процента српског и хрватског становништва које је 
тамо живело. 

чувеног архитекту, Ђорђа Масарија. На Дуждовој палати се 
још увек налазе легендарна четири коња, узета као ратни плен 
из несрећног похода на Византију, 1204. Обилазили смо музеје 
надреализма, капеле, цркве, све евидентирајући дигиталним 
из несрећног похода на Византију, 1204. Обилазили смо музеје 
надреализма, капеле, цркве, све евидентирајући дигиталним 

Следећа у плану била је Венеција, до које је пут трајао 
невероватно кратко, једном транспортном галијом, са које је 
поглед био прелеп чак и кад сте просто гледали у море. И, ево 
нас на тргу Св. Марка. Статистика каже да је Венеција један од 
најпосећенијих градова у Италији, и већина градске економије 
зависи баш од тога. Има споменике културе који су јединствени 
и од неизоставне важности за еворпску културу. Венеција је 
један од оних градова где одете на пет дана, проведете цео дан 

2232 2333

Пуни утисака  и  празних новчаника



22 2334 35

Од средњег века, људи пишу книге из различитих разлога 
и побуда: како би сачували истину (или је креирали), 

надахнули, утешили, просветлили, инспирисали, заинтригирали 
или ужаснули своје савременике, али и будуће генерације. Наш 
чувени нобеловац Иво Андрић је једном рекао да „остати 
равнодушан према књизи значи лакомислено осиромашити 
свој живот”. То је био повод да завиримо у листу најчитанијих 
књига које су милиони људи широм света препознали као 
најквалитетније или најинспиративније. На тој листи је и моја 
омиљена књига „Господар прстенова”. Ако књигу још нисте 
прочитали, мој савет вам је да књигу одмах узмете у своје руке 
или бар погледате филм. Може и једно и друго. А за оне који 
обожавају „Господаре прстенова” ево нешто из живота творца 
ове књиге. 

Џон Толкин је рођен 1892. у Блумфонтејну, у садашњој 
Јузноафричкој Републици. Отац му је био банкар, а мајка, 
Мејбел, домаћица. Када му је било три године, са мајком и 
млађим братом одлази на одмор у Енглеску. Ту су и остали 
да живе, након што му је отац умро. Неко време су живели 
са Мејбелиним  родитељима, али су убрзо отишли на село. 
Као дете, Толкин је често лутао, и неки од сеоских предела 
инспирисали су га да направи исте у свом свету. Баг Енд, дом 
Багинсових, добио је име по фарми Толкинове тетке.

Када му је било дванаест година, умрла му је и мајка. Дечаке 
је усвојио католички свестеник Френсис Морган. Захваљујуци 
Моргану, Толкин је имао прилику да се школује. У току 
школовања упознао је своју будућу жену Едит, која је послужила 
као модел за Лутијену, ‘најлепше дете од свих’ (Силмарилион). 
Пошто је Едит била протестанткиња, отац Морган је Толкину 
забранио било какав контакт са њом, бар док не постане 
пунолетан. Када је напунио двадесет једну годину, Толкин 
јој изјављује љубав, и она пристаје да се уда за њега, упркос 
чињеници да је била верена за другог човека.

Њихов живот је био леп све до почетка Првог светског 
рата. Толкин није одмах отишао у рат, пошло му је за руком да 
одложи одлазак до завршетка студија. Едит се плашила - сваки 

пут када би јој закуцали на врата, могле су то бити вести о 
погибији њеног мужа. Зато су осмислили код захваљујући ком 
је Едит могла да прати кретање свог мужа по Западном фронту! 
На срећу, ако се то може назвати срећом, Толкин је оболео од 
‘рововске грознице’, и вратио се у Енглеску. 

Десет година после завршетка рата запослио се као професор 
на Оксфорд универзитету. У то време је написао „Хобита”, и два 
дела „Господара прстенова”. 

Толкинови су имали четворо деце. ‘Хобит’ је првобитно 
написан за њих. Ипак 1936. наговорили су га да објави књигу. 
Постала је велики хит, читала су је и деца, и одрасли. Заправо, 
постала је толики хит, да су му тражили да напише наставак! 
Тако је настао „Господар прстенова”. Било му је потребно преко 
десет година да осмисли и напише ове три књиге! А да ли сте 
знали да је прве илустрације урадио сам? Књиге су му донеле 
толику популарност (и толико новца), да је зажалио што одмах 
није отишао у пензију! Толкин је био толико популаран да је 
морао да уклони број из телефонског именика. 

Популарни писац је живео мирно. Сметала му је 
индустријализација, по граду се возио бициклом, не 
аутомобилом. Најбољи пријатељ му је био Луис, творац 
„Нарније”. Едит је умрла 1971. у осамдесет другој години. 
Женина смрт му је веома тешко пала. Вратио се да живи у 
Оксфорд. Својој Лутијени придружио се после две године. 
Сахрањени су у заједничкој гробници. Поред њихових имена 
стоје и имена Лутијене и Берена.

После његове смрти објављен је „Силмарилион”, састављен од 
многих прича, који нас дубље упћује у историју Арде и Средње 
земље. Затим следе „Недовршене приче и историја Средње 
Земље”, и најскорије, „Деца Хуринова”. 

Толкина је, за његов допринос светској књижевности, 
одликовала краљица Елизабета. Мало је познато да је астероид 
који је откривен 1982. године добио име Толкин, њему у част. 
Тако сада, омиљени писац кружи свемиром, и ко зна да ли пише 
нову књигу?!

Исидора Драгичевић
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Из живота Џона Толкина, 
писца „Господара Прстенова“

ЖиВОТнА ПРАВилА Бил ГејТсА

Бил Гејтс је недавно  посетио једну школу  и 
причао ђацима о стварима које нису и неће 
научити у школи. Овај мултимилијардер сматра 
да учитељи не уче децу о реалним животним 
стварима, већ стварају генерације без стварног  
концепта за успех у животу. Ево животних 
правила Бил Гејтса:

Прво правило 
Живот није фер, навикни се на то.

Друго правило.  
Друге  није брига за твоје 
самопоштовање. Они очекују  да 
постигнеш нешто, пре него што почнеш 
да се осећаш добро у својој кожи.

Треће правило  
Нећеш зарађивати 60 хиљада долара  
годишње чим завршиш  средњу школу. 
Нећеш бити потпредседник компаније, ни 
имати  службени телефон, све док то не 
зарадиш.

Четврто правило 
Ако мислиш да ти је учитељ строг, сачекај 
док не добијеш шефа.

Пето правило 
Печење хамбургера не треба да ти је 
испод части. Твоји преци су имали другу 
реч за печење хамбургера: звали су то - 
приликом.

Шесто правило 
Ако погрешиш, нису твоји родитељи 
криви за то. Не кукај над својим 
грешкама, учи из њих.

Седмо правило 
Пре твог рођења, твоји родитељи нису 
били досадни као сада. Постали су такви 
због плаћања твојих рачуна, чишћења и 
спремања твоје одеће и слушања тебе 
како причаш како си кул. Зато, пре него 
што спасиш шуме од паразита, покушај да 
сложиш ормар у својој властитој соби.

Осмо правило 
Твоја школа има начин за решавање и 
победника и губитника, живот нема. У 
неким школама укинули су негативне 
оцене и дају ти безброј прилика да 
даш прави одговор. То нема никакве 
сличности са стварним животом.

Девето правило 
Живот није подељен у семестре. Нема 
слободног лета и врло мало шефова је 
заинтересовано да ти помогне да нађеш 
себе. То чини у своје слободно време.

Десето правило 
Телевизија није прави живот. У правом 
животу људи морају да напусте кафић и 
оду на посао.

Једанаесто правило 
Буди љубазан према штреберима. Велике 
су шансе да ћеш радити за једног.
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Утицај боја на наш живот је огроман. На наше 
расположење утичу подсвесно. Постоји и терапија 
лецења бојама- хромотерапија. Боје могу убрзати 
психички и физички опоравак, поправити 
расположење, подстакнути нас на акцију или 
омогућити опуштање, разбудити нас или умирити, 
напунити енергијом која нам овог тренутка недостаје 
и могу помоћи при остварењу циљева и привлачењу 
позитивних исхода. Како боје утичу на нас?

ПЛАВА представља смиреност, љубав, прихватање, 
стрпљивост, разумевање, сарадњу, удобност, 
лојалност и сигурност. Негативна значења плавих 
нијанси су страх, хладноћа, пасивност и депресија... 
Зато после напорног дана у школи, за опуштање 
нађите се у окружењу где је плава боја. Плава 
боја уопште се везује за способност изражавања 
и спровођења онога што сте замисли, али и за 
способност прилагођавања околини. Терапија 
плавом бојом помоћи ће код уклањања страхова, 
опсесија, психоза и узнемирености.

РОЗЕ делује благо, нежно и смирујуће. Али када се 
људи на њу навикну, она у њима може пробудити и 
агресивност.
БЕЛА симболизује чистоћу, свежину, лакоћу и 
доброту, али је синоним и за зиму, хладноћу и даљину. 
Описују је као хладну и благу. Болнице користе белу 
боју да би створиле осећај стерилности. Бела ће нам 
послужити за прочишћавање тела и ума, посебно у 
кризним ситуацијама или у стању шока.

ЗЕЛЕНА носи обележја богатства, здравља, природе, 
наде, раста, свежине и одговорности. Уклања стрес и 
повезује се уз плодност. Зелена боја је боја природе, 
спокоја и унутрашње равнотеже, делотворна је код 
стресних ситуација, посебно оних које се односе на 
емоционалне проблеме, као што је рањено срца.

НАРАНЏАСТА буди осећаје узбуђености, ентузија-
зма и топлине. Везује се за постојаност, храброст, 

поуздање, пријатељство, топлоту и енергију. 
Користи се за привлачење пажње. Наранџаста боја 
традиционално се сматра бојом мудрости. С обзиром 
да помаже отварању ума, повезује се с разумевањем 
и толеранцијом и уклања емоционалне блокаде, 
олакшава учење, подстиче памћење и смирује 
раздражљивост.

ЦРВЕНА је сјајна, топла и буди снажне емоције. 
Повезује се уз љубав, топлину и радост. Својим 
интензитетом буди узбуђење, али и бес и љутњу. 
Црвена боја уопште помаже телу да се снабде 
неопходном енергијом код умора и исцрпљености. 
Подстиче креативност, јача самопоуздање и снагу 
воље, охрабрује, отклања безвољност и депресију.

ЖУТА значи обазривост, бистрину, интелигенцију, 
радост, организацију, а негативна значења која са 
собом носи су лењост и цинизам. Жута боја је симбол 
сунца, раста и топлине, уопште буди оптимизам и 
подстиче позитиван став према животу. Терапија 
жутом бојом помоћи ће при уклањању несигурности, 
осећања мање вредности и страха.

ЉУБИЧАСТА се веже за чаробњаштво, софи-
стицираност и веру. Љубичаста боја највише 
се везује за способност развоја интуитивних и 
духовних спознаја. Терапија овом бојом помаже 
код недостатка самопоуздања и отклања осећај 
бесмислености. Помоћи ће свима који пате од честих 
промена расположења, мигрена и депресија.

ЦРНА представља озбиљност, елеганцију, дра-
матичност и оданост, али с друге стране она носи 
конотације зла, смрти, емотивне хладноће и 
незнања. Обуците нешто црно јер постоји могућност 
да вас професори неће питати. Носећи јарке боје 
више упадате у очи.

Бојана Радмиловић

Утицај боја на наш живот је огроман. На наше 
расположење утичу подсвесно. Постоји и терапија 
лецења бојама- хромотерапија. Боје могу убрзати поуздање, пријатељство, топлоту и енергију. 
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1. Колико сати дневно проводиш гледајући 
телевизију?

а) мање од сат
б) два до три сата
ц) четири сата или више

 2. Колико ТВ програма (канала) пратиш?
а) само оне за које је потребна обична ТВ 

антена
б) неколико канала са кабловске мреже
ц)  све програме преко сателитске антене

3. Да ли са другарима у школи причаш о ТВ 
емисијама, серијама или репортажама које си 
гледао претходне вечери?

а) не, никадаа) не, никада
б) да, понекад
ц) да, врло често

4. Да ли пратиш ријалити шоу емисије?
а) било ти је довољно да одгледаш једну 

емисију и да увидиш да те та врста забаве 
нимало не привлачи

б) повремено одгледаш неке емисије, 
али иако их критикујеш, не одустајеш у 
потпуности од такве забаве

ц) редовно их гледаш, а када ниси код 
куће, обавезно их снимаш да случајно не 
пропустиш неке важне делове

5. Како би реаговао када би се твој телевизор  
покварио у суботу поподне?

а) то те уопште не би узнемирило и добро би 
размислио да ли уопште вреди да купиш 
нов телевизор

б) ништа страшно, позвао би мајстора да 
једног од наредних дана дође и поправи 
квар

ц) не дај Боже да се то деси! А ако се то ипак 
догоди, одмах би отрчао у продавницу и 
купио нов телевизор

6. За време распуста, када си са друштвом на 
мору, у кампу ...

а) током одмора не гледаш ТВ
б) дешава се да понекад укључиш ТВ да би 

чуо вести
ц) сваког дана проведеш по неколико сати 

испред ТВ-а
7. Шта мислиш о телевизији на мобилном 
телефону?

а) то вероватно не постоји
б) зашто да не, само да није много скупоб) зашто да не, само да није много скупо
ц) ту опцију већ имаш

8. Твој телевизор је...
а) произведен ко зна кад, али још ради
б) новији модел са равним екраном, купљен 

по пристојној цени
ц) разуме се, најновији модел

9. Да ли ти се дешава да понекад одбијеш 
дружење или излазак са пријатељима због 
омиљене ТВ серије?

а) веома ретко
б) понекад
ц) врло често

10. Када си код куће, твој телевизор је укључен 
(чак иако га не гледаш):

а) ретко
б) да, али само због музике и вечерњег 

филмског програма
ц) скоро непрестано

Највише одговора под А 
ТВ РАВНОДУШНИК
Ниси велики љубитељ телевизијске 
забаве, а даљински користиш 
једино када пожелиш да одгледаш 
неки филм или документарац који 
те нарочито интересују. Уместо 
смарања испред ТВ-а радије бираш 
дружење са пријатељима или 
опуштање уз књигу.

Највише одговора под Б
УМЕРЕНИ ЗАВИСНИК
Тешки би ти  пало да се потпуно 
лишиш  телевизора, али ниси ни 
окорели ТВ зависник. Пошто си по 
природи одмерен и волиш да имаш 
контролу над оним што радиш, 
чим ти нека емисија или програм 
постану заморни одмах искључујеш 
телевизор.

Највише одговора под Ц 
ГЛАВА У ТЕЛЕВИЗОРУ
Прави си ТВ зависник! Телевизор 
заузима главно место у твом 
животу и стално ти је укључен, а 
телевизијски водитељи и друге 
ТВ звезде са разних канала су ти 
као чланови породице. Пази само 
да због претераног ”дружења” 
са ликовима са малог екрана не 
изгубиш контакт са стварношћу!
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Не размишљај о ономе што немаш. Размишљај о 
томе што можеш учинити с оним што имаш.

Ернест Хемингвеј
Будућност припада онима који се најдаље и најдуже 
сећају прошлости

    Ниче
Не плачите зато што је дошло до краја. Радујте се 
зато што се десило.

Маркес
Никад не одоли искушењу: пробај све, а чврсто 
задржи оно што је добро.

Бернард Шоу
Пазите на своје мисли, оне су почетак поступака.

Лао Цу
Када једном будете одрасли, понашајте се као 
свемир, а не као његов део.

Мика Антић
Мрзео сам сваки тренутак тренинга, али рекох 
себи- не одустај. Пати сада и проживи остатак 
живота као шампион.

Мухаммад Али
Оклевање, супротност од одлучности, је 
свеприсутни непријатељ којег практицно сваки 
човек треба да покори.

    Наполеон
Када се играш, играј се у потпуности, када радиш, 
не играј се уопште.

Рузвелт
Па ако се и оклизнеш, некад, у животу, не гледај то 
као пад у суноврат, него као пад увис.

Мика Антић
Богати у будућности биће само они са знањем. 

Черчил
Велико је зло не чинити добро. 

Жан Жак Русо
Толико је било у животу ствари којих смо се бојали. 
А није требало. Требало је живети.

Иво Андрић

Медицина је толико напредовала да практично 
више ни један човек није потпуно здрав. 

Хаксил
Срећни ли су народи који имају досадну историју. 

Монтескије
Што човек мање зна, то му се његово знање чини 
већим. 

Жан Жак Русо
Ја знам само једно, а то је да ништа не знам. 

Сократ
Пре победе, не слави тријумф. 

Латинска пословица
Ћутање народа је опомена краљевима. 

Мирабо 
Самоћа је, каткад, најбоље друштво. 

Милтон
Ниједан пут посут цвећем не води ка слави.

Ла Фонтен
Када вам филозоф одговори на постављено 
питање, више ни сами не знате шта сте га 
питали.

 Бачволд
Усудите се - то је цена напретка.

 Виктор Иго

Припремиле: 
Катарина Ивковић и Ана Дунчевић
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О ЗНАЊУ ...

Две су ствари бескрајне: свемир и људска глупост, 
мада за ово прво нисам сигуран.

Анштајн
Ум је попут падобрана - функционише само када је 
отворен.

Анштајн
Мудрост није резултат школовања, већ 
целоживотног настојања да се стекне.

Анштајн
Школство мора бити такво да се оно што нуди, 
узима као драгоцени дар, а не да буде одбојна 
обавеза.

Анштајн
Они који желе нешто да науче, никад нису 
беспослени.

Монтескје
Бити свестан свог незнања велики је корак ка 
знању.

Дизраели
Кудикамо је боље знати о свакој ствари по нешто 
него о једној ствари све.
     Паскал
Пустите будале нека говоре, знање има своју цену.

Ла Фонтен
Ко зна да не зна-највећи је
Ко мисли да зна-ограничен је
Ко пе познаје своју ограниченост-нема граница.

Лао Цу
Знање је тек онда знање када је стечено напором 
сопствене мисли, а не памћењем.

Лав Толстој
Они који уче а не примењују своју науку, слични су 
сељаку који оре, а не сеје.

Рабиндранат Тагоре
Увек жели да научиш нешто корисно

Софокле
Чудо је изузетак од правила, према томе, где нема 
правила, не могу постојати ни чуда.

Анштајн
Не брини ако имаш тешкоћа са математиком, 
уверавам те да их ја имам још више

Анштајн

О ЖИВОТУ

Ако желите да промените или побољшате нешто 
у свом животу, морате да почнете тако што ћете 
мењати унутрашње аспекте Вашег ума

Брајан Трејс
Цртеж: И. Драгичевић

Цртеж: Јована Ћубовић

Цртеж: Јована Ћубовић
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