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Драги гимназијалци,
Пред вама се налази први број листа ове школске године. Ученике наше школе одувек
је пратила прецизност и марљивост у раду што се одржало и до данашњих дана. Они не
посустају, већ настављају ревносно да уче, освајају награде и савладавају све изазове
који им препрече пут ка успеху.
Велики сликар Леонардо да Винчи, једном приликом, рекао је да ,,знање које се
завршава речима умреће брзином којом је и дошло на свет, са изузетком писане речи“.
Наши ученици се стога труде да сваку лепу вештину, корисно знање и занимљиво умеће
које поседују у неком кутку свога бића не задрже само у својим мислима, нити их просто
ослободе путем речи чији пролазни карактер нам је свима добро познат. Они су
ангажовани у жељи да у аманет другима оставе писани траг о свом поимању живота и
искуствима која су кроз њега стекли. Ставови, идеје и лепота прожета сваким од ових
радова некога ће одушевити, некога усрећити и охрабрити, некога можда расплакати,
али једно је сигурно: свако ће пронаћи бар нешто што ће његовој души пријати. Стога
смо одлучили да вам улепшамо ове хладне дане који надолазе најбољим радовима наших
другара. Ушушкајте се у свом дому и уз шољу омиљеног топлог напитка читајте
текстове људи који бирају да пишу, чиме ће увек подучавати и оплемењивати своје
окружење.
Од срца вам желимо здравља, успеха и среће у овој школској години, а првацима желимо
добродошлицу у гимназију, као и пуно лепих искустава, личних успеха и трајних
пријатељстава!
Будите радосни. Уживајте у слободном времену и искористите га на прави начин.
Мислите, стварајте, пишите...
Ми са нестрпљењем чекамо писане трагове и ваших мисли, глава и срца!

Уредници

Kedves Olvasóink!
Egy Márai-idézettel bocsátjuk útjára a Gymnasium őszi számát:
„Az emlékezésnek is van éghajlata, flórája és faunája. Ez az éghajlat egyáltalán nem
mérsékelt. Telítve van végletekkel. Az igazi ősz soha nem az, amelyet éppen megélünk, hanem
az a másik, aranyfürtös, halálra érett és csodálatos, melyre egy tavasszal emlékezünk.”
A szerkesztők
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Brinuti o sebi nije sebično
Iako je maj međunarodni mesec mentalnog zdravlja, to ne znači da tome ne treba pridavati
pažnju svakodnevno. Mentalno zdravlje je podjednako važno kao i fizičko, u svakoj fazi života,
od detinjstva i adolescencije pa do odraslog doba. Briga o mentalnom zdravlju može sačuvati
sposobnost osobe da uživa u životu. Ono nije znak slabosti niti je nešto što je samo u našoj
glavi. Osvešćivanje i prepoznavanje emocija je urođena potreba čoveka zbog čega je ključno
da nađemo način na koji ćemo pokazivati ta osećanja još u periodu adolescencije (jer se tada
naša ličnost formira i razvija). Statistika pokazuje da je jedno od petoro dece, bilo trenutno ili
u nekom trenutku tokom svog života, imalo ozbiljno iscrpljujuće mentalno oboljenje. Ne
postoji određeni faktor koji uzrokuje mentalne bolesti. Brojni činioci mogu doprineti riziku od
mentalnih bolesti, a to su: rana štetna životna iskustva, kao što su traume ili zlostavljanja (na
primer, zlostavljanje dece, seksualno napastvovanje, svedočenje nasilja itd.), iskustva vezana
za druga hronična medicinska stanja, kao što su rak ili dijabetes, upotreba alkohola ili droga,
osećaj usamljenosti ili izolacije.
Pandemija
Pandemija se nije izuzetno negativno izrazila samo na fizičko, već i na mentalno zdravlje
građana. Broj ljudi koji imaju simptome anksioznosti, depresije ili druge psihološke tegobe,
značajno se povećao širom sveta. Socijalna distanca nas je odvojila od podrške i druženja sa
prijateljima i porodice, što je bilo neverovatno teško. Iako je većina taj period provela kod kuće
sa porodicom, realnost društvene izolacije i dalje je izazivala usamljenost i tugu.
(Ne)društvene mreže
U današnjem svetu, mnogi od nas se oslanjaju na platforme društvenih medija da bi pronašli i
povezali se sa drugima. Iako svaki medij ima svoje prednosti, važno je zapamtiti da društveni
mediji nikada ne mogu biti zamena za stvarnu ljudsku vezu. Čak iako znamo da su slike koje
gledamo na društvenim medijima izmanipulisane na različite načine, one i dalje mogu učiniti
da se osećamo nesigurno u vezi sa našim izgledom ili onim što se dešava u našem životu. Više
izvora je otkrilo snažnu vezu između društvenih mreža i povećanog rizika od depresije,
anksioznosti, usamljenosti, samopovređivanja, pa čak i samoubilačkih misli.

4

Znakovi upozorenja:

Zdravi mehanizmi suočavanja:

Problemi sa spavanjem (nedovoljno,

Traži pomoć

prekomerno, noćne more)

Pomozi drugima

Problemi sa ishranom (naglo dobijanje ili

Slušaj muziku/sviraj/pevaj

gubljenje težine)
Putuj/idi u prirodu, muzeje, galerije
Gubitak interesa za aktivnosti koje su

Gledaj filmove, serije, predstave, čitaj

obično ugodne

Fizička aktivnost i zdrava ishrana

Nagli pad školskog uspeha

Okruži se ljudima koji te razumeju

Zloupotreba supstanci (alkohol, droga)

Piši o svojim emocijama

Povlačenje od porodice i prijatelja

Postavi granice

(konstantna potreba za izolacijom i
samoćom)
Ako primetiš da se tvoj prijatelj suočava sa nečim
od navedenog, pokušaj da pružiš podršku, makar
time što ćeš biti tu za njega i saslušati ga.
Posledice, ako se zapostavi, potisne, ćuti o tome,
mogu biti veoma loše po kasniji život. Tvoje reči
mogu da naprave razliku i zato treba da vodimo
računa da to što govorimo nikoga ne povredi. I

zapamti: da je u redu praviti greške, da imaš loše dane, da radiš ono što je najbolje za tebe i da
budeš svoj.
Tijana Stefanović i Katarina Čučković, 3.b

PRIKAZ KNJIGE ,,ZA MESEC, ZA GODINU”
Kao mala, često sam maštala o lepoj francuskoj prestonici. Želja da bar nakratko
prošetam pariskim ulicama bila je i ostala ogromna. Sanjala sam kako lutam skrivenim
krajevima netaknute lepote. Nadala sam se da će mi život pružiti priliku da gledam kako se
vetar tamo igra sa opalim lišćem, da posmatram kako ljudi dišu, da pogađam o čemu misle i
koga prizivaju u snovima. Čeznula sam da jednog dana i sama otkrijem jednu tajnu velikog
Pariza. Barem jednu. Neku koju nijedan pesnik nikada pre nije predstavio svetu u svojim
pesmama. Neku koju nijedan slikar nikada pre nije oslikao u nekom kutku platna koje je pretilo
da postane remek-delo. Neku koju bih ja lično uhvatila svojim nemirnim prstima, dok bi hladne
kaldrme, veliki toranj i nekoliko uličnih svirača bili jedini svedoci tog božanstvenog zločina.
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Međutim, kada malo sazremo, ponekad se neprijatno iznenadimo kako određene stvari
u životu više nisu iste kao što smo ih doživljavali kao deca. Svet postaje suroviji protivnik.
Ljubav sarađuje sa mržnjom. Lepota se rađa iz zla. Detinjasti privid počinje da vara, dok istine
odraslih jače bole.
Doživljaji, sećanja i snovi menjaju se munjevitom brzinom. Dovoljan je treptaj da se u
nama probudi ono uspavano nezadovoljstvo koje je nevino čamilo u nesvesnom vrtlogu naših
uverenja i težnji. Besni, nemoćni i razočarani u stanju smo sutra proklinjati ono što nam je juče
bilo sveto.
Takav je slučaj i sa mojim Parizom. Sa određenom dozom devojačke zaljubljenosti
svrstavala sam ga u red nebeskih gradova neopisivih savršenstava. Zaslepljena njegovom
raskošnom pojavom, mrtvom lepotom i mirisima umetničkih laži izgubila sam se u ukletom
mehanizmu francuske klopke. Kao i uvek, književnost je ta koja mi je pomogla. Omogućila mi
je da malo bolje upoznam grad koji sam toliko volela i pažljivije promislim da li je on zaista u
tolikoj meri zaslužio moju ljubav. Čitajući dela velikih francuskih pisaca postala sam svesna
mnogih njegovih mana i nedostataka. Otkrila sam pukotine u samoj njegovoj suštini, doznala
sam da u njemu ima i zla, i tuge i monotonosti. Ali, to nisam uspela shvatiti na pravi način iz
dugih, suvoparnih i detaljnih opisa ovog grada. U tome su mi pomogli likovi koji su proistekli
iz njega. Likovi čiji je život smešten tamo, kao i prognane duše koje će mu se uvek svesno
vraćati. Ah, ti gordi francuski pisci. Oduvek su stvarali najtužnije likove koji su kroz svoju
patnju dokazali da se grad svetlosti vekovima borio sa mrklim mrakom. To je taj Pariz. Dobro
poznat svima. Mesto radnje ovog romana. Poslednja stanica na kojoj radosno izlazi
melanholija.
U svom okrilju ovo mesto čuva, ili pak uništava, mnoge. Od bezbroj primera
promašenih života, velika Sagan bira da nam predstavi svega par njih. To su ljudi koji ni po
čemi nisu posebni, autorka nije nimalo bila milostiva prema njima. Ne mogu se pohvaliti
vrlinama kao što su ljudskost, poštenje i iskrenost, ali ipak su nam bitni. Oni su ti koji su
izabrani da svojim odlukama, patnjama i životom svedoče o neminovnosti koja čeka svakoga
od nas. Ona nije nimalo prijatna i zna vrlo lako prevariti smrtna bića. Ta neminovnost, ta opasna
varka, klopa života ima svoje ime i ono glasi: vreme. Da li ono zaista ublažava bol i donosi
sreću ljudima koji su strpljivi? Hoće li ono promeniti ljudske duše ili će samo bezosećajno
umnožiti sve grehe koje je ona tokom života zaradila?
Sudbina lokalnog francuskog pisca zasigurno će
nam dati odgovore na prethodna pitanja. Kao i svaki pravi
pisac željan uspeha i dobrih romana i Bernar ima jedan tajni
izvor iz kojeg crpi svu svoju inspiraciju. Žarište njegovog
večitog nadahnuća nosi ime Žoze. Parižanka vitke figure,
dobrog i već zauzetog srca svojom pojavom i lepotom
zadivela je četrdesetogodišnjeg Bernara kome je nesvesno
postala najveća čežnja. Opasno žudeći za telom i dušom
mlade devojke, Bernar postaje slep za sve što se nalazi van
Žozeinih očiju. Žena sa kojom je svojevoljno stupio u
najsvetiju ljudsku zajednicu postala je nečujna i nebitna
senka koja ga je i pored svega nastavila bodriti, ohrabrivati
i podizati kada bi upao u svoje duboke stvaralačke provalije.
Podrška koju je dobijao od svoje supruge za njega je bila
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poput škripe starih nepodmazanih vrata: iritirajuća i besmisleno naporna. Iako Žoze nije marila
za ljubav koju joj je Bernar otvoreno pružao na dlanu, niti za duga i vešto napisana ljubavna
pisma koja joj je često pisao u zanosu, postojalo je jedno mesto na kojem je bila prinuđena da
ga viđa. Svakog ponedeljka Maligrasovi, stariji bračni par, organizovao je prijeme u svom
domu na kome su bili pozvani njihovi najbliži prijatelji, među kojima su se ubrajali i očajni
Bernar i ljupka Žoze. Tokom razmenjivanja ustaljenih fraza i postavljanja klasičnih pitanja
jedno drugom, ne zanimajući ih pritom odgovori, između te dve ljudske prilike razvijala se
privlačnost i požuda koja je lagano počinjala da ih uvlači u ponor zacrtanog stradanja. Sa druge
strane kulisa odigravala se drugačija predstava, ali sličnog svršetka. Glavnu ulogu igrala je
prelepa Beatris. Ohola i talentovana glumica u usponu svoje karijere popunjavala je svojim
širokim osmehom i garavom kosom naslovne stranice mnogih pariskih novina. Osim na
pozornici, Beatris se ponedeljkom mogla naći takođe u domu Alena i Fani Maligras. Nije
iznenađenje što je i stari Alen podlegao šarmu i lepoti crnokose glumice, kao i mnogi drugi.
Međutim, Beatris je patila od jedne opake bolesti koja zna vrlo brzo upropastiti čovekovu dušu.
Ona je bila vrlo ambiciozna mlada žena. Stoga je protiv volje svog srca izabrala onog koji bi
joj mogao dati ono za čim je celog života žudela, tu razarajuću slavu. Igrajući premijerno
glavnu ulogu najnovije predstave francuskog pozorišta ispred ogromnog broja velikih ljudi i
bitnih lica, mladi crni anđeo zanosno odlazi ka svom nebeskom kraljevstvu ispunjen
neizmernom količinom uzvišenog zadovoljstva.
Duhovno pročišćenje koje je doživela tokom poslednjih sekundi predstave donelo joj
je sreću koju za sve godine svog života nije imala priliku osetiti. No, dok se sledećeg jutra
budila sa suzama u krevetu direktora pozorišta shvatila je da ju je njena katarza mnogo više
okaljala nego očistila. Pogledavši se u ogledalo, uvidela je koliko je nečistote nanela na sebe
za samo jednu noć.
I nezavisno od naših ranjenih Parižana, vreme je teklo. Ono uvek teče svojim tempom.
Ne čeka na sporije, niti žuri za bržima. Korača za sebe i veselo se smeši onima koji veruju da
mogu pobeći od njegovih nevidljivih okova.
I dok je Alen Maligras utehu tražio na dnu kafanskih čaša, vreme je teklo. Dok je sa
očajem i zaraslom kosom kao prepoznatljivim znakom napuštenog muškarca gledao u
nasmejano Beatrisino lice u pozorišnoj rubrici lokalnih novina, dani su prolazili. Dok je pali
crni anđeo pozirao za naslovne strane istih tih novina sa dobro uvežbanim osmehom iza koga
se krila gola bol, meseci su se gubili u gužvi natrpanih kalendara. Bernar i Žoze nastavljali su
nemirno da razmenjuju skrivene poglede u trpezariji Maligrasovih i pitali se da li će i sledećeg
ponedeljka biti ono što su sada i da li će takvi ostati svakog ponedeljka iako se sve oko njih
bude promenilo. Dok su odlučivali da je najbolje ne pričati o tome, jer ni jedno ni drugo nije
imalo pojma kako će se život dalje odvijati, godine su munjevitom brzinom napuštale dom
starih Maligrasovih. Ali kuda je odlazilo to bezobrazno vreme? Ima li ono svoj cilj? Ili postoji
samo da bi spoticalo ljude o svoje trnovite puteve da bi na kraju stigli do samog početka?
Potpuno isti, bez promena. Samo umorniji, ranjiviji, tužniji i stariji za dan, za mesec, za godinu.
Oduševljenje kvalitetom i dubinom, ali i osnovnom poetikom ovog dela, moram odmah
naglasiti. U dahu sam pročitala "Za mesec, za godinu", ali sam ubrzo nakon što sam sklopila
korice knjige shvatila da čitanje dela Fransoaz Sagan u dahu nije najpametnija odluka. Potrebno
je zastajati, razmišljati i upijati svaku napisanu reč. Time otkrivate skriveno i ključno. Iako mi
se priča izuzetno dopala, nakon čitanja sam se osećala prazno i na neki način nezadovoljno.
Imala sam osećaj da sam mnogo toga propustila, da mi je upravo sama suština iskliznula iz
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ruku. Možda sam prebrzo prešla preko njenih maštovitih misli i apsurdnih mudrosti. Možda
sam mahinalno sa poluzatvorenim kapcima i previše slabom koncentracijom preletala preko
naizgled beznačajnih dijaloga likova čije obličje i dušu više ne možemo pronaći nigde drugde,
ni u jednom delu, ni u jednim rečima. Možda sam jednostavno suviše mlada da bih razumela
životnu kompleksnost koju Sagan na jednostavnim primerima objašnjava. Ali, u jedno sam
sigurna. Želim da nastavim druženje sa Fransoaz. Želim da je kroz njena dela upoznam, iako
sam svesna da to neće biti lak zadatak. Želim da me ponovo njenim predivnim stilom pisanja
vodi kroz skrivene odaje ljudske svesti. Želim da me ponovo svaki postupak njenih likova
dovede do ludila i besa. Želim da me sadržaj svake naredne stranice zbuni, zabrine i raspameti.
Želim da uskoro ponovo pomešanih emocija zatvorim korice nekog njenog romana. I
da tako satima u jezivoj tišini neuređenih misli razmišljam da li bih pre trebalo da se smejem
ili plačem.
Lazarela Stefanović, 3.1

A kétnyelvűség áldás vagy átok?
Válasszuk le és taszítsuk ki őket, röviden így lehetne összefoglalni a trianoni békeszerződés
lényegét. Kisebb egységben kisebb a társadalmi szellem, így egyfajta erőt loptak el. A levágott
magyar területek megcsonkított büszkesége mégsem keserít el, áldásként tekintek rá.
1920. június 4-én a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban egy olyan szerződést írtak alá,
amely rengeteg ember életét pecsételte meg. Ma már több, mint száz év telt el, mégis hatással
van az itt élőkre. Nyelvek keveredtek, keverednek a leszakított területeken, és kétnyelvű
családok alakulnak ki.
A kétnyelvűség, akárcsak a kolibri, egy rendkívül törékeny madár. Csupán megfelelő
körülmények között képes élni és törékeny. A kolibrik egyhelyben repülnek, hogy enni
tudjanak, ha erre nem lennének képesek, éhen halnának. A vegyes családok leginkább csak a
nyelvhatárok mentén élnek, léteznek. Hiszen, ha nincsenek a két nép között, akkor
valamelyikbe előbb vagy utóbb beleolvadnak.
A kolibriben keveredik a madarak teste és a rovarok repülési technikája. A kisebbségi
„madárban” pedig összekeverednek a magyar és a szerb szavak. Magyarul reggelizik a
családdal, köszönti a barátait, de szerbül fizet számlát és dolgozik. 180 fokban mozgatható
módosult vállízülete miatt képes jobbra és balra is repülni, tehát Szerbiában vesz ételt, de
Magyarországon ruhát. Ügyesen repdes a szerb emberről a magyarra, mintha csak virágok
lennének. Ha kicsit másféleképpen is, de mindkettő édes számára.
Gyönyörű példája az evolúciónak és az alkalmazkodásnak a kolibri. A virágokban lelt
élelemforrásra, a kelyhekhez és a nektárhoz alkalmazkodott nemcsak a szárnya, a csőre is.
Viszont a többi madárhoz hasonlóan rovarokat is fogyaszt. A kisebbségi madár hasonlóan
alkalmazkodott a csevaphoz, a burekhoz, az ajvárhoz, de nem veti meg a gulyást, a halászlét
és a kürtőskalácsot sem.
A kisebbségi madár egyedi és különc. Szinte azonnal felismerhető a rokon madarak között,
ha elkezd csicseregni. Máshogy ejti a szavakat, átvesz néhányat és újakat alkot. Az effajta
egyediség hátrány is, mert sosem tudja magát teljesen szerbnek vagy magyarnak álcázni.
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Egyszerre kötődik mindkét nyelvhez és egyszerre különül el. Egyik nép sem fogadja el
egészen, mégsem tagadhatja meg egyiket sem, mert valahol mindkettő hibridévé vált. Ezért
kötéltáncol valahol a szürke övezetben, a haza és az otthon peremén. A Peremen.
Kisebbségnek lenni, ha eltekintünk a kezdeti kellemetlenségektől, mégis hasznos. Olyan,
mint egy kés. Használhatjuk arra is, hogy megvágjuk magunkat és másokat, de arra is, hogy
kenyeret szeleteljünk. Aki két nyelvet ismer gyerekkorától kezdve, az úgy indul a világba, hogy
nagyobb területen tudja megértetni magát másokkal. Több munkalehetősége adódik, mint az
egynyelvű embernek. Így könnyebben válthat munkahelyet és lakóhelyet is, és könnyebben
tanul meg más rokon nyelveket. Úgy nő fel, hogy jobban rálát a kulturális különbségekre és a
világ változatosságára. Igaz, néha megcsúszik az ember kezében a kés és megsérül, de ettől
még nem áll le a használatával.
A kisebbségi madár alkalmazkodott és túlélt. Leválasztva, kitaszítva, de a kisebbségi madár
életben marad. Utódai már fiatal korban megtanulják használni a kést és a tényt, hogy a világ
a körülményeket folyamatosan megváltoztatja, így azzal együtt nekik is változniuk kell.
Makra Zsófia, IV. 3

Borba protiv rasizma
Rasizam se odnosi na verovanja u praksu koja smatra da postoje urođene i
karakteristične razlike među ljudima. Posledica
rasizma je socijalna, politička i ekonomska prednost
jedne grupe ljudi u odnosu na drugu tj. odvajanje ljudi
na osnovu njihove boje kože. Ta grupa ljudi živi u
uverenju da je jedna rasa bolja od druge i što je još
tužnije propagira pogrešnu sliku o tome svetu i ljudima
iz svoje okoline. Kako bismo pružili otpor i
suprotstavili se ljudima koji propagiraju rasizam bilo bi
poželjno pokrenuti mnogobrojne aktivističke pokrete (proteste). Međunarodni dan borbe protiv
rasizma obeležava se svake godine 21. marta na dan kada je policija u Šarpevileu ubila 69
nedužnih ljudi na mirnim demonstracijama 1960. godine.
„BLACK LIVES MATTER”
Jedan od aktivističkih pokreta bio je „Black lives matter“ koji je pokrenut još 2013.
godine, ali je u najvećoj meri pažnja pridobijena tokom globalnih protesta 2020. godine, nakon
što je policajac Derek Šoven odneo život Džordžu Flojdu koji je prisustvovao na protestima
zajedno sa ostalim ljudima. Tada je cela Amerika zajedno sa ostalim zemjama digla pobunu.
Procenjuje se da je na protestima protiv rasizma tada bilo između 15 miliona i 26 miliona
aktivista. Taj događaj ostaće zapamćen kao jedan od najvećih anirasističkih pokreta te zemlje.
Događaji iz prošlosti moraju ostati upamćeni radi neponavljanja iste greške ili slične
njoj. Danas postoje mnogobrojni pokreti u borbi protiv rasizma, ali postavlja se pitanje da li je
to dovoljno za potuno eliminisanje rasizma? Radi stvaranja pravednijeg sveta, svaki pojedinac
treba da se oseti odgovornim za ono što se dešava oko njega.
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RASIZAM U SRBIJI
Odnos prema romskoj nacionalnoj manjini je u
velikoj meri zastupljen kod nas. Roma nema dovoljno u
javnom sektoru kao ni u obrazovnom sistemu, na mestima
gde se odlučuje, nema ih u privatnom sektoru kao ni u
lokalnim samoupravama, u socijalnim ustanovama, u
zdravstvenom sistemu. Postoje osnovne škole u kojima je
više od 90% romskih učenika, a nemaju šanse da uče
maternji jezik kao izborni predmet. Pokrenuto je dosta
pitanja, ali je i dalje sve na projektnim aktivnostima, koje su dobre, ali nisu dovoljne a ni
sistemske.
Priredile: Milica Skala, Ivana Tokić, Nađa Obradović, 2.c i Katarina Čučković, 3.b

Reci mi
Pogledaj me, i reci mi, vidiš li ono što ja vidim?
Vidiš li da sam izgubljena?
Tvoja šutnja me ubija,
tvoj pogled mi govori da mene, više nema.
Boli.
Pogledaj me, reci mi zar ne vidiš da boli?
Boli svaka neizgovorena riječ,
i svaki korak kojim odlaziš od mene.
Stani.
Pogledaj me, i reci mi, želiš li otići?
Hoćeš li mi doći istim koracima kojima si odlazio?
Da vratiš ono što smo nekada bili, ono što želim da budemo.
Pronađi.
Pogledaj me, i reci mi, želiš li me pronaći?
Hoćeš li me ostaviti ovdje,
Uskraćenu od tvojih odgovora, dodira i pogleda?
Hoćeš li me ostaviti ovdje,
Zauvijek izgubljenu?
Ana Skenderović 3.f
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Pesnik i savremenici u Bodlerovoj pesmi „Albatros“
Posmatrajući sve što je čovečanstvo ispisalo pod velikim spomenikom istorije,
susrećemo se sa brojnim epohama, bitkama, srećnim i nesrećnim vremenima čije je breme
ljudski rod poneo na svojim plećima.
Elem, nasuprot svakoj stvarnoj bici stoji čovek, jedan, sa najvećom – sopstvenom,
unutrašnjom bitkom.
Kako je književnost jednim svojim delom učiteljica života i kako jednim tim istim služi
da kroz nju spoznamo sebe, taj osećaj je u meni kulminirao kroz Bodlerovu pesmu „Albatros.“
Šarl Bodler, u svojoj pesmi „Albatros“, u liku te raskošne ptice, kralja azura, predstavlja
umetnike koji lepotom svoga duha i dela dosežu plavetnila i visine srodne samo bićima
božanske spoljašnjosti, poput albatrosa. Dokoni mornari koji kroz život koračaju slepo, prosto
obnevideli na svu lepotu sveta u kome su rođeni, muče albatrosa. Bodler u njima vidi svoje
savremenike i celokupno društvo koje ga okružuje. Rastužuje ga ta slika koju ima ispred sebe.
U sebi bije rat sa svim predrasudama koje mu društvo nameće. On sanja o slobodi, širokom
rasponu krila i letu, baš kao i ptica u čijoj je nesreći spoznao sebe, ali i sve umetnike slične
sudbine.
Veličina ove Bodlerove pesme leži u tome što će svakome ko je pročita suštinski biti
srodna.
U tome je i veličina Bodlera kao pesnika. On istinski razume čoveka kao osećajno biće,
razume njegove strahove od života i ljudi.
Vođen sopstevnim bolom, Bodler traži sebe i u tim traganjima nalazi svakog od nas.
Njegova unutrašnja bitka zato vekovima posle njegovog stvaralaštva opstaje kroz duše
i misli mnogih i tu stoji i iskričavo svetluca kao podsetnik da nas je bar neko nekada razumeo.
Mina Stanković, 3.a

MLAZNJAK
Znaš,
Nije lako nositi teret praznine.
On je čak i od blokova stena teži,
A iza krivine
Ne uleće u zagrljaj sreći.
Znaj,
Dok u novembarskim sutonima ostavljam sve ono što me brine,
Zamišljam tvoje lice, anđele i raj.
I bilo kakvu drugu misao koja se javi, pustim da u miru gine.
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Veruj,
I pored svega toga
Uvek stignem negde, neću da se žalim.
Kratak je put do srca čudnovatoga.
No, od očiju ljudskih više nemam snage da se branim.
Ništavilo tera u zaboravljanje,
Velike uspomene postaju sve manje.
Zato te molim,
Podseti me kako zvuči smeh u dvoje,
Jedino tako znam da ćemo uspeti preplivati sve željene bove.
Za preostalim tragovima tvojim nastaviću da lutam,
Tražiću ih u svim bojama sveta.
Dok gorke suze nerado gutam,
Verujem da ću ih pronaći u nekom trenu ovog našeg tužnog veka.
Posmatram kako se zlatna jesenja sena šeta ulicama grada.
Strpljivo čeka dok mrak ne počne da pada.
Čini mi se da je uvek neobično mirna.
U mislima se tada javlja želja da poneki srećni svršetak konačno skrojim.
Zar je normalno da se takve novine bojim?
I onda počinjem da besnim na svaki žuti list,
Iako znam da on ni za šta nije kriv.
Gledam u nebo išarano otiscima svetlim,
I osećam da će ih moje oči gledati još bezbroj puta.
Stoga prestajem da strepim,
Jer se nadam da ipak imam kuda.
Usamljeni mlaznjaci horizontom gospodare kako im je po volji.
Svako jutro, svaku noć.
Vreme im je prijatelj najbolji,
Te se ne plaše da pokažu svoju veliku moć.
Deluju trajno.
Kao da nemaju unapred zacrtan put,
Kao da će svakog grešnika sa nebeskog svoda podsećati da su večno tu.
Mlaznjaci ipak protutnjaše.
Na nebu ostali su samo tragovi beli
Slabašni i ranjivi čekali da ih plavetnilo u tišini smeni.
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Znaj.
Pogled moj će znati prošetati visinama,
Tragati za sećanjima koja bi dušu uvukle u opasan vir.
Ali i pored toga hitam ka takvim prilikama
Jer znam da u jednom mlaznjaku
Nečujno i slobodno letiš i TI.
Lazarela Stefanović, 3.1

Ne mogu da zaustavim vreme, ali mogu da uradim
nešto za sebe svakoga dana
Vreme ne pita za osećanja, naše strahove ili čežnje, i ma kako izgledalo, vreme nije
ničiji prijatelj. Proći će i ostaviće te, bez ikakvog upozorenja. Ti možda stojiš, ali ono neće
nikada.
Kroz život se krećemo malim koracima, jedan po jedan. Kroz treptaj oka - šnalice sa
leptirima zamenila je ljubičasta farba, a nju zatim odmah prava uredna frizura, jer se zreo
izgled, kao i ponašanje, očekuje od nekoga ko će uskoro biti punoletan. Ukoliko u tom
nepredvidivom i nezaustavljivom haosu ne pronađemo vreme za sebe, krećemo stazom koja ne
vodi na lepa mesta. Ključ svega ovoga je jednostavno, ljubav! Ona se krije u sitnicama i
odgovara na sva naša pitanja. Spas je za svakoga drugačiji, nečiji mir je u ritualnom ispijanja
jutarnje kafe, dok je nekome možda potrebno mnogo više od toga.Međutim, teret prolaznosti
ne zaobilazi nikoga.
Moj najveći strah oduvek je bio žaljenje. Šta ako se za 10, 20 ili 50 godina probudim i
u ogledalu vidim nesrećnu i neispunjenu osobu? Kako da se nosim sa tim? Da li bih mogla sebi
da oprostim? Pre nego što trepnem i iznova nestanem, odlučila sam sebi da oprostim, i danas i
sutra, i svakog narednog dana. Opraštam sebi za sve što jesam, i još važnije, za sve što nisam
postala.Neko bi se zapitao, kako se nositi sa znanjem da nikada nećeš pobediti? Ne možeš
zaustaviti vreme!
Ne mogu da zaustavim vreme, ali mogu da zagrlim osobu koju volim i koja voli mene.
U toj toplini nalazim svoje odgovore. Prolaze trenuci, pa i mi sami, međutim, ljubav ostaje kao
tihi saputnik i neprijatelj vremena. Stoga ne brinem, ne može vreme da naudi nečemu što ne
igra po njegovim pravilima.
Lea Vojnić Đanin, 3.2
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Pod zvezdama smo nakratko nevidljivi
Valjevske krivine bile su naročito surove prema putnicama velikog crvenog autobusa.
Vozač je lagano vozio duž strmih predela i veselo pevušio melodije sa radija. Iscrpljeni stariji
ljudi u tišini su posmatrali kako sivilo oktobarskog jutra nestaje u retrovizoru vozila. Mladi su
takođe zamišljeno, sa slušalicama u ušima, posmatrali lokalna sela, stare puteve i daleke
planinske oblasti koje su se krile iza prozora. Autobus se njihao levo-desno, te postepeno
budio one koji su spokojno spavali. Naslonjena na rame svoje drage sugrađanke sa kojom sam
putovala, i sama sam pokušala da uhvatim još nekoliko minuta sna, ali uzbuđenje i radost zbog
ponovnog susreta sa jednim od mojih najdražih mesta na zemaljskoj kugli bila je mnogo jača.
Ubrzo sam se u potpunosti razbudila. Pozdravljajući prve sunčeve zrake, osetila sam kako je
sreća ispunila moje biće. Veselo sam se prisećala prethodnih poseta Istraživačkoj stanici
Petnica, svih divnih ljudi koje sam tada upoznala i svih zanimljivih i radosnih anegdota koje
će jednom zasigurno zauzeti izvesno mesto u antologiji mog života. Podne se bližilo, a mi smo
bili nadomak našeg konačnog odredišta. Ubrzo smo ostavljeni na stanici. Čekajući prevoz do
Petnice gledali smo kako se crvenilo našeg autobusa gubi u prometnom valjevskom saobraćaju.
U međuvremenu, moja prijateljica i ja smo tragale za novim poznanstvima. Neverovatno je
lako prepoznati petničare. Osim ogromnih kofera i velikih podočnjaka, ova vrsta ljudi poseduje
posebnu vrstu energije i entuzijazma. Njihov pogled doseže daleko, njihove oči nemirno igraju,
a njihovi ambiciozni glasovi čuju se glasno. Poslednje minute vožnje iskoristili smo da se malo
bolje upoznamo, razmenimo
osnovne informacije i činjenice o
sebi, razgovaramo o svojim
iskustvima, planovima i velikim
snovima. Minuti su postali
sekunde, a mi smo već uzbuđeno
stajali u redu na recepciji kako
bismo uzeli ključeve od soba.
Nakon što smo raspakovale
kofere, moja školska drugarica
(sada i petnička cimerka) i ja
krenule smo ka konferencijskoj
sali gde se kroz par minuta
održao uvodni sastanak. Videvši
poznata i nasmejana lica
rukovodioca seminara, kao i marljivih studenata (saradnika), obuzelo me je veliko zadovoljstvo
koje je u danima koji su usledili sve više raslo. Često sam se pitala, u trenucima kada sam imala
malo više vremena da mislim, kada, na kom mestu i među kojim ljudima sam ja zaista ja. Tada
su mi se u glavi ređale slike i situacije u kojima bi se odgovor potencijalno mogao kriti.
Razmišljala sam o trenucima kada se zatvorim u sobu, satima sedim za laptopom i pišem, bez
prekida. Takođe, na pamet su mi padali i trenuci provedeni u lokalnom parku na obližnjoj
klupici zajedno sa nekom dobrom knjigom u ruci, kao i vreme provedeno u školi, na časovima
sa prijateljima iz odeljenja. Zagrevanje pred ulazak u ledenu vodu bazena na treninzima i
svakodnevno igranje sa kućnim ljubimcem u pauzama od učenja isto mi je prolazilo mislima.
Međutim, tek kada sam prvi put, u jesen 2018. godine zakoračila u Petnicu, započela svoj
kratak istraživački život koji je trajao svega dve nedelje, kratko živela i mnogo radila u jednom
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prelepom okruženju sa po svemu drugačijim i jedinstvenim ljudima, dobila sam odgovor. U
Petnici sam pored nepresušne volje za znanjem, korisnih iskustava i dragocenih poznanstava
pronašla i najbolju verziju sebe.
U osnovnoj školi prisustvovala sam programu Letnje naučne škole koji je bio
multidisciplinaran. Tokom četranest dana imali smo predavanja iz mnogih oblasti raznih
naučnih disciplina. Tada se moja ljubav prema biologiji dodatno učvrstila i znala sam da ću
kada postanem srednjoškolka konkurisati za seminar biologije. Bila sam presrećna kada se
nakon dve godine moja velika želja ostvarila i kada sam dobila pismo da sam pozvana na
seminar biologije. Taj seminar uglavnom pamtim po lepom, ali da budem iskrena bilo je i onih
ne tako lepih trenutaka. Saradnici uglavnom nisu bili raspoloženi da odgovaraju na pitanja nas
polaznika niti da nas barem malo usmere tokom izrade seminarskih radova. Takođe je znala
postojati vrlo napeta i neprijatna atmosfera među polaznicima što je dodatno pokvarilo opšti
utisak. Kao najbitniju stavku koja je za mene predstavljala nedostatak seminara biologije jeste
sadržaj programa koji iako je bio gust i obiman, nije sadržavao nijedno predavanje o ljudskom
organizmu, anatomiji ili bilo kojem drugom segmentu medicinskih nauka, već je akcenat bio
na granama biologije za koje sam shvatila da me ne interesuju mnogo. Međutim, seminar
biomedicine na kojem sam učestovala ove godine u potpunosti je izbrisao trenutno razočaranje
koje sam osećala samo godinu dana ranije u Petnici i ispunilo je sva moja očekivanja.
Kao i na skoro svakom petničkom seminaru, program je bio vrlo obiman i naporan, a
dnevni raspored maksimalno popunjen. Ovaj seminar bio je isključivo teorijskog tipa. Pojedina
predavanja su bila naporna i trajala su i po četiri sata, ali su ujedno bila i vrlo zanimljiva, a
vešti predavači nisu dozvolili našoj pažnji da odluta tako lako. Predavanja o organskoj hemiji,
molekularnoj biologiji i genetici ostavila su najjači utisak na mene, upravo zbog toga što su
predavači bila veoma posvećeni, voljni za diskusiju i otvoreni za sva pitanja.
Već drugog dana seminara dobili smo teme seminarskih radova čiju je završnu verziju
trebalo predati pretposlednju noć. Bila sam prezadovoljna kada sam videla da sam dobila jednu
čisto medicinsku temu. Moja tema je bila Diabetes insipidus. Imala sam pet dana da pored
pretrpanog dnevnog rasporeda otkrijem šta uzrokuje i kojim metodama bi se mogla lečiti ova
vrsta dijabetesa. Naime, moj osnovni zadatak bio je da otkrijem šta je to antidiuretski hormon
ili vazopresin, kako i kada se on luči u naš organizam i na koji način njegovo neravnomerno
lučenje utiče na razvoj ove retke, ali izuzetno opasne bolesti. Mnogo
sam uživala dok sam pisala svoj seminarski rad. Odlazak u biblioteku
u potrazi za odgovarajućom literaturom bio mi je vrlo zanimljiv i
izazovan zadatak, čak mi ni višečasovno sedenje za laptom i pisanje
rada u računarskoj prostoriji koje je potom usledilo nije predstavljalo
veliki problem i pored neviđenog umora. Vrlo je interesantna činjenica
da je moj organizam razvio neku vrstu adaptacije na petnički kodeks
spavanja. Svesna sam da kod kuće nikada ne bih mogla ostati budna
do tako kasno u noć učeći, ali tamo sam to činila, gotovo identično
motivisana i raspoložena u deset sati isto kao i u tri sata posle ponoći.
Činjenica je da san u Petnici predstavlja misaonu imenicu i
jednostavno smo prinuđeni da spavamo po četiri ili pet sati dnevno.
Pored nauke, često smo vreme popunjvali i drugim društvenim
i kulturnim aktivnostima. Nakon večere smo gledali filmove, a potom
imali diskusiju o istima koja je trajala do kasno u noć. Naročito mi se
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dopao film Twelve angry men, a razgovor o
njegovoj ideji i poruci ubrzo se pretvorio u
debatu koju je nekoliko nas sa žarom vodilo.
Uživala sam u tim razgovorima, u odbrani
svojih stavova pomoću validnih argumenata i
slušanju tuđih mišljenja. Osećala sam se lepo i
slobodno tokom tih večeri. Ne smatram
gimnaziju lošom školom, daleko od toga, ali
smatram da su školskom sistemu potrebne
korenite promene. Imam osećaj kako u školi
gubim svoju kreativnost i kako moje
samopouzdanje polako umire. Više se puta
znalo dogoditi da se na časovima plašim da
iznesem svoj stav ili mišljenje iz razloga što
vrlo dobro znam kakve bi sve reakcije to
moglo izazvati. Dok taj problem u Petnici
nikada nisam imala. Znam da su oko mene
ljudi koji istinski vole slušati druge, koji vole
da razgovaraju i koji nikada neće prevrtati
očima na nečije poduže i elokventno
izglaganje. To je samo jedan od razloga zašto volim Petnicu i ljude koje je ona stvorila. Istinski
polažem nadu da ću, ukoliko još uvek nisam, jednog dana i ja postati takva.
Pošto su se uporedo sa našim seminarom održavala još tri: (biologija, astronomija i
psihologija), imali smo priliku u slobodno vreme posetiti njihove kabinete, tribine i predavanja,
pa i čuti i naučiti nešto lepo i korisno i iz drugih naučnih sfera. Iako je fizički i psihički bilo
iznimno teško pregurati seminar bitno je napomenuti da smo uz dobru organizaciju stizali i da
se družimo i provodimo vreme zajedno uz razne društvene igre. Jedan dan smo čak
organizovali kratak izlet do petničke pećine. Jedanput smo nas petoro do tri sati ujutru sedeli
na ogromnim dušecima ispred biološke laboratorije, igrali remi, slušali muziku i smejali se
toliko glasno da mi i dalje nije jasno kako nismo probudili čitavu stanicu. Zatim smo išli da se
šetamo po ogromnom kompleksu stanice i posmatramo prelepa šumska prostranstva koja su
nas okruživala. Bližilo se četiri ujutru i bilo je ledeno napolju, ali i pored toga bila je to jedna
prelepa noć.
To je bio treći put da sam prisustvovala seminaru u Petnici i kao i uvek srećna sam
napustila stanicu, no ovaj put moja sreća bila je mnogo veća. Boravila sam na seminaru koji
mi je od početka do kraja bio zanimljiv. Nisam
imala apsolutno nikakve zamerke. Konačno
sam pronašla u potpunosti pravi seminar za
sebe. Stoga je neizvesnost i uzbuđenje u meni
zbog selekcije polaznika koja je usledila i koja
je odlučivala ko će se kroz osam dana ponovo
vratiti na vežbovni seminar, svakim danom sve
više rasla. Imala sam veliku želju da uspem na
ovom seminaru i da polako krenem stopama
starijeg polaznika. To se na moju ogromnu
sreću i dogodilo. Za nekoliko dana našla sam se
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u autobusu koji me je ponovo vodio ka
voljenoj Petnici. Ali, nažalost, vrlo brzo sam
zbog određenih okolnosti morala da se vratim
u Suboticu. No, ni u jednom trenutku ne žalim.
Moji dragi prijatelji svakodnevno su me zvali
i pričali mi kako provode dane u laboratoriji
(gde se ceo vežbovni seminar odvijao), kakav
je osećaj nositi beli mantil i ostalu potrebnu
opremu, kako realizuju svoje projekte i kako
se osećaju u ulozi malih naučnika. Često su mi
slali i fotografije, kako njihove grupne, tako i
fotografisane rezultate njihovih merenja,
eksperimenata, mikroskopskih preparata i slično. Bila sam vrlo ponosna gledajući te fotografije
i slušajući njihove zadovoljne i umilne glasove. Srce mi je tada zaista bilo puno.

Postoje mnoge anegdote sa polaznicima koje bih
satima bila u stanju prepričavati, ali onu poslednju noć našeg
prvog seminara posebno pamtim. Uprkos hladnoći, mnogo
nas se okupilo u dvorištu te večeri. Sklupčani jedni do drugih,
sedeli smo na klupama i posmatrali vedro noćno nebo.
Astronomi su nam govorili o položaju Meseca, o zvezdama i
sazvežđima, a mi smo ih ćutke posmatrali, klimali glavom i
pretvarali se da ih razumemo. Jedan momak je poneo sa
sobom gitaru, te smo svi zajedno glasno zapevali najlepše exyu hitove. Posmatrajući daleke zvezde brzo smo odlutali, neko
u stihovima pesama, a neko u mislima. Tada niko nije ni sa
kim razgovarao. Jednostavno smo se utopili u stare melodije,
šum vetra i sjaj zvezdanog svoda.
Lazarela Stefanović, 3.1
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Lángok
Törjünk be az iskolába
Lopjuk szét az álmokat
Meg a műanyag szíveket
Pörögjünk az igazgató székében és
Futkározzunk a folyosón
Kaparjuk le a piszkoszöld vakolatot
Égessünk el minden bizonyítékot
Magunkat is
Mert a halál után már nem kaphatnak el.

Kategória
A némaság hangja olyan,
mint egy gyenge szerető,
akinek talán még holtan
is a karja ölelő.
Talán azt hitted, hogy én soha nem leszek vetkező?
Vojnić Bojana IV.e

Knjiga u filmu: Ana Karenjina (r. Joe Wright, 2012.)
1. „Alternativna stvarnost“, o kojoj „prijestupnici“ često razmišljaju: opiši što bi se dogodilo da

Ana nije počinila preljub, kakav bi bio njezin brak, odnos s mužem i sinom, njeno unutarnje
zadovoljstvo, život općenito.
Da Ana nije počinila preljub, život bi joj bio dosadan kao i ranije. Da nije postupila
tako, život s mužem postao bi joj toliko nepodnošljiv da bi se vjerojatno razboljela i umrla,
jednostavno bi uvenula kao cvijet. Sina je jako voljela i on ju je vjerojatno svo vrijeme i
održavao u životu. Da nije počinila preljub, Ana bi vjerojatno pala u depresiju, život u njoj
jednostavno bi se ugasio.
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2.

Usporedbom Anine stvarne sudbine (iz filma, tj. romana) i alternativne (koju si pretpostavila
u 2. pitanju) pokušaj odgovoriti na ključno pitanje: je li, na koncu, Ana pogriješila ili nije?
Ako smatraš da se na takva pitanja ne može jednoznačno odgovoriti, obrazloži to mišljenje.
Kao osamnaestogodišnjakinja vjenčana je s mužem koji je bio dvadeset godina stariji
od nje. Taj brak sklopljen je samo kao ugovor, bez ljubavi. Ana nije imala prilike proživjeti
život, doživjeti zaljubljenost, točnije, pravu ljubav. Anin muž krije se iza maske dobrog,
pametnog, staloženog, šutljivog muža, ali ustvari sve voli kontrolirati, nema nikakve emocije
prema Ani, zapostavlja je, kao da je namjerno guši te gasi život i energiju iz nje, ali sve to ,,u
rukavicama”. Njoj takav život postaje sve dosadniji. Na jednom putovanju, na kojem je bila
sama, bez muža upoznaje mladog i privlačnog konjičkog časnika, grofa Vronskog i s njim
započinje ljubavnu aferu. U tom trenutku njenoj situaciji ne ide u prilog to što je žena, iz
visokog društva, u carskoj Rusiji 1874. godine i čini preljub, još ostaje i trudna. Unatoč
svemu, ona je stajala iza svojih postupaka do kraja, bila je hrabra usprkos okaljanom ugledu,
tračevima, prijeziru društva. Mislim da nije pogriješila jer bi takav čin u današnjem vremenu
i svijetu bio opravdan, odnosno nitko je ne bi osuđivao. Okolnosti su bile takve da se taj njen
čin doimao kao pogreška, ali to je ustvari čin hrabrosti i odvažnosti, jer su mnoge žene toga
doba bile u istoj situaciji, ali se nisu usuđivale nešto poduzeti, preuzeti život u svoje ruke.

3. „Osveta je moja i ja ću je vratiti.“ – Kako tumačiš ovaj biblijski citat u kontekstu romana,
odnosno filma?
To je citat iz Novog zavjeta, riječi se pripisuju Bogu. Mislim da bi to u ovom djelu
trebalo značiti da jedino Bog ima pravo suditi Ani za njene postupke. Ona je lik koji se otrgao
i vremenu i sudu. Kao da pisac tim riječima stavlja štit na glavnu junakinju.
4. Oduzima li specifičan stil filma napetosti, dubini, dramatici priče i tematike, kako tvrde neki
kritičari?
Moje mišljenje je da ovaj specifičan stil filma oduzima napetosti, dubini, dramatici
priče i tematike, ali samo u pravoj mjeri, tj. onoliko koliko je potrebno da film ne bi bio previše
tragičan. Tim specifičnim stilom film je učinjen drukčijim, originalnijim i lakšim za gledanje.
5. Navedi lik uz koji se gotovo isključio veže eksterijer (vanjski prostor) i objasni kakav je
kontrast time ostvaren.
Lik uz koji se isključivo veže vanjski prostor svakako je Konstantin Levin. On vrijedno
radi sa svojim radnicima na jednoj njivi; bavi se poljoprivredom. Njime je ostvaren kontrast
jer on dugo čeka i marljivo radi da bi stupio u brak s Kiti, brak iz čiste ljubavi, koji je sasvim
drugačiji od Aninih veza, i s mužem i s ljubavnikom. Dok pripadnici visokog društva vrijeme
uglavnom provode u dokolici, na balovima, u lagodnom gradskom životu, Levin stoji rame uz
rame sa seljacima i radnicima na selu. Iza svega toga kriju se različiti pogledi na život,
vrijednosti, odabire...
Lucija Ivković Ivandekić, 4. f
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Položaj žena u društvu

Aktivizam

U savremenom društvu mnogi
bi mogli smatrati da polna
diskriminacija ne postoji, te da
je ravnopravnost konačno
postignuta. Ipak, polna
nejednakost i dalje nije u
potpunosti prevaziđena. Žene
su prošle kroz mnoge
probleme, prepreke i barijere
da postanu važni članovi
društva.

Aktivizam je oblik planiranog
ponašanja
pomoću
kojeg
pojedinci (aktivisti) postižu
socijalne ili političke ciljeve
koristeći se direktnim akcijama
kao što su protesti, štrajkovi,
stvaranje
propagandnog
materijala, vođenje političkih
kampanja, sve sa ciljem
podizanja svesti širih narodnih
masa.

Ranije
Ranije, žene nisu imale prava,
bile su maltretirane,
zanemarene i izolovane u
rukama muškaraca. Žene su
vekovima zavisile od
muškaraca. Muškarci su
oduvek smatrani jakima, dok
su se žene doživljavale kao
slabe. Životi žena i njihovi
socijalni položaji u potpunosti
su zavisili od njihovih muževa,
očeva, braće, stričeva, ujaka...

„Žene pripadaju
svim mestima na
kojima se donose
odluke.“

Promena
Žene su uspele da promene
svoj položaj u društvu i da od
ćerki, supruga i majki,
postanu punopravne građanke.

Feminizam
Sa uspostavljanjem feminizma, imidž i profil žene su se u
velikoj meri promenili. Feministička zalaganja inspirišu
aktiviste u humanističkim, društvenim i prirodnim naukama
koji nastoje da naruše rodnu neravnotežu koja postoji u
društvu. Feminizam tvrdi da kulturna verovanja (da
društveno ponašanje, stavovi i mišljenja zavise od
ženstvenosti i muškosti) u savremenom svetu idu u korist
muškarcima i stavljaju žene u nepovoljniji položaj. Kao
rezultat toga, feministi teže ka preokretu uloga žena u
zajednici, eliminaciji diskriminacije žena i uklanjanju muške
dominacije u društvu.
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„Glasovi su namenjeni da bi se čuli i važno je da
ih koristite.“
Tokom prošlog veka, bilo je mnogo neverovatnih žena koje su
posvetile svoje živote podržavanju određenih ciljeva. Njihov rad,
bilo kroz proteste, društveni aktivizam ili onlajn kampanje, učinio
je stvarnu promenu, osiguravajući da planetu naprave boljim,
ravnopravnijim mestom.

Suzan B. Entoni
Suzan B. Entoni, američka aktivistkinja za socijalna
prava, bila je ključna u brojnim ženskim pitanjima. Njen
rad, koji je takođe uključivao kampanju za jednaka prava
za žene i Afroamerikance i rad na ukidanju ropstva, bio je
obiman. Pored formiranja Nacionalnog američkog
udruženja za pravo glasa, Entoni i Elizabet Kejdi Stenton
prikupili su potpise za peticiju Kongresu za pravo glasa,
pozivajući političare da razmotre amandman na Ustav.
Tek nakon Entonijine smrti, 19. amandman, poznat i kao
amandman Suzan B. Entoni, usvojen je 1919.

Beti Fridan
Knjiga Beti Fridan iz 1963. ,,Ženstvena mistika” bila je
revolucionarna kada je prvi put objavljena, istražujući
tradicionalnu ulogu žene i zalažući se da ženski rod traži
ispunjenje van kuće. Pomogla je u osnivanju Nacionalne
organizacije za žene i postala poznata kao jedna od vođa
drugog talasa feminizma. Fridan je 1970. godine pomogla
u organizovanju Ženskog štrajka za ravnopravnost, koji je
bio posvećen podsticanju jednakih mogućnosti za žene na
radnom mestu i socijalnoj jednakosti.

Malala Jusafzai
Kao dete u Pakistanu, Malala Jusafzai je napisala blog
za BBC sa detaljima o uslovima obrazovnog sistema u
zemlji i zašto je bilo neophodno da mlade žene idu u
školu. Ona je postala portparol tog cilja kao tinejdžerka.
Napisala je knjigu o svojoj priči pod nazivom “Ja sam
Malala” 2013. i dobila Nobelovu nagradu za mir 2014.
godine.
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