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Драги гимназијалци, 

Одрази овогодишње нечујне и питоме зиме сваким даном бивају све слабији и даљи. 

Ушушканост, безбрижност и притајени спокој зимске иделе наслеђују добро познати мириси 

и укуси пролећа. Има нечег чаробног у посматрању и ослушкивању живота који се сваке 

године изнова рађа. Има нешто у том предстојећем шаренилу боја које уливају природи 

свежину, јакост и непроцењивост.  Има нешто у тим јутарњим песмама птица уз које смо се 

увек најлепше будили. Има нешто у ваздуху што нас тера да се осећамо као да летимо. 

У трећем броју нашег листа у овој школској години налази се нешто што ће засигурно 

многе да орасположи, покрене и мотивише, а то нешто су речи наших ђака које су као и увек 

снажне, паметне и сигурне у своју есенцију. Руку под руку са надолазећим пролећем, у 

умовима гимназијалаца буди се глад за знањем, нагон за (само)спознајама и потреба за 

обликовањем мисли, идеје и критичког мишљења. Наша школа има неизмерну срећу што се 

у њој већ деценијама задржавају надахнути и разумни млади људи који своје таленте користе 

у најбољу сврху и који показују велику жељу да иза себе оставе трагове који ће можда постати 

значајне и корисне смернице на путевима будућих генерација. 

Почевши од овог броја текстови наших ученика биће тематски категорисани и 

распоређени у рубрике које ће се бавити разним темама из области науке, технологије, 

уметности, здравља и друштвеног ангажмана. На овај начин чланови наше редакције, али и 

сви нови чланови који нам се у будућности придруже, имаће прилику да се посвете темама 

које их највише занимају, погађају или инспиришу.  

Као и увек, позивамо све вас који желе у било којој књижевној форми да искажу свој 

став, сазнање, револт, умеће или таленат да нам се придруже у креирању Гyмнасиум-а. Врло 

је битно да заједница оних који гласно и паметно мисле и који поседују жељу да својим малим 

доприносима побољшавају друштво буде сваким даном све већа и јача.  

Јер како каже стих песме Hey you: Together we stand, divided we fall. 

Редакција 

Kedves Olvasóm! Tavasz van végre, ismét kifelé menetelünk egy iskolaévből. Sok mindent 

hagytunk magunk mögött: felmérők, dolgozatok, felelések, versenyek, pályázatok, megannyi 

nevetés, kaland, melyet együtt éltetek meg, éltünk meg. Kudarcok és sikerek váltogatták egymást, jó 

és kevésbé jó események. Sokféle tudásra, tapasztalatra tettünk szert, tartalmas hónapokon vagyunk 

túl. És olyan jó, h sokfélék vagyunk, és mindenki másban jó! És ne felejtsétek azt sem, milyen 

szerencsések vagytok, hiszen egészségesek vagytok, tanulhattok, szeretnek benneteket! Kitartást a 

cél előtt!  

A szerkesztők  



март 2023.  GYMNASIUM 

3 
 

САДРЖАЈ 

КРОЗ ВРЕМЕ .............................................................................................................................4 

Ходимо путем светосавља .......................................................................................................4 

Недеља отворених врата ..........................................................................................................5 

Библиотека отвореног срца......................................................................................................7 

Реч 2022. године: лето .............................................................................................................8 

НАУЧНО – ПОПУЛАРНИ РАДОВИ .................................................................................... 10 

Međunarodni dan materinskog jezika – 21. veljače ................................................................... 10 

Kako jezik može oblikovati naše misli? .................................................................................... 10 

Barangolás bölcsőhelyemen ..................................................................................................... 12 

Псеудонауке ........................................................................................................................... 14 

Gregor Samsa i Mersault: žrtve društva .................................................................................... 19 

„Само је лепота достојна љубави и истовремено видљива - то је једини облик духовног 

који можемо осетити чулима и издржати кроз чула” ........................................................... 21 

DEBATA - Važnost razvijanja kritičkog mišljenja ................................................................... 22 

ChatGPT – sustav umjetne inteligencije ................................................................................... 23 

Осми март прође, мизогинија никад ..................................................................................... 24 

Суровости, име ти је човек .................................................................................................... 25 

ИНТЕРВЈУИ ............................................................................................................................ 29 

Гимназијалци ван гимназије .................................................................................................. 29 

Az iskolánk sokszínűsége jegyében .......................................................................................... 33 

Уметност - љубав и прибежиште .......................................................................................... 34 

Упознајмо се са... ................................................................................................................... 36 

КЊИЖЕВНОСТ ЈЕ РЕЧ И НЕШТО ВИШЕ ....................................................................... 39 

Креативно писање (савети)  ................................................................................................... 39 

Буве или људи, или једно те исто .......................................................................................... 40 

Álom ....................................................................................................................................... 41 

Избори се за избор ................................................................................................................. 42 

Грех предака – судбина потомака ......................................................................................... 43 

Крв дели судбину ................................................................................................................... 44 

Crvena ptica ............................................................................................................................. 47 

ИМПРЕСУМ ............................................................................................................................ 48 

 



март 2023.  GYMNASIUM 

4 
 

КРОЗ ВРЕМЕ 

Ходимо путем светосавља 

 Неретко, унутар нас прожме се трен захвалности прецима и њиховој борби за 

племенитим променама и подвизима који они храбро урадише. Након толико година, њихова 

дела нас свакодневно прате, дају нам веру и снагу за пут којим корачамо. У знак поштовања, 

жеље за смерношћу  какву  су они имали, обележавамо дан посвећен њима. Управо један од њих 

био је наш први српски архиепископ Растко Немањић, познатији по монашком имену Сава. 

  Свети Сава је духовни и интелектуални творац српске државне идеје. Већ као млади 

српски принц, спознао је свој  пут који није наликовао на кораке својих предака. Свакога новог 

јутра он је корачао својим путем и увиђао чари живота ван двора. Његов мисионарски рад и 

труд, заслужили су вечну захвалност  српског народа. 

Наша школа је обележила школску славу, 27. јануара, дан 

посвећен Светом Сави и  његовом вековном раду. 

Овогодошњи свечани програм са својим ученицима 

припремили су професори Сава Самарџић, Јелена 

Стреларац, Мора Регина, Немања Мандарић, Моника 

Ивановић и Мате Абрахам.  

,,Химна Светом Сави” је била композиција којом је 

започела свечаност, коју је извео гимназијски хор.  Након 

обраћања свештеника, чули смо извођење духовне песме 

,,Достојно јест”, после чега је уследило традиционално 

сечење славског колача. Захваљујући вредним професорима и пожртвованим ученицима, 

програм је био веома разнолик. Присутни су имали прилику да чују ,,Јованићево коло” у 

изведби гимназијског тамбурашког 

оркестра, под менторством Мате 

Абрахама, али и још две композиције 

гимназијског хора, на челу са 

професором Немањом Мандарићем. 

Матуранткиња наше школе Мина 

Станковић је у клавирској пратњи 

Алексе Кнежевића извела песму 

,,Све док је твог благог ока”.  

Програм су улепашале и гошће из Музичке школе, познатије као певачка група ,,Златовез”. 

Чланице ове групе имали се две соло изведбе и једну са гимназијским хором.  
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Гимназијски кавртет, у саставу: Јована Петковић, Ана Џелебџић, Нађа Меанџија и 

Дијана Лацман, извео је песму ,,Вила са Кошара”.  Присуством на овој свечености имали смо 

могућност да чујемо и мађарске народне песме,  у изведби Жофие Дудаш. Диван едукативан 

филм о Светом Сави припремио је професор историје Сава Самарџић.  Ученица  Марија 

Милодановић рецитовала је песму  ,,Пјесма мртвог пјесника”. Дивне мисли и још лепше 

стихове током овог програма изрекле су Нађа Меанџија и Дијана Лацман. Прилику да видимо  

драмски приказ на мађарском језику приредиле су нам три гимназијалке: Нора Кермеци, 

Николета Фејеш и Леа Бако Њерш, под менторством професорице књижевности Море Регине. 

Да се труд, рад и пожртвованост исплате наша школа је показала ученицима који су 

то и  радили претходне школске године, свечано им уручивши награде. Сви награђени 

ученици освојили невероватне резултате на 

републичком нивоу, тиме обогатили 

историју успеха ове школе. Ове године на 

литералном конкурсу прву награду је 

освојила Невена Маравић, ученица 2.а 

одељења, другу место освојила је Ања 

Антал, матуранткиња наше школе, док је 

Милица Миљковић, ученица  1.2 одељења, 

освојила треће место.  

Сваким  даном  чинимо дела остављајући траг у бескрају. Сви настајимо  да ходимо 

правим путем и да га прожмемо захвалношћу свему пруженом, зато се надамо да ће свака 

наредна школска слава бити славље као што и доликује. 

Нина Кљајић, 2.2 

 

Недеља отворених врата 

 

У периоду од 6. до 10. фебруара 

будући прваци су имали прилику да 

посете нашу школу. Уз пратњу 

одабраних ученика првих и трећих 

разреда, осмаци су обишли зграду 

школе и присуствовали часовима у обе 

смене. 
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Онлајн пријава за Дан отворених врата омогућила је ученицима да се определе за 

жељену смену и смер, како би присуствовали часовима оног смера за који су заинтересовани. 

Поред већ добро познатих предмета, осмаци су се по први пут могли упознати са стручним 

предметима ИТ смера, филозофијом и психологијом. Циљ овог догађаја био је да будући 

гимназијалци из прве руке сазнају све што их занима о  нашој школи, у чему су им највише 

помогли водичи који су са њима поделили досадашње утиске о гимназији.  

Обилазак школе организован 

на сва три језика пропратио је велики 

одазив, што говори и чињеница да се 

за обилазак на српском језику 

пријавило преко сто ученика. 

Упознавање са нашом школом је 

многим осмацима пружило потребну 

помоћ при одабиру средње школе, али 

их је такође разуверило у мишљењу 

да је гимназија  баук како се неретко 

представља. Очекивања осмака открива нам један од ученика који су посетили школу:,,С 

обзиром да гимназију разматрам као једну од опција за упис, желео сам да створим себи 

реалну слику како изгледа један школски дан у гимназији, како изгледају часови и какво је 

друштво. Највише ми се допао час математике и учествовање ђака на часу’’. Позитивни 

утисци пристизали су читаве недеље. Једна од ученица основне школе ,,Јован Микић’’ 

поделила је са нама свој закључак о посети: ,,Мени је у Гимназији било одлично, највише ми 

се свидео час српског и планирам да упишем друштвени смер.’’ 

Осмаци нису крили своје 

одушевљење гимназијом; њихови 

задовољни осмеси при завршетку 

обиласка показују да је гимназија још 

једном заблистала у пуном сјају. 

Надамо се да ће ђаци који су ове 

године били посматрачи часова, 

следеће године звати Гимназију 

,,Светозар Марковић’’ својом 

школом.  

 

Јелена Којић, 3.2 
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Библиотека отвореног срца 

 

Од 14. фебруара у нашој школи Библиотека 

отвореног срца свечано је приказана ђацима и 

професорима наше школе. То није обична библиотека, 

већ место које је увек доступно свима који бораве у нашој 

гимназији. Свако ко је у пролазу, одлази или долази у 

школу, може се послужити књигама које су изложене на 

полицама. Изложбу су отворили професор Жељко 

Вујановић и професорка Сања Вујачић. Питали смо 

професоре како су дошли на ову идеју, а ево и њихових 

запажања. 

 

На самом почетку изложбе на главној полици 

испод које су стајале књиге налазила се скулптура коју је 

проф. Жељко Вујановић први пут свечано приказао пред 

нама. Из разговора са професором, сазнајемо да је 

скулпура од гипса коју је лично направио. Скулптура је 

изложена ради жеље да помогне својим колегама у 

отварању ове библиотеке и да управо она скрене пажњу 

ученицима и заинересује их да застану крај овог кутка са 

књигама. 

 

Професорка Сања Вујачић је видела  да отворена 

библиотека постоји свуда у свету па и код њене зубарке 

код које је увек радо узимала књиге док би чекала на свој 

ред. Нада се да ће управо ова скулптура привући многе 

ђаке да застану и нађу себи интересантне књиге у нашој 

школи. Драго нам је што постоји место где су сви 

добродошли, а ми позивамо све вољне да застану на улазу 

код нашег малог кутка и послуже се књигама или уколико 

су у могућности, помогну проширењу ове идеје својим 

доприносима. 

Катарина Чучковић, 4.б 
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Реч 2022. године: лето 

Лето је одавно пролетело. Запљуснуле су нас од септембра  бројне школске обавезе. 

Наша безбрижност  нетрагом  нестаде заједно са нашом препланулошћу. Као подсетник на то 

да смо били на летњем распусту препуштени мору, сунцу и дангуби у прошлости, која нам 

сада изледа попут плусквамперфекта, ту је РЕЧ ГОДИНЕ -  ЛЕТО.   

Након две године паузе, када је јасно било да су речи које се свакодневно највише 

помињу: епидемија, пандемија, маска, вирус, корона ковид, итд, у Избору  за реч године, и на 

крају прошле  2022, као и претходних година,  учествовало је  Стручно веће професора српског 

језика и књижевности и, наравно, наши ученици у одељењима на српском, хрватском и 

мађарском наставном језику. Као иницијатор и организатор ове акције, овом приликом, 

СВИМА СЕ ЗАХВАЉУЈЕМ. 

Добијене податке , као што је то увек и било, и овога пута, обрадио је професор 

Александар Славов. У Речник 2022, тј. у табеле које је он  објавио на друштвеним мрежама, 

као резултат нашег овогодишњег Избора, унете су све речи које су предложили наши ученици,  

без обзира на језичку сферу којој оне припадају.Традиционално, анкетирани су имали пуну 

слободу да зароне у дубине нашег језика и изаберу било шта осим онога што је на самом дну, 

тј. нису могли да предложе вулгарне речи и изразе. 

Уколико сте учествовали у нашој акцији, сигурно је и ваша реч, у нашем Речнику 2022, 

као и број оних  ученика који са вама деле мишљење, тј. исту реч (асоцијацију)на годину за 

нама. 

На другом месту  нашег Избора нашла се реч промена, на трећем љубав, на четвртом 

најјаче, на петом стрес, на шестом друштво, на седмом искуство, на осмом рат, на деветом 

буквално и на десетом срећа.  

 

Како то тумачити? 

ЗАКЉУЧЦИ:  Лето је било дуго и топло, многи су ишли на море или желели да 

тамо стигну, јер сви желимо да побегнемо од стреса,  да изађемо из круга навика и морања и 

потребна нам је нека промена. Као приморка, из искуства знам да је боље увек мењати зиму 

за лето а  континент за море,  што је посве и разумљиво јер је  људска крв готово истог 

хемијског састава као и морска вода, како тврде на Медитерану,  у мом завичају. Бити на 

летовању, на  и у мору, значи пливати у пренаталном стању блаженства. То је израз истинске 

среће. Хемингвејев старац не обраћа се без разлога мору као жени, мајци и љубавници. Али 

лето, летовање и  море, подразумева још много тога: излете у пријатном друштву, дружење 

са пријатељима, летње љубави, ленствовање и снатрење на месечини, међу јавом и мед сном, 
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со на кожи и сунце у коси, буквално незаборавно искуство када затварамо очи да се 

загледамо у себе и када у миру који нас окружује зажмуримо  на све што није мир, у првом 

реду на свако зло и на  рат... А шта је од свега тога најјаче? Све зависи кога питате. Младе, 

којима је лето природно стање духа јер лете на крилима младости и сунчају се на сунцу 

слободе коју само младост има, или нас који смо то били, а сада смо у неком другом животном 

и годишњем добу,па на небу осим сунца видимо и климатске промене и много шта што нас 

забрињава како нам се приближава, поготово када се загледамо у медијско небо и све оне 

информације које до нас стижу са антена које га пробадају...Ми бисмо   можда за реч године 

предложили неке теже и вероватно мање оптимистичне речи које свакодневно слушамо у 

вестима и чујемо и видимо у медијима...Зато смо и анкетирали ученике, а не нас! : ) Врло је 

добро бити међу младима и хранити се њиховом ведрином јер још није било младости која 

тиме није знала да победи све не само лети већ у сваком годишњем добу. Као њихови 

професори ми смо увек са њима на сунчаној страни живота, па нас је тако  и претходне године 

грејало њихово пролеће и њихово ЛЕТО које су и изабрали као реч 2022. 

 

НАСТАВЉАМО, ДАКЛЕ НАШУ АКЦИЈУ  -  РЕЧ ГОДИНЕ И НАДАМО СЕ ДА 

ЋЕМО ЈЕ ЈОШ ДУГО ИМАТИ ЈЕР „ГРАНИЦЕ НАШЕГ ЈЕЗИКА ЈЕСУ ГРАНИЦЕ 

НАШЕГА СВЕТА“, КАКО ЈЕ ТО ДАВНО ЗАКЉУЧИО ЛУДВИГ ВИТГЕНШТАЈН. 

 

Не заборавимо да је Оксфорд 2013. прогласио за реч годинев селфи.  А 2015, реч 

године није по њиховим истраживањима била  реч, већ емотикон. 2018. токсично је била реч 

године. Све то нас наводи на помисао да је у 21. веку појединац постао одавно  егоцентрик са 

потребама које су  мешавина егзибиционизма (сликамо се и приказујемо, у интимном 

окружењу често, и често потпуним странцима, нпр. на друштвеним мрежама) и воајеризма 

(неко, често и потпуни странац,  све те селфије и гледа, коментарише и ЛАЈКУЈЕ!). 2022. 

Оксфорд је изабрао за реч године израз гоблин режим, што значи живот у стилу гоблина, што 

даље подразумева аљкавост и саможивост која је набујала на глобалном нивоу као последица 

пандемије и  локдауна. Када се све сажме, чини се да живимо отуђено, али  са жељом да 

непрекидно комуницирамо, да ништа не кажемо, већ да сличице уместо  речи изразе наша 

осећања, као у пећинско доба када смо цртали по зидовима. Да ли је овакав свет токсичан, или 

је то  свет у којем желимо и  можемо сви заједно да живимо и да се разумемо? Одговоримо 

заједно у будућности  на то питање. Надам се да ћемо  и на крају ове 2023, сви опет прионути 

на лексикографски посао и да ће нам наш језик још много тога рећи о нама и свету око нас. 

С. Вујачић, професор 
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НАУЧНО – ПОПУЛАРНИ РАДОВИ 

Međunarodni dan materinskog jezika – 21. veljače 

Jezik je neizostavan dio našeg identiteta i kulture te ima ključnu ulogu u našoj sposobnosti 

da se povežemo s drugim ljudima. Stoga je očuvanje materinskog jezika od iznimne važnosti, a osim 

toga upravo je taj jezik jedan od glavnih elemenata koji oblikuje naše poglede, vrijednosti i društvene 

interakcije. Kroz jezik se prenose i održavaju tradicije, običaji, mitovi, pjesme i priče, a to jezik čini 

ključnim dijelom našega kulturnog naslijeđa i kolektivnog pamćenja. Osim toga, poznavanje 

materinskog jezika može imati pozitivan učinak i na osjećaj pripadnosti. Kada učimo i prakticiramo 

svoj materinski jezik, razvijamo svoj identitet, povezanost s obitelji i zajednicom te sposobnost 

izražavanja sebe. Iz tog razloga, važno je promicati učenje materinskog jezika kako bi se osiguralo 

prenošenje jezika na sljedeće generacije, a time bismo sačuvali i dio vlastitog identiteta. Svjestan 

njegove važnosti, UNESCO je 1999. godine donio odluku o proglašenju 21. veljače Međunarodnim 

danom materinskog jezika, želeći nas podsjetiti na obavezu očuvanja vlastitog jezika, ali i jezične 

raznolikosti. Izumiranje koje prijeti brojnim jezicima diljem svijeta prijetnja je i svijetu u cjelini, 

zbog bogatstva koje se na taj način gubi u nepovrat. UNESCO i na ovaj način želi podsjetiti da jezici 

nisu samo vitalan dio civilizacijskoga kulturnog naslijeđa, već i nezamjenjivi izraz ljudske 

kreativnosti i veličanstvene različitosti, a obilježavanje ovog dana ide prema cilju promicanja jezične 

raznolikosti i višejezičnog obrazovanja. 

Zbog te silne raznolikosti sasvim je valjano zapitati se sljedeće “Kako jezik može 

oblikovati naše misli?”. Jezik može oblikovati naše misli na način da određuje naše načine 

razmišljanja, pomaže nam razumijevanju svijeta oko nas te utječe na naše emocije. S obzirom na 

postojanje gotovo sedam tisuća različitih jezika, možemo zaključiti da je bogatstvo misli koje 

proizlazi iz raznolikosti jezika neprocjenjivo i upravo zbog toga treba biti i zaštićeno. Ovom temom 

unutar jezikoslovne znanosti bavi se Lera Boroditsky, a upravo njezin rad poslužio je kao inspiracija 

za razgovor o važnosti (materinjeg) jezika s učenicima hrvatskih razreda. 

Kako jezik može oblikovati naše misli? 

Jezik je glavni mediji sporazumijevanja među cjelokupnom ljudskom populacijom. Kad ne 

bi bilo jezika, ne bismo se mogli razumjeti, ali ni komunicirati međusobno. Znamo i to da su ljudi  

društvena bića, što znači da nam je svakodnevna interakcija s drugim ljudima prijeko potrebna.  

Materinski jezik je onaj jezik koji prvi naučimo, a sukladno tome on nas oblikuje od naše 

najranije životne dobi. Na primjer, ako vaš materinski jezik ne razlikuje rod, broj ili padež, bit će 

vam otežano razumjeti gramatičke kategorije roda, broja i padeža u hrvatskom ili srpskom jeziku, s 

obzirom da je to oprečno vašem jezičnom sustavu. Poznavanjem više jezičnih sustava razvijamo 
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mnoštvo sposobnosti i vještina. Također, neki ističu da  je poznavanje drugog jezika isto kao i 

posjedovanje  još jedne osobnost, još jedne duše unutar sebe. 

Postoji 7000 jezika na svijetu, što znači da postoji 7000 različitih načina razmišljanja. Neki 

od jezika nemaju riječi poput desno, lijevo, ravno, ispred i iza, kao što je to slučaj s jezikom Kuuk 

Thaayorre. Govornici toga jezika umjesto navedenih pojmova koriste strane svijeta pa se kod njih 

mogu čuti rečenice “Pomakni šalicu na jugoistok.” ili “Imaš mrava na sjeverozapadnoj nozi.”. 

Sukladno tome, njihove orijentacijske sposobnosti su iznad svakog ljudskog prosjeka. Nadalje, u 

jeziku kao što je to engleski jezik postoji samo jedna riječ za plavu boju, dok u ruskom jeziku postoji 

više različitih naziva za više različitih nijansi plave boje. Englez promatrajući četiri nijanse plave 

vidi samo jednu plavu boju, dok će Rus reagirati na promjenu nijanse boje jer njegov jezik imenuje 

i prepoznaje tu promjenu. Gramatička kategorija roda također donekle oblikuje način na koji vidimo 

određeni predmet. To se vidi i u oprečnosti prilikom opisivanja istih stvari koje u jedom jeziku 

pripadaju kategoriji muškog roda, a u drugom ženskoj. To  je vidljivo na primjeru riječi most u 

njemačkom i španjolskom jeziku. U njemačkom jeziku to je imenica ženskoga roda te je češće 

opisivana tipično ženskim pridjevima kao što su elegantno i graciozno. Suprotno tome je španjolski 

jezik u kojemu je to imenica muškoga roda te se češće opisuje tipično muški pridjevima: jak i snažan. 

Zbog jezika kojim govorimo iste događaje vidimo na dva različita načina, a za to su krivac rečenične 

konstrukcije kojima dajemo prednost prilikom oblikovanja izjave. Ukoliko vide nezgodu u kojoj 

čovjek razbija vazu, Španjolci će reći: “Vaza se slomila”, a Englezi će reći “Vaza je slomljena.”. To 

dovodi do razlike da se jedan očevidac bazira na samu nezgodu, a drugi na krivca te iste nezgode. 

Takva percepcija može dovesti do, na primjer, pojačavanje krivice ili oprečnih stavova u nekim puno 

kompleksnijim situacijama. 

Da je jezik sredstvo koje nas i kultorološki oblikuje, dokaz su mnoge nacionalnosti koje su 

prepoznatljive upravo zbog svog jezičnog izričaja. Pripradnici romanske skupine jezika, npr. 

Talijani, Španjolci i Portugalci, vrlo su glasni i ekspresivni, a svoj govor često poprate i raznim 

gestikulacijama, što im na neki način kultura i dopušta. S druge strane, takozvani grubi jezici, poput 

njemačkog ili norveškog jezika, čine nama se hladnima te kao da osjećamo nedostatak suosjećanja. 

A često smo i dojma da su upravo pripadnici tih naroda distanciraniji i zatvoreniji u komunikaciji i 

meuđuljudskim odnosima. U našem jeziku prisutno je mnoštvo riječi kojima imenujemo sve članove 

uže i šire obitelji te riječi kojima imenujemo međusobne rodbinske veze. To je jedan od dokaza 

koliko je kultura u kojoj živimo i vrijednosti koje njegujemo u vezi s jezikom i oblikovanjem načina 

mišljenja.  

Stoga, naš jezik utječe na to kako razmišljamo o svijetu oko nas, kako percipiramo druge 

ljude i kulture te na naše vlastite stavove i vrijednosti. Svaki jezik ima svoje specifičnosti i svaki 

jezik je iznimno važan za ljudsku civilizaciju, zato i trebamo raditi na njihovom očuvanju. 

Kovačec Mia, 4. f 
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Barangolás bölcsőhelyemen 

A Vajdaság szó valakinek csupán egy régiót jelent, viszont nekünk, a vajdaságiaknak maga 

a haza. A világunk közepe. Az ereinkben is az a híres vajdasági vér folyik. Büszkék vagyunk, hogy 

a hazánknak nevezhetjük ezt a gyönyőrű régiót, és mindezzel dicsekedhetünk. Ha csak rágondolok 

erre a tájegységre, amely felnevelt, tanított, gondoskodott rólam, emberré tett, a szívem nagyot 

dobban.  

Mikor szükségét érezzük, felidézzük az itt töltöt idő szépségét, mint a bácskai tájat, amelyet 

a messze idegenből is látnak a kivándoroltak, és merem állítani, hogy erről álmodnak. Nemcsak 

tudjuk, hanem érezzük, milyen is itt lenni. Ez az a hely, ahol, ha körbenézünk, boldogok vagyunk, 

és boldog arcokat szeretnénk látni körülöttünk, ha nem, hát teszünk róla, hogy azzá váljunk/váljanak! 

Jó a síkvidék „közepén” állni, „az alföldi szép nagy rónaságon” (Petőfi), onnan ellátni a világ végére 

is. Jó a vajdasági, a bácskai táj részévé 

válni, a természetben lenni, minden 

állattal s növénnyel szimbiózisban 

lenni. Mi itt óvjuk a tájat, és 

megőrizzük szépségét, lehet ez egy 

ház, egy folyó vagy épp egy apró 

virág. Gondoskodunk róla, egymásról. 

Felmenőim mind ide 

tartoznak, itt születtek, s itt is 

nyugszanak. Valamelyik nagy ember 

volt, valamelyik csupán paraszt, de 

legbelül ugyanazok voltak, bácskai 

emberek, és mi is egyek vagyunk 

velük, az álmainkért küzdünk. Néha 

szidjuk a vajdasági tájat, szárazság, 

végtelenség... panaszkodunk, de azért 

mégis tudjuk, hogy örökre el nem hagynánk. Mindig visszajövünk, akár a tékozló fiú. Ki kell tartani 

az otthonunk mellet, hisz még a közelmúltban is voltak nagyon nehéz pillanatok, ugyanakkor őseink 

ragaszkodtak saját földjükhez, kézzel épített házaikhoz, az ő általuk megteremtett otthonukhoz. S ez 

a fajta hűség, mit mindenki irigyel. S nem csak hogy a területhez, egyaránt az emberekhez fűződött 

lojalitás is jelentős. Tulajdonképpen én ezt szeretném átadni a gyermekeimnek, hogy igazából 

megtanulják értékelni a „kis” dolgokat, s ne csak értékelni tudják a tájegységünket, hanem hozzá is 

tudjanak tenni. Úgy érzem, legbelül mind ezért vagyunk itt, a bácskai hazáért.  
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Mindazonáltal mások vagyunk, a mi sajátos identitásunkkal bírunk. Sajátos a szókincsünk, 

olyan szavakat használunk, szófordulatokat, amelyeket csak mi, a vajdasági magyarok ismerünk. 

Hisz mi egyaránt keveredtünk az itteni kultúrákkal, a szerbbel, horváttal, bosnyákkal, románnal, 

ruszinnal, szlovákkal és még megannyi néppel. Van néhány szokás, mit átvettünk tőlük, s 

beleépítettük életformánkba, kultúránkba. De vannak olyan hagyományaink, mit büszkén őrzünk és 

vigyázunk. A néptánc az egyik fő elem, mit generációról generációra tanulunk. Megannyi nép táncát 

jártam már, de az itteni nem ér fel egyikkel sem, hisz minden kultúrából van benne egy kicsi, 

szerintem ezért válik olyan egyedivé az egész.  

Valójában mi tudatában vagyunk annak, hogy egy nemzethez sem tartozunk igazán, de azért 

mindegyikhez egy kicsit. Mindenki máshova sorolja magát, ki szerbnek, ki magyarnak... én 

vajdaságinak tartom magam, s ez többet mond minden szónál, én hiszem azt, hogy büszkének kell 

lenni a sokféleségünkre. Történelmünk, múltunk ezt adta nekünk, ebben vagyunk otthon, ez alkot 

bennünket, ez vagyunk mi. Tetszhet ez másoknak vagy rosszallhatják, de ez mit sem változtat a 

helyzetünkön. 

Akárhová utazok a Vajdaságban, mindenhol örömmel várnak és fogadnak. Testvérükként 

kezelnek. S otthon érzem magam, az otthon illatát vélem mindenütt, mikor a területet járom. Számos 

helyre utaztam már, de egy sem váltotta ki ezeket az érzéseket. Szebbnél szebb helyeket látok 

külföldi utazásaim során, de mikor a Vajdaságot, a Bácskát járom, a legszebbet látom, mert ezzel jár 

a legszebb érzés, hangulat. A fű, a víz, az állatok, a levegő, az illatok, bárki bármit mond, ezek csak 

nálunk az igaziak. Mindegy az, hogy bácskai vagy bánáti falun, városon visz át utunk, hisz ezeken a 

helyeken mindenütt az otthon van. Vajdaságinak lenni maga egy életérzés.  

Ha látok egy öreg fát, házat, régi szobrot, az jut eszembe, mit élhettek át ezek a dolgok, hány 

generáció, hontársam, talán rokonom életének voltak tanúi, mennyi változást regisztráltak, és ők 

továbbra is itt állnak, a hazámban, a Vajdaságban, hogy nekem jelezzenek, hogy rám vigyázzanak. 

Mintegy figyelmeztetés, hogy maradjak, és minden rendben lesz. Mit meg nem adnék, ha a vajdasági 

táj beszélni tudna! Ha elmesélné mindazt, mit megélt. Mesélne a törökről, a pusztításokról, a 

Habsburgról, a németesítésről, a Trianonról... Érdekes lenne, de még gyönyörűbb belelátni saját 

képzelőerőnkkel mindebbe, milyen volt, milyen most, és milyen lesz. Vajon megmaradunk, Herder 

jóslata fenyeget-e még? Megmarad-e itt a magyarság a szlávoktól körbeölelt vidéken? Hiszem azt, 

hogy a tájegység szépségét mi alkotjuk, mi hozzuk létre, mi, a bácskai, bánáti és szerémségi emberek. 

Ezért fontos összetartanunk a haza érdekében, végül is célunk mindannyiunknak egy és ugyanaz: a 

vajdasági tájat őrizni, legszebbé varázsolni, megtartani, és megmutatni az utókornak. Megőrizzük a 

tavakat, folyókat, erdőket, városokat, falvakat, népeket, nyelveket, tehát lényegében mindazt, mi a 

régiónkat azzá teszi, ami.  
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Bármelyik évszakban is legyünk, más-más csodát látunk. Télen magával ragadnak a fenyők, 

a havas tölgyerdők, a befagyott tavak és folyók, melyeken korcsolyázunk, a kivilágított utcák, „mint 

befagyott tenger, olyan a sík határ“ (Petőfi). Tavasszal levetjük a téli ruhát, levetkezik a természet, 

és a földek életre kelnek. A növények újra erőre kapnak, visszatér a napsütés, az állatok megjelennek 

a határban. Nyáron pedig a sok tó-, folyópart az, ahol élvezhetjük a meleg napokat. Mígnem ősszel 

újra lehullajtják leveleiket a fák, melyek beterítik az utcákat, ugyanis az „ősz olyan gondatlan rosz 

gazda“ (Petőfi), levél mindenhol. Így megy ez évről évre, de nem unok rá, nem bizony! Mindenhol 

van? Ugyan! Van, de mindenhol más, és nekem itt a legszebb! 

Viszont ezek a meglátások, a változások és a változatlanságok, ahogy növekszem, egyre 

különlegesebbeknek tűnnek. S ha majd egyszer véletlen engem is a levelekkel együtt elfúj innen az 

őszi szél, ha egyetemre megyek, máshol telepszek le, igen, megeshet, nem tudom. Nem akarom, de 

oly nagy a világ, és még nem találtam meg az utamat. De az biztos, hogy ezt nem felejtem! A 

Vajdaság, az én Bácskám a legszebb része a térképnek. Hiszen ez a hazám. Csak befelé kell néznem, 

magamba látnom, és minden eleven lesz, pontosan tudni fogom, hogy milyen is a vajdasági régió 

részének lenni, a Bácskát beutazni, a szecessziós Szabadkán sétálni, járni-kelni az utcámban, 

keresztül-kasul bebarangolni az én szeretett szülőföldemet. „Itt születtem én ezen a tájon...“ (Petőfi) 

 

Fejes Nikoletta, 1.3 

(Díjnyertes alkotás, II. helyezett, a Palóc Társaság Magyar Kultúra Napja-pályázata) 

 

Псеудонауке 

Термин псеудонаука односи се на тврдње, веровања или праксе које су представљене 

као научне, али немају научне доказе или нису у складу са утврђеним научним принципима. 

Псеудонаучне тврдње су углавном засноване на погрешним претпоставкама или пристрасним 

тумачењима и често нису подржане емпиријским доказима, ослањајући се пре свега на 

анегдотске доказе (на пример, практичар алтернативне медицине може вас убеђивати у 

ефикасност одређеног третмана на основу делотворности на његовим пацијентима, без 

спровођења контролисаних студија како би се заиста потврдила ефикасност и учинковитост 

тог третмана). 

Разлика између псеудонауке и науке је у томе што псеудонаука настоји да створи 

неоповргљиве и непроверљиве тврдње, док наука настоји да створи оповргљиве, проверљиве 

тврдње. Научне теорије могу бити оповргнуте даљим доказима, док су псеудонаучне тврдње 

представљене као апсолутне.  
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Псеудонаука, као и наука, обухвата више области које су окарактерисане 

специфичним тврдњама и веровањима, те би се могло рећи да сваку грану науке „прати“ 

одговарајућа грана псеудонауке. 

Алтернативна медицина 

Једна од најпознатијих грана псеудонауке је алтернативна медицина. Алтернативна 

медицина се односи на широк спектар медицинских пракси и терапија које нису опште 

признате или прихваћене од стране медицинске заједнице у које спадају хомеопатија, 

акупунктура и ароматерапија, киропрактичка нега, терапија масажом, а које се користе уместо 

конвенционалне медицине. Алтернативна медицина је често критикована јер „промовише 

лажну наду“ и у неким ситуацијама може навести људе да одбаце медицинске третмане у 

корист непроверених лекова. Иако су се неке од ових терапија показале ефикасним, неке могу 

бити штетне уколико се користе неправилно или неодговарајуће, а важно је скренути пажњу 

на веома чест недостатак научних доказа у свим праксама алтернативне медицине. 

Парапсихологија 

Парапсихологија је научна студија паранормалних појава, као што су телепатија, 

видовитост и психокинеза. То је поље које је током година било предмет многих контроверзи 

и скептицизма, при чему су је неки научници одбацивали као псеудонауку, а други су је 

прихватили као легитимну област проучавања. 

Једна од главних области проучавања у оквиру парапсихологије је екстрасензорна 

перцепција (ЕСП). Ово се односи на способност перцепције информација без употребе пет 

чула. Телепатија је, на пример, способност читања мисли других, док је видовитост 

способност да се виде догађаји или објекти изван домета нормалног вида. Психокинеза, с 

друге стране, укључује способност померања објеката користећи само моћ ума.  

Друга област проучавања у оквиру парапсихологије су психички феномени. Ово 

укључује феномене као што су предвиђање, где људи имају знање о будућим догађајима пре 

него што се догоде, и психометрија, где људи могу да добију информације о објектима или 

људима додирујући их. 

Постојале су бројне студије које су за циљ имале доказивање, описивање и 

објашњавање паранормалних појава. На пример, 1930-их, Ј.Б. Рајн је спровео низ 

експеримената како би тестирао постојање ЕСП-а. Његови експерименти су укључивали 

коришћење шпила карата где је открио да су неки испитаници били у стању да тачно погоде 

симболе на картама брзином која је била много већа него што би се случајно очекивало. 

У једној новијој студији, истраживачи су користили компјутерски програм за 

генерисање насумичних бројева и открили да су испитаници могли да утичу на исход бројева 

користећи своје мисли. 
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Астрологија 

Астрологија је још једна грана псеудонауке која се заснива на идеји да положаји и 

кретања небеских тела могу утицати на догађаје, људске животе и особине личности.  

Порекло астрологије може се пратити до старог Вавилона, где су Вавилонци први 

развили систем астрологије који је повезивао кретање планета са различитим људским 

карактеристикама и догађајима. Одатле се пракса проширила на стари Египат и Грчку, где је 

постала рафиниранија и софистициранија. Астрологија је такође имала значајну улогу у 

развоју раних цивилизација, јер је 

коришћена за предвиђање најбољих 

времена за садњу и жетву усева, као и за 

доношење важних одлука о ратовима, 

трговини и другим активностима. 

Током векова, астрологија је 

наставила да се развија и шири се на 

различите делове света. Посебно је постала 

популарна у Индији, где је интегрисана у 

хиндуизам и развила се у сложени систем 

ведске астрологије. У западном свету, 

астрологија је доживела препород током 

ренесансе, када су је научници као што су 

Јохан Кеплер и Галилео Галилеј користили 

за проучавање кретања планета и 

предвиђања будућности. 

Упркос недостатку емпиријских 

доказа који би подржали њене тврдње, 

астрологија је данас и даље популарна 

пракса и наставља да игра значајну улогу у 

друштву.  
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Криптозоологија  

Криптозоологија је псеудонаука која проучава створења за која се верује да постоје 

(помињана умитовима, легендама и предањима), али за чије постојање не постоје докази, као 

што су: Бигфут, Чудовиште из Лох Неса , Дрекавац или Чупакабра.  

Термин криптозоологија први пут је употребио, 1950-их година,  зоолог Бернард 

Хеувелманс, који га је дефинисао као проучавање скривених животиња. Хеувелманс је 

веровао да постоји много створења која наука још није открила и посветио је свој живот 

проучавању неухватљивих животиња. Хеувелмансов рад инспирисао је многе друге да се 

позабаве проучавањем криптозоологије и од тада је постао популарна тема међу 

ентузијастима. 

Највеће критике званичне науке упућене су криптозоолозима који заступају постојање 

„чувених" мега-фауна криптида чије постојање наука још није доказала. 

Историчар Мајк Деш приметио је да мало научника спори постојање хиљада 

непознатих животињских врста, нарочито кичмењака, које још нису откривене. Ипак, већина 

криптозоолога не показује интересовање за проучавање новооткривених врста мрава или 

буба. Према Дашу, напори криптозоолога углавном су усмерени ка откривању 

„неухватљивих" створења која већ више деценија успешно избегавају напоре научне 

заједнице са циљем потврде њиховог постојања и које су, штавише, окарактерисане од стране 

званичне науке као врсте за које је мало вероватно да ће остати неоткривене.  

Скептици у научним круговима заступају 

став да криптиди као што је Бигфут, не само да 

морају намерно да избегавају контакт са људском 

врстом како би избегли детекцију, већ да би њихова 

бројност, у циљу даље репродукције, морала да се 

мери стотинама јединки, што би олакшало могућност 

њиховог откривања. Упркос извештајима о 

виђењима криптида широм света и упркос значајној 

величини ових створења, до данас није прибављен ни 

један неоспоран доказ (нпр. живи или мртви 

примерак) који потврђује њихово постојање. 

Упркос недостатку конкретних доказа, криптозоологија наставља да буде извор 

фасцинације за многе људе. Неки верују да су ова створења једноставно неоткривена врста 

животиња, док их други виде као митска бића која су некако преживела у модерно доба.  
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Френологија 

Френологија је псеудонаучна теорија која тврди да се карактер и менталне 

способности особе могу одредити испитивањем облика и величине њене лобање. Развијена је 

крајем 18. века и постала популарна у 19. веку, посебно у Европи и Сједињеним Државама. 

Различити региони мозга су одговорни за специфичне менталне функције, а према 

френологији величина и облик ових региона одражавају се у облику и величини лобање. 

Френолози су веровали да опипањем избочина и контура лобање особе могу утврдити снагу 

и слабост сваке менталне способности.  

Френологија је на крају дискредитована научним 

истраживањима, јер не постоји научна основа за идеју да је 

облик лобање повезан са менталним способностима. Иако 

се френологија више не сматра валидном науком, њен 

утицај се и даље може видети у неким областима 

популарне културе и у начину на који користимо језик: 

термини као што су „велики мозак” или „малоумни” су 

још увек у употреби. 

 

Креационизам  

Креационизам је псеудонаучни систем веровања који тврди да су универзум и сав 

живот у њему створени од стране божанског бића тј. да је од времена настанка до сада остао 

непромењен (Ламарк је био овог уверења), а највећим делом се заснива на стратегији да се 

еволуција прикаже као непроверена и нетачна. Упркос огромним научним доказима који 

подржавају еволуцију, креационизам остаје популарно веровање међу неким верским 

заједницама, посебно у Сједињеним Државама. 

Многе псеудонаучне дисциплине могу бити катализатор за даља научна истраживања 

и додатно стицање знања у научним областима (за неке псеудонаучне тврдње је на крају 

доказано да имају научну вредност; на пример, модерна медицина је прихватила идеју да 

одређене биљке имају лековита својства, што је довело до развоја лекова попут аспирина), а 

сам процес истраживања псеудонаучних уверења подстиче развијање критичког размишљања 

и скептицизма. 

Проблем настаје ако нека псеудонаучна уверења наруше поверење јавности у науку и 

научне институције, тј. доведу до дискредитовања легитимне науке. Када се људима дају 

лажне или обмањујуће информације, они могу постати скептични према научном процесу, 

окрећући се непровереним методама, упркос недостатку доказа. Веровање у неке (крајње 
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апсурдне и непоуздане) псеудонаучне теорије може се приписати недостатку разумевања 

научних принципа, жељи за лаким одговорима, брзим решењима или неким осећајем 

сигурности. 

Иако псеудонаучна уверења често нуде осећај наде и утехе појединцима који се можда 

суочавају са тешким околностима или траже одговоре на велика животна питања (на пример, 

астрологија може пружити осећај вођења и правца, док праксе алтернативне медицине попут 

акупунктуре могу понудити краткотрајно олакшање од хроничног бола), ти осећаји су веома 

често „псеудо“, а распознавање лажног и правог и корисног и штетног,  могуће је уз 

скептицизам, промишљеност, проницљивост и отвореност ума. 

Петра Плешинац, 3.1 

Gregor Samsa i Mersault: žrtve društva 

Djela „Preobrazba” Franza Kafke i „Stranac” Alberta Camusja predstavljaju izrazito važna 

književna umijeća ranog 20. stoljeća. Kroz njihovo književno stvaralaštvo dobivamo uvid u društvo 

i kulturu toga razdoblja. Kafka, koji pripada književnom razdoblju avangarde (1910. – 1930.), kroz 

svoje djelo „Preobrazba” postavlja osnovu i značajan primjer književnog programa toga razdoblja. 

Avangarda, kroz tmurne opise nalik noćnim morama, predstavlja odbacivanje do tada opće 

prihvaćenih društvenih norma. Camus, koji pripada književnom razdoblju kasnog modernizma, u 

svome djelu „Stranac” namjerava čitatelju prikazati apsurd tadašnjih društvenih norma. On to 

prvenstveno radi pomoću tehnike redukcije. U toj tehnici pisac izbjegava detaljnu psihološku analizu 

likova. Ipak, apsurd, koji opisuje besmislenost čovjekova života, predstavlja glavnu tematiku 

„Stranca”.  

U Kafkinom djelu upoznajemo glavnog lika Gregora Samsu. Odmah u prvom prizoru mi 

vidimo njegovu preobrazbu u kukca. Cijela premisa Gregorove preobrazbe jest ironična. Kroz 

njegove misli doznajemo da je on jedini u obitelji imao posao i stoga je on bio zadužen za plaćanje 

svih njihovih troškova. Moglo bi se reći da je obitelj Samsa bila parazit koji je živio na leđima 

vrijednog Gregora. Stoga je ironično da se Gregor preobrazio baš u kukca – živo biće koje se često 

smatra parazitom. Tu nailazimo na jednu od glavnih tematika ovoga djela, a to je činjenica da je 

Gregor žrtva društva u kojemu živi. Poznato je da on poslije preobrazbe postaje izoliran od društva. 

No, očigledno je da Gregor ni prije svoje preobrazbe nije bio cijenjen. Obitelj ga je uzimala zdravo 

za gotovo i nije marila za činjenicu da ih je on uzdržavao. Poslodavac i drugi članovi ureda također 

nisu cijenili njegov trud i odanost poslu. Dosljedno, Gregor je bio prepušten samome sebi. Društvo 

ga je smatralo bezvrijednim, što je također oslikano u njegovoj preobrazbi u ružnog i odvratnog 

kukca koji nikome ne treba. Na kraju djela prikazani su posljednji dani života Gregora Samse. Bio 

je ozlijeđen i gladan. Njegova smrt zapravo predstavlja pobjedu društva nad njime. U daljnjem, on 

postaje žrtva društva.  
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Albert Camus poznat je prvenstveno zahvaljujući njegovoj filozofiji apsurda. Važno je 

poznavati ovu filozofiju jer ju je Camus često primjenjivao u svojim književnim djelima. Pomoću te 

filozofije možemo lako izvući bit djela „Stranac”. Tu se naravno misli na Mersaulta koji, slično kao 

Gregor Samsa, postaje žrtva društva. Doduše, postoje razlike između ovih dvaju likova. Za razliku 

od Gregora, Mersaulta je društvo zapravo htjelo primiti, međutim on to odbija. Mersault je smatrao 

društvo skupinom ljudi koji su prihvatili apsurd društvenih norma. Stoga se on prema svemu odnosi 

ravnodušno. Kroz djelo možemo opaziti kako mnogi ljudi izražavaju želju za prijateljstvom, pa čak 

i za ljubavlju prema Mersaultu. Međutim, on prema svemu tome reagira kako je ranije navedeno – 

ravnodušno. Dosljedno je njemu zbilja bilo svejedno. Odavde zapravo možemo izvući naslov djela 

– Mersault je bio stranac u društvu. Kroz tijek fabule ubrzo nailazimo na sličnosti između djela 

„Preobrazba” i „Stranac”. Tu se naravno misli na Mersaultovo suđenje povodom ubojstva Arapina. 

Dok to nije jedini prikaz u kojemu Mersault ispada žrtvom društva, on je najznačajniji. Opet se 

vraćamo na filozofiju apsurda. Kroz Mersaultovo suđenje primjećujemo da sud nije zainteresiran 

toliko za čin ubojstva, već stalno spominje činjenicu da on nije plakao na sprovodu svoje majke.  

Lako je uvidjeti apsurd ovog prikaza gdje osuđuju čovjeka ne zbog ubojstva, već zbog 

nepoštivanja društvenih norma. No, taj nam prikaz također daje uvid u osudu Mersaulta od strane 

društva. Pri kraju djela, nakon što je osuđen na smrt, Mersault promatra sudbinu koja mu se bliži 

svaki dan koji prolazi. Ovaj nam je prikaz zanimljiv jer po prvi put Mersault nije ravnodušan. On 

počinje vikati i naglas se protiviti društvu koje ga je osudilo. Prvenstveno on tjera od sebe svećenika 

koji ga je htio natjerati da se ispovijedi. Zapravo taj svećenik simbolizira činjenicu da čak i pred kraj 

čovjekova života, on ne može pobjeći od društvenih norma. U posljednjem prizoru Mersault, koji je 

već u potpunosti odbačen od strane društva, iskazuje želju da što više ljudi vide njegovu smrt. On 

zapravo time želi iskazati apsurd činjenice da ga je narod prvenstveno osudio jer nije prihvaćao 

društvene norme. Tu vidimo paralelu s djelom „Preobrazba”, jer isto kao Gregor, Mersault umire i 

postaje žrtva društva. 

Tako likovi, ovih dvaju izuzetno značajnih djela, postaju žrtve društva. Njih je društvo 

dosljedno odbacilo, a potom pokopalo. Naravno, njihova smrt nije jedini način na koji su postali 

žrtve društva. Tu također imamo brojne prikaze gdje ih društvo osuđuje i ne iskazuje poštovanje 

prema njima. Moj osobni stav prema odnosu društva prema Gregoru i Mersaultu jest sljedeći. 

Smatram da je ta tematika primjenljiva i dan danas. Koliko god se društvo razvijalo, postoji bezbroj 

primjera gdje društvo neopravdano osuđuje pojedinca. Ti pojedinci, nalik Gregoru i Mersaultu, 

postaju prave žrtve društva. Takva pojava se danas najčešće pokazuje samoubojstvom, koje još 

uvijek oduzima živote velikog broja pojedinaca. Društvo mora biti upoznato s posljedicama koje 

nanose pojedine norme, kako bi kolektivno nadišli pogreške koje već stoljećima nanose štetu 

„strancima” u društvu.  

Nikola Stipić, 4. f 
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„Само је лепота достојна љубави и истовремено видљива - то је 

једини облик духовног који можемо осетити чулима и издржати 

кроз чула” 

Тек што сам се вратила са пута, хватам себе како већ на интернету истражујем нова 

места која ћу посетити, „ловим” повољне цене карата, гледам како да уживам као мештанин. 

Ово је моја навика још од основне школе. Испланирам детаљно путовање и онда живот стане 

на пут. Ово је моје прво путовање после скоро четири године. Прво самостално. А колико их 

је било испланираних до сада… Рим, Напуљ, Таормина, Атина, Берлин, Копенхаген, Париз, 

све су то градови које сам до сада посетила у својој глави. Свесна колико је привилегована 

моја позиција и да сам уопште у могућности да планирам путовања на ове дестинације и не 

могу много да се жалим. Свашта се издешавало у претходних неколико година и ја сам много 

сазрела. Можда су и били у праву наши родитељи када су нас учили стрпљењу и говорили: 

„Не можеш све сада.” (а ми им никад нисмо веровали јер ми хоћемо свет и хоћемо га сада1 ).  

Често волим да кажем да је мој живот заиста почео када сам први пут отишла у 

позориште. Једном када сам искусила јачину страсти према нечему тако апстрактном али 

истовремено толико стварном,  променило је моје погледе на свет. Та љубав је убрзо постала 

механизам одбране или боље речено, ескапизам у тешком времену транзиције. Учинила ме је 

да и ја пожелим да стварам.  Иако сам током 

целе основне школе гајила многе предрасуде 

према позоришту, али и самој позоришној 

публици, након те представе сви моји ставови 

против су једном и заувек нестали. Прва 

представа коју сам икада погледала у Народном 

позоришту била је „Укроћена горопад” крајем 

основне школе. Ова четири стотине године 

стара Шекспирова комедија смештена је у „Лепу 

Падову, колевку вештина”. А тада је отприлике 

отпочело и истраживање и осмишљавање мојих 

путешествија. Тек сам се вратила из Милана и 

била сам пуна очекивања да ћу већ у наредних неколико месеци моћи да се вратим у Белпаезе. 

Историја Падове и њеног универзитета који је основан давне 1222. године одмах су ме 

очарали. Након што је свет погодио први талас пандемије, своја поподнева након полицијског 

часа сам проводила информишући се више о катедри књижевности на тамошњем факултету 

 
1 Песма: When the music’s over - The Doors 
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на италијанском језику. Иако тада и даље нисам причала италијански маштала сам о студијама 

у Италији. С обзиром да сам у претходних неколико година провела доста времена учећи, 

информишући се, једном када сам коначно стигла у Падову нисам имала проблема са 

сналажењем. Осећала сам толику слободу, онакву која се може осетити само након 

остваривања дугосниваног сна, ер Падова заиста јесте мој град из снова! Тај савршен спој 

средњовековне и ренесансне архитектуре, старог и новог света, великих револуција, 

непрекидних покушаја побуне и реформације у једном тако малом али тако политички 

прогресивном граду (што је реткост за не толико прогресивну државу). Имала сам ту срећу да 

сам била смештена одмах испред базилике Светог Антонија, чија звона су ме будила свако 

јутро. Осетила бих такво благостање да бих се одмах запутила унутра. Свако јутро базилику 

би испуњавали мештани који су долазили на мису, али и други ходочасници који долазе са 

разних крајева света да би видели реликвије и гроб Светог Антонија. Било ми је прелепо да 

видим куће са таблама на којима је исписано који су све велики умови живели, боравили, 

пролазили кроз Падову. Од Донатела до Лорда Бајрона, Падову су ценили многи пре мене.  

Падову је било могуцће уочити свим чулима визија тих улица, мирис паркова и укус 

домаћих посластица остацће ми урезани у памцћење и подсећаће ме да ће Ђотов град увек 

бити ту, спреман да ме дочека. У међувремену, мене и моје вршњаке чека период тешких 

одлука и напорног рада да бисмо у будућности били у могућности да своје велике снове 

претворимо у стварност. 

Тијана Стефановић 4.б 

 

DEBATA - Važnost razvijanja kritičkog mišljenja 

U današnjem svijetu prepunom informacija i često suprotstavljenih stavova, razvijanje 

kritičkog mišljenja postaje sve važnije za učenike kako bi mogli razumjeti i procijeniti različite 

argumente te donositi utemeljene odluke. Jedan od načina da se to postigne je kroz debatu. Debata 

je vrsta rasprave, ali i obrazovni alat koji razvija mnoge korisne vještine kod učenika, poput 

sposobnosti kritičkog mišljenja, argumentiranja, slušanja i razumijevanja različitih perspektiva. 

Osim toga, debata pomaže učenicima da se bolje pripreme za stvarni svijet jer ih uči kako artikulirati 

svoje stavove i prilagoditi ih različitim situacijama. Također, ona promiče važne vrijednosti poput 

poštivanja drugih mišljenja i izgradnje pozitivnih odnosa među sudionicima.  

Debatiranje o aktualnim temama potiče učenike da se informiraju o različitim perspektivama 

i stajalištima te da se upoznaju s aktualnim događajima. Time pokušavaju razumijeti svijet oko sebe 

te razviti vlastiti stav. Jedna od aktualnih tema današnjice svakako je umjetna inteligencija i 

ChatGPT. Navedeno područje detaljno su istražili učenici 3. f prije nego li su se okušali u debati na 

temu Umjetna inteligencija će unazaditi čovjekove sposobnosti i mogućnosti. 
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ChatGPT – sustav umjetne inteligencije 

Umjetna inteligencija može se definirati kao sposobnost nekog uređaja da oponaša ljudske 

aktivnosti, kao što su planiranje, učenje, zaključivanje pa čak i kreativnost. Sustavi umjetne 

inteligencije prikupljaju informacije iz svog okruženja kako bi postigle određeni cilj. Svoje ponašanje 

naknadno mogu prilagoditi analiziranjem prethodnih informacija. ChatGPT je tip umjetne 

inteligencije koji je nedavno razvijen od strane tvrtke OpenAI. Sustav koristi složene algoritme kako 

bi analizirao ogromne baze podataka i na osnovu toga odgovori na naše pitanje. Odgovori ovog 

sustava vrlo su napredni i vrlo slični ljudskima što je upravo i cilj ovakvog sustava.  

Umjetna inteligencija u modernom svijetu može biti vrlo korisna. Može zamijeniti pojedine 

radnje u kojima bi bio prisutan čimbenik ljudske pogreške ili može obavljati poslove koji životno 

ugrožavaju ljude. Međutim, ni kod umjtetne inteligencije točnost obavljanja zadataka nikad nije 

potpuna i nerijetko se događaju ozbiljni propusti. U to se svakako ubraja primjer tvrtke Tesla čiji 

automobili koriste umjetnu inteligenciju za samoupravljanje svojih vozila. Taj sustav nije bez greške 

što potvrđuje i činjenica da se u poslednjih par godina dogodilo veliki broj nesreća u kojima je 

nekolicina njih imala smrtni ishod. Chatbotove, uključujući i 

ChatGPT, moguće je manipulirati. Tako je 2016. 

Microsoftov chatbot Tay izmanipuliran u roku od 24 h. Na 

Twitteru su osvanuli razni neprimjereni odgovori u vidu 

podrške fašizmu ili u vidu vrijeđanja žena i feminističkih 

pokreta. ChatGPT može biti koristan za obavljanje 

svakodenvnih zadataka i pri tome nam može uštedjeti vrijeme. 

Međutim, takav učestali oblik korištenja pomoći od strane umjetne intelignecije, mogao bi imati 

pogubne posljedice. To otvara mogućnost da ljudi postanu još ovisniji o tehnologiji te da dolazi do 

sve veće dehumanizacije čovječanstva. Pojedina mišljenja ističu da će se ljudi do te mjere osloniti 

na tehnologiju da će postati lijeni te da će samim time izgubiti pojedine vlastite sposobnosti. 

Određena skupina ljudi u chatbotovima vidi prijatelje što stvara oksimoron realne virtualnost. To, s 

jedne strane, može pomoći ljudima koji se osjećaju usamljenima, a nemaju s kim podijeliti svoje 

misli. Ipak, s druge strane, tu ne trebamo zaboraviti da s druge strane ekrana nije živo ljudsko biće 

te da prakticiranjem takvih razgovora gubimo socijalne vještine i sve više bivamo prikovani za ekran. 

Umjetna inteligencija, bez sumnje, je alat koji može mnogo pomoći čovječanstvu i kao 

takvog potrebno ga je više razvijati i usavršavati. No, barem za sada, ne bismo se trebali toliko 

oslanjati na takvu vrstu tehnologije jer je još uvijek prisutan rizik, ali i činjenica da vrlo malo znamo 

o tome te da samim time nismo svjesni svih negativnih učinaka. Nekada je pametnije i korisnije 

osloniti se na vlastitu inteligenciju koja je, na kraju krajeva, i razvila tu umjetnu inteligenciju. 

Teo Margetić, 3. f 
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Осми март прође, мизогинија никад 

Осми март или Међународни дан жена данас је изгубио сваки смисао. Први „Дан 

жена” је организовала Социјалистичка партија Америке у Њујорку, 28. фебруара 1909. Ово је 

инспирисало немачке делегаткиње на Међународној конференцији социјалистичких жена 

1910. да предложе да се „посебан Дан жена“ организује сваке године, иако без одређеног 

датума. Следеће године су биле прве демонстрације и комеморације Међународног дана жена 

широм Европе. Након што су жене стекле право гласа у Совјетској Русији 1917. године 

(почетак Фебруарске револуције), 8. март је проглашен националним празником. Касније су 

социјалистички покрети и комунистичке земље славиле баш тај датум. На простору бивше 

Југославије, Међународни дан жена је први пут обележен 1914. године, када је Секретаријат 

жена социјалдемократа организовао приредбу у Београду, а истог дана у Сарајеву, жене су 

одржале протестни збор, на коме су прочитале и поздравни телеграм који им је упутила Клара 

Цеткин. Окупљене су захтевале „пуно економско и политичко ослобођење жена”. Празник је 

био повезан са крајње левичарским покретима и владама све док га није усвојио глобални 

феминистички покрет касних 1960-их. Тај један дан у години је изнова обележаван - жене, и 

међу њима посебно раднице, излазиле су на улице, буниле се, повезивале, не само на 

локалном, већ и на међународном нивоу. 

Празник је данас  узнапредовао, жене и даље организују протесте и буне се јер итекако 

имају разлога. Иако данас можемо да будемо захвалне што имамо многа права која су нашим 

преткињама била ускраћена, такође постоји много тога непромењеног, чак  погоршаног.  

Због тога је веома проблематичан начин на који се прославља Дан жена у 21. веку, јер 

живимо у доба  владавине масовне комерцијализације, када велике компаније профитирају на 

патњама других, па је тако широкој јавности Осми март постао познат као дан када се женама 

традиционално купује цвеће и бомбоњере, без информисаности о пореклу и историји.  

У школама се о феминистичком покрету не учи (евентуално о речи феминизам која 

често иде уз негативну конотацију). Директна последица тога је што  упркос борби која траје 

већ читав један век, и даље бивамо ућуткиване и утишаване.  

Фемицид се, у ширем смислу значења односи  на убијање жена, а у ужем смислу се 

под тиме подразумевају убиства код којих је главни мотив мржња према женама. Само у 

Србији их је од почетка ове године било девет. У међувремену се у Београду и Нишу 

одржавају протести против фемицида и са захтевом да фемицид буде препознат у закону као 

засебно кривично дело. Свакодневно добијамо овакве вести и дозвољено нам је да будемо 

узнемирене и да на њих реагујемо. Колико год нам је цвеће драго, ипак би слобода требало да 

нам буде дража.  
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Шта значи једна ружа ако живим у непрестаној стрепњи и у страху свакодневно ходам 

улицом? Насиље не сме да буде подразумевани део женског искуства.  

Образовање је кључно. За почетак:  књижевности из женске перспективе, слушање 

жена, њихових прича и искустава. Можда је  поларизација књижевности на мушку и на 

женску превазиђена, али читајући књиге написане из женског угла је први корак ка 

разумевању другог пола. Читање књига Марине Цветајеве, Елене Феранте, Силвије Плат, 

Симон де Бовоар, па тако и наших млађих списатељица Румене Бужаровске и Лане Басташић, 

помогло ми је да схватим да не пролазим једина кроз изазове женског битисања. Наравно, ово 

важи за обе стране.  

Исто толико је битно васпитање и образовање дечака, мушкараца. Одбацивање 

утемељених норми из најранијег доба је тежак и нужан процесс, али  тек када препознамо 

проблем можемо самоуверено да проговоримо и захтевамо промену.  

Тијана Стефановић, 4.б 

 

Суровости, име ти је човек 

„Када се пробудим ујутру страшно ми је јер знам да морам да се вратим овде", испричао је 

осмогодишњак... 

 

У другом разреду гимназије сам у оквиру једног пројекта из психологије имала задатак 

да анкетирам што више средњошколаца о томе шта је то без чега не могу замислити свој дан. 

Као што сам и очекивала, преко осамдесет посто одговора односило се на мобилне телефоне. 

Тај пројекат базирао се на разним облицима зависности које су постале опште присутне међу 

млађим генерацијама. Мени је у том тренутку било најинспиративније и најизазовније да се 

бавим завнисношћу 

младих од мобилних 

телефона. Међутим, 

уздрмана, потресена и 

револтирана актуелним 

дешавањима у свету, 

знатно ми се ротирао 

угао из ког посматрам 

ову нашу електронску 

еру која је већ дуго у 

значајном успону.  
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Није потребно да се лажемо. Чињеница је да би ретко ко од нас могао замислити свој 

живот без електронских уређаја. Иако суштински не постоји ништа лоше у томе што тако 

безусловно и халапљиво користимо бенефите 21. века и продукте савремених технологија, 

чудно је и помало несхватљиво како се већина нас никада није запитала који је заправо пут 

настанка наших највећих достигнућа, потреба и опсесија. Размишљање, копање по дубљим 

слојевима и ходање широм отворених очију одувек је за нашу врсту представљало најтежи 

физички посао. Да ли знамо на који погон раде ти наши фамозни мобилни телефони који су 

нам се толико дубоко увукли под кожу? Да ли нас занима на који начин се долази до горива 

које покреће те савремене господаре нашег ума и психе? Још једна у мору болних чињеница 

јесте да нас заправо није брига. Све док смо у стању лако и ефикасно убијати сате наше досаде 

и док имамо могућност 

коришћења друштвених мрежа, 

постављања безброј суштински 

непотребних објава и 

фотографија, комуцирања 

унедоглед са како правим, тако 

и виртуелним пријатељима, 

неће нас занимати шта се све 

морало догодити да бисмо ми 

данас уживали у благодетима 

такве врсте. Гушимо се у 

прљавој себичности и егоизму. 

На пиједесталу приоритета 

уцртане су сирове и лоше 

одлуке. Погрешне ствари 

постају нам свете. Уколико нам 

нешто причињава задовољство 

и пружа ужитак, не занима нас 

да ли је то произашло из раја или 

пакла, већ је битно да то нешто 

што дуже остане у нашем власништву.  

Неколико хиљада километара од наше државе, под згариштем сунца и жеге, 

стациониран је својеврсни земаљски пакао. У Демократској Републици Конго налази се преко 

деведесет посто светских резерва кобалта - хемијског елемента који је основа за производњу 

наших паметних телефона, лаптопова и електронских аутомобила. Годинама велике 

технолошке компаније (Google, Microsoft, Аpple...) мажу својим верним купцима очи и 
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заваравају их да су елементи за њихове производе добијени на чисто уређен, контролисан, али 

пре свега етичан начин. Ово није први пут да се у историји нашег постојања лицемерно 

позивамо на етику и кунемо у морални кодекс од којег смо одавно одмакли. Доказ за то су 

фотографије направљене у рудницима страве у Конгу које показују праву сурову реалност. 

Ископавање тзв. конфликтних минерала поред одраслих раде и босонога, неухрањена и 

слабашна деца која нису старија од седам или осам година, а свакодневно су прекривена 

отровним хемикалијама из рудника. Међу њима налазе се и новопечене мајке које носећи 

своје бебе у повезима на себи сатима претражују камење у потрази за драгоценим кобалтом. 

Афричка деца раде за само бедних два долара дневно, а та мизерна ,,плата“ за њих 

представљала разлику у томе хоће ли јести тај дан или не, стога немају других опција, као ни 

избора да одбију посао. Недужна деца често се користе и за дубинско копање при којем их 

везују канапима да би висили док копају у тунелима који се урушавају, и то без икакве додатне 

заштите. Овакве руднике још увек контролишу моћници и криминалци који на највећим 

људским мукама остварују највећи профит. Застрашивањем, убиствима и силовањем 

приморавају мушкарце, жене и децу на тежак физички рад у стравичним, крање нељудским 

условима. Многе потресне фотографије последњих година снимљене су у регији Катанга од 

стране Сидарта Кара, аутора књиге Црвени кобалт: Како крв Конга обликује наше животе у 

којој описује очајничку потражњу 

за кобалтом и смртоносне 

последице које то има на афрички 

народ. Кара је годинама вршио 

истраживања у Конгу и без 

потешкоћа је закључио да 

дуготрајна изложеност кобалту 

може довести до развоја болести 

плућа и слуха, као и бројних 

урођених мана код новорођенчади 

и различитих облика канцера. Деца 

се израбљују до изнемоглости, 

свакодневно се бацају на руб 

живота док болести вребају, а све 

око њих заудара на смрт. Следећа 

питања би требало сама да се 

намећу: Зарад кога? Зарад чега?  
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Имала сам прилику да присуствујем разговорима у којима су људи полемисали око 

тога шта или ко је главни кривац пропасти државе, али и друштва. Многи одговори нудили су 

се у таквим дискусијама, али ретко који је био близу истине. Не пропада нам држава због 

музике коју млади слушају у клубовима и дискотекама, нити због тога што су нам кафане 

посећеније од библиотека. Не пропада нам друштво због тога што инфлуенсери без великог 

животног искуства пишу и издају књиге. Не пропада нам друштво због ђака који немају жељу 

и мотивацију да мирно седе у школским клупама и годинама помно слушају предавања из 

предмета који их не интересују. Не пропада наш свет због индивидуа које из наметнутих 

калупа одскачу по питању начина на који се облаче, како размишљају или кога бирају да воле. 

Пропадамо због тога што се увек највише чују гласови оних који немају ништа паметно да 

кажу и који би требало заувек да заћуте. Пропадамо јер се од памтивека крећемо линијом 

мањег отпора. Пропадамо јер се правимо да смо слепи. Пропадамо јер допуштамо овакве 

ствари које се тренутно дешавају у Африци зарад примамљиве материјалне користи. 

Неминовно је да пропаднемо када профит стављамо испред људских живота. Морамо 

пропасти јер смо дозволили да нас новац учини вечно проклетима. Морамо пропасти јер нам 

црвена боја није више симбол љубави, већ крви, и то углавном оне која је проливена из тела 

немоћних и невиних. 

 

Морални сат нам откуцава. Колико нам је још минута остало док својом суровошћу 

не разнесемо сами себе? Колико нам је још степеника остало до дна?  

 

Лазарела Стефановић, 4.1 
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ИНТЕРВЈУИ 

Гимназијалци ван гимназије 

Акваријум у нашој школи 

Никада није било спорно да је наша школа пуна талентованих ђака, па су тиме 

матуранти Иван Хуска, Лука Мркаљевић и Доминик Кујунџић свакако идеалан пример. Са 

њима сам разговарала о настанку идеје акваријума који се сада налази при улазу наше школе, 

а момци су ми заиста понудили интересантне одговоре. 

 

Да ли сте одлуку за акваријум донели заједно, као група, и како је до те одлуке уопште 

дошло? Колико се вас тројица дуго познајете?  

Нас тројица се познајемо изузетно дуго. Ми, као креативни млади момци, уочили смо 

потребу да удахнемо дашак живота гимназији тако што ћемо јој подарити управо један у којем 

могу да уживају и будућа покољења. На идеју смо дошли за време великог одмора једног 

лепог дана прошлог пролећа током ларпурлартичне приче. 

 

 Да ли је посао био тежак и колико је дуго 

трајао?  

Посао свеукупно није био тежак, али је био 

дуготрајан и веома напоран, нас тројица смо од 

старих школских столова заварили постоље, 

мајстор је ставио даске а ми смо га офарбали и 

оставили наша обележја на њему! 

 

Да ли се таквим сличним пословима бавите 

поред школе? Ако да, какви су то послови? 

Јесмо ми креативни, свестрани, предузетни, вични 

и имамо знање, али једноставно не стижемо да се 

укључимо у те токове дешавања због превеликог 

обима обавеза, а - ове године смо и матуранти! 

(Признају они искрено) 
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На који сте начин успели да направите баланс између 

школе и посла са стране? Да ли је организација била 

тешка? 

Ми заиста стојимо иза става да свако ко жели нађе 

начин, а ко неће нађе изговор, тако смо и ми, уз мукотрпан 

рад и одрицање, успели да нађемо пандан времена између 

школских и ваншколских активности. 

 

Између науке и уметности 

Са ученицом првог разреда Ивом Томић, имала сам могућност да разговарам о начину 

балансирања између науке и уметности. Ива ми је кроз низ одговора успела објаснити свој 

став како у њеном животу постоји мост који спаја књижевност и науку, као и многа друга 

мишљења... 

Ми се недуго познајемо, па морам да те питам - како се осећаш ових првих пар месеци у 

Гимназији?  

Сасвим у реду, мада  осећам као да време лети! 

 

Једном си ми споменула да те астрономија изузетно занима. Како њу проучаваш са 

обзиром да се о њој мало учи у средњој школи? 

Незгодан одговор на незгодно питање. На 

интернету, и у Градској библиотеци, доступни су 

разни извори – старији, али и савременији. Део 

слободног времена посвећујем читању и 

извучавању тих извора, а како сам (коначно) 

набавила телескоп, моћи ћу своје знање да 

применим у пракси, иако чекам топлије време и 

треба ми превоз до ванградских предела, али то не 

представља велики проблем јер свако лето 

проведем с баком у једном приморском сеоцету 

изнад ког се звездани тепих јасно види (Прича 

Ива, подсећајући се). Незгодно је то што, чак иако 

учим шта ме у датом тренутку највише занима, немам систематизацију наученог, и често се 

саплићем о теоријске делове за које ми недостаје одговарајуће предзнање.  
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У своје „најслободније" сате, која је књига које се прве дохватиш? Да ли и како сматраш 

да су те све прочитане књиге оформиле као личност? 

У последње време бих волела да се у потпуности посветим научној литератури, али 

бих увек оставила места и за лепу књижевност, с тиме да ми је важно и шта читам. Како 

постоји мноштво различитих жанрова и стилова писања, не можемо их све вредновати на исти 

начин, а сматрам да се већина може сложити да постоје и неквалитетне књиге. Књижевност, 

како научна тако и лепа, дефинитивно је имала већи удео у обликовању мог погледа на свет. 

У раном узрасту ме је упознала са страхотама, али и лепотама овог света, а једно без другог 

никако не може. 

А наука? Како настојиш да балансираш уметност и науку? Да ли то сматраш тешким 

или ипак сматраш да је смисао гимназијалца да се увек грана ка свим странама 

знања? 

Свакако сматрам да је лепота у свестраности особе! (Прича потврђујући). Она чини 

једну лепу целину и обликује ту особу - разбија монотонију. Из личног искуства, понекад јесте 

тешко постићи равнотежу између науке и уметности, па се личним интересовањима ваља 

препустити на распустима или викендом, али како у школи сазнајемо много о оба појма, знање 

се лепо уклапа у већ створену слику. Кад се у слободно време бавим науком, углавном 

изучавам астрономију и читам о филозофији, а када се бавим уметношћу, пишем краће 

приповетке за своју душу, које углавном међусобно личе једна на другу - баве се одлуком 

већине или нормама - или свирам, а почела сам да учим импровизацију недавно. 

Певање и мишљење 

Наслов овог интервјуа позајмила сам од великана по којем наша школа и носи име, а 

допао ми се управо због разговора који сам водила са ученицом трећег разреда - Нађом 

Меанџијом. Нађа ми је објаснила своје ставове поводом средњошколског живота и како она 

проводи своје слободне сате чинећи оно што је највише испуњава - певање. 

 

Нас две се познајемо доста дуго, а никад те нисам питала какав искрен утисак имаш о 

гимназији за ове три године?  

Као што и сви кажу, ова школа пружа добре основе за даље школовање па тако и за 

сам живот, то је један од разлога зашто сам је уписала. Заиста јесте тешко сустићи се са свим 

проверама и очекивањима професора. Наравно могуће је, али је често стварно изазовно ако 

имате много ваннаставних активности попут мене. Иако има много предности, морам да 

признам да је моје време у гимназији често јако стресно, али успевам! 
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Како посматраш појам гимназијалца? Шта заправо мислиш да га чини? 

Гимназијалац као појам обично је окарактерисан као културан, вредан, и пре свега - 

добар човек. Са том констатацијом се слажем, мада свако правило има своје изузетке. То 

посматрам мало другачије - на крају дана из које год школе били, сви смо ми исти - 

средњошколци који траже свој пут. 

 

Знам да си у хору већ дуже време, али  знам да се певањем бавиш засигурно дуже. Колико 

дуго, и како је све то заправо започело? 

У хору сам већ три године и стварно ми је дивно! Моја певачка ,,каријера" креће од 

малих ногу: мој тата свира гитару, а и целу моју породицу је увек пратила музика, те сам с 

њом одрастала. С татом сам певала већ од своје треће године, тако да се може рећи да певам 

цео свој живот! То је једна од оних ствари које ме чине истински срећном, и помажу ми да 

лакше прођем кроз тешке тренутке у свом животу.  (Прича Нађа са осмехом) 

 

Поред школе, у своје „време за себе" 

чиме се заправо бавиш? Које књиге 

читаш и/или о чему разговараш са 

родитељима, пријатељима...? 

Као што сам већ напоменула, 

најчешће певам. Певам сваки дан, цео дан, 

то сам једноставно ја! (Смеје се). Такође, 

много волим и да читам, и члан сам 

Књижевног клуба наше гимназије. Уживам 

у читању фантастике, љубавних романа, 

чак и поезије. Наравно, проналазим време 

и за дружење с пријатељима. Било то нека 

кафа или ноћни излазак, трудим се да 

видим пријатеље што чешће. Од недавно 

сам кренула у авантуру самоуког свирања 

клавијатуре, тако да је то још нешто на 

чему радим! 

 

Сара Азра Даутовић, 3.2 
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Az iskolánk sokszínűsége jegyében 

A Svetozar Marković Gimnázium nem csak a hosszú történelmi múltjával büszkélkedhet, 

hanem a tanulók eredményeivel is. Mindaz mellet, hogy a tanulók kimagasló átlaggal és tudással 

rendelkezik, versenyekre járnak, az iskolán kívüli tevékenységekben is részt vesznek.  

Vastag Hella a gimnázium harmadikos társadalomtudományi-nyelvi szakos tanulója, aki az 

egyike e tehetséges és szorgalmas diákoknak. Ugyanis aktívan jeleskedik az iskola eseményein, és 

kiveszi a részét az iskolai közösség életében is.  

Hella 2022-ben, a tanév végén elvégezte az AFS 

interkulturális szervezet és a Pennsylvania egyetemmel 

együtt szervezett három hónapos programját. A 

tanfolyam központjában a környezetszennyezés, a 

különböző kultúrák megismerése és a fiatalok 

barátkozása állt. Ugyanis rajta kívül 180 fiatal vett 

részt, 61 országból a világ összes pontjáról. 

‒ Mi volt a kurzus menete? 

‒ Június végétől szeptemberig tartott. Ez idő alatt a szervezők a Bridge nevezetű online platformra 

folyamatosan töltöttek fel ismeretterjesztő tananyagokat és teszteket. Azonban ezek az anyagok nem 

olyanok voltak, mint az iskolában, nem is kellett őket megtanulni. Sokkal inkább az volt a cél, hogy 

tágabb látókörünk legyen a világról, a különböző kultúrákról, globális problémákról, kritikus 

gondolkozásról és egyebekről. 

‒ Volt-e lehetőséged más etnikumok megismerésére? 

‒ Hetente egyeztettünk időpontot, amely mindenkinek megfelelt, és online meetingeket tartottunk 

kisebb csoportokban. Ekkor interaktív módon oldottuk meg az arra hétre kiszabott feladatokat, 

valamint barátkozni is volt alkalmunk egymással. Sokszor mindennapi dolgokból indultunk ki, 

például ki iszik kávét. Utána pedig meséltünk a saját hazánk kávézási hagyományáról, vagy más 

tradicionális italunkról.  

‒ Mi volt az, ami leginkább tetszett a három hónap alatt? 

‒ Az utolsó feladatot volt a kedvencem, amikor is a tanultak alapján egy videót kellett készítenünk 

egy környezetünket érintő problémáról, és arra egy lehetséges megoldást kellett találnunk, továbbá 

egy közvélemény-kutatást a projektünkről. Én a Palicsi-tó szennyezettségét választottam mint helyi 

problémát. Kidolgoztam egy tervet a víz áttisztításáról és a természetes ökoszisztémája 

visszaállításáról. 

‒ Volt olyan kultúra, amelyik megtetszett, esetleg olyan hagyományok, amelyet szívesen átélnél? 
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‒ Az én csoportomban főként indiai lányok voltak, valamint egy portugál, pakisztáni és egy dél-

szerbiai. Így a nyílt feltett kérdések alapján az indiai tradíciókról tudtam meg a legtöbbet. Sőt annyira 

megtetszett, hogy egy lánnyal azóta is tartom a kapcsolatot, és jó barátságot ápolunk. Nemrégen volt 

náluk az úgynevezett Sankranti fesztivál. Ez tulajdonképp egy ünnep, amikor a Nap átmenetét jelzi a 

Nyilas állatövből a Bakba. Ilyenkor rendszerint papírsárkányt eregetnek, és tűz körül táncolnak. 

Hella átszellemülten mesélt a vele történt élményekről és a szerzett tudásáról. Valamint 

mindenkit arra bíztat, hogy használja ki az ilyenfajta lehetőségét, és ismerjenek meg minél több 

hagyományt a világból. Sőt, a program az idén is kezdetét veszi, így, aki megfelelő angol tudással 

rendelkezik, mindenképp jelentkezzen, nem bánják meg. 

 

Hella és a csoporttársai az utolsó meetingen 

Pálfi Jázmin, 3.3 

 

Уметност - љубав и прибежиште 

Иако се појам културе може сагледавати из различитих аспеката, она се људима 

најближе објашњава уметношћу. Разлог је прилично логичан. Уметност, као и љубав, садржи 

човека у потпуности, тако целокупно, а тако једноставно, природно, путено. Душа хрли за 

задовољством коју пружа импресија уметничког тренутка, у било којој форми да се он казује. 

Пред њом се све брише, стихијски а нечујно. Остаје само просто бивање, у песми, у боји, у 

покрету.  
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Желевши да култура заузме посебну рубрику у школском часопису, а како је уметност 

њен најбољи медиј, разговарали смо са ученицима наше школе на тему стваралаштва. Ђаци 

који су говорили о овој теми и сами воле да стварају на пољу књижевности и музике. О томе 

шта је уметност, рекли су следеће: 

• „Изузетно сложен појам, који је, рекла бих, у својој суштини једноставан. Израз једне 

личности кроз реч, боју и платно, покрет... Међутим, не сматрам да све може бити 

уметност. Мислим да уметничко дело осликавају људи који се са њим поистовећују, 

који нешто осећају када га виде или прочитају, када свој одраз виде у туђем." - Дијана 

Лацман, 4.ц 

• „Уметност је све што ти желиш да она буде. Због тога је, несумњиво, субјективна, 

а то је уствари чини шареном и динамичном, какву је већ познајемо. Она сама служи 

као инспирација другој уметности која из ње произилази и на њу се надовезује. Премда 

је можемо посматрати и на један више романтичан начин, а не само као људску 

делатност. Могло би се рећи да је она попут енергије која стално покреће нашу 

потрагу за лепим и истином, и подстиче нашу креативност и иновативност 

трагајући за лепотом унутар нас самих." - Ива Томић, 1.2 

• „Уметност је за мене једини траг који ће једнога дана потврдити да смо постојали 

(људи)." -  Алекса Кнежевић, 3.б 

• „За мене је уметност све што буди оно најбоље у људима и што помаже човеку да 

схвати себе и свет око себе и тако стекне бољи и квалитетнији живот." - Невена 

Маравић, 2.а 

Једна од најважнијих компоненти стваралаштва јесте инспирација, те нас је занимало 

шта наводи и подстиче младе људе да свет или себе изразе кроз уметност. Њихови одговори 

су били поетични и дубоки, као што сама уметност јесте.  

• „Најчешће инспирацију црпим из романа или нечега што прочитам, што ме нанесе 

на размишљање. Може то понекад бити и једна једина реченица. Такође, деси се и да 

видим неку тему на одређеном конкурсу, на коју се замислим, те речи предочим на 

папир." - Дијана Лацман, 4.ц 

• „Инспирише ме највише ноћно небо испуњено звездама, јер је призор потпуно ван овог 

света, и при погледу на њега, човек мора да се запита зашто и како, што му отвора 

многа врата размишљања, и служи као потпора пре свега научном, али и уметничком 

стваралаштву. Због тога, многа кратка дела која пишем имају моралну тематику, и 

астрономске или еколошке мотиве, а најбоље пишем током ведрих ноћи." - Ива 

Томић, 1.2 
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• „Највећу инспирацију имам када ми се догоди нешто неуобичајено (што може бити 

позитивно, али и негативно). Тада осећам као да имам потребу да то искуство 

овековечим речима, јер ми се у том тренутку чини исувише важно да буде 

заборављено." - Алекса Кнежевић, 3.б 

• „Инспирише ме човек и његово дело које нас учи правим вредностима и које нема 

временске оквире." - Невена Маравић, 2.а 

Говорили су и о жанровима којима се највише окрећу, а у то су поред класичне 

литературе сврставали филозофска, психолошка и друга научна дела. Сложили се у томе како 

је за уметност неопходно располагање знањем у целини, што у сврси самог образовања, тако 

и у објективности. Дијана Лацман је издвојила роман „Дервиш и смрт" Меше Селимовића, 

као књигу која је на њу оставила снажан утисак:  

„У Селимовићевим реченицама сам пронашла прегршт поука утиснутих у пријемчиве и 

поетичне реченице. Рекла бих да је ово један од ретких романа који заиста има душу, који 

наводи на размишљање и преиспитивање. Један од романа који завређује да се чита изнова и 

изнова, јер би поука могла да се пронађе скоро у свакој реченици, скоро у свакој речи." 

Та умешност да се смисао који обједињује роман или живот искаже на најфинији 

начин, да човек човека у потпуности осећа и разуме по речи његовој и емоцији коју она носи, 

оно је што уметност по себи чини невероватном. Свакако би  о томе требало чешће мислити, 

осетити захвалност, јер је то утеха, отклон, прибежиште.  

Мина Станковић, 4.а 

 

Упознајмо се са... 

Музика. Свима опште позната, свима другачија, а опет, свима нама иста. Тамо где 

речи не могу да допру, где разум престаје да дела, тамо где само осећамо и бивствујемо, тамо 

почиње музика. Поставља питања, некада даје, а некада не пружа одговоре, па ипак чар њене 

лепоте је управо та. Некада је катарзична, често уме да расплаче, насмеје, повреди, све је, само 

не притворна. Допире до наше суштине. Чини нашу суштину. Свуда је око нас, свуда је у 

нама. 

 Сви  се понекад запитамо на који то начин наши професори размишљају, зашто 

предају баш тај предмет, који животни путеви су их навели да заволе оно што кроз часове 

приближавају својим ученицима. Управо како бисмо одговорили на нека од тих питања, пред 

вама ће се наћи размишљања и одговори професора музичког васпитања наше школе Немање 

Мандарића. 
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 Како и зашто музика? Да ли сте већ у детињству показивали љубав и таленат према 

музици? 

- Свако дете воли музику. Сећам се првог тренутка када сам одлучио да бих волео да 

имам додира са музиком. То је био период када још нисам кренуо у основну школу. 

Тада ме је музика много очаравала на породичним прославама, на којима је често 

био присутан неки човек који развлачи један, за мене тада, чудан и велики 

инструмент са диркама за леву и десну руку. Он је у пар потеза разоружавао цело 

друштво. Својом свирком је дириговао њиховим расположењем, мелодијама је 

чинио да у једном тренутку сви буду весели, да играју, а у другом да загрљени 

певају неке сетне песме. Тада бих само стајао испред њега и дивио се, маштао да 

имам умеће као он.  

 

Можете ли укратко описати своје искуство на Музичкој академији? Који сте смер 

завршили, Ваши утисци, да ли бисте исто саветовали и другој деци која воле музику? 

- На Музичкој академији сам завршио 

одсек за компоновање. Верујем да је 

време студирања за свакога много 

драгоцен период у животу: 

осамостаљивање, живот у дому или 

стану, дружење, путовања, упознавање 

са колегама сличних интересовања, али 

и са самим собом. Концепт студирања на 

Музичкој академији је знатно другачији 

него на осталим факултетима. Много 

времена се проводи на самој Академији, 

а притом увек у окружењу са студентима 

осталих департмана – глуме и 

сликарства. Ми смо то називали 

,,камповање на Академији“. Много се 

пева, свира, диригује, компонује, буде ту 

и учења, али сигурно не тако обимно као 

на пример на Правном факултету. 

Препоручио бих свакоме студирање 

уметности, ако га то заиста занима. 
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Које су најважније особине доброг музичара? 

- Улога сваког уметника је да комуницира са публиком. Добар музичар својој 

емоцији приступа без стида, а своју поруку преноси без страха. Он воли звук као 

средство изражавања и треба да се труди да користи музички језик који је разумљив 

за публику која га слуша, како би комуникација била успешна. 

 

С обзиром на то да велик број наших ђака похађа и Средњу музичку школу или 

је завршило Основну музичку школу, који су Ваши савети упућени њима, како да и даље 

негују или усавршавају своје музичко умеће? 

- Да би постао добар уметник, не мораш да идеш у школу за уметнике. Ако волиш 

музику, већ имаш добре предиспозиције да будеш добар певач или 

инструменталиста. Деца која уче музику из хобија, нису оптерећена нотама, 

правилима, техникама свирања или бесмисленим такмичењима. Чест је случај да 

деца замрзе музику идући на часове музике јер је у њима побијена она првобитна, 

искрена жеља. Зато, саветујем свима да музици приступају искрено, са љубављу, 

без икаквог приморавања, жеље за доказивањем или компетенцијама. Једино тада 

човек може имати жељу да свакодневно вежба и музицира, што увек даје добре 

резултате. 

 

И за крај, шта бисте поручили свој деци, нашим ђацима, музичарима или 

уживаоцима музике? Зашто је она толико важна? 

- Музика је за сваког подједнако важна, али за сваког појединца има неко посебно 

значење у одређеном времену и одређеној прилици. Музика је понекад врло 

интимна, а понекад служи за забаву широке масе. Она може бити врло 

манипулативна на више нивоа, поготово у данашњем времену. Средњошколцима 

је најчешће она извор забаве, па им саветујем да науче да јој се препусте и уживају 

у њој, али и да обазриво размишљају о порукама које одређена музика преноси. 

 

Надамо се да смо овим путем одговорили на неке ђачке недоумице и питања, а посебно 

на питање суштине и лепоте музике. Професору Немањи Мандарићу хвала на вољи и увиду у 

његово виђење музике, а свим ђацима, деци, одраслима, сваком човеку на свету, нека на уму 

буде – музика сте ви сами.  

Дијана Лацман, 4.ц 
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КЊИЖЕВНОСТ ЈЕ РЕЧ И НЕШТО ВИШЕ 

Креативно писање (савети)  

Креативно писање је сваки креативни напор писца који превазилази стандардне 

професионалне, новинарске, техничке или акадамске оквире писања, и које поседује 

наративну структуру и развијене ликове. Такође, креативно писање често користи и 

књижевне тропе, односно употребу фигуративног језика, метафора, симболизма и других 

стилских техника и језичких финеса који дају дубље значење теми.  

Имам неколико савета уз које би креативно писање требало да постане лакше.  

Прво што је врло битно јесте  да ми (аутори неког дела) започињемо описе, али сам 

читалац треба да га заврши. Шта под тиме мислим?  

Замислите да имате пред собом књигу у којој је неко архитектонско здање описано на 

пет страница. Замислите даље како је у тим страницама осим неких базичних података нама 

остављен сваки детаљ описан. Да ли нам остаје ишта што можемо да замислимо сами, нешто 

чиме ћемо да заокупимо нашу машту? Наравно да не, зато сваки аутор и писац треба да 

послуша  добар савет који нам је оставио Стивен Кинг, аутор Зелене Миље, Кери и других 

дела, а који гласи: „Опис започиње у ауторовом уму, али требало би да се заврши у 

читачевом.” Треба да оставимо што је могуће мање детаља, а што је више могуће да пустимо 

читаоцима на вољу, јер свако има право да замисли у својој глави најбољу верзију нечега или 

некога. Због тога је искуство читања за сваког посебно.  

Да ли се понекад заглавимо на неком поглављу и чини нам се да не знамо како да га 

завршимо? Постоји неколико метода које нам могу помоћи да се изборимо с тим. 

Може ли наша прича да функционише и без тог једног поглавља? Уколико то 

поглавље не доноси никакве последице или промене даљој радњи или ликовима, можда 

представља само уметак (filler) да попунимо причу нечим што није толико битно. Уколико је 

то случај, немојмо се устручавати да то поглавље пребацимо у архиву или га пак уопште не 

искористимо.  

Можемо такође покушати да направимо листу ствари која треба да се догоди у том 

одређеном поглављу, то може да олакша писање уколико га испратимо, уз  промене које 

побољшавају изглед саме приче. На пример: Јана је представљена -> Јана среће Марка -> Јана 

и Марко иду до школе, …  

Потом такође можемо себи да допустимо да импровизујемо. Уколико нам је карактер 

лика одређен, можемо му допустити да његове одлуке и његова личност  утичу на његов 
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следећи корак без превише размишљања о томе. Допустимо машти да нас одведе у неком 

одређеном смеру уколико се само довољно унесемо у лик и његов начин размишљања.  

Уколико пак имамо одређени план радње кроз то поглавље, пробајмо да га сагледамо 

из неког другог угла. Посматрајмо то више као вежбу и доћи ћемо до нове перспективе виђења 

и можда ће нам баш то омогућити драстичну промену у радњи која ће даље да нас мотивише 

и покрене.  

И последње, али никако мање битно, ако је то нешто тренутно, направимо паузу, 

попијмо чај, кафу или слично и оставимо машту да се мало одмори. Уколико ни то не помогне, 

наставимо даље и вратимо се на то поглавље када поново будемо инспирисани да га напишемо 

у најбољој могућој верзији која ће да нам одговара и буде задовољавајућа.  

Надам се да сам вам дала неколико лепих и добрих савета и да су вам се допали и да 

их можете  у некој догледној будућности искористити.  

Ивана Риман, 4.б 

Буве или људи, или једно те исто 

Буве су способне да скоче више од било које друге животиње. Када се ставе у празну 

теглу, и даље скачу високо. Након затварања тегле, оне и даље покушавају да стигну на исту 

висину као и пре. После неког кратког временског периода, иако је тегла поново отворена, 

буве не искачу, стижу само на висину до које су могле стићи док су биле затворене. 

Попримиле су облик тегле. 

Као и свим осталим животињама, 

људима је основни инстинкт 

преживљавање. Код неких је та жеља за 

осећањем сигурности прешла у потребу 

да буду над свима. Ту мржњу према 

туђем успеху они преносе даље, јер и 

остали желе себе да заштите. Људска 

заједница постаје бојно поље у ком сваки 

појединац покушава сам себи да 

обезбеди прво место. Неки од њих то 

достижу стварањем лажних жеља и 

потреба само како би осетили 

задовољство. Да ли је ичија другарска 

помоћ заиста била искрена, или само 

ради неке користи и поноса? 
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Негде можда и постоје појединци који истински желе добро свету, али и они ће бити 

отровани том болешћу која влада светом. Прихватиће је отворених руку, јер ће иначе бити 

уништени. Људи воле да осете трагедију, туђу бол, јер тиме знају да је њима бар мало боље. 

Попут дрвећа, они покушавају да достигну висине, истовремено својим кореном ронећи 

дубоко у блато, у пропаст. По истом дрвећу се као мајмуни веру остали који желе исте те 

висине, повлачећи се међусобно у исто то блато. Можда се у некима и јави неки осећај 

кривице, осете њену тежину на себи, али чим осете успех, цео тај терет стресу са главе. Сви 

желимо исто. Уместо да заједно достигнемо идеале живота, губимо се у својој похлепи, која 

влада нашим мислима. Сматрамо да једино уништењем других можемо те идеале остварити. 

Људи су прљави. 

Свако од нас је једна од тих бува која покушава да достигне своју висину скока, али 

истовремено смо и другима тегла која то спречава. Иако можда и покушамо да се избавимо 

из те тегле, већ смо исувише дуго у њој и држаће нас затворене, све док једни друге у 

потпуности не уништимо. Тако и треба да буде, ипак смо само људи. 

Нина Фирстнер, 3.1 

Álom 

Ki vagy mi ő valójában? Egy múlandó rossz érzés? Amely addig kerget, míg sikeresen el 

nem bújsz előle? Majd mikor már éhezel a fényre, és kibújsz rejtekhelyedről, újra megtalál. Vagy 

egy ismétlődő álom? Ami, ahogy lehunyod a szemed, megint ugyanazt a nehéz olajat itatja fel veled, 

amit nem tudsz lemosni a bőrödről. Csak lehúz. Mélyre. Hisz nem csak a bőröd itta be, hanem a 

ruhád is. Az a szép, illatos ruhád, amit tőle kaptál. És a súly idővel egyre kényelmetlenebb. De te 

még mindig cipeled. Miért? Tudom én. Ha leveszed, mid marad? Mi fog téged megvédeni? Semmi. 

Félsz, hogy a világ kinéz majd emiatt. Hogy meglátják, neked nem csak a ruhád piszkos. Így inkább 

magadon hagyod, mondván, nem érdekel téged, mit gondolnak mások. Nem érdekel, hogy 

érzéketlennek hisznek majd. Higgyenek is. Így nem bánthatnak. Viszont ezáltal mindig piszkos 

maradsz. Mocskos. Nézd meg magad! Anyád mit gondol, mikor meglátja a vállad a ruha alatt. Vajon 

megpróbálná lemosni az olajat? Vagy ő is csak sajnálná, hogy nem keltél fel az álomból? Talán soha 

nem is fogsz igazán. Akárhányszor próbálod kimosni a ruhát, a bőrödön száradó múlt 

levakarhatatlan. Ezért inkább ne is nézz tükörbe többet. Csak előtörne a késztetés újra. A késztetés, 

hogy letépd a bőröd. Lassan, végignézve, ahogy minden egyes centi után elhomályosodik a ruha, 

amit kaptál. Ezért abbahagyod. És várod, hogy az a kis rész, amit sikerült eltávolítani magadról, 

visszanőjön. Vastagabban.  

Urkom Beatrix, 2.3 
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Избори се за избор 

Ако узмемо  пример Библије и тренутну ,,ускраћеност вечног живота” са којом се 

хришћани суочавају, намеће се питање - да ли сви треба да испаштају зато што се прамајка 

оглушила о заповест Творца? 

Да ли се стварно праведним може назвати онај који криви некога ко у том греху није 

имао учешћа, сем оног биолошког - сродства? 

Узела сам хришћанство као пример јер живимо у друштву на чији интегритет велики 

утицај има присутност религије као дела његове свакодневице, али слична питања се могу 

пренети на било коју другу социјално релевантну ситуацију или појаву: ропство, 

колонијализам, ратне злочине, протесте, говоре, активистичке покрете или предрасуде које су 

присутне у сваком друштву.  

 Да ли своју другарицу из хрватског одељења треба да осуђујем због ратних злочина 

које је њен народ починио над мојим, а у којима она није имала учешћа, само зато што је 

,,једна од њих”? Да ли због њене националности треба да је третирам другачије иако се обе 

слажемо по питању стравичности тих догађаја? Да ли један немачки дечак, који није ни живео 

за време Другог светског рата, треба да живи са теретом својих предака на леђима и трпи 

осуде и критике за нешто за шта није одговоран? 

 ,,Крв није вода.” 

Јесте. Биолошки гелдано крв је 50% вода, и док би неко покушао да потенцира причу 

о ,,лошим генима” и ,,наслеђивање рђавих особина”, подсетила бих да је Чарлс Дарвин давних 

дана доказао да се стечене особине НЕ преносе на потомство и да су баш то -стечене. А 

стечене осбине нису ништа друго до договори организма на ситуацију у којој се налази 

односно поступци. Поступци нису наследна компонента лишности нити део генетичког 

материјала који се наслеђује. 

Поступци су избор. Избор који свака јединка која поседује разум може свесно и 

самостално да донесе.И како је онда праведно осуђивати оне којима није ни пружена прилика 

да сами донесу свој избор? Зашто се стално враћамо на изборе које су неки други направили 

много раније? 

 Време тече напред и ни под каквим околностима се не враћа назад, па зашто бисмо се 

ми онда враћало уназад? Ако се непрестано усредсређујемо на прошлост, и то далеку, никада 

нећемо моћи доживети будућност. Живећи у прошлости, креирамо херметизован начин 

размишљања који нас спречава да се развијамо ван оквира предрасуда и напредујемо као 

особе, успут доприносећи  друштву и унапређујући односе које имамо са другима. 

Петра Плешинац, 3.1 
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Грех предака – судбина потомака 

Ми смо наши преци, а наши потомци су 

ми. Наслеђујемо руке својих предака. 

Наслеђујемо њихове шаке и њихове канџе. 

Њихове болести. Каже се да је пред децом 

читав живот, а можда су деца пред животом. 

Да ли је могуће измаћи судбини која је 

створена само за нас? 

Деца, недужна деца. Петогодишњак 

склупчан у великој соби. Неприметан. 

Прозиран. Утопљен у мрак. Прогутан ћебадима. Никад опрана пресвлака огромног јастука 

притиска му уши. Не успева да пригуши лом. Бука долази са другог краја једнособног стана. 

Тупи звуци. Узвици. Један, други, трећи. Дечак не жели да броји. Поломљени намештај 

подрхтава. Намештај који им ни не припада. Узвици његових родитеља све су снажнији. Али, 

дечак је већ навикао. Све то је и предвидео. Имају ли деца простора да оду даље од крви коју 

носе у себи, даље од навика које се, попут младежа, временом урезују у њихову кожу? Вечна 

је дебата људскога постојања од чега је кројен човек. Можда је читаво друштво велики чопор 

степских вукова. Чопор појединаца који траже своје место и не знају на који начин да се боре 

против сопствене природе, против сопствене судбине, саткане од поступака својих предака. 

Поклон наследства. Доминантни хомозигот, рецесивни хомозигот, алел, ген, молекул 

судбине, закон природе. Закон. Природа је закон. Али, зар постоји тај који за себе може да 

каже да за живота није прекршио ниједан закон? Зар постоји безгрешан чиовек? Људи беру 

забрањене јабуке. Људи се супротстављају правилима. Људи изненађују и саму природу. Због 

деце. Деца нас подсећају да је сваки труд вредан, да сваки наш поступак утиче на судбину не 

само нас, већ и наших потомака. 

Једини закон природе човека јесте да он крши законе природе. Стога, без обзира на то 

да ли ће дете одгајано насиљем једног дана постати насилник или жртва, грешан или чист, 

најмање што може да му се пружи, и оно основно што свако дете заслужује, јесте шанса. 

Прилика да прекрши закон, прилика да верује да има контролу. Да се грчевито држи за своје 

непоуздано веровање које се коси са свим законима природе. Јер, живот без вере ни није 

живот, већ звезда која никада није засјала; звезда која као да никада ни није постојала. 

Маја Миловић 3.1 
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Крв дели судбину 

Све је почело ватром и крвљу. Издајнички завет склопљен уз умируће крике њеног 

народа. Све је дала за њихов спас. Богови су је упозорили на последице крвног завета. Али, 

она није марила. Кроз њен последњи издах и свет је замро. Њен народ је био спасен. А она је 

постала сидро између свог света и оностраног. 

Астерин се већ недељама буди обливена знојем. Сања страхоте бојног поља, посмртне 

крике и крв на својим рукама. Али, чим се пробуди, све исчезне у заборав. 

- Шта то радиш?! Требало је да будеш у школи пре сат времена! - 

Не опет. Ово јој је трећи пут у месец дана да се успавала. Протрчала је поред своје 

мајке, не рекавши ни реч,  и излетела из куће за пет минута. Сва срећа па станује само две 

улице даље. Ако се потруди, можда и стигне на почетак следећег часа. Када је скренула за 

први ћошак, угледала је добро познате тамне коврџе како поскакују у журби. 

- Да не касним и сама, рекла бих да трчиш као да ти живот од тога зависи! - 

Арон се насмеја и успори корак. Њен најбољи друг из детињства. Боље рећи, њен 

једини друг. Стигли су до школског дворишта таман када је звонило. У журби да стигне на 

час, није ни приметила скупину девојака које су ишле из другог правца. Налетела је на њих 

свом снагом и треснула на под. Неколико тренутака касније већ је била на ногама уз Аронову 

помоћ. Испред себе је угледала Манон и њену свиту. 

- Склањај се с пута црвенокоса чудакињо! - 

Чудакиња. Многи су користили тај израз. Рођена је са косом боје вина, коју ниједан 

доктор није умео да објасни. Вероватно један од разлога зашто је Арон био њен једини 

пријатељ, а уједно и једини који је мислио да је њена коса страва. У налету беса, одјурила је 

до купатила како Манон не би наставила да је засипа увредама. 

Враћајући се до учионице, учинило јој се да је кроз прозор угледала некога. То лице. 

Толико познато. И њена снег-бела коса. Провела је остатак часова покушавајући да се сети 

одакле је познаје. Али, ништа јој није навирало. Таман је кретала кући, сама, захваљујући 

Ароновој заљубљености у мистику и додатним часовима религије и митологије, када су је 

Манонине роспије одвукле у празну учионицу. 

- Твоја неспретност ми је упропастила омиљену мајицу. Дугујеш ми чудакињо. - 

Није имала куд. Није било никог да јој помогне. Једна за другом, девојке су је засипале 

увредама и гуркале је између себе. Осетила је како бес расте у њој. А затим топлина. Склопила 

је очи. А онда је свет букнуо. 
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Око себе је чула само пуцкетање ватре и вриске који су сваким треном били све даљи. 

Отишле су. Када је отворила очи, угледала је 

пламени прстен који је буктао око ње. Као 

омамљена, пришла је прстену и поигравала 

се  пламичцима који јој нису ни прљили 

кожу. Астерин као да се тргла из сна и ватра 

је нестала. Једино што јој је говорило да то 

није био сан јесте угљенисани тепих под 

њеним ногама. Јесам ли ја то урадила? 

Немогуће! Све уплашенија, отрчала је ка јединој особи којој је веровала. Арону. 

Не обазирући се на професора и остале ученике, утрчала је, зграбила Арона и извукла 

га из учионице. Вукла га је за собом кроз ходнике, не обраћајући пажњу на његова 

запиткивања, све док није наишла на онај мали кутак испод степеништа у ком се толико често 

скривала од туђих погледа. Тек кад се уверила да су сами и да нико не може да их чује, 

испричала му је све. О сновима. О белокосој девојци коју је видела. О ватри. Када је завршила 

са причом, Арон је остао нем и пребледео. А онда му је на уснама заиграо осмех и кроз њега 

је прошаптао: 

- Ти си вештица. - 

Астерин је у тренутку праснула у смех. Вештица. Како да не. Оне не постоје. 

- Немој ми рећи да озбиљно верујеш у то! - 

- Размисли Астерин! То објашњава све. Снови о којима ми причаш су заправо визије 

из Првог вештичијег рата! А белокоса девојка је сигурно краљица Астрид, командант 

вештичије војске и владар ватре! Мора да је и твој елемент ватра!- 

Наравно да би Арону овако нешто пало напамет. Зашто је баш залуђеник за 

митологију, а не на пример математику! 

- Снови су само плод моје маште! А што се ватре тиче, сигурно је пукла нека цев, па 

се гас излио и запалио због упаљача. То је све. Ја не могу бити вештица. Моји родитељи су 

најобичнији људи.– 

- Не мораш бити директан потомак вештице да би наследио моћи, довољно је само да 

ти је неко од предака имао магичну крв. Коначно и твоја коса... 

Али пре него што је успео да заврши реченицу, Арон се заледио у месту и загледао 

негде у даљину, не трепћући. А онда се зачуо аветињско нежан женски глас како говори: 
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- Здраво Астерин.- 

Астерин се полако окренула на пети, 

спремна да зграби Арона и потрчи. Али када је 

угледала њено лице, лице из својих снова којег 

није могла да се отресе, и њену белу косу како 

се њише на неком непостојећем ветру, нешто у 

њој се опустило. Имала је осећај као да је 

познаје. Као да може да јој верује. Била је 

омађијана њеним присуством. 

- Твој пријатељ је у праву. Ти јеси 

вештица, и снови које сањаш нису заправо 

снови, већ визије прошлости. Покушавала сам 

да продрем до тебе и да те упозорим на шта 

следи, али никако нисам успевала. Моје име је 

Астрид, а ја сам била краљица првог вештичијег клана. Видиш, пре много година, одиграо се 

рат између људи и вештица. Иако моћне, биле смо надигране и људи су заробили мој народ и 

мучили их на неописиве начине. А у томе су им помогли превртљиви богови који су нас 

створили, а касније одбацили јер смо постале превише моћне. Како бих спасла свој народ од 

истребљења, пристала сам да склопим нагодбу са боговима. Од тог дана ја сам постала сидро 

између нашег света и Оностраног, последњег почивалишта вештица. Морала сам да преузмем 

бол оне смрти коју би свака вештица осетила при преласку у Онострано. Та нагодба ме је 

коштала живота. Али не само мог. Била сам млада и хировита и покушавајући да спасим свој 

народ, проклела сам своју крвну лозу. И тако, сваких сто година, роди се једна девојка чијим 

венама тече моја крв и ватрена магија, косе црвене као крв којом сам запечатила заклетву. 

Њена судбина је да од своје претходнице преузме улогу сидра и проживљава бол свих вештица 

које прелазе у Онострано, све док се нова не појави, како би је заменила. И тако, драга моја 

Астерин,  проклела сам моју лозу да пати заувек. А сада је твој ред. – 

Није ни схватила да се као опседнута креће ка својој преткињи све док је Арон није 

зграбио и повукао уназад. Окренула се ка њему и угледала сузе у његовим очима. 

- Не можеш да идеш. Нећу им дозволити да те тек тако муче. Ти ниси крива за нешто 

што се одиграло пре више хиљада година!– 

- Ово ми је судбина. Запечаћена пре много векова. Немам избора, Ароне.– 

Чак је и њен глас звучао удаљен, као да је у трансу.  
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- Не мора да буде овако, заборави на богове и глупе завете! Наћи ћемо начин да 

разбијемо клетву! - 

Али Астерин је већ кренула ка својој преткињи, ка својој проклетници, док је Аронов 

глас полако бледео из њеног сећања. Закорчила је у белу светлост. У своју судбину. А за њом 

су остале да лебде само Аронове последње очајничке речи: 

-  Вратићу те! - 

Анамарија Надашки, 3.1 

 

Crvena ptica 

Noć. Tama. Strah. 

Nema više plavoga neba, zelene trave i razdraganih, raspjevanih ptica 

Sve što je ostalo je crveno nebo, magla i sjene. Sve što je ostalo ne liči više na Sebe. 

Zapitaj se! Zapitaj se je li to ista šuma? 

Je li to ista šuma u kojoj si prije sat vremena pucao u plavo nebo, zelenu krošnju, razdraganu, 

raspjevanu crvenu pticu? 

Odgovori! 

Priznaj si! 

Nije! 

To nije ista šuma u kojoj si TI maloprije bio lovac. 

Sad si pljen 

Sad si ti razdragana, raspjevana crvena ptica, ali nisi. 

Ti malo bijelo uplašeno lane, što podrhtava pred crnim sjenama, grimiznim i smeđim granama. 

Ti, malo bijelo lane, razdragana, raspjevana crvena ptico, što pred crnim sjenama, grimiznim i 

smeđim granama, TI ispuštaš krvavocrveni krik u nadi da će se on pretvoriti u svjetloplavu, skoro 

bijelu pjesmu razdragane, raspjevane, crvene ptice. 

 

Mia Kovačec, 4. f 
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