


Тијана Рилак

Нова година је. За све нас 
то је шанса да се крене од 
почетка. Прилика да закорачимо 
у нове победе које морају бити 
веће од претходних. Ту су могућ-
ности за нове успехе, како шко-
лске, тако и љубавне. Ту је и нови 
број нашег часописа.

На крају овог уводног 
обраћања, искористићу прилику 
да вам, у име свих чланова нови-
нарске секције, пожелим успешну 
и срећну 2015. годину. И, наравно: 
честитамо вам школску славу. 
Пошто су пред нама хладни 
зимски дани, моја порука за крај 
јесте – топло се ушушкајте и 
уживајте читајући Ехо.

Сваки јануар је за све нас 
који идемо у школу веома важан, 
због зимског распуста који увек 
пада у то време и празничног 
периода који се традиционално 
проводи са најмилијима и у 
весељу, али и због празника 
Светог Саве, који је први српски 
просветитељ. И за овај број смо 
вам приредили текстове о овом 
великану српске историје. Поред 
тога, у овом броју можете 
прочитати о школским секци-
јама, новости везане за деша-

вања у школи, занимљивостима 
и з  п ољ а  н а у ке  и  с п о р т а ,  
интересантне интервјуе. За 
љубитеље поезије, моде и филма 
наћи ће се по нешто занимљиво у 
овом броју. Приредили смо вам и 
препоруке неких филмова и књига 
како би овај зимски период могли 
да употпуните занимљивим 
штивом. Подстакнути јубиле-
јима, у овом броју смо дали места 
неким историјским догађајима и 
важним личностима из наше 
прошлости. Нашим историјским 
чланцима имаћете прилику да 
освежите своја знања и да из њих 
сазнате неке нове историјске 
чињенице. А за све наше сањаре и 
оне који верују у моћ бројева, 
знакова и звезда, ту је по нешто 
о сновима и астрологији. 

Овог пута, при изради 38. 
броја часописа, били су ангажо-
вани нови ученици заједно са 
професорком Мајом Грујић – 
Ристић, која је уједно и главни 
уредник нашег часописа. Будући 
да су наши претходници поста-
вили одређене стандарде часо-
пису, имали смо тежак задатак 
да и овај број буде на том нивоу.
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Осим горе наведених предмета треба поменути и 
оне без којих развој телогије кроз историју не би 
био могућ – философију и логику, као и предмете 
чије изучавање нам доноси знања из опште 
културе и рада са људима: психологија, методика, 
уметност и архитектура, изучавање текста 
Библије, црквеног и грађанског права и др.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

Оно што се намеће као закључак и само по себи 
највећа препорука јесте чињеница да знања и 
вештине које добијемо на овом факултету немамо 
прилику да стекнемо ни на једном другом,а опет 
нам се пружа могућност даљег академског уса-
вршавања на пољу историје, права, псхологије....

ПРАВНИК ВЕСНА ЈЕЛИЧИЋ, 

историју црквених богослужења, историју 
светских религија...

Диплома овог факултета нам пружа могућност да 
радимо као предавач верске наставе у основним и 
средњим школама, при црквеним канцеларијама 
или се одлучимо за свештенички позив, што и 
јесте намера већине који заврше.“

Оно што је карактеристика овог факултета јесте и 
изучавање језика : енглеског, руског (или 
француског), црквенословенског,старогрчког и 
латинског. У зависности од смера који одаберете 
можете учити још и хебрејски и старословенски. 

„У времену које је претходило оном када сам ја 
доносила одлуку о избору факултета који ћу 
студирати, раширено је било мишљење да је 
правна професија у Србији изгубила много од свог 
раније постојећег угледа. Студије права су важиле 
за лаке. Правни факултети су примали много више 
кандидата од других факултета и имали су ниже 
критеријуме. Међутим, евидентно је било да су 
могућности за запошљавање почеле да се 
поправљају и адвокатска професија је дошла у, по 
правилу, веома добар материјални положај. Такође 
ми је било битно и то што су осим друштвених и 
приватна предузећа морала да ангажују правнике 
ради тумачења и примене великог броја нових 
прописа који су пратили развој друштва. Због тога 

Директорка школе Весна Маринковић је, говорећи 
о школи коју је она завршила, рекла да се за 
књижевност определила зато што је то била њена 
велика љубав. Она је навела друштвене области и 
занимања у којима се може тражити посао са 
факултетом који је завршила, а то су: просвета, 
новинарство, медијске куће, библиотека, 
лекторисање текстова, као и могућност да се 
стекне добра основа за једно озбиљно књижевно 
стварање, уколико неко има амбицију да буде 
књижевник, односно писац.

Бранка Џамић

сам ја уписала правни факултет, размишљајући да 
ће у томе можда бити пара и доброг живота, али и 
интелектуалног и друштвеног сјаја и задовољства, 
јер свакако студирајући право, човек настоји да 
постане велики интелектуалац.

ПРОФЕСОР ВЕСНА МАРИНКОВИЋ, 
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК СА 

СВЕТСКОМ КЊИЂЕВНОШЋУ 

Сваком ученику је пожелела да упише оно у чему 
види себе, што воли. Она у потпуности даје 
предност избору оних занимања и професија 
према којима се осећа лична наклоност и љубав, у 
односу на избор онога „што се исплати“. Њена 
порука је да се сваки циљ и жеља могу испунити, 
ако се да све од себе и ако учинимо све оно што је у 
нашој могућности. 

Тања Михајловић



У уводном делу овог 
интервјуа укратко ћемо навести 
неке најосновније чињенице о 
животу и делу профе сора 
Јеротића, који нам је указао ту 
част и дао интервју за часопис 
Ехо. Податке за ову кратку 
биографију пронашли смо у 
Српској породичној енциклопе-
дији. 

Владета Јеротић (1924) 
је наш познати и признати 
неуропсихијатар, есејиста, тео-
ретичар и професор Богослов-
ског факултета у Београду на 
катедри за пасторалну психоло-
гију и медицину. Рођен је у 
Београду, где је дипломирао и 
специјализирао неуропсихија-
трију на Медицинском факул-
тету, усавршавао се у Швајцар-
ској, Немачкој и Француској. 
Био је дугогодишњи управник 
Психотерапеутског одељења 
болнице „Др Драгиша Мишо-
вић“, професор по позиву на 
Богословском факултету у Бео-
г р а д у.  Ч л а н  ј е  уд руже њ а 
књижевника Србије, Медицин-
ске академије Српског лекар-
ског друштва и Српске акаде-
мије наука и уметности. Бавећи 
се проблемима савременог 
човека објавио је бројне радове 
из области религије, филозо-
фије, психотерапије, социоло-
гије и социјалне психијатрије. 
Један од истакнутих српских 
савремених тумача теолошке 

мисли и есејиста, у својим 
књижевним огледима бавио се 
темама и проблемима наших 
значајних литерарних ствара-
лаца, као и учењима светих 
отаца, православне мисли и 
духовности. Значајнија дела су 
му: Психоанализа и култура, 
Неуроза као изазов, Болест и 
стварање, Психодинамика и 
психотерапија неуроза, Дарови 
наших рођака ,  Само дела 
љубави остају, Хришћанство и 
психолошки проблеми човека, 
Болести стварања, Човек и 
његов идентитет, Психолошко 
и религиозно биће човека, Вера и 
нација, Духовни разговори, Моја 

путовања – Европа и Европ-
љани, 50 питања и 50 одговора 
из хришћанско-терапеутске 
праксе. Али треба напоменути 
да ово није ни приближно 
комплетан списак свих књига и 
текстова које је објавио.

Интервју са професором 
Јеротићем смо обавили посред-
ством поште, тј. писма. На нашу 
упорност, да добијемо интервју 
баш од њега, он је одговорио 
позитивно, пославши одговоре 
на питања која смо му раније 
доставили. Бићемо искрени и 
рећи да је један од разлога да се 
оствари овај интервју садржан у 
чињеници да је заиста велики 
број оних који сматрају да је 
професор Владета Јеротић – 
највећи „научни ум“ савремене 
Србије. Дакле, наша логика је 
била да, ако већ желимо у 
часопису интервју са јавним 
личностима, покушамо да га 
остваримо са најбољим. На 
наше велико задовољство, овај 
број часописа Ехо је употпуњен 
управо таквим интервјуом. 
Наша питања су била опширна, 
на шта смо још више били 
принуђени због начина на који је 
интервју остварен, а одговори 
професора Јеротића сажети, 
језгровити и врло конкретни. 
Верујемо да свако из ових 
одговора може сазнати нешто 
корисно. На већи део поста-
вљених питања професор Јеро-

Само д ела љубави остају
Интервју са Владетом Јеротићем

На нашу упорност, да добијемо интервју 
баш од њега, он је одговорио позитивно, 
пославши одговоре на питања која смо му раније 
доставили. Бићемо искрени и рећи да је један од 
разлога да се оствари овај интервју садржан у 
чињеници да је заиста велики број оних који 
сматрају да је професор Владета Јеротић – 
највећи „научни ум“ савремене Србије.



тић је већ дао опширне, обра-
зложене одговоре у својим 
објављеним текстовима и теле-
визијским емисијама. Надамо се 
томе  да  ће  ова ј  интерв ју 
заинтересовати читаоце за дела 
професора Јеротића, као и за 
емисије у којима је гостовао и 
говорио, а које се могу наћи на 
интернету. Главни разлог за овај 
интервју је управо тај. Сматра-
мо да је нарочито корисно за 
младе људе да буду информи-
сани о нечему што им потенци-
јално може бити од користи. 
Можда ће се неко за десет 
година сетити овог интервјуа и 
пожелети да прочита неку 
књигу Владете Јеротића. Нема 
сумње да ће имати нешто 
поучно да сазна, јер његове 
књиге, с обзиром на теме којима 
се он у њима бави, не губе на 
актуелно сти.  Оно што ми 
желимо да постигнемо овим 
текстом јесте првенствено један 
допринос млађим генерацијама 
у њиховом покушају да препо-
знају праве ауторитете, тј. да им 
макар мало поједноставимо 
питање које се у животу често 
поставља, а које, најпростије 
речено, гласи: ко је ко? Надамо 
се да ћете након читања овог 
текста, макар на нивоу једне 
опште информисаности, имати 
представу о томе: ко је Владета 
Јеротић.

 2. Неоспорно је да сте 
током свог дугог радног века 
учинили много, требало би нам 
овде доста простора да наведе-
мо наслове свих Ваших обја-
вљених дела и списак свега 
онога на чему сте били ангажо-
вани, а што је у најтешњој вези 
са науком, религијом и култу-
ром. Одакле сте црпли снагу и 
мотивацију за једно такво прег-
нуће? На питање се, наравно, 
може одговорити на различите 
начине, али би било занимљиво 
чути, уколико питање није 
сувише интимно, да ли сте у 
неком тренутку свој позив и 
научни рад доживели као своју 
„животну мисију“? У обавези 
смо овде да се оградимо: сви 
који су имали прилику у Вашем 
медијском иступању да стекну 
неку слику о Вама, сигурни смо 
да су Вас доживели као скром-
ног човека, што је нарочито 
наглашено чињеницом да посе-
дујете заиста велико знање у 
својој струци, стога желимо да 
нагласимо да је ово питање 
произишло из просте чињенице 
да се, нажалост, у науци ретко 

 1.Читав Ваш радни век 
обележен је једним озбиљним 
научним радом, а Ваш однос 
према науци има у себи нечег 
„посвећеничког“, или се макар 
стиче јак утисак да је тако. Како 
бисте Ви то објаснили? Да ли је 
бар један део одговора у томе 
што сте Ви науци приступили 
као нечему што никако није 
супротстављено религији, и 
како коментаришете чињеницу 
да за многе научне раднике 
између науке и религије стоји 
непремостиви јаз?
 Однос науке и религије 
био је, такорећи, „од почетка“ 
неизвестан. Верујући људи 
(дозволите да се нескромно 
таквим сматрам) нису смат-
рали, нити данас у 21. веку 
сматрају да постоји јаз између 
науке и религије. Атеисти и 
сумњала (агностици),  не 
мисле тако. И једни и други 
и з н о с е  р а з л о ге  з а  с в о ј е 
„веровање“. 

сусрећемо са људима попут Вас.
 „Снагу и мотивацију“ 
за моје досадашње стварање 
приписујем Божијој милости, 
личном труду и генетици. 
Спољне околности на Балка-
ну и у Србији, додуше, нису 
биле повољне за овакав раз-
вој, али ја лично био сам 
чудесно поштеђен од несреће 
свих ратовања.
 3. Наслов Вашег позна-
тог дела објављеног у четири 
књиге, којим сте дали свој 
несумњиво велики допринос 
науци и обогатили нашу литера-
туру, гласи Дарови наших рођа-
ка. То је са Ваше стране један 
велики и вредан дар целом 
српском народу. Свако ко воли 
читање и књижевност сигурно 
да доживљава као „дар“ оно на 
шта наиђе у добром књижевном 
делу. Верујемо да би читаоцима 
било интересантно да од Вас 
чују нешто о свим оним вредно-
стима које се потенцијално могу 
наћи у једном квалитетном 
књижевном делу. Иако сте 
вероватно много пута говорили 
и писали о томе, да ли бисте 
могли, уколико би се, реално, 
могао дати неки краћи одговор 
на то – на које све начине може 
да нас оплемени добро књи-
жевно дело и колики може да 
буде значај једног таквог дела, 
или још боље – таквих дела, у 
нашем личном узрастању и 
развоју?
 Међу мојим објав-
љеним књигама „Дарови 
наших рођака“ (изашла је и 
пета књига) и „Путовање у оба 
смера“ (књижевни осврти на 
велике ствараоце Запада и 
Истока) сматрам успелијим 
делима. Наравно да читање 
књижевних дела у оригиналу 
(па тек потом њихово тумаче-
ње!) оплемењује читаоце; али 
они морају бити претходно 
„отворени за примање“.
 4. У поменутом делу 
Дарови наших рођака, пишући о 
Владиславу Петковићу Дису у 
есеју под насловом „Можда 
спава – љубав и меланхолија код 



 5. У савременом свету 
постоји проблем који је у 
целокупној људској историји 
био присутан, али се чини да све 
више добија на снази како време 
одмиче и који се може назвати 
„кризом ауторитета“. Овај израз 
представља једну превише 
уопштену формулацију и да би 
се добио конкретан одговор, зна 

 Тешко је објективно 
одговорити на овакво дели-
катно питање. Човек је збиља 
и слободно и неслободно биће 
(„у њему ратује душа са 
телом...“, Његош). На његов 
целокупан живот делују некад 
подједнако снажно и урођени 
карактер и спољна средина. 
Бојим се да је некад ипак јачи 
„урођени карактер“. Биће да 
је велики Хераклит у праву.

Диса“, написали сте следеће: 
„Живот сваког човека, ово је 
нарочито видљиво у животу 
неког значајног уметника, 
ношен је неком унутарњом 
невидљивом нити, за коју још 
увек немамо бољи израз од речи 
судбина, која почиње да се тка од 
рођења, на већ донесеном 
разбоју, а коју ткају видљиве 
плетиље спољашњих догађаја и 
невидљиви ткалац човекове 
индивидуалне психе. Човек је, 
тако, и неслободно и слободно 
биће у исто време.“ Знамо да сте 
ограничени тиме што дајете 
интервју за школски часопис, тј. 
што ћете хтети да свој одговор 
на питање које следи прилаго-
дите средњошколском узрасту, 
али бисмо волели да чујемо Ваш 
став о нечему на шта се вероват-
но не може дати једноставан 
одговор:  Да ли по Вашем 
мишљењу човека „неслобод-
ним“ може чешће да учини 
његова средина и околина у којој 
живи или његов урођени карак-
тер, тј. да ли су људи, према 
Вашем искуству и сазнању, 
чешће спутани унутрашњим 
психолошким факторима или 
средином? У којој мери је, по 
Вашем мишљењу, тачна она 
Хераклитова мисао: „Ћуд је 
човеку његова судбина“'?

 Недовољно или никак-
во поштовање ауторитета у 
савременој цивилизацији на 

се – треба прецизирати који је то 
ауторитет „у кризи“? Заправо је 
тешко рећи: који то ауторитет 
није доведен у питање, који од 
њих није макар мало више 
угрожен данас него раније? 
Будући да сте (што је опште-
познато) религиозан човек, у 
ствари, хришћански верник и 
један од добрих познавалаца и 
Светог писма и светоотачке 
литературе и православне 
хришћанске догме, можете ли са 
те позиције и, наравно, позиције 
психолога и психотерапеута, да 
прокоментаришете појаву у 
савременом друштву – нечега 
што изгледа или заиста јесте – 
недовољно поштовање аутори-
тета. Колико је то штетно? 
Колико се та појава може 
оправдати?

Западу и код нас, има једно-
ставан узрок: недостатак 
ауторитета. Ако га још има у 
науци (а има га), све га је мање 
у уметности и филозофији, 
поготово у политици. Разуме 
се да онда ни родитељи нису 
више довољан ауторитет за 
њихову децу. 

 Добро је да сте оста-
вили за крај – љубав. Написао 
сам доста давно књигу, коју и 
данас ценим: „Само дела 
љубави остају“. То је одговор 
на ваше питање.

 6. За сам крај интервјуа: 
Када је у питању сам „проблем“ 
ауторитета, колико важну улогу 
има љубав, тачније - љубав у 
хришћанском смислу и пои-
мању? Да ли је хришћанска 
љубав заиста нешто чиме се, 
када су у питању (између) 
људски односи, може превазићи 
све, па и тај проблем?

- Волети другог човека значи и разумети га, а свакако и – 
опраштати му. Није, додуше, лако волети човека онаквог какав 
јесте, али само ако будемо у стању да га не само прихватимо већ 
и да га заволимо онаквог какав јесте, подстаћи ћемо га да буде 
онакав какав може да буде.

- Сва достигнућа модерне технике, као и модерне медицине, 
учинила су живот, а сигурно и смрт, тежим и мучнијим. Само 
„воља за смисао“ може да нас учини одговорним и тада тек 
спремним да помогнемо и себи и друштву.

Маја Грујић – Ристић,
професор српског језика и књижевности

- У самоћи човеку се отвара пут у сопствену дубину, и ако он успе 
да сиђе у њу без страха и зазирања, вратиће се обогаћен на 
површину и тек тада, када је открио своје Ја, имаће отворен и 
прави пут према ближњем, према Ти.

- Није претерано сматрати да је највећа несрећа за људе и ову 
планету на којој живе – каткад потпуна, каткад делимична и 
неспособност једног великог броја људи да воле. Исто тако не 
изгледа ми нимало претерана мисао да се читаво човечанство и 
земља под њим одржавају пре свега захваљујући оним 
малобројним људима који су у стању да воле.

МИСЛИ ВЛАДЕТЕ ЈЕРОТИЋА

МИСЛИ ВЛАДЕТЕ ЈЕРОТИЋА



 Алкохолизам и наркоманија нису изуми 
савременог друштва. Посматрајући историју 
видимо да су људи одувек имали велику жељу за 
уживањем, за потпуним искоришћавањем 
овоземаљских чари те конзумацију разних опијата 
видимо у култури и традицији многих народа. Оно 
што је забрињавајуће је то што се чини да су ове 
пошасти у нашем времену израженије него икада. 
Разлога за то има доста, а главни су доступност 
опијата и њихова разноврсност.

Мотиви због којих неко постаје подложан 
овим пороцима су такође различити. 

 Када се спомене термин наркоманија људи 
најчешће мисле на неке од популарних дрога које 
злоупотребом уништавају човеков живот. Оне јесу 
један од облика који изазивају зависност човека, 
али постоје многе супстанце и материје, нпр.разне 
врсте пића, које злоупотребом и те како изазивају 
зависност и уништавају човеков живот.

Дечаци обично почињу да пију како би се у 
друштву показали и како би што пре закорачили у 
свет одраслих. Алкохол и дрога их чине 
контроверзним у односу на узорне момке и то је 
карта на коју, свесно или несвесно, играју како би 

Данашње генерације су уморне од свега. 
Уморни смо од посла, од учења, од сталних 
очекивања, потребе да оправдамо нечије поверење 
или да у очима других будемо супермени, од 
неспоразума,непотребних информација... Такво 
стање свести је неподношљиво и код људи се јавља 
потреба да га превазиђу или замене другим.

Осим овог површног, дечачког мотива, у 
суштини болести зависности крију се много 
дубљи и опаснији мотиви – умор, досада, безнађе. 

О н и ,  п а к ,  ко ј и  и з а бе ру  д а  с е  од 
свакодневног умора и стреса лече алкохолом и 
таблетама, у опасности су да уђу у лавиринт из 
кога је тешко изаћи а првобитно опуштање се 
претвара у зависност која зависнику доноси 
неутољиву глад за наркотиком, стварајући тако 
зачарани круг који се не може лако прекинути.

стекли што већу популарност. То је нешто што се 
следи ако се жели бити у тренду.

Особе склоне медитацији покушаће 
свакодневне проблеме да превазиђу размишља-
њем, удубљивањем у књиге, интелектуалним 
разговорима... Неко ће своје тело и психу препо-
родити шетњом по природи, неким хобијем...Неко 
ће се бавити спортом, џогирати и на тај начин 
избацити негативну енергију из себе.

Колико год да су различити мотиви због 
којих се прибегава дроги и алкохолу, једна црта им 
је заједничка. То је бесмисао. Бесмисао је оно што 

Личности које нису остварене (емотивно, 
социјално, интелектуално, духовно) подложније 
су погубном утицају наркотика од оних који то 
јесу. Људи просто не знају шта ће понекад са 
својим животом и све им изгледа бесмислено. Чак 
и ако имају кров над главом, пријатеље, посао, 
породицу која их воли. Они су упали у колотечину 
живота, све су пробали: путовали, возили брзе 
аутомобиле, скакали падобраном, борили се за 
људска права... Њих не задовољавају обичне 
ствари. Гладни су другачијег и „новог“ у овом 
животу. Ту се јавља празнина које свакодневне 
ствари и активности не могу попунити и наравно, 
посегнуће за дрогом и алкохолом јер они, тобож, 
доноси неописива и несвакидашња искуства.

Поред жеље да се докажемо у друштву или 
да се изборимо са стресом, алкохолу и опијатима 
се прибегава из пуке досаде.

БОЛЕСТИ

ЗАВИСНОСТИ
„Завистан човек жели да живи без одговорности али тада губи слободу, постаје роб 
зла и греха и може толиок ниско пасти да га се и ђаво застиди." (Патријарх Павле).

Мотиви и опијати



Видели смо, дакле, разлоге и мотиве за 
коришћење опојних средстава. У почетку је то 
знатижеља и доказивање, потом следи потреба да 
се превазиђе досада и стрес, а на крају то постаје 

У смртном ропцу под омчом која се стеже 
питамо се како смо се нашли у овом паклу.  Где и у 
ком тренутку је наш живот склизнуо са шина, а ми 
смо били заузети нечим и то нисмо приметили. 
Емотивна криза, адолесцентска криза, криза 
средњих година, економска криза... Где смо 
испустили конце из руку и када је све кренуло 
стрмоглав? 

се то десило? Како баш нама, мени? 

Само једна чашица после напорног дана, 
једна пилула за спавање, један дим да се подигнем 
после свађе са „маторцима“, друга, трећа, пета... 
нерасположење, хронична депресија, затварање и 
повлачење у свој свет.

Пошло нам је по злу оног часа када смо 
помислили да нам је тесно у својој кожи, када смо 
помислили да је срећа тамо негде, у земљи 
Дембелији, у Рају без одговорности. Помислио 
сам: „Доста ми је! Тако ће ми бити много лакше! 
Са њом ћу заборавити на све. Желим да ме нико не 
гуши и да будем САМ!“ Рушимо једну по једну 
границу, газимо једну по једну заповест и бивамо 
све бешњи, моћнији, хладнији, све суровији. Наши 
ближњи постају за нас странци. Погазили смо 
сваки ауторитет: родитеље, друштво, Бога... Наш 
рај, не Божији, је близу, тик испред нас. Губимо 
свако осећање и у екстази стремимо њему. Све је 
ближе, на дохват руке, ту... Лагано улазимо у свет 
без скрупула и норми, бићемо коначно сами и 
слободни. Али, тај свет је некако све даљи...не 
дохватамо га.

У тренутку затичемо себе како смо 
посрнули до најдубљег понора. Човек који је пао 
на овај начин изгубио је свако достојанство. 
Плодови овакве слободе су горки. Слобода коју 
човек стекне на овакав начин је ропство. Најтеже, 
из ког се тешко ослобађа. Само ако се човек суочи 
са сопственом немоћи, ако спозна своју заблуду и 
промашај, родиће се нада и жеља за ослобођењем.

Говорећи о алкохолизму конкретно, 
статистички подаци говоре о појави алкохолизма 
као пратиље масовних миграција становништва 
које су уследиле као последице преласка са 
пољопровреде на индустријску производњу. 
После Другог светског рата многи људи су се 
нашли у новим срединама, непријемчивим 
моделима становања, живљења, рада...и почели су, 
можда и несвесно, да се бране од тога, желећи да 
нађу неки свој модел живота, да се уклопе али и 
сачувају свој идентитет. Немајући лични однос са 
другим људима, окренули су се себи као једином 
ослонцу у животу. Пошто „...није добро да је човек 
сам...“ (Пост.2,18), да би испунио унутрашњу 
шупљину која се створила услед недостатка 
комуникације и заједнице са другим (човеком), за 
шта смо и створени, он се окреће алкохолу. Такође, 
затвореност у забране којима су се окружили, 
бранећи се, допринела је да њихова деца одрасту 
неспремна за изазове живота и не отисну се у 
живот на прави начин.

човека, више несвесно него свесно, нагони да 
потражи неко средство за бег од реалности. 
Живећи неиспуњен живот, огољен и повређен 
човек почиње да трага за неким краткорочним 
решењима која ће га одвести у неку другу 
реалност, можда у некакав умишљени други и 
другачији живот. Будући да је такво решење пуко 
индивидуалистичко и краткотрајно „уживање“ и 
да оно представља одсецање везе са другим 
личностима око себе, не треба нас чудити да поред 
страшне физичке зависности, наркотици изазивају 
и кобну психолошку зависност. Управо је она 
често разлог повратка коришћењу психоактивних 
супстанци. Дешава се да зависник превазиђе кризу 
али услед повратка старом окружењу и навикама, 
немајући нови смисао и циљ у животу ком ће 
стремити, враћа се коришћењу наркотика.

„Прво човек узима дрогу, затим дрога 
узима дрогу и на крају дрога узима човека“ 
(Кинеска пословица).

Од чега смо и како постали зависни? Када 

На путу (без) повратка

Победити себе



Личност сазрела у једној здравој породици може 
се отиснути у живот без бојазни да ће, готово на 
самом почетку, доживети бродолом, а ране истог 
видати алкохолом и другим опојним супстанцама. 
Стасала личност прихвата живот као највећи дар. 
Не постоји ништа што живот може учинити 
вреднијим него што он већ јесте. Ако прихватимо 
ову истину радоваћемо се сваком новом дану, 
шетњи са драгом особом, цвркуту птица... Чак и 
онда када нам је тешко, знаћемо да се имамо чему 
вратити и радовати јер, живот јесте леп. 

За зрелог човека свака препрека је изазов и 
тест, нешто што нас чини јачим и спремнијим за 
нове изазове јер наш живот јесте стална динамика. 
Говорећи црквеним речником, болести зависности 
јесу грех маловерја, немање храбрости да се 
предамо у Божије руке или недостатак воље да 
останемо на Његовом путу.Болести зависности 
јесу грех маловерја јер немамо храбрости да се за 
утеху и савет обратимо родитељима и пријате-
љима... немамо вере ни у њих. Човек је биће 
заједнице. Само у заједници са другим човеком он 
истински постоји, постаје личност, потпуна и 
остварена личност. У другом човеку, нашем 
ближњем, као у огледалу, ми видимо себе онаквим 
какви јесмо и требамо бити. Изгубивши везу са 
ближњим ми губимо везу са собом. Затварамо се у 
себе, постајемо индивидуа. 

Људски пут је и пут страдања. Оно што 
човека чини посебним јесте и свест о страдању, 
патњи која очишћује „јер се злато испитује у огњу, 
а људи угодни Богу у горионику понижења“ 
(Сирах 2,5). Треба имати вере и поверења, 
окружити се људима којима верујемо и волимо их. 
Човек је биће које ствара нова пријатељства, везе, 
читаве светове у себи и око себе. Свако од нас је на 
размеђи својих избора, стоји на бриткој ивици 
добра и зла, живота и смрти, слободе и зависности. 
Слобода је угаони камен људског постојања само 
што се од камена темељца може претворити у 
камен спотицања. Апостол Павле каже: „Све ми је 
слободно, али све не користи; све ми је слободно, 
али све не изграђује“ (1. Кор.10,23).

Најмудрија одлука јесте не пробати 
опијате. Оно што у првом тренутку изгледа као 
средство које опушта временом ствара зависност и 
тако нас увлачи у врзино коло из ко се тешко 
излази. Човек сав свој живот – навике, породицу, 
пријатеље... подређује задовољењу своје болесне 
потребе. На тај начин постаје роб опијата губећи 
оно најсветије, што нас и чини људима – слободу. 

 Пазимо да своју слободу не жртвујемо 
зарад ропства и да слобода, као Божији дар човеку 
за конструктивно усавршавање и духовно 
узрастање, не постане наше проклетство. 

вероучитељ
Милан Качаревић,

Болест зависности од свих врста дрога не 
треба гледати као на срамоту већ је треба 
именовати и суочити се са њом. Човек мора 
сагледати ситуацију у којој се нашао и победити 
себе. То је најтежа борба. Победивши себе човек се 
мења, преображава. Управо то је потребно 
зависнику. 

редовна навика и друга природа њиховог 
корисника.

Она фраза коју често чујемо гласи: 
породица је основна ћелија друштва. Заиста јесте 
тако. Здрава породица значи здраво друштво. 

Један од највећих проблема јесте како 
спречити да уопште дође до злоупотребе 
средстава која изазивају зависност. Популација 
којој је ова тема посебно интересантна су 
адолесценти. У том животном добу је највећа 
могућност да човек проба, односно да конзумира 
наркотике. Оно што често чујемо јесу савети како 
да препознамо особу која се дрогира. Мало људи 
се бави овим проблемом као превентивом, 
односно како да објасни свом детету, другу, 
пријатељу да то не треба ни да проба. 

Знајући да је пут зависности уствари пут 
затворености и индивидуализма, пут окретања 
самом себи и наркотику, јасно је да је излечење 
зависника могуће само у заједници и трудом 
заједнице. Лични напор и свест зависника о 
потреби излечења је неупитна.

Одлука да не пробам



умне игре

Психолошки рат







Овај термин се користи 
од  1963. године, а чини се да је, 
бар према подацима Светског 
економског форума, Србија из 
године у годину,  по  овом 
питању, у све тежем стању ... 
Подаци за 2013/14. годину кажу 
да се наша земља налази на 
претпоследњем месту, по стопи 
одлива мозгова, што у преводу 
значи да једино Венецуела, која 
се налази на последњем месту, 
има већу стопу, и  да се тренутно 
налази у лошијем стању од нас, с 
тим да се у ову статистику 
убраја 148 земаља ...

Brain drain – шта је то?
Одлив мозгова се дефи-

нише као појава одласка науч-
ника, техничара, инжењера, 
културних радника и високо 
образованих грађана из земље. 
У последње време смо сведоци 
такозваног одлива мозгова, 
односно одласка младих људи, 
који се пуни знања и квалифи-
кација селе у друге земље у 
потрази за бољом егзистен-
цијом, а самим тим и бољим 
условима  за  рад и  живот. 
Укратко, то су масовне емигра-
ције технички квалификованих 
људи из једне у другу земљу. 
Велики  губитак  изражен у 
знању. 

Према грубим проце-
нама, у белом свету се налази 
око 5000 доктора наука из 
Србије, док су најчешће земље 
одреднице Немачка, Француска, 
Италија, Швајцарска, САД, 
Канада, Аустралија ... Мигранти 
су све млађи и образованији.

Да ли се заиста седи 
скрштених руку и не ради ништа 
у корист саме будућности, за 
коју, иако је неизвесна, важи 
истина да постоји простор за 
било какав корак и промену на 
боље? Или, пак, млади, научени 
на грешкама својих родитеља, 
присуствујући читавом хаосу 
који је захватио нашу земљу 
претходних деценија, једноста-
вно не желе да свој живот 
препусте случају.

У корист младих држав-
љана Србије, основан је фонд 
који је добро познат нашим 
студентима. То је фонд за младе 
таленте, са именом Доситеја у 
свом називу, који омогућава 
стипендије младима .

Многи наши држављани 
одлазећи кажу да то невољно 
чине, али исто тако и да не виде 
никакву перспективу у нашој 
земљи, иако се управо у меди-
јима и потенцира на улагање у 
младе таленте, инжењере, науч-
нике ...

Ко је у праву?

Магдалена Ваљаревић

Кажу да је свако ковач 
своје среће, па тако и они који су 
своју потражили у другој земљи. 
Било да су овде или у иностран-
ству, они представљају Србију, а 
чини се да свет без наших стру-
чњака, било којом се професи-
јом они бавили, заиста не може. 
То је благо које наша земља 
поседује, а чини се да тога није 
ни свесна.

Одлив мозгова 
- један од аспеката српске реалности -

 Не постоји неки оп-
штеприхваћени и стандар-
дизовани инструмент за пра-
ћење и проучавање миграције 
високообразованих. Мало има 
доступних података и у земљи 
порекла и у земљи миграције. 
Разлог је између осталог тај, 
што је реч о миграцијама које 
нису до краја транспарентне, 
делом због мотива одласка 
(саморазвојни и образовни 
чиниоци одласка), али и због 
опсега одлива. Кад се проблем 
постави на општу раван реч је 
о бројчано малој популацији. 
Међутим, у целокупном кон-
тексту одласка високообразо-
ваних ,  одлив  научника  је 
значајан јер је сума образо-
вања такве популације најве-
ћа, а вредност за друштво у 
образовном и развојном погле-
ду највиша.



Ближи се крај године, време је за инвентарисање. Здрави 
људи инвентарисаће само оно што имају, а болесни 
искључиво оно што немају.

Паметни могу да бирају, да буду и паметни и глупи, како им кад више 
одговара. Глупи немају избора.

Туците своју децу чим приметите да почињу да личе на вас.

Купите кућној помоћници клавир. Да не може тек тако да се покупи и 
збрише.
Јуче је један родитељ завапио на родитељском састанку: Дајте ми добро 
дете, па ћете видети какав сам ја отац!

Зашто неки очеви по сваку цену хоће мушку децу? Зар им није довољан 
њихов пример?

Београде, добро јутро
 У издању „Београдског издавачко-
графичког завода“ објављене су три књиге 
афоризама Душка Радовића, под називом 
„Београде, добро јутро“. Наиме, на таласима 
радио-станице „Студио Б“, са највишег, 23. 
спрата Палате Београд у Масариковој улици, 
Душан Радовић је много пута у 07:15 ујутро 
поздрављао београђане управо тим поздравом. 
Након тога је говорио своје афоризме. Управо су 
га ти афоризми учинили, вероватно, најбољим 
српским афористичаром. Заправо, ти афоризми 
смештени у три књиге,  који обухватају 
Радовићева обраћања слушаоцима од јула 1975. до 
новембра 1982. године, јесу један од показатеља 
Радовићевог књижевног мајсторства. Кажем 
„један од показатеља“, јер и да није писао и 
говорио те афоризме, Радовић би свакако био 
велико име наше књижевности. Верујем да се сви 
добро сећају песме „Плави зец“. Ко би се усудио да 
каже како аутор те песме није један потпуни 
књижевни уметник?
 Неки тврде да је писање за децу теже од 
писања за одрасле. Међутим то у случају Душана 

 Покушали смо да, за овај број часописа 
„Ехо“, из три књиге афоризама Душана Радовића 
направимо један коректан избор, и да вам их 
понудимо на читање. Наравно, укуси су 
различити, па смо свесни тога да би се у туђој 
режији овај избор можда мало разликовао. Избор 
који се нуди сваком читаоцу у све три књиге 
афоризама јесте заиста велик,  и  то је 
истовремено наша препорука свима да читају 
Радовићеве афоризме. Надамо се, ипак, да ће се 
већини допасти наш одабир и да ћете уживати у 
афоризмима који следе. 

Радовића и није нарочито важно, јер постоји 
право мноштво одраслих људи који изнова, са 
уживањем, читају дела Душка Радовића, 
намењена деци. Иначе, дела овога песника 
превођена су на све значајније светске језике. 
Радовић је добитник наших најугледнијих 
награда: „Невен“, „Младо поколење“, „Награде 
Змајевих дечјих игара“, „Награде Стеријиног 
позорја“, „Седмојулске награде“, као и дипломе 
Међународне организације за дечју књижевност 
„Ханс Кристијан Андерсен“.

За љубав је важна и 

неопходна она лепа 

и слатка глупост. А 

за брак се тражи 

она одвратана и 

сурова памет.

Ако већ тучете децу, туците их без 
разлога, јер су сви други разлози глупљи.

Ко воли своје дете не може имати 
срце да га и васпитава.

Ви мислите да живот мучи вас, а ми имамо утисак да ви 
мучите, гњавите и понижавате живот.



Биће и данас гужве 
по кућама кад се 
окупи све оно лењо, 
гладно и нервозно.

За љубав је важна и 

неопходна она лепа 

и слатка глупост. А 

за брак се тражи 

она одвратана и 

сурова памет.

Могло би нам бити много боље кад то не би зависило од нас. На жалост, сва 
брига о нама препуштена је нама. Дакле, најгоре могуће решење. Због тога с 
огорчењем можемо речи – нисмо то заслужили.

Боље нам је било док смо били деца него сада кад имамо децу. Деца су 
безобразна и незахвална.

Лако је онима који су интимни са својом децом. Они им увек могу признати 
кад немају пара. Тешко онима који се праве важни. Они морају да лажу. Паре 
које немају они деци не дају из принципа.

Кад је неко глуп, не можете му ни 
то доказати.

Тако је мало љубави међу 

људима. Ко уме да воли, не 

би требало ништа друго да 

ради.

Пре него што кренете да 

тражите срећу, проверите – 

можда сте већ срећни. Срећа 

је мала, обична и неупад-

љива и многи не умеју да је 

виде.Неки неспособни 

људи догурали су 

далеко. Ко је неспо-

собан може радити 

све, способни само 

оно што умеју.

Ретко се остварују девојачки 
снови. Ви сте сањали да ће 
вас малтретирати један 
мушкарац, а малтретира вас 
сасвим други. Онај о коме 
сте ви сањали малтретира 
жену која то ничим није 
заслужила, која је и старија 
и ружнија од вас.

Муж је име за онога који вас је некад 
волео. Жена је име за ону која је 
волела неког другог, а удала се за вас.

Скупљајте и чувајте 

паре. Па кад их на 

крају живота будете 

имали много, разми-

шљајте о томе на 

шта сте их све могли 

потрошити.

Паметни и даље попуштају. 

Надамо се да глупи не могу 

б и т и  тол и ко  гл у п и  д а 

паметни то не би могли 

издржати.

Ако некога заиста искрено 

волите, оставите га на миру. 

То је највише што можете 

учинити за вољену особу.

Родитељи се запрепасте кад чују да им се деца 
дрогирају. Не могу да верују. Кад су их последњи 
пут видели, нису се дрогирала.
Нема срећних људи. А несрећни су само они 
који ово не знају.

Да бисте боље упоз-

нали особу коју воли-

те, морате се оженити 

или удати. Само тако 

можете открити да 

није требало то да 

радите.
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1. Ваш живот је обележен 
озбиљним уметничким ра-
дом. Све Ваше позоришне, 
филмске и телевизијске 
улоге, као и многобројне 
значајне глумачке награде 
осигурале су Вам истакнуто 
место у српској култури. 
Пред Вама је, сигурно, још 

Ову нашу глумицу сте 
сигурно гледали много пута на 
филму или у некој од телеви-
зијских серија, уколико већ ни-
сте, из познатих разлога, имали 
прилике да је гледате у позо-
ришту. Широј публици су, 
вероватно, у сећању највише 
остале њене улоге у телевизиј-
ским серијама: Салаш у Малом 
Риту, Докторка на селу, Бољи 
живот, Крај династије Обре-
новић ... У скорије време је 
играла једну од главних улога у 
популарној серији Будва на 
пјену од мора. Она је добитница 
многобројних значајних глумач-
ких награда. Првакиња је драме 
београдског Народног позори-
шта, али је гостовала и на сце-
нама других позоришта. Преда-
је глуму на Академији уметно-
сти „Слобомир П. Универзи-
тета“ у Слобомиру код Бјељине. 
Супруга је познатог драмског 
писца Синише Ковачевића, а 
њена кћерка Калина Ковачевић 
се такође веома успешно бави 
глумом.

много нових улога и нових 
професионалних успеха, 
али је чињеница да сте свим 
оним што  сте  до  с ада 
постигли уписали великим 
словима своје име у исто-
рију српске кинематогра-
фије и позоришне уметно-
сти. Шта за Вас лично 
представља та чињеница? 
Колико сте поносни, или да 
просто кажемо – задовољни, 
том чињеницом?
Дуго се бавим глумачким 

послом, тако да је и списак 
одиграних улога велики а број 
признања логичан. Черчил 
каже, парафразирам, да се 
награде могу презирати тек када 
сте их добили. Духовито, али и 
паметно. Лично ретко размиш-
љам о ономе што је прошло. 
Просто, не дам себи да останем 
заробљена у прошлом времену, 
јер онда нема садашњости. Али, 
лага-ла бих када бих рекла да ми 
не импонује списак и улога и 
награда. Оно на чему инсисти-
рам јесте да сам много више 
улога одбила него одиграла и 
имам обичај да кажем да се 
каријера прави не само одигра-
ним већ и на одбијеним улогама.

2. Када сте били веома млади, 
док још нисте били уписали 
глуму, јесте ли доживљавали 
себе као неког ко је у стању 
да досегне домете које сте 

касније у животу остварили? 
Ми заправо желимо да Вас 
наведемо овим питањем да 
кажете нешто о томе: у којој 
је мери, по Вашем мишље-
њу, самопоуздање које се 
евентуално има у раној 
младости пресудно, а у којој 
мери је стицање свести о 
таленту чинилац који под-
стиче самопоуздање и једну 
постојану веру у себе?
Свако дете машта шта ће 

бити кад порасте. Обично су то 
професије типа доктор, учитељ, 
фризер ... Ја се не сећам шта сам 
хтела да будем. Знам да сам 
волела да рецитујем и да сам 
ишла у рецитаторску секцију. 
Врло брзо сам, већ са једанаест 
година, кренула у аматерску 
групу при Радио Београду. 
Нисам маштала о глуми. Волела 
сам хемију и желела да ми то 
буде занимање. Чак сам почела и 
да студирам хемију. Глума је 
била мој хоби. А онда сам 
схватила да више волим хоби и 
да то није добро. Донела сам 
одлуку и уписала глуму после 
две године студирања хемије. На 
другој години студија глуме 
нисам била задовољна професо-
ром код кога сам учила глуму. 
Схватила сам да немам знање а 
самим тим ни поуздања у себе. 
Донела сам одлуку да сачекам 
годину дана другог професора 
код кога сам касније и завршила 

интервју

Бити честит човек!

Бити честит човек!
Бити честит човек!

Пошло нам је за руком да овај број часописа Ехо 
употпунимо још једним вредним интервјуом. У ствари, 

наша је заслуга та – што смо саставили питања када смо 
сазнали да наша позната позоришна, филмска и 

телевизијска глумица гостује на Копаонику. 
Контактирали смо затим госпођу Љиљану Благојевић и, 

на наше велико задовољство, она је пристала да нам 
одговори на питања. 



У животу је јако важно да 
радимо посао који волимо. Ја 
своју професију врло волим и 
она ме инспирише. Глума није 
лака професија. Целог живота се 
мора радити на себи. Мора се 
читати, истраживати, посматра-
ти, учити. Глума је и занат. 
Нешто се игра из сопственог, а 
нешто из туђег искуства. Пос-
тоје пробе. Једна представа се 
спрема два месеца сваки дан по 
четири сата. То су пробе у позо-
ришту. Али, сваки глумац и 
после та четири сата код куће 
још истражује историју, ликов-
ну уметност или епоху у којој се 
тај комад дешава.

факултет. Била је то најпамет-
нија одлука. Просто сам сазрела 
и стекла знање а самим тим 
добила и поуздање у себе. Вера у 
себе је врло важна. Ако нас томе 
не науче у породици или у 
школи док смо мали, онда је то 
после много теже. Наравно, и 
награде  нам да ју  све ст  о 
посебности и самопоуздање.

3. У једном интервјуу сте 
изјавили: „Бавим се дивним 
послом који ми нуди могућ-
ност да дочарам различите 
ликове и да у свакој улози 
бидем друга особа.“ Та 
Ваша изјава сведочи да Ви 
заиста уживате у глуми, што 
је вероватно још један од 
разлога за Ваш велики 
професионални успех. Зна 
се да је веома битно у глуми 
– да се глумац што више 
уживи у лик који тумачи. Да 
ли су у Вашој каријери 
постојале и такве улоге, 
рецимо, са некаквом тешком 
судбином или животном 
ситуацијом за чије је верно 
изношење било потребно 
прет рпети  лични  бол? 
Заправо: колико може заиста 
да буде тешко једно „дубоко 
урањање“ у лик, или се 
глумачки посао више састо-
ји у томе да се лик прикаже 
ш то  в е р н и ј е  у  ј ед н ом 
„формалном“ смислу?

Хоћу да кажем да је то једна 

4. Највећи уметници у људској 
историји, независно од 
врсте уметности којом су се 
бавили, били су нека врста 
„посвећеника“ , али и више 
од тога: они као да су били у 
поседу неке „магије“, „алхе-
мије“ или нечег сличног, 
непојмљивог. И у домаћој 
кинематографији, постојали 
су и постоје прави мајстори 
глуме, који одушевљавају 
својим умећем. Шта је по 
Вашем мишљењу кључно у 
томе да један глумац буде 
врхунски уметник?
Прво, мора да живи у земљи 

која воли и цени уметност. Није 
ту питање само богатог друштва 
у коме живи уметник, већ свести 
и потребе друштва да негује 
уметност. Духовну вертикалу 
једног народа чини језик и 
култура. Ако се то испусти или 
занемари, нестаће и тај народ. 
Бојим се да живимо тешко време 
када се размишља само о 
физичкој глади, а не о духовној. 
Али зато је важна свест самог 
уметника да не поклекне пред 
тим потрошачким менталите-
том и да издржи у правим вред-
ностима. Да батали ту потребу 
да се све право девалвира и да 
едукује културног конзумента. 
Врхунски уметник било да је 
књижевник, глумац, сликар или 
музичар је елита, а не део неке 
новокомпоноване вредности.

5. Тумачили сте једну од 
главних улога у представи 
„Неспоразум“, режирану по 
тексту Албера Камија. У 
једном интервјуу сте, под-
стакнути управо тим тек-
стом, изјавили: „Нема раз-
лике између Камијеве Евро-
пе пре четрдесет година и 
ове данас“. Шта је, у ствари, 

озбиљна студија и да често људи 
немају баш представу какав је то 
посао. Играње представе или 
снимање филма се не ради на 
инспирацију. Мало на таленат, а 
много више на интелигенцију и 
велики рад.

6. Још једном ћемо Вас цити-
рати: „Живимо у доба када 
се емоција сматра слабошћу 
и маном, а емотиван човек 
примитивним бићем“. Ради 
појашњења: из контекста из 
којег је извучена та реченица 
је јасан Ваш негативан став 
према тој појави. Шта је, по 
Вашем мишљењу, узрок 
томе? Колико је то штетно за 
појединца, а и за друштво у 
целини?

то што се уопште није 
променило? 
Ками каже: „Европа је 

тужно место!“ Он је воли а то 
каже! И зато је то потресно и 
узбудљиво. Овај комад говори 
шта се деси када интерес 
ставимо испред љубави. Деси се 
да мајка не препозна рођеног 
сина и убије га! Зато што је 
управо то урадила. Гледала је 
интерес, а није ослушкивала 
своје срце.

Па управо тај потрошачки 
менталитет нас је довео до тога. 
Ово је време када је битна форма 
а  не суштина!  Погледајте 
музику. Битан је ритам, тј.  
енергија, а не мелодија, тј.  
уметност. Иде се ка томе да се 
виртуелно људи воле, виртуелно 
размењују емоције! Генерација 
форвардовања и твитовања не 
прича, не грли се, не дружи се. 
Постају аутистични и изолова-
ни. Усамљени! Ово ропство 
електроници је опасно! Кажу 
биће богат онај човек који буде 
имао времена. А ја мислим да ће 
бити богат онај човек који буде 
ум е о  д а  р а з го ва р а .  То  ј е 
нарочито видљиво у великим 
градовима. Изгубљен је контакт 
са природом, а бојим се да то 
води ка болести.

7. За крај интервјуа: којим 
животним вредностима Ви 
лично придајете нарочиту 
важност?
Не чини другима оно што не 

би волео да се теби деси. Бити 
честит човек! Места има за све!

Андрија Милинчић



историја

Римски државник и славни 
војсковођа Гај Јулије Цезар, 
након успешних освајања на 
западу и у Малој Азији, упутио 
се према Африци. Кад је са лађе 
силазио на тле Африке, спота-
кне се и падне у песак. Пошто би 
његова војска тај пад могла да 
тумачи као лош знак, домиш-
љати војсковођа брзо узвикну:  
„Имам те, већ те држим у својим 
рукама, Африко!“

ИМАНУЕЛ КАНТ
Једном се филозоф Кант упутио у шетњу и не 
приметивши да му је капут на лакту подеран. Знанац који 
се хтео нашалити са њим рече: „Ту ти ученост 
провирује!“ „А глупост вири унутра“, одговори филозоф.

Историјске 
занимљивости

да је суштина и главна одлика ове науке. Људско друштво је током 
свог развоја изнедрило огроман број великих људи који су се 
истицали неком својом врлином или талентом и који су оставили 
неизбрисив траг за будуће нараштаје. Сви ти „велики“ људи су као и 
ми живели своје животе и имали неке специфичне навике, догађаје 
или изреке, које су их учиниле занимљивима и другачијим од 
осталих. У нашим уџбеницима ми их можемо углавном видети само 
са историјске или политичке стране, док ону друштвену, односно 
страну која се испољавала током свакодневног живота, можемо само 
да замислимо или претпоставимо. Сматрајући да ће вам то бити 
занимљиво, потрудио сам се да вам приближим и пренесем ту 
њихову мање познату страну.

Историја не мора увек да се своди на набрајање 
чињеница и на пуку хронологију за коју  неки сматрају 

ГAЈ ЈУЛИЈЕ ЦЕЗАР

„Зато јер ће сада 
преко радија говорити Чер-
чил, а волео бих да га чујем.“ 
Черчил је био задовољан том 
возачевом изјавом. Завуче 
руку у џеп и даде му пет 
фунти напојнице. Возач узе 
новац, а затим одсечно рече: 
„Нека ђаво носи Черчила. 
Уђите, господине, одвешћу 
вас.“

Једне вечери Черчил 
је требао да говори преко 
радија. Пошто се много 
журио позвао је први такси. 
Возач, који га у тами није 
препознао, рече да нема 
времена. „А зашто не?“,  
упита га стари политичар.

 Државници током историје,  осим 
изузетака, нису били нарочите штедише. За 
време владавине француског краља Луја XV 
важило је начело: „Уживајмо! После нас може 
доћи и потоп.“ Прилике су биле толико лоше да 
чак ни дворски чиновници нису примали на 
време плату. Када су се пожалили краљу и 
оперски певачи, он им рече: „Господо моја! 
Најпре морам умирити оне који плачу, тек онда 
долазе на ред они који певају.“ Луј XVВИНСТОН 

ЧЕРЧИЛ 

ОНОРЕ ДЕ БАЛЗАК
Балзак је ухватио свог слугу у лажи. Стога га је овако поучио: 
„Лаж је најружнија од свих мана. Запамти: Свог ближњега не 
смемо никада слагати.“ „А зашто онда, господине, изјављујете 
увек, када долази судски извршитељ, да вас нема код куће“,  
упита слуга. „Судски извршитељи нису наши ближњи.“



 На краљевској свадби 
југословенског краља Алексан-
дра I Карађорђевића и румунске 
принцезе Марије, 8. јуна 1922. 
године, након свадбеног ручка 
нестала је половина кашика, 
виљушака и ножева тако да је 
после тога на двору решено да се 
свечани обеди са толиким 
бројем званица у будућности 
избегавају. Претпостављате да 
прибор није био од гвожђа.

Историјске 
занимљивости

К а т а р и н а  М е д и ч и , 
француска краљица, удовица 
Анрија другог и мајка још три 
француска краља, целог живота 
је  избегавала дворац Сен 
Же рм е н ,  з ато  ш то  су  ј о ј 
предвидели да ће умрети у 
близини Сен Жермена. Пред 
крај живота, када је осетила да 
јој је смрт близу позвала је свог 
исповедника, међутим како овај 
није могао да дође, краљици је 
послат млади капелан. Када га је 
краљица упитала како се зове, 
младић је одговорио: Жилијен 
де Сен Жермен. Сујеверна 
краљица је пала у кому и умрла.

Познати истраживач је 
и м а о  н а р е ђ е њ е  д а  у б и ј е 
непријатеље на Филипинима, 
али на његову несрећу, против-
ник је био спреман и очекивао је 
њихов долазак.  Одмах по 
силаску са брода погођен је 
отровном стрелом и убоден 
бамбусовим копљем, али је 
наставио да се бори и даље. Када 
је већ био изнемогао и рањен 
непријатељи су га окружили и 
почели да га бију. Међутим, ни 
тада није био спреман да умре, 
све док се није уверио да су 
његови људи успели да се врате 
на брод и отплове даље.

ФЕРНАНДО МАГЕЛАН

АЛЕКСАНДАР I 
КАРАЂОРЂЕВИЋ

Осим што су сви били владари, знате ли шта повезује Јулија 
Цезара, Хенрија II, Чарлса IX и Наполеона Бонапарту? Психички 
поремећај познат као алиурофобија, који значи: страх од мачака!

Милош Матејић

Мурат III (1574—1595), унук великог Сулејмана Величанственог, 
имао је 24 сина и 32 кћерке што је уједно био и рекорд у целој 
Османовој династији. Овај рекорд изгледа још импресивније ако се 
дода да је последње 34 деце рођено у последњих 12 година 
Муратове владавине. Након Муратове смрти, његов син Мехмед III, 
следећи древни закон братоубиства ради отклањања могућих 
претендената на престо, наредио је да се задави свих 19 Муратових 
живих синова, као и двојица која су се родила одмах након 
Муратове смрти, а све Муратове конкубине које су могле бити у 
другом стању, удављене су у мору.

КАТАРИНА МЕДИЧИ 

    Француски Краљ 
Сунце, Луј XIV, окупао само два 
пута у животу, и то оба пута по 
препоруци лекара?

Луј XIV

Мурат III

АЛЕКСАНДАР I 
КАРАЂОРЂЕВИЋ

КАТАРИНА МЕДИЧИ 



 У историји културе Леонардо је непоновљив 
случај уметника иноватора, врхунац сликарства свог 
доба, изврстан инжењер и конструктор, непрекидно 
окренут пројектовању веома корисних и употребљивих 
механизама; претеча на бројним подручјима научног 
истраживања,  чија  су открића изненађујуће 
далековида, и по резултатима и по начинима 
проучавања. Његова поља делатности могу се, дакле, 
чинити као међусобно опречна, а заправо се узајамно 
поткрепљују захваљујући контроли једног врхунског 
интелекта. Истину говорећи, Леонардо не побуђује 
симпатију,  више изазива  страхопоштовање. 
Креативност проширена до граница замисливог, 
разгранатост и дубина интересовања, загонетна 
привлачност не бројних, али увек изванредних слика, 
узвишена лепота цртежа, па и сами наопаки рукопис 
стварају, на крају крајева, неку врсту баријере између 
нас и тог генија, некакав појас тајанствене дистанце у 
којој могу настајати митови, легенде, приче. Постоји 
један начин да се приближимо Леонарду: да продремо у 
лавиринте списа и текстова, издашних колико и 
збрканих, једног незаустављивог ума, на око шест 
хиљада сачуваних листова који су, истовремено, и 
дневник и лична енциклопедија. У бескрајном 
замешатељству дела и стално поправљаних и никад 
довршених рукописа, у тајанственом осмеху 
неизрецивих лица, посебно уз кажипрст уперен навише 
на бројним његовим сликама, Леонардо нас позива да 
се попнемо више, да се с поверењем отворимо према 
новим световима, да тражимо оно што је његов земљак 
Данте описао као „љубав која покреће небо и друге 
звезде“. Можда је то једини кључ за улазак у 
задивљујући ум Леонардов: прећи границе, попети се 
високо, посматрати свет са једне више тачке гледишта. 
Постати, речју, „универзалан“.

Леонардо да Винчи (рођен 15. априла 1452. у 
Анкјану, Република Фиренца – умро 2. маја 1519. у 
Клуу, Француска) је био италијански ренесансни 
сликар, вајар, цртач, архитекта, инжењер и научник. 
Син земљопоседника и сељака, добио је обуку из 
сликања, вајарства и механичких уметности као шегрт 
код Андреа дел Верокија. Пошто је већ стекао име у 

Треба напоменути и криптичан начин његовог 
писања (осим што је писао наопако, здесна налево, 
често се забављао смишљајући шифроване реченице 
или анаграме и ребусе), па се онда може разумети како 
је његов људски живот, као и онај интелектуални и 
уметнички, често бивао деформисан, изобличаван и 
инструментализован према посебним приликама које 
имају мало заједничког са аутентичним смислом 
изванредног и комплексног Да Винчијевог искуства.

Фиренци, 1482. године ступио је у службу војводе од 
Милана као сликар и инжењер. У Милану се његов 
уметнички и креативни геније развио. Око 1490. године 
почео је пројекат на писању расправе о архитектури, 
механици и анатомији. Своје теорије заснивао је на 
убеђењу да је сликар, са моћи перцепције и 
способношћу да сликовно прикаже своја опажања, 
јединствено квалификован да испитује тајне природе. 
Његови бројни сачувани рукописи занимљиви су и по 
томе што су писани унатраг па је потребно огледало да 
би се читали. Као војни архитекта и инжењер за Чезара 
Борџију, поставио је основе модерне картографије. 
После пет година сликања и научног изучавања у 
Фиренци (1503-1508), вратио се у Милано где је његов 
научни рад цветао. После периода рада под патронатом 
породице Медичи у Риму, он је 1516. године ушао у 
службу француског краља Франсоа I. Никада се није 
вратио у Италију. Иако је сачувано само 17 његових 
завршених слика, оне се свуда у свету сматрају ремек-
делима. Снага Тајне вечере потиче делимично од њене 
мајсторске композиције. Код Мона Лизе црте и 
симболички призвук предмета постижу потпуну 
синтезу. Јединствена слава коју је Леонардо уживао за 
живота и која је, пропуштена кроз историјску критику, 
остала непомућена до данашњих дана, почива у великој 
мери на његовој неограниченој жељи за знањем, 
особини која је руководила сва његова размишљања и 
понашања. Леонардо је открио да су његове очи биле 
његов главни пут знања; за Леонарда, вид је био човеков 
највиши орган чула, зато што вид сам претвара 
чињенице у искуства одмах, коректно, и са сигурношћу. 
То значи да сваки феномен који је посматран постаје 
објект знања.

Џејкоб Беркхарт, историчар ренесансе, 1860. 
године Леонарда описује као „свестраног човека“. 
Леонардо је, наводи он, достигао врхунац у свакој 
области којом се бавио, од сликарства и вајарства до 
ботанике и математике. Данас је јединствен пример 
ренесансног, свестрано обдареног човека чија је 
даровитост објединила и уметност и науку. Леонардо је 
био и знатно више од тога. За Европљанина 16. века 
подразумевало се да „свестран човек“ није значило 
бити само научник и уметник, већ и сјајан мачевалац и 
коњаник, духовит саговорник и уверљив говорник, 
вешт музичар и одговоран грађанин. 

HOMO 
UNIVERSALIS



Л е о н а р д о ,  у п р ко с  т о м е  ш т о  ј е  б и о 
прослављени геније не само као сликар него и као 
инжењер, за собом је оставио неколико неславних 
недовршених послова, између осталих и претерано 
смео нацрт за бронзану статуу коња. Када се вратио у 
Фиренцу затекао је Микеланђела, другог генијалног 
ствараоца који је с Леонардом збијао шале због 
недовршене статуе. Пошто су те шале дубоко погодиле 
Леонарда, између двојице уметника створио се 
непремостив јаз. Њихово супарништво стављено је на 
пробу 1504. године – обојица добијају поруџбину за 
израду великих зидних слика у предворју градске 
већнице у обновљеној палати Векио. Нажалост, ни 
Леонардо ни Микеланђело нису завршили поруџбине. 
Односи између два великана ренесансе, Леонарда и 
Микеланђела, свакако су били тешки и зависили су, 
углавном, од знатних различитости у нарави и 
уметничким идеалима: први је био рефлексиван, 
многострук, „следбеник“ природе, а други пословично 
тврдоглав, импулсиван и идеалиста.

Леонардово поимање савршене женске лепоте 

Леонардо је био пријатне нарави и љубазан, 
иако је често више вплео да живи у самоћи, са својим 
истраживањима и својим радом. Леонардо није имао 
строгих правила нити одређених навика, пратио је 
инспирацију и осећај не водећи много рачуна о 
обичајима свог времена., Трудио се, такође, да опрезно 
одобрава туђа гледишта: „Имај жељу да стрпљиво 
саслушаш туђе мишљење“, пише обраћајући се неком 
младом сликару, „и добро се преиспитај и размисли 
добро да ли онај ко те куди има разлога да те куди или 
нема. И ако установиш да има, поправи, а ако нема, 
прави се да ниси чуо; или, ако је то човек ког цениш, 
разложно му објасни у чему се вара.“

Леонардо је  много времена посветио 
размишљању о летењу. Када би људи летели као птице, 
веровао је, створили би „сасвим нови свет“. Користећи 
облик римског војног шатора, дао је нацрт падобрана 
као и летелице налик хеликоптеру. Око 1503. године 
усредсредио се на проучавање лета птица настојећи да 
подражава начин на који оне замахују крилима. За две 
године бележницу је испунио скицама и подробним 
белешкама. Изгледа да је размишљао о пробном лету 
јер је забележио: „Велика птица први пут ће полетети с 
Монте Чечерија (планина у близини његове куће) што 
ће узбуркати читав свемир“. Није познато да ли је 
пробни лет заиста остварен мада је, по легенди, 
Леонардова машина заиста полетела, али се срушила и 
пилот, Леонардов ученик, сломио ногу.

До раздобља ренесансе у анатомији, науци о 
људском телу, скоро хиљаду година ништа се није 
мењало. У 16. веку, захваљујући уметницима (у 
највећој мери Леонарду и Микеланђелу) и лекарима, 
дошло је до праве револуције у анатомији. Следећи 
античке узоре, ренесансни уметници, посебно они који 
стварају у Фиренци, своја дела заснивају на нагом 
људском телу. Леонардо је био одлучан да спозна начин 
како се делови људског организма међусобно уклапају. 
Да би то постигао, он је у месној мртвачници сецирао 
тридесет тела мушкараца и жена. Како је писао, „било је 
тешко поднети то искуство да, под окриљем мрака, 
будеш окружен раскомаданим лешевима којима је 
скинута кожа“. То искуство омогућило му је да уради 
неке студије.

овековечено је портретом Мона Лизе која има правилне 
црте лица, малу и благо издужену браду и тешке веђе. За 
разлику од осталих жена, које су Леонардови 
савременици сликали с пуно украса, Мона Лиза нема 
никаквог накита, обучена је у једноставну хаљину и 
огрнута финим црним шалом. Никада није потврђено 
ко је заправо била Мона Лиза, а њен загонетни осмех и 
даље је предмет расправа.

О настанку непотписаног и неадаптираног 
портрета жене данас познате као Lisa del Giocondo, 
значајне информације пружа Giorgio Vasari, један од 
важнијих историчара уметности 16. века. Чињеница је 
да је Leonardo da Vinci, по свом повратку у Фиренцу 
нацртао један портрет Lise del Giocondo, супруге 
фирентинског трговца Francesca del Gioconda. Биограф 
установљава да Леонардо и након четири године није у 
потпуности довршио портрет. Такође није никада 
предао недовршену слику свом послодавцу, већ ју је 
задржао код себе.

Како једино Vasari спомиње име Мона Лиза, 
многобројни историчари сумњају у тачност имена. 
Тако се претпоставља да се ради о љубавници Giuliana 
de Medicija, о некој Pacificiji Brandano или о Isabelli d 
Este, маркизи од Мантове. Неки истраживачи иду тако 
далеко да тврде како уопште није постојао модел, већ да 
је Леонардо насликао идеалну жену. Неки чак 
примећују да Мона Лиза сличи свом аутору и истичу 
могућност да је сам себе насликао, тј. да је ова слика 
својеврсни Леонардов аутопортрет.

Сара Дељанин



Циљ нумерологије  ј е  да  помогне 
појединцу да продре у значење вибрација света 
који га окружује, да утврди где треба да га одведу 
његови бројеви и бројеви људи са којима је близак. 
Такође, да открије разлоге зашто је повезан управо 
са њима и шта им је заједнички задатак. Име особе, 
неког предмета или процеса је кључ за разумевање 
њиховог опстанка. Винсент Лопез говори о томе 
да је цео свет ствар ритма и хармоније. Тако у 
сваком од нас постоји одређени бројчани узорак 
који управља нашим битисањем и судбином.  
Нумеролози покушавају да докажу да наука о 
бројевима није пуко прорицање судбине, већ је 
математика која открива везу човека и космичких 
пулсирања. Та пулсирања одвијају се далеко од 
нас, на начин утврђен бројевима. Одређујући 
бројеве као симболе вредности времена и 
енергије ,  они творе прецизан узорак за 
појединачну судбину сваког човека. Физичка 
судбина човека одређена је вибрацијама које се 
могу открити у његовом рођењу и имену. Дакле, 
нумерологија се базира на анализи бројева, на 
њиховом "криптично" или скривеном значењу и 
симболизму.

 Нумерологија, као што и сама реч каже, 
представља науку о бројевима. Једна је од 
најстаријих наука; верује се да њени почеци 
датирају још из доба културе старог Египта, Грчке, 
Кине и Индије.

У двадесетом веку, стара наука као да се 
одједном поново магично буди и популарише 
доживљавајући свој процват најчешће у форми 
збирки или књига, нарочито у периоду од 1911. до 
1917. Познати аутори су: L.Dow Ballielt i Florens 
Kempbel. У последњим декадама овог века, 
објављене су бројне књига из ове области. Тако је 
деведесетих година нумерологија постала врло 
развијена и популарна. Тачније, многа сазнања из 
ове  области тек  сада  су  публикована и 
представљена широј јавности.

Број рођења
Можете одредити свој број рођења (који се 

другачије назива још и: биоритамски број) тако 
што ћете сабрати датум свог рођења (изузев 
године рођења). На пример, ако сте рођени 15.05. 
Ваш рођендански број је: 1 + 5 + 0 + 5 = 11, 11 = 1 + 
1 = 2. Дакле, број 2 је број Вашег рођења.

Питагора, познати грчки математичар, 
(569-470 пре нове ере) по мишљењу многих 
научника сматра се зачетником нумерологије као 
науке, односно у облику каквом је данас 
познајемо. Али, стварни почеци формирања 
нумерологије потичу још из времена пре 
Питагоре. Односно, најпопуларнији и први извори 
нумерологије потичу још из времена старих 
Хебреја (Каббала).

Генерацијски број и лични број

 Генерацијски број се израђује из године 
рођења, сабирањем цифара за конкретну годину,  и 
описује особину године која ће оставити лични 
печат у вашем животу у зависности каква је била и 
шта се дешавало у њој. На пример, за особе рођене 
у 1992. години – генерацијски број је 3 
(1+9+9+2=21=3). Лични број сваке особе 
представља збир биоритамског и генерацијског 
броја, па би за особу рођену 15.05.1992. године 
лични број био 5 (2+3). У нумерологији и 
нумеролошкој анализи лични број има велики 
значај.

 МАГИЈА БРОЈЕВА
Питагора, Платон, Аристотел, Архимед, Исак Њутн, Кеплер, Галилео 
Галилеј, Кристофер Колумбо, Леонардо да Винчи, Нострадамус, Вагнер, 
Карл Густав Јунг, Ајнштајн, Никола Тесла и многа друга велика имена 
проучавали су нумерологију, и својим радом допринели да она буде много 
више од саме науке о бројевима.

ПОСТУПЦИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ 
ЛИЧНОГ БРОЈА

нумерологија



Бројеви се могу упоредити са нотама: 
зависно од њихове позиције они покрећу вибра-
ције, мелодије и космичку музику која обликује 
наш живот. У складу са тим, нумерологија 
сагледава живот као "нотну свеску" где свака 
страна носи нову или различиту мелодију.

Детаљним проучавањем датума рођења 
открива се сазнање о судбини – животном путу, са 
свим радостима или недаћама које носи са собом.

Уколико су Вам позната основна правила 
посматрања и тумачења нумеролошке карте, 
могуће је да остварите максимум у различитим 
сегментима личног, приватног или пословног 
живота. Пожелећете да играте или да "свирате" као 
прави виртуоз који достиже самоспознају - пуну 
команду над личним животом.

Збир бројева Вашег датума рођења и збир 
бројева који потичу од збира бројева Вашег имена 
дају коначну збирну односно снажну "међусловно 
ословљену вибрацију". Ови бројеви много говоре 
о Вашем карактеру, затим о водећим циљевима 
или сврси живота (поента), шта Вас мотивише, 
покреће, који су Ваши таленти и слично.

Можете користити и следећи поступак:
Свако слово има своју нумеричку 

вредност која приказује одређену космичку 
вибрацију. Сабирањем слова Вашег имена и 
презимена на начин да уместо сваког слова (имена 
и презимена) узмете редни број тог слова 
представљеног у абецеди и поступком сабирања 
свих тих бројева (свога имена и презимена) на 
крају добијате збир који сводите на једноцифрени 
број.

Особа сте која увек иде корак испред 
времена. Зачетник сте нових идеја. 
Често су велике вође биле рођене у 
знаку овог броја. Једноставно посе-
дујете моћ уверавања. Амбициозни 
сте, можда и мало претерано, тешко се 
одричете својих идеја, па се зна десити 
да управо због тога потпуно про-
паднете. Но, ви се ничега не бојите.

КОЈИ ЈЕ ВАШ СРЕЋНИ БРОЈ?
Број рођења или биоритамски број сматра се неком врстом срећног броја за особу рођену под 

тим бројем. Такође описује карактерне особине. То је један од ретких бројева који прати особу цео 
живот. Име и презиме лако можемо променити али датум рођења не.

Права  сте  уметничка  душа . 
Створени за љубав, за давање и 
д е љ е њ е .  Ув е к  в и ш е  т е ж и т е 
унутрашњем него спољном. Ако 
немате љубави осећате да немате 
ништа. Али ретке су особе рођене у 
овом знаку које немају љубави. 
Ваша унутрашњост је толико 
привлачна да ће ретко ко остати 
хладан. Можете освојити кога год 
пожелите.

Особа сте која стоји чврсто на 
земљи. Реално посматрате себе и 
свет око себе. Нисте склони машта-
њу и заваравању. То вас чини такође 
добрим пријатељем, нећете се ни-
коме «улизивати», али ни бити 
претерано цинични. Имате праву 
меру у свему, то вам ствара 
проблеме у односима са супротним 
полом. Не можете без љубави, али 
ни трпети неко узвишено поимање 
осећаја.  Због тога сте често 
несрећни.

Сналажљиви сте и практични. 
Нисте склони маштању, ни забу-
шавању. Особа сте од поверења, 
оно што обећате и испуните. 
Превише озбиљно схватате живот, 
није баш да се знате забављати. 
Исту одговорност очекујете од 
особа које вас окружују због тога 
сте често нетолерантни према при-
јатељима и према љубавницима.

Имате одличан дух. Имате све оно 
што би савршена особа требала 
имати. Забавни сте, интелигентни, 
живахни, али не превише, цените 
љубав, цените пријатеље, оптими-
стични сте ... Ако се сетите било које 
позитивне особине, слободно 
додајте на попис, јер ви је сигурно 
поседујете.

Ви сте изразито нежна особа. 
Осећајни, пуни разумевања према 
свима. Крхки сте како психички 
тако и духовно.  Лако вас је 
повредити. Уметничка сте душа, 
имате осећај за лепо, а и сами сте 
изразито лепи. Освајате на први 
поглед а тек када људи упознају 
вашу нутрину ...



Ви сте изразито мисаона особа. Али 
сте и практичар. За вас би се рекло да 
поседујете практичну интелигенцију. 
Паметни сте, али знате своју памет 
искористити за своју добробит.Често 
знате искористити оне своје мождане 
потенцијале о којима други могу само 
маштати. Неретко су особе рођене под 
овим бројем пророци, мистици, 
филозофи ...

Све код вас има практичну вред-
ност. Све што радите, радите у своју 
корист. За вас је и љубав корисна, па 
не улазите у везе без размишљања о 
користи коју вам могу донети. 
Такође и ваши пријатељи су вам 
пословни партнери, особе од којих 
бисте могли имати корист. Нисте 
негативна особа, само практичар.

1–ЈЕДАН

2–ДВА
Ово је година у којој можете да започнете много 
тога о чему сте претходних 9  размишљали и 
маштали, било да се ради о љубави или 
финансијама. Будите упорни и немојте да 
одустајете од свог циља, а руководите се 
инстинктима а не логиком. Требало би да имате 
резервни финансијски фонд.

Требало би да завршите све незавршене послове и 
реализујете циљеве које сте себи одавно зацртали. 
Имаћете довољно енергије, мотивације и снаге, 
нарочито ако се бавите занимањем које 
подразумева друштвено ангажовање, а то се пре 
свега односи на јединице које се баве спортом.

3–ТРИ
Улазите у годину у којој ваши таленти и креативни 
потенцијали могу да дођу до пуног изражаја. 
Многим тројкама указаће се више могућности за 
путовања, нове љубавне авантуре и дружење са 
пријатељима. Година је посебно наклоњена 
тројкама које се баве уметношћу или спортом.

4–ЧЕТИРИ
У Новој години требало би да се посветите 
образовању и стручном усавршавању, нарочито 
ако сте млади, а очекују вас и чешћа путовања у 
иностранство.  Будите реални у процени 
сопствених могућности и потенцијала и 
направите план рада. Рекреација и промена начина 
исхране биће веома важни за ваш лични напредак.

5–ПЕТ
У овој години ћете напорно радити како бисте 
постигли неке важне циљеве. Упркос препрекама и 

Очекује вас професионална и финансијска 
сатисфакција с обзиром да у датуму рођења као и у 
2015. имате осмицу, број који симболизује моћ, 
новац и јаку вољу. Требало би да поведете више 
рачуна у саобраћају, јер идућа година носи већи 
ризик од повреда.

7–СЕДАМ

 8–ОСАМ

ограничењима, бићете у ситуацији да пробате 
нешто потпуно ново, што може да вам донесе и 
одговарајуће промене на послу. Чувајте зглобове, 
због веће подложности повредама.

Пред вама је година љубави, романтичних сусрета 
и познанстава, дружења са младима, путовања и 
учења. Уколико сте у зрелијим годинама, 
вероватно ћете пожелети да унесете неке промене 
у ваш стамбени простор, адаптирате или 
проширите стан или кућу. Односи са члановима 
породице биће од пресудног значаја за вас.

Дошло је време да унапредите своје знање, 
посебно ако се бавите неким креативним 
занимањем. Нова година доноси вам и могућност 
заљубљивања или уласка у брак или заједнички 
живот с партнером. С обзиром да сте љубитељ 
ризика, бићете у ситуацији да брзо донесете важне 
одлуке.

9–ДЕВЕТ

6–ШЕСТ

Јелена Миленковић

У наредној години требало би да се усредсредите 
на финансије, посебно ако планирате да уложите 
новац у неку самосталну делатност. Ако се бавите 
уметношћу или медицином, година ће бити 
погодна за усавршавање и ширење активности.

Ако некоме треба савет о по-
ступцима, нека се обрати вама. 
Ви увек знате шта је исправно, а 
шта није. Поштење је ваша 
највећа врлина и темељ на којем 
градите свој живот. Краси вас 
још мноштво других позитив-
них особина и вас је право 
богатство имати у близини.

Шта нам поручују 
бројеви у 2015. години?
Преносимо вам нумеролошку прогнозу за ову 
годину. Једноставно прочитајте прогнозу за 
број који је у ствари ваш број рођења.



време за извињење, када да кажу да, а када не, када 
да критикују, када не. Његова песма Пегла, која 
има милионске прегледе, прати живот једно Дарка, 
заправо даје праву слику српског друштва. Какво 
је наше друштво уопште, да ли наша деца расту у 
здравој околини? Како млади људи заправо 
постају „Дарко-Пегла“? Чини ми се да нам је 
Марчело индиректно одговорио на то питање. 
Проблем лежи у свима нама, сви смо ми криви, 
почевши од државе, преко породице и самог 
човека који није био довољно јак да преломи 
другачије. Елем, захваљујући песми, многи млади 
су схватили суштину, да бити „Пегла“ није у реду, 
то није ИН, то је заправо јако страшно, јако лоше и 
погрешно .  У  томе  с е  огледа  соција лна 
ангажованост Марчеловог стваралаштва, наводи 
младе да схвате шта су праве вредности.  

Такође волела бих да напоменем и то, да је 
Марчело посетио 51.сајам књига у Нишу, на којем 
су били и ученици наше школе. Било је јако 
узбудљиво видети тог, како га многи зову „малог 
великог човека“, и присуствовати промоцији 
његовог књиго-албума. Потписивање књиге је 
протекло у пријатној атмосфери, јер је он јако 
интересантан и духовит млади човек, који је све 
одмах освојио својим веселим духом. Сви су били 
одушевљени. Такво одушевљење могу разумети 
само они који заиста воле и цене Марчелов рад.

                                         Јелица Јанић

Mарко Шелић, познатији као Марчело, је 
српски хип хоп музичар и узор многим младим 
људима. Рођен је у Параћину 22. јануара 
1983.године. Неки га називају свестраним 
момком, али он има обичај да их исправи и каже: 
„Та ј  комплимент  припада  некоме  ко  ј е 
истовремено и астрофизичар и гинеколог и столар. 
Све моје активности тичу се једног истог: 
бављења писањем“. Дуг пут је прешао овај момак, 
да би од „клинца из Параћина“ постао један од 
најпознатијих балканских хип хоп певача и 
књижевника. За многе Марчело је модерни Че 
Гевара бритког језика. Несуђени професор 
српског језика и књижевности своје слушаоце и 
читаоце учи да мисле. Овог храброг младића и 
бунтовника многи млади воле и прате, а на његове 
текстове нико не остаје равнодушан. Његова 
музичка каријера почиње 1997.године када је 
написао своје прве реп строфе, за које и сам каже 
да су биле ужасне. Значајније резултате постиже 
1999.године, кад почиње да наступа са својим 
колегама, уличним реперима, широм Србије. 
2003.године снима свој први албум Де факто , од 
тада до данас снимио је још четири албума, који су 
доживели велики успех. Такође иза себе има два 
романа Заједно сами и Малтерего , збирку 
разноврсних текстова О људима, псима и мишима , 
као и књиго-албум Напет Шоу који је објављен 
октобра 2014.  Вечито дете и велики љубитељ 
стрипова, успео је да своју љубав повеже са 
послом, тако да сада има сталан посао, један је од 
уредника Веселог четвртка, највећег домаћег 
издавача стрипова. Уредник је свог омиљеног 
стрипа Дилана Дога .  Својом песмом Чеп 
2012.године укључује се у акцију борбе против 
трговине људима и радне експлоатације, 
покренуту од стране НВО АСТРА. Добитник је 
бројних признања, а 2014.године добија награду 
„Прави мушкарац 2014.“, која се додељује 
појединцима који се залажу за афирмацију 
људских права, равноправности, толеранције, 
хуманости и ненасиља. Добро је што је Марчело 
узор многим младим људима, у данашње време, 
када су праве вредности изгубљене. Он мотивише 
младе да створе свој свет у коме ће успоставити 
систем вредности, хуманости, да знају када је 

Марко Шелић Марчело 
- бунтовник бритког језика -

Његова музичка каријера почиње 1997.године када је написао своје 
прве реп строфе, за које и сам каже да су биле ужасне. Значајније 
резултате постиже 1999.године, кад почиње да наступа са својим 
колегама, уличним реперима, широм Србије. 2003.године снима свој 

први албум Де факто , од тада до данас снимио је још четири албума, 
који су доживели велики успех. 
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Захваљујући бројним 
могућностима које је пружала 
нова уметност, те његовом 
несумњувом таленту, Хичкок је 
„муњевито'' напредовао. Његов 
трећи филм Станар: Прича о 
пондонској магли је Хичкоку 
донео углед мајстора трилера. 
Убрзо се оженио Алмом Ревил, 
која му је била сарадница и 
након две године добили су 
ћерку Патришу. Алма је напи-
сала сценарио за неколико њего-
вих филмова и учествовала је 
као асистент редитеља у свим 
његовим филмовима. 

Алфред Хичкок је рођен 
13. августа 1899. године у 
Лејтонстоуну. Био је други син и 
најмлађи од троје деце. Неко 
време се школовао у католичком 
интернату у Лондону. Хичкок је 
једном приликом изјавио да је у 
детињству био усамљен и 
презаштићен. Отац му је умро 
када је он имао четрнаест годи-
на, тада је и колеџ напустио. 
Касније је дипломирао на 
поморско-инжењерском факул-
тету. Постао је цртач планова и 
дизајнер огласа у једној компа-
нији. У то време се у њему 
јавило интересовање за фото-
графије, тако да почиње да ради 
на филму. Године 1920. добио је 
посао у филмској компанији 
''Гејнзборо Пикчерс'' као дизај-
нер и писац међунаслова за неке 
филмове. Већ 1925. године, 
продуцент Мајкл Болкон му даје 
прилику да режира свој први 
филм Врт задовољства. 

Мајкл Болкон је поново 
ангажовао Хичкока 1933. годи-
не. У том периоду он је снимио 
шест филмова, који су били 
веома успешни, а они су: Човек 
који је сувише знао, Тридесет и 

Године 1929. започео је 
рад на Уцени. То је био његов 
десети филм. Тај филм је уједно 
био и први британски звучни 
филм. 

Како је једном приликом 
рекао, његов најомиљенији 
филм је Сенка сумње, који 
представља младу Шарлоту 
''Чарли'' Њутон, која сумња да је 
њен обожавани ујак Чарли 
Спенсер убица. 

Хичкоков редитељски 
поступак у основи почива на 
постизању неизвесности и 
напетости код гледаоца, а много 
мање на ефекту изненађења. 
Надаље, често замагљује морал-
ну дистинкцију између кривље-
ња и невиности и с времена на 
време развејавајући те сумње, 
Хичкок је правио воајере од 
својих ''поштованих'' гледалаца.

девет степеница, Тајни агент, 
снимљен 1936. године, Сабота-
жа, Млади и невини и Госпођа 
која нестаје. Од свих ових фил-
мова Тридесет и девет степе-
ница се сматра најбољим фил-
мом Хичкоковог раног периода.

У већини Хичкокових 
филмова појављује се и сам он 
(Хичкок) у тзв. стао улогама. 
Тако га на тренутак можемо 
видети како улази у аутобус, 
пролази поред зграде или се чак 
појављује на фотографији. Овај 
забавни манир био је Хичкоков 
заштитни знак. Такође, често је 

Његов први амерички 
филм био је Ребека, снимљен 
1940. године. Исте године за овај 
ф и л м  ј е  д о б и о  О с ка р о ву 
награду.

у филмовима користио број 
тринаест. Тај број се редовно 
појављивао, било као обичан 
датум, број адресе или регистра-
циони број таблица, нпр. У 
Психу: Норман Бејтс прво за 
госта хотела одабире собу број 
три, а затим собу број један. У 
књизи резервација у мотелу 
највиши датум је тринаести. 

На врхунцу славе, Хич-
коку је понуђено да пише уводне 
текстове за издање приповедака 
познатих аутора који би у 
заглављу носило његово име. 
Све приповетке су требале бити 
трилери са наглашеним елемен-
тима саспенса. Неки од тих 
издања су: Музеј чудовишта 
Алфреда Хичкока, Вештичији 
напитак Алфреда Хичкока, 
Уклета кућа Алфреда Хичкока. 

Ивана Симоновић

С е р  А л ф р ед  Џ о з е ф 
Хичкок умро је 29. априла 1980. 
године у малом граду у Лос 
Анеђелесу.

ФЕРНАНДО МАГЕЛАН

Алфред Хичкок



ИЗ 

У ЛЕГЕНДУ



Турнеја званично почи-
ње осмог маја ове године, а завр-
шиће се пролећа наредне. Скор-
пионси ће обићи бројне градове 
Немачке, Француске, Швајцар-
ске, Италије, а на листи су им и 
Чешка, Пољска, Белгија и 
Уједињено краљевство Велике 
Британије и Северне Ирске. Да, 
које разочарење што прескачу 
нашу Арену или наш Сава 
центар. Но ипак, постоје ситне 
шансе да ће можда свратити и до 

Довољно је рећи „Wind 
of Change“ или „Rock You Like a 
Hurricane“ и већ знате о ком 
бенду је реч. Скорпионси – 
велики немачки хард рок и хеви 
метал састав који траје још од 
1965. Током свог века, склоп им 
се пуно пута мењао да би на 
крају остали: Клаус Мајне 
(наравно, ништа без беретке и 
ешарпе) као вокал, Матијас Јабс 
и Рудолф Шенкер као гитари-
сти, Павел Мацивода као басис-
та и Џејмс Котак као бубњар. У 
овом саставу најавили су своју 
последњу турнеју! Она је уједно 
и прослава за јубилеј, одржава 
се у част њиховог трајања од 
пола века!

нас, јер Скорпионси су широко 
отворени за компромисе и 
додатне бине „успут“ турнеје, 
како се до сад показало.

 Дакле, уколико не слу-
шате музику какву Скорпионси 
интерпретирају, сада би био 
прави тренутак да почнете, јер, 
ово је последња карта за тај пут. 
А ако већ уживате у разним 
нијансама Клаусовог гласа, 
Котаковог ритма, Јабсовог, 
Рудолфовог и Павеловог трзања 
жица,  е ,  онда почните да 
потписујете петицију за њихов 
долазак овде!

Главни разлог њиховог 
повлачења је, како кажу, жеља да 
их памте по својој наштимова-
ности у сваком тренутку, по 
добрим и по моћним стварима. 
Они ће после ове турнеје 
положити своје инструменте и 
ставити тачку на вишедеце-
нијску каријеру. „Уколико то не 
урадимо, фанови ће нас питати: 
Зашто то себи радите!? Били сте 
сјајан бенд, а сада се вучете по 
сцени. Желимо да се опростимо 
од публике  незаборавним 
наступима!“ Клаус је довољно 
рекао.

Надежда Шћепановић

"Wind Of Change"

Listening to the wind of change

That we could be so close, like 
brothers

Did you ever think

I follow the Moskva
Down to Gorky Park

An August summer night
Soldiers passing by

Listening to the wind of change

The world is closing in

The future's in the air

Blowing with the wind of change

Take me to the magic of the 
moment

On a glory night
Where the children of tomorrow 

dream away

I can feel it everywhere

in the wind of change

Walking down the street
Distant memories

Are buried in the past forever
I follow the Moskva
Down to Gorky Park

Listening to the wind of change

What my guitar wants to say

Take me to the magic of the 
moment

On a glory night

With you and me

Blows straight into the face of time

in the wind of change

Where the children of tomorrow 
share their dreams

Take me to the magic of the 
moment

For peace of mind

Like a stormwind that will ring the 
freedom bell

Let your balalaika sing

Where the children of tomorrow 
dream away

On a glory night

The wind of change



Наска линије су огромни 
геоглифи који се налазе између 
града Наска и Палпе у Panapas 
de Jumanioko, 400 км јужно од 
Лиме. Простиру се на простору 
од 500 квадратних километара. 
Неке имају дужину до 20 км и 
постоје у облику троугла, 
фигура, као и људи, мајмуна, 
птица и китова, величине од 10 
до неколико стотина метара. 
Учењаци верују да су линије 
настале у време Наска културе 
између 400. и 650. године нове 
е р е .  Н а ко н  ш т о  с у  љ уд и 
путовали авионом преко ове 
области и приметили линију, 
антрополози су почели да их 

проучавају. Међутим, оно што је 
било заједничко код свих 
истраживача јесте проблем 
објашњења настанка линија. 

Научници су формули-
сали теорију по којој је Наска 
народ користио просте алате и 
опрему за мерење да би констру-
исали линије. Студије су про-
нашле комаде дрвета на крају 
неких линија, што подржава ову 
теорију. Један такав комад 

Анђела Здравковић

послат је на карбонску анализу и 
основу за утврђивање времена 
када  ј е  комплекс  наст ао . 
Истраживач Џо Никел са Уни-
верзитета у Кентакију репроду-
ковао је фигуре коришћењем 
алата и технологије која је била 
доступна у народу Наске. 
Национална Географија назвала 
је овај рад „изузетним у тачно-
сти“ када га је упоређивала са 
оригиналним линијама. Ипак, с 
обзиром на то да су ове линије 
видљиве из ваздуха, тј. са 
висине, има оних који сматрају 
да су оне створене зарад „неког“ 
ко је из ваздуха могао да их 
види.  Будући да  је  у  том 
историјском периоду, кад су 
линије настале, ступањ чове-
ковог научног знања био на 
веома ниском нивоу, те да није 
располагао  ни  с а  каквим 
летелицама, аутори популарног 
серијала Древни ванземаљци 
заступају тезу да су ове линије 
стваране како би биле нека 
порука или знак управо – 
ванземаљцима. Мали је број 
људи који би се сложио са овом 
тезом, али је, са друге стране, 
огроман број оних који уопште 
немају идеју: какву су функцију 
уопште имале ове линије? На то 
питање још нисмо добили 
научно образложен и добро 
поткрепљен одговор, па наска 
линије и даље остају једна 
велика светска мистерија.

У ЗЕМЉИ 
КЕНГУРА

НАСКА 
ЛИНИЈЕ



Аустралија је део нека-
дашњег јужног континента Гон-
давне и, уз Африку, најстарији 
континент. Једини на коме нема 
младих набраних структура.

Као што знамо, захва-
љујући историји, последње 
копно које су морепловци 
пронашли била  је  управо 
Аустралија, или Нова Холан-
дија, како су је Холанђани звали. 
Међутим, њихово интересовање 
за ову област је нестало по 
сазнању да Нова Гвинеја и 
Аустралија нису међусобно 
повезане. Највећа поморска 
сила тадашњег времена, Енгле-
ска, искористила је одустајање 
Холанђана и кренула у потрагу 
за неоткривеним просторима 
великих природних богатста-
ва... Но, не смем изоставити то, 
да поред врло познатог капетана 
Џемса Кука, потврђено, најзн-
ачајнији допринос открићима 
Аустралије и Новог Зеланда 
пружио је Абел Тасман, среди-
ном 17. века, откривши током 
својих пловидби Нови Зеланд и 
Тасманију. 

Док се данас тим про-
сторима креће око 20 милиона 
становника, већином Европља-
на ,  некада  су  Аустралију 
испуњавала племена Индијана-
ца, а староседеоци су Абориџи-
ни, којих је било око 300 хиљада 
у време доласка Европљана. 
Н а ж а л о с т,  д а н а с  ж и в е  у 
резерватима, и из дана у дан све 
их је мање. Морам напоменути 
да су живели на заиста при-
митивном степену развоја, али 
су и поред тога успели да напра-
ве бумеранг, јако занимљиво 
оружје, специфичног облика, 
које се, правилно бачено, враћа 
ловцу, ако не погоди циљ. Ипак, 
данас има другачију примену. 
Користимо га искључиво за 
разоноду. Познати су нам и по 
инструменту диџериду, који се у 
неким племенима сматра а 

Било је ово укратко о 
самој историји откривања и 
насељавања Аустралије, али је 
просто немогуће сажети и 
скратити саму причу, јер све 
голица машту везано за овај 
континент.

Самим тим што се кроз 
време развијала индустрија и 
све је напредовало, Аустралија 
има неколико већих градова који 
заустављају дах, плене својом 
лепотом и никога не остављају 
равнодушним. Међу њима су 
нам веома познати Сиднеј и 
Мелбурн, као и Бризбејн и 
Камбера, а треба поменути још и 
Аделејд и Перт. Верујем да 
Срби, који насељавају неке од 
ових градова, заиста уживају у 
лепотама Аустралује.  Ако 
ништа друго, неки од ових 
градова нас везују за нашег 
најпознатијег тенисера, уједно и 
првака света, Новака Ђоковића, 
и подсећају на његове освојене 
титуле, на које је поносна цела 
Србија. 

Ред је да кажемо нешто и 
о флори и фауни Аустралије. За 
све љубитеље животиња и 
несвакидашњих створења, гла-
мурозних биљака, ово је права 
дестинација која не сме да се 
изостави са листе путовања. 
Велики део Аустралије заузи-
мају пустиње, због којих је она и 
најсушнија област на Земљи. 
Ово нам говори да је препуна 
оаза око којих живот проводе 
многе животиње, а између 
осталих и врста карактеристи-
чна само за овај предео. У 
питању су кенгури, симбол 
Аустралије. Специфични су по 
својој торби у трбушном пре-
делу, где чувају своје младе, а 
живе у крдима од по десет или 
више јединки. Ту је и њихов 
снажни реп који има одбрам-

светим. Није га лако свирати, а 
производи необично гласно 
зујање. 

У ЗЕМЉИ 
КЕНГУРА

аустралија



бену улогу и олакшава кретање, 
као и задње шапе којих се треба 
чувати. Најраспрострањенији су 
велики црвени кенгур и његов 
мањи рођак валаби. Ту част да 
буде симбол Аустралије, поред 
кенгура, има и коала. То је 
највећа спавалица, која спава и 
до 18 сати, а ноћу је активна. 
Своје време коале искључиво 
проводе на дрвету и никада не 
пију воду, јер се хране лишћем и 
изданцима еукталиптуса који су 
богати водом. Баш због тога су и 
добиле назив коала, јер коала на 
језику Абориџина значи „онај ко 
не пије воду“. За разлику од 
коале, која преспава већи део 
дана, у рекама Аустралије живи 
кљунар, посебна врста сисара, 
која активно проводи 12 сати. 
Најзанимљивије је то што се 
млади кљунари легу из јаја, а 
хране мајчиним млеком. Нешто 
веома занимљиво на  овој 
животињи је канџа у унутра-
ш њ е м  д е л у  з а д њ и х  н о г у 
мужјака, која је повезана са 
отровном жлездом. Отров је јак 
до те мере да може да убије пса, 
а код човека изазива јаке болове. 
Од осталих торбара распро-
страњени су вомбати, нумбати, 
торбарске кртице... Чувени 
тасманијски ђаво живи на 
просторима Тасманије, а тасма-
нијски вук је последњи пут 
виђен 1938. године, и верује се 
да је ова врста изумрла. Ему, 

Крокодили су толико 
велики и смели да могу да вас 
преполове, а искачу из воде врло 
вешто. Осам врста смртоносних 

птица која заузима посебно 
место међу њима, тркачица, 
слична ноју, може да порасте до 
1,8 метара. Женка емуа одједном 
излегне између седам и десет 
јаја зелене боје, док мужјак 
лежи на јајима и греје их. Поред 
више десетина врста папагаја ту 
је и киви, малена птица, која не 
може да лети, и живи у шумама. 

Могу слободно рећи да 
је ово блага страна фауне 
Аустралије, а сада долазе тако-
звана чудовишта која могу да 
вас убију. Јер, можете бити напа-
днути, а да тога нисте ни свесни. 
Годишње, из ових разлога, свој 
живот изгубе свега три особе у 
просеку, и то захваљујући одли-
чном медицинском особљу. 

змија, међу којима има и оних 
који су најотровнији на свету. 
Напад им је муњевит, а отров 
смртоносан. Пауци су толико 
агресивни, да је довољан дашак 
ветра да их подстакне на напад. 
Поред копна, опасност вреба и у 
водама Аустралије. У њима 
патролира и најозлоглашенији 
предатор океана – велика бела 
ајкула, краљица мора. Једнако су 
фасцинантни и људи који 
свакодневно имају контакт са 
њима, а још су фасцинантнији 
они који су преживели тај 
незамисливи стисак огромних 
чељусти и побегли од смрти. 
Њихова прича никако не може 
да буде досадна. 

П о р ед  ж и в от и њ а  и 
њихових карактеристика, и 
рељеф Аустралије не заостаје у 
лепоти и раскоши. Дуж северои-
сточних обала, налази се Велики 
корални гребен, највећи на 
свету. Ова структура коју граде 
живи организми може се видети 
и из свемира, а због специфич-
ног живог света сврстан је у 
седам светских чуда природе.

Овај континент толико 
одушевљава, купује и мами. 
Нетакнута дивљина. То је 
заправо оно што је сваком 
човеку потребно, слобода и бег 
од свакодневице. Ако тражите 
тако нешто у овој земљи, на 
правом сте путу. Спремите 
пасоше и отисните се у далеку 
Аустралију.

 Милица Тимотијевић

ФЕРНАНДО МАГЕЛАН



- Сви владари из лозе Немањића проглашени су за 
свеца сем Душана Силног.

Александра Миленковић

- Један од оснивача америчке агенције НАСА био 
је Србин Михајло Пупин.

- Сиријски град Дамаск је најстарији непрекидно 
насељен град на свету.

- Пречник Млечног пута износи око 100 000 
светлосних година и има око 200 000 000 звезда.
- Часопис „Тајм“ је 1816. године прогласио валцер 
за неморалну игру.

- Први шампањац (врста пенушавог вина) 
направио је француски монах Дом Перињон.
- Стопа писмености у Јапану износи 100% .

- По истраживању једних локалних америчких 
новина, Срби су први на листи храбрости.

- Једина жена која је ушла у Хиландар била је 
царица Јелена, жена цара Душана. Закон је то 
оправдао тиме што су рекли да она није крочила 
ногом у Хиландар, већ је ношена по манастиру.

Да ли сте знали?
- Аргентина је 2001. године променила 5 
председника у року од 2 недеље.

- Најкраћи рат у историји био је рат између 
Енглеске и Занзибара 1896. Занзибар се предао 
након 38 минута борбе.

- Ботанички гледано, краставац и парадајз су 
воће, а лубеница поврће.

- Брус ли је био толико брз да су морали 
успоравати филм да би се видели његови 
покрети. Иначе у филмовима се покрети 
најчешће убрзавају.

- Процењује се да је Теслин коефицијент 
интелигенције ишао од 160 до невероватних 310. 
Судећи  по  томе ,  Никола  Те сла  ј е  био 
најпаметнији човек свих времена.

- Флеке на животињама попут краве и зебре су 
уникатне баш као и људски отисак прста. Не 
постоје две краве или две зебре са истом шаром.

- Лептири су бића која могу бити пола 
мушког,пола женског пола.

- Све до 2012. године у Паризу је важила забрана 
дуга 214 година по којој жене нису смеле да носе 
панталоне.

- Шест морнаричких бомбардера САД-а нестало је 
1945. године у Бермудском троуглу, као и спасиоци 
који су послати да их траже. Пре него што је 27 
мушкараца нестало, пилот је известио команду 
преко радија да све изгледа чудно, чак и океан.

- Полови Урана су толико 
нагнути да се налазе тамо 
где је екватор на другим 

-  П р е м а  н а ј н о в и ј и м 
истраживањима све што човек 
у животу уради, записано је 
већ било у његовој ДНК. 
Уколико научници једног дана 
сазнају како да читају записе 
са ДНК, моћи ће и да знају шта 
ће сваки човек урадити у 
сваком тренутку у животу.

- Због погрешне 
транскрипције, 
људи у Србији 
сматрају да се 
познати краљ 
р о к а  Е л в и с 
презива Присли. 
Он се заправо 
презива Пресли.

- Честа појава код људи је такозвани 
„Deja Vu“ , тј. осећај већ виђеног 
догађаја . Научници ову појаву 
сматрају нормалном и објашњавају 
да настаје приликом коришћења 
истих делова мозга у две различите 
ситуације, па тако ми у подсвести 
имамо осећај да смо неке ствари у 
прошлости већ доживели, видели, 
осетили, ...

- У Етиопији година има 
13 месеци, још увек је 
2006.  година и  Нову 
годину не чекају  31. 
д е ц е м б р а  в е ћ  1 1 . 
септембра.

- Тутанкамон је био крунисан као девето-
годишњи дечак. Он је за време своје владавине 
носио два: имена,Тутанкамон и Тутанкатон.



Људи су се одувек, логично, 
ослањали на своју памет, на 
своју мисао. А мисли има 
разних, често опречних међу 
собом. Једна стара пословица 
гласи: „Када би свако своју 
памет изнео на пазар, опет би 
свако своју купио“. Треба 
ипак наћи времена и за то – да 
сазнамо нешто о начину на 
који други људи доживљавају 
себе, свет и живот уопште. 
Често се дешава да човек у 
т у ђ о ј  и з р еч е н о ј  м и с л и 
препозна управо своју, коју 
још није стигао да дефинише 
и да је сам искаже. С тим у 
вези је и навођење ових мисли 
које следе. Верујемо да ће вам 
неке од њих бити занимљиве, 
и то – да ћете можда у некој 
препознати сопствену „неи-
зречену мисао“.

Магдалена Ваљаревић

Албер Ками је једном 
изјавио да је стварна вели-
кодушност у погледу будућ-
ности давање свега садаш-
њости. Нико не сме да допу-
сти да га сат и календар 
заслепе тако да не види 
чињеницу да је сваки трену-
так живота чудо и мистерија. 
Живот... Да ли га живимо, 
заиста пуним плућима или 
ипак само животаримо? Да ли 
се само провлачимо кроз 
дане, месеце, године и живи-
мо ону свакодневицу изнова и 
изнова? Треба бити уметник 
живљења – јер наше умет-
ничко дело јесте наш живот! 

Као да ми живот магично покрећу две 
електричне струје, весела-позитивна и 

очајна-негативна. Која год да ме напаја у 
тренутку, потпуно искључи ону другу, 

преплави ме.

Мислим, 

 
да

кл
епостојим

Кад много можемо, а 
мало знамо подједнако је 
застрашујуће као када 
много знамо, а мало 
можемо.

Велики градови, та 
густо насељена 
самоћа.

Дан је да 
се лети.

Човеку може да позли због 
једноличне исхране. Исте 
ефекте даје и конзумирање 
идентичне музике, 
књижевности и дружење са 
људима који су исти. Упознајте, 
пробајте, истражујте!

Папир има више 

стрпљења од 

људи.

Хоћеш да знаш 
шта се десило 
са нама? Па она 
је била муња, а 
ја сам био гром, 
тајминг нам је 
увек био слаба 
страна.

Знаш онај осећај кад те нешто врати у 
прошлост? Најобичније ствари, као укус 

првих трешања, топао ваздух летње ноћи, 
стара кутија са играчкама на тавану или 

скоро заборављено место где нисмо били 
од детињства... Тих неколико првих 

секунди су нешто најближе путовању 
кроз време што ћемо ми смртници икада 

осетити.

Је ли ти ико рекао нешто о начину на који рушиш савршенство?
Да, ужасне ствари се дешавају. Да би те пробудиле. Да би те вратиле самом себи. Да те спасу.Они што умеју да се сете, да осете, да одвежу из груди топлу реч, да разумеју, да полако суде. Ти вреде!

Највећа тајна живота је, и то заувек запамти, да је живот поклон.

Једног 
дана само 

постане 
боље. Нема 
објашњења 

нити разлога 
– зашто. 
Само се 

пробудиш и 
једноставно 

ниси више 
љут.

Када заћуте сви звуци дана иза 
нас, када се смире сви ратови у 
нама, бар онај трен пред сан знам 
да сам ти у мислима и знам да 
уздахнеш. И не умем објаснити 
нит која нас веже без обзира на 
километре, на све препреке, без 
обзира на сво ћутање између нас, 
на све време између нас, увек 
остаје та нит. И када ћутимо 
кажемо више него гомилама речи. 
И ја знам да ти знаш све што 
прећутим, и да видиш све што 
зажмурим, и да осетиш кад ми 
фалиш. 

... Никада 
нећемо 
бити млађи 
него сада...



Мајстори 
писане речи

По речима „Њујорк 
тајмса“ – „његове књиге имале 
су пресудан утицај на животе 
милиона људи“. Реч је о Паулу 
Коељу, бразилском писцу. Свету 
је добро познат као аутор 
бестселера Алхемичар. Према 
К о е љ у,  А л х е м и ч а р  ј е  у 
последњих 20 година продат у 
око 35 милиона копија широм 
света, а књига је сврстана у 
једно од најомиљенијих дела 
свих времена у бројним анке-
тама. Од објављивања тог дела, 
Коељо је почео ређе да пише 
књиге, па тако објављује једну 
на сваке две године. Разлог за то 
је што има занимљив ритуал, 
пошто себи дозвољава да почне 
са писањем нове књиге тек 
пошто пронађе бело перо у 
јануару непарне године. Након 
Алхемичара (1988), који је његов 
први светски бестселер, Коељо 
је објавио још осам књига: 
Брида (1990), Валкирије (1992), 
Мактуб (1994), На обали реке 
Пједре седела сам и плакала 
(1994),  Пета гора  (1996), 
Приручник за ратника свет-
лости (1997), Вероника је одлу-
чила да умре (1998) и Ђаво и 
госпођица Прим. Дела Паула 
Коеља преведена су на 56 језика, 
објављена у 150 земаља, и 
продата у тиражу од укупно 45 
милиона примерака. Његова 
дела изванредног поетског 
стила, која подстичу нашу 
способност да сањамо, посред-
ством језика који се не обраћа 
нашем разуму, већ нашим 
срцима – донела су му репута-
цију једног од најпопуларнијих 
писаца на свету ... Рођен је у Рио 

Оснивач је Института 
Пауло Коељо, који обезбеђује 
помоћ најугроженијим слојеви-
ма бразилске заједнице, нарочи-
то деци и старима. Његова дела 
просто инспиришу. Ни на тре-
нутак не дозвољавајући читаоцу 
да их остави по страни. У 
суштини, сваки роман, на по 
мало чудан и реалан начин 
представља слику данашњег 
друштва, сваког слоја. Немогуће 
је стати и не прећи на његову 
другу књигу, након претходно 
једне прочитане.

"Када пишем књигу, 
пишем је за себе. Реакција је на 
читаоцу. Није моја ствар да ли се 
она некоме свиђа или не ", јасан 
је Коељо. Пре пет година је 
добио признање Гинисове књиге 
рекорда за аутора чији је роман 
преведен на највише светских 

де Жанеиру. Био је хипик, писао 
је текстове за песме неколицине 
чувених бразилских поп звезда. 
Кратко после тога запослио се 
као новинар. Пауло Коељо је 
проучавао магију и окултизам 
од своје 25. године. Пошто је 
пешице прешао пут дуг 830 км 
на ходочашћу до Сантијага де 
Компостеле, написао је 1986. 
године књигу Дневник једног 
чаробњака, која је убрзо постала 
бестселер у Бразилу. Критика је 
посебно наклоњена његовој 
поетици, реалистичном и фило-
зофском стилу писања, и сим-
боличном језику који се не обра-
ћа нашем разуму, већ нашим 
срцима.

Поред књига, пише и 
недељне колумне у многим 
светским листовима.

језика. Наравно, у питању је 
Алхемичар. Десет година су сви 
романи Паула Коеља заузимали 
највиша места на листама 
бестселера широм света. Према 
француском магазину „Лире“ 
рангиран је као други најпро-
даванији писац света. Номина-
ција је заснована на релеван-
тним бестселер-листама у вели-
ком броју земаља на свим конти-
нентима.

У Србији су сва његова 
дела била на врху листа бест-
селера и добијала награду 
Златни бестселер („ТВ Бео-
град“ и „Вечерњих новости“) од 
1995. до 2002. Осим тога, 
приликом посете Београду, 
септембра 1998. уручена му је 
награда Специјални златни 
бестселер, као најчитанијем 
страном писцу у претходној 
деценији.

Добитник је  много-
бројних награда: Бамби (Нема-
чка 2000), Културни дијалог 
(додељује „Будимпештански 
клуб“, Немачка 2001), Двадесет 
трећа Интернационална награ-
да Италије (2001), Награда 
Кристално огледало (Пољска 
2000), Витез легије части 
(Француска 2000), Награда 
Кристал „Светског економског 
форума“ (1999), Златна медаља 
Галиције  ([Шпанија 1999), 
Носилац ордена Рио Бранко 
(Бразил 1998), Златни бест-
селер (Југославија '95, '96, '97, 
'98, '99, 2000), Међународна 
награда Флајано ( Италија 
1996), Витез уметности и 
књижевности  (Француска 
1996), Награда читатељки 

 
чаробњак и алхемичар савремене књижевности

Пауло Коељо 



Интересантно је чути и 
одговор Паула Коеља на питање 
"како видите свој успех", који 
овде дословно наводимо: "На 
веома апстрактан начин. Про-
читао сам међународне новин-
ске чланке, примио сам позив-
нице за разне догађаје, али као 
писац нисам био у истој , 
директној вези као што певач 
буде са својом публиком. Видим 
ово као нешто јако позитивно 
јер ми допушта да имам исти 
интимни ниво у мом послу као 
што сам имао кад сам почео 
своју каријеру. Када пишем 
књигу,  пишем је  за  с ебе , 
покушавајући да одговорим на 
питања која сам постављао себи 
током целог свог живота; знам 
да што сам ближи својој души, 
ближи ћу бити оном што Јунг 
назива "светском душом". Али 
ја разумем мој успех, и поку-
шавам да остварим профит од 
онога што ја видим као најфас-
цинантнију ствар у животу: 
људски контакт. Ово олакшава 
мој долазак у страну земљу јер 
већ има људи са истим афини-
тетом. Никада се нисам осећао 
као странац и то је нешто јако 
добро. Штавише то ми даје 
наду: има много људи тамо 
негде  који  покушавају  да 
превазиђу сопствене границе и 
изграде нешто значајније. "

часописа „Ел“ (Француска 
1995).

Магдалена Ваљаревић

Занимљив детаљ из 
његове биографије је одговор на 
питање зашто је написао књигу 
Вероника је одлучила да умре. 
Током својих тинејџерских 
година Пауло Коељо је био 
затворен у менталну болницу у 
Рио де Жанеиро три пута. Био је 
стидљив и затворен младић који 
је очајнички покушавао да 
постане уметник. Када је после-
дњи пут напустио болницу 1967. 
године Пауло је себи обећао да 
ће једног дана написати о свом 
искуству. Вероника је одлучила 
да умре је резултат тог обећања. 

 Данило Киш је рођен у 
Суботици 22. фебруара 1935. 
године, од оца Едуарда Киша, 
мађарског Јеврејина и мајке 
Милице Драгичевић, Црногор-
ке. Презиме његовог оца, када 
се родио, било је Кон, али је 
отац мађаризовао своје прези-
ме, тј. променио га у Киш. До 
1942. године живи са родите-
љима у Новом Саду, где похађа 
први разред основне школе, а 
затим прелази у Мађарску, у 
очев родни крај, где завршава 
основну школу и два разреда 
гимназије. Након одвођења 
његовог оца у Аушвиц 1944. 
године, са остатком породице 
се сели у Цетиње подсредством 
Црвеног Крста. Тамо Киш 
живи до краја свог школовања. 
На Филозофски факултет у 
Београду Киш се уписује 1954. 
године, а у септембру 1958. 
године,  као први студент 
дипломирао је на катедри за 
Општу књижевност. Био је 
лектор за српскохрватски језик 
на универзитетима у Стразбу-
ру, Бордоу и Лилу. Киш је био 
венчан за Мирјану Миочино-
вић од 1962. до 1981. Након 
развода брака живео је са 
Паскал Делпеш све до своје 
смрти. Умро је у Паризу, где се 
једно време и лечио,  15. 
октобра 1989. Сахрањен је у 
Београду на Новом гробљу. 

С во ј е  п р ве  р а д о ве 
објављује 1953. године и то: 

Киш је један од најпре-
вођенијих писаца, добитник 
низа угледних домаћих и пре-
стижних међународних књи-
жевних награда. Добитник је 
НИН-ове награде, за роман 
Пешчаник; награде Иван Горан 
Ковачић, за књигу приповедака 
Гробница за Бориса Давидо-
вича; награда Жељезаре Сисак, 
за есејистичко-полемички спис 
Час анатомије; Андрићева наг-
рада, за књигу Енциклопедија 
мртвих; Седмојулска награда; 
Авнојева награда и др.

Опроштај с мајком, Сјутра, 
Одјек из детињства, Сусрет с 
мајком у јесен и Црвени бик. 
Као студент, објављује песме, 
есеје, приповетке и преводе са 
мађарског, руског и француског 
језика. Његов први роман је 
Псалм 44, настао је 1955. годи-
не, а затим и Мансарада, 1960. 
године. Остала, значајна Кишо-
ва дела су: Рани јади, Башта, 
пепео Пешчаник, Ноћ и магла, 
Гробница за Бориса Давидо-
вича, Час анатомије, Енцикло-
педија мртвих...

Ове године се навршава 
80 година од рођења Данила 
Киша. Поводом тога, издавачка 
кућа “Архипелаг”организује 
програм “Данило Киш, 80 
година” у сали Американа Дома 
омладине у Београду. Уједно, 
“Архипелаг” је објавио дела 
овог писца у десет књига. У 
овом издању, објављена је 
целокупна фикцијска књижев-
ност Данила Киша, од песама 
до позоришних и ТВ драма и 
филмских сценарија.

Тијана Рилак

у вечној архиви 
великих уметника

Данило 
Киш 



После два једнако добра дела филма који 
је завредио велику пажњу јавности, трећи 
наставак филма Taken (96 сати: У бегу) нам 
поново доноси узбудљиву акцију главног јунака 
да победи зло које га окружује и заштити оне које 
воли. Овог пута главном јунаку ће бити смештено 
убиство и биће принуђен на бекство и скидање 
љаге са себе и свог имена. Негативци су му 
одузели нешто што не може више повратити и за 
петама ће имати лоше и добре момке. Што се тиче 
лоших момака, мотивација им сигурно не 
недостаје, а по нагласку у говору и тетоважама 
можемо закључити да је у питању руско порекло. 
Главна улога у филму поново је припала 
задивљујућем Лијаму Нисону, а режију потписује 
Оливијер Мегатон. Овај акциони крими трилер 
свакако заслужује високе оцене којима је 
окарактерисан на познатим филским сајтовима.

Други филм, сасвим другачије садржине, 
а који свакако вреди погледати је и Залеђено 
краљевство. Инспирисан бајком Снежна 
краљица Ханса Кристијана Андерсена, Дизни 
нас одводи у авантуру Залеђеним краљевством уз 
неустрашиву Ану која, уз помоћ горштака 
Кристофера и неспретног Снешка Белића Олафа, 
пркоси леденим опасностима док трага за 
сестром чије су ледене магичне моћи завиле 
краљевство у вечну зиму. Уз мистична бића, 
неочекиване преврате и пријатељства, Дизни 
доноси још једну посластицу за читаву породицу.

Тамара Стајић

Коељо је врло довитљиво кроз целу књигу 
испреплетао један мотив – ИСТРАЈНОСТ! Она 
води ка свему што желимо, ка свемu  чему тежимо, 
ка нашем сопственом благу, а то је оно што нас 
гура напред. Коељо верује да је присутан један 
језик разумљив свему што постоји, један језик који 
разумеју сва бића, све ствари, ЈЕЗИК СВЕТА. Али 
потребно је најпре продрети у себе да би он био 
схваћен у потпуности. И тада постајеш способан 
за све – чиста алхемија на неки начин. 

„Алхемичар“ је врло оптимистична књига 
и стварно је вреди прочитати. Можда вам промени 
угао гледања на свет. Уживајте у редовима 
исписане алхемије!

„Алхемичар“. Лепа књига за један леп 
викенд, чита се у даху. Написана је једноставним 
речима, лако штиво и самим тим, држаће вашу 
концентрацију све време. Књига говори о 
проналажењу себе, о трагању за сопственом 
ЛИЧНОМ ЛЕГЕНДОМ. Говори о томе како „кад 
нешто желимо, читав космос ступа у заверу како 
би нам помогао да то остваримо“. 

Надежда Шћепановић

препоруке

АЛХЕМИЧАР 
Прочитајте јер вреди!

Ф И Л М

Ова књига је као створена за све тинејџерке, девојке и жене. Она садржи све оно што се провлачи, 
у мањој или већој мери, кроз живот сваке женске особе. Ципеле, гардероба, љубавни проблеми, који као 
да никад не престају да се нижу, срушени снови, поновна маштања, бег из стварности и повратак у 
реалност. Узбудљива прича о тридесет трогодишњакињи, по имену Ребека, која је таман помислила да је 
пронашла оно што жели када јој се читав свет окренуо наопачке. Она током романа наилази на разне 
мушкарце, али нико од њих не успева да јој залечи сломљено срце, све док не упозна њега и схвати шта је 
права љубав у ствари. Роман је испреплетан различитим осећањима, која доприносе његовој посебности.

 Ко ће то повредити Ребеку? Шта ће све проживети кроз роман? Да ли ће и она доживети исту 
судбину, као њен узор Коко Шанел? Кога ће имати уз себе када буде најтеже? И наравно, ко ће освојити 
њено срце и како ће се та прича завршити, сазнаћете ако прочитате ову фантастичну књигу. Освојиће вас! 

“Улица Шанел 5”, аутор Данијела Фарнезе



Године 2002. Новак постаје 
шампион Европе у конкурен-
цији до 16 година и тако заузима 
40. место најбољих јуниора 
света. После дужег тренирања и 
освајања турнира пласира се 
2004. године на 168. место АТП 
листе, затим улази у топ 100, па 
топ 20, 16 најбољих, топ 10 и на 
крају, уз освајање Вимблдона у 
Лондону, он достиже величан-
ствено прво место АТП листе. 
То је велики помак, не само за 
њега већ и за целу државу. Прво 
место задржава три године. 

-Мастерс у Мајамију свладавши Рафаела Надала, без 
изгубљеног сета 2:0;

Победом на Мастерсу у Паризу добио је 600. меч у каријери на 
АТП туру и освојио 20. Мастерс титулу. Такође, постао је први 
тенисер који је освојио три завршна турнира узастопно после 
Ивана Лендла и Илије Настасеа.

-АTP World Tour пошто му је Роџер Федерер предао меч због 
повреде кичме;

-Мастерс у Индија Велсу савладавши у финалу Роџера Федерера 
3:1;

-Вимблдон победивши Роџера Федерера у финалу резултатом 
3:2;

 -Осму грен слем титулу у каријери, победом над Ендијем 
Маријем резултатом 3:2 у финалу Аустралијен Опена.

Ове 2015. године је освојио:

-Мастерс у Паризу победом над Милошем Раонићем резултатом 
2:0;

- По четврти пут освојио је Индиан Велс победом на Роџером 
Федерером од 2:1. 

-На Ролан Гаросу Новака савладава Рафаел Надал после четири 
одиграна сета;

Прошле 2014. године освојио је следеће турнире:

-China Open пошто је у финалу елиминисао Томаша Бердиха 
резултатом 2:0;

Победом на АО постао први тенисер у Опен ери који је освојио 
пет турнира на отвореном првенству Аустралије.

59

 Лета '91. године један од најбољих тениских кампова 
водила је Јелена Генчић. Неколико дана заредом поред ограде 
тениског терена уочила је дечака који посматра играче, позвала га 
је да им се придружи. 
 Сутрадан, појавио се на терену са ранцем, пешкирићем, 
водом... што је Јелену, наравно, задивило. Тада је имао четири 
године и први пут је држао у рукама тениски рекет. После школе, 
уместо да остане на школском игралишту и игра се са другом 
децом, Новак је трчао кући како би се спремао за тренинге са 
Јеленом, што је и доказивало да ће доста напредовати. На тај начин 
наш најбољи тенисер, Новак Ђоковић, започео је своју каријеру.

ТЕНИСКА КАРИЈЕРА

Ђоковић и Рафаел Надал су 
играли један ротив другог 42 
п у т а ,  ш то  п р ед с т а в - љ а 
реконрдан број сусрета два 
тенисера у Опен ери. Шпанац 
води 23:19 (2:1 на трави и 14:4 
на шљаци, док је на тврдој 
подлози 14:7 за Ђоковића). 
Одграли су 22 финала, у 
којима је Ђоковић освојио 
њих 12.

Ђоковић и Енди Мари су до сад 
одиграли 24 меча, Ђоковић 
води 16:8 (2:0 на шљаци, 14:6 
на тврдој подлози, док Мареј 
води 2:0 на трави). Играли су 10 
финала и изједначени су са 5:5.

Ђоковић и Роџер Федерер су до 
с ад  одиграли  38  мечева , 
тренутно је 20:18 за Федерера 
(Он води 4:3 на шљаци, 15:14 на 
тврдој подлози, а изједначени 
су на трави 1:1). Сусрели су се 
на 11 финала и резултат је 7:5 за 
Ђоковића.

РИВАЛСТВА

Надамо се и верујемо да ће нас 
Новак и убудуће радовати 
својим успесима јер су сви 
његови успеси, у ствари – наши. 

Ксенија Петровић



Прву медаљу на државном првенству 
СФРЈ 1980. године, у категорији кадета, освојио је 
Даниловић Рајица. Од 1980. године до 1982. 
године Добривоје Биба Ивезић је успео да оформи 
сениорску екипу.

Историја џудо-а у Брусу почиње давне 
1978. године када је на иницијативу Добривоја 
Бибе Ивезића основана секција џудо клуба из 
Крушевца.  Године 1980. оснива се и почиње са 
радом џудо клуб под називом JK “ Brus FUD”. 
Оснивач је Ивезић Добривоје – Биба из Бруса, а 
тренер Тоскић Влада из Крушевца. Први 
председник клуба био је Шовић Мирољуб – Шова.

Кроз клуб је прошло преко 3500 деце, 
освојено је више од 70000 медаља и преко 100 
пехара на екипним такмичењима.

Треба нагласити и то да су наши џудисти 
2010. године били први у екипном пласману “Prve 
Judo lige Srbije”. Данас у Брусу тренира пуно деце 
и има веома талентованих џудиста који ће 
наставити традицију клуба и освојити медаље и 
трофеје. Такмичења се одржавају у разним 
градовима и често се путује.  Тренери су дивни јер 
улажу максимални труд како би нам олакшали 
усавршавање. У данашње време је посебно 
девојкама потребан овај спорт – у функцији 
самоодбране.

Данас су у Брусу активни мајстори џудо-а: 
Милош Маркови – Фуња III дан, Ивезић Мирољуб 
II дан, Николић Предраг II дан, Ивезић Бојан I дан, 
Марковић Маја I дан, Живковић Јулија I дан, 
Грујић Саша I дан.

Бранка Џамић

Препоручујем џудо свим младим људима 
који воле спорт, који имају потребу да буду 
физички активни и имају у себи наглашен 
такмичарски дух.

Ученици Средње школе из Бруса који иду 
на државно такмичење су: Вучковић Вељко, 
Ђорђевић Бранислав, Џамић Бранка, Трифуновић 
Јасмина и Буковац Милица.

Године 1994. појављује се једна дивна и 
талентована генерација која је бројала преко 160 
чланова клуба. Треба поменути Тању Милен-
ковић, која је освојила медаље у јуниорској и 
кадетској конкуренцији на Балканском такмичењу 
као и Ђокић Ивана који је освојио друго место на 
Европском купу за јуниоре. 

спорт
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За бављење овим спортом нема старосне 
границе, али се јуниорска првенства не 
одржавају, већ само сениорска. Игра је груба, па 
се не препоручује малђима од 14 година, а 
потребна је и одређена снага да би се постигли 
сви напори. 

Иако је у свету био доста познат, код нас 
долази тек 1994. године, када је Божана 
Остојић, власница клуба 'Calypso' и главни 
инструктор роњења, са путовања, као сувенир, 
донела прве пакове и палице. Људи су играли 
како су знали и умели, али им то није сметало 
да, пар година касније, на Европском првенству 
у Француској освоје значајне резултате. Наше 
девојке су биле четврте, а момци су освојили 
пето место, што их је мотивисало у даљем 
тренирању. После извесног времена, бројних 
пехара и турнира, девојке су освојиле бронзане 
мадеље на Европском такмичењу и седмо место 
на Светском првенству.

Овај спорт настао је 1954. године у 
„Енглеском ронилачком клубу“. Наиме, 
рониоци су тражили неки облик разоноде и 
нешто што ће им одржати жељу и кондицију у 
време зимских месеци кад је роњење у 
Северном мору ограничено због хладноће. 
Подводни хокеј налази популарност у 60-так 
земаља света од којих посебно треба нагласити 
Велику Британију, Аустрaлију, Нови Зеланд, 
Јужну Африку, Холандију и Француску. 

ЏУДО ЗАНИМЉИВ СПОРТ 
- ПОДВОДНИ ХОКЕЈ -

Ксенија Петровић

Основна правила:
Утакмица траје 2x15 минута са 3-минутним 
прекидом у полувремену; Екипе мењају стране 
на полувремену; Једну екипу чине 6 играча у 
води и 4 резервна на клупи; Гол је широк 3 
метра и налази се на дну базена; Пак се не сме 
додиривати рукама или подизати палицом и 
носити; Палица се држи једном руком и то 
искључиво за дршку.



далеко од свих твојих љутњи,

уз слатко говорљиво вино

Ушиће ме у тек рођена сногрђа птице ругалице

Усне се лепе од жеље за ћутњом

Двадесет један дан

под невестиним голим ногама

Ако ти сада не говорим

и радујем се теби у вилоградима
У двадесетједан дан гледају многе очи

Никако да стигну твој трапави ход

Никада се нисмо руковали
говорим ти

по мом лику

никада нећу оздравити

      

Точе се септембарске реченице

Прште дани као гроздови

куда ћу са лудилом од осећаја

Говорим ти

Изагоним све што имам на фебруарско платно

док јагодицама додирујеш трагове четкица

Мисао дебља са сваким километром пређеног 
сна

Разум није веза овим мислима

моје полуделе ципеле

торби, испуцалих усана

Изорано небо и слушалице у ушима

Ако ме у двадесетпрвом дану не пробудиш
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Васиона му на длану спава.

божанску и људску.

спава.

што веју прах са неба у страховитој помами, 

Милићев дан

лети.

јуришају ка мојим очима.

Отреса руком и комад за комадом са длана

Пробијају зенице и лутају ноћима
тамним путевима, недогледним пољима.

Балваноптице, гвоздене летелице, 

Скупила се, искомадана, жељна лета.

На длану му дуга

Са њом сања вечну помиреност

Кроз њу божије у њему обитава.

На длану му срце
сања

вечни, недосањани сан
Звездани.

Весна Маринковић,
професор српског језика и књижевности

Писана 
реч

Љубиша Красић,
професор српског језика и књижевности



И на крају: „ Свако треба да се држи своје 
стазе, да не скреће на туђу, не знам додуше која је 
стаза моја, али знам која није.“ (Меша Селимовић)

 Није у реду бити посебан, издвојити се, 
имати своје одлуке, ићи својим путем, није добро 
мислити својом главом. Па и зашто би било, када 
би сви око тебе, који иначе знају о теби више него и 
ти сам, могли то да раде за тебе. Ипак они знају 
боље. Знате малограђанство не трпи разлике, па се 
водимо оном старом: “Ако не можеш против њих, 
придружи им се.”, ко је још луд да се супротставља 
већини. Некад и данас не разликују се скоро 
уопште. Како је било тада, тако је и сада. Ако се 
појави неко ко се случајно не прилагођава 
осталима, са њим мора да нешто није како треба. 
Таленат није врлина, већ огромна мана. Свако ко се 
издваја по нечему добром треба бити исмеван, 
оговаран, игнорисан. Оно што власт пропагира, па 
макар било и лоше, једино је исправно и ко се не 
води тиме мора бити најстрожије кажњен. Зашто 
би људи имали права, зашто би били слободни, 
зашто би добијали колико заслужују, ипак су то 
само људи, радна снага, и један од милион њих на 
крају не представља ништа, до једне тачке у 
универзуму. Када си успешан, дефинитивно 
радиш нешто погрешно, ко си ти да се уздигнеш 
над гомилом, над масом, а посебно над онима који 
су већ изнад из само њима познатих разлога. Ако 
се не смешите свима и покушавате да будете своји 
назваће вас арогантним, умишљеним, али никако 
амбициозним. 

         
Мина Павловић

 Будимо се , спавамо, дишемо, хранимо 
се... Све то чинимо махинално, навикнуто, а 

Човек живи у просеку 70 година, свака 
година има 365 дана, сваки дан има 24 часа, сваки 
час има 60 минута, сваки минут има 60 секунди. 
Ово значи да у просеку живимо 220 милијарди 752 
милиона секунди. Све те секунде не значе ништа, 
само откуцаји сата које чујемо. Тишина, али опет...  
Опет ми од њих морамо начинити живот, онај 
једини који нам је додељен и за који знамо. 
Секунде су ништа, празне, једноличне... Откуцаје 
сата морамо претворити у све... У прошлост, 
садашњост и будућност. А само две мисли 
доминирају, чинећи цео наш живот, Воља и Нада...
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зашто? Зар смо попут животиња несвесни: терају 
нас нагони, неразмишљајући смо, или нас опет 
нешто издваја? Да, издваја нас... Издваја нас 
управо жеља за животом, снага којом се боримо за 
ситне тренутке у истом, убрзани пулс када видимо 
особу коју волимо. Издваја нас гордост, воља да 
будемо бољи, нада да ћемо то и постати.. Издвајају 
нас грешке, нада да ћемо их исправити, воља којом 
ћемо то учинити.  Воља која ће нас натерати да не 
учинимо нешто што ће повредити особу коју 
волимо, нагоне ћемо због тога спречити. Воља да 
делимо, да дајемо, да примамо, нада да ће делити 
са нама, да ће нам давати... Колико се само пута 
ујутру пробудимо са надом за боље, и тако 
испунимо те прве секунде тог дана. Воља да 
добијемо оно што желимо, тренуци ишчекивања, 
надања, треперења сваког дела нашег тела, то је 
оно што нас чини. Будимо се ујутру зато што 
волимо, мрзимо, желимо.. А све то чинимо у нади 
да ћемо учинити добро, лоше, великодушно...

Ближимо се раскрсници, животној 
прекретници. И често се питам да ли да устанем 
или да одустанем? Живот смо тек започели, а пред 
нама је можда и најбитнија одлука. Како је донети? 
Према чему се управљати? Као и сви млади, пуни 
смо љубави, али од ње се не живи. Лепо је уживати 
у љубави, али и са друге стране изабрати прави 
факултет, да би од њега могли да живимо у 
будућности. Тада би ствари биле потпуне. Велико 
бреме нам пада на нејака плећа. Будимо се са 
вољом и надом да ћемо успети да да склопимо 
коцкице. На једном тасу нам је садашњост, а на 
другом будућност. Надам се за добробит свих нас 
да ће преовладати тас будућности, јер у 
садашњости не знамо где смо, пливамо у машти...

Човек се нада док живи, или је боље рећи: 
човек живи док се нада... Човека покреће воља, 
човек је управо величанствен због те две даме које 

ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ УЧЕНИКА
Рефлексије на тему „мртво море“

Живот без наде и воље
није никакав живот



 Мислим да богатство не представља само 
материјалне ствари. Богатство човеково може да 
представља и пуно другара, многа сазнања из 
различитих животних сфера, много прочитаних 
књига, па чак и богата кућна библиотека. Све зависи 
од тога како схватамо живот. Да ли можемо рећи да је 
богатство пропутовати много земаља и упознати 
културу различитих народа?

Као што сви знамо, колико људи, толико 
ћуди. Може ли се наше богатство мерити? Може ли се 
наша чежња мерити? Можда сам ја сиромашна, а они 
богати јер све имају, али сањају тај пут на Месец. 
Ипак, сматрам, да ја разумем шта су праве вредности 
и надам се да ће се моја чежња остварити.

Тања Михајловић

Неки људи чезну за тиме да се спусте на 
Месец, тамо купе плацеве, изграде виле, а можда и 
градове. Ја за тиме не чезнем. Ако се чежњом зове 
путовање светом и упознавање природних лепота 
света, онда ја за тиме чезнем. Чезнем да обилазим 
егзотичне дестинације света. Час да сам у земљи 
Инка, час у земљи Маја, следећег трена на Тибету 
покрај Далај Ламе, час на Артику, час на Антартику, а 
сутрадан на прелепим планинама Јужне Америке. 
Чезнем да посетим карневал у Рију, фестивал у Кану, 
доделу Оскара, Азурну обалу –  готово све светске 
метрополе. Чезнем да гледам фудбал на песку 
Копакабане, да посетим шпанске кориде, да се у 
бурету спустим низ Нијагарине водопаде, да уживам 
испод дуге на хавајским острвима, да јашем камилу 
по песку око египатских пирамида.

Тренуци док лебдим међу сновима, речима, 
реченицама, које су заправо само начин да кажем оно 
што осећам, чине ме срећном, само тада сам то заиста 
ја, права ја. Одувек сам се плашила да покажем осећања 
другима, једноставније ми је да све лепо напишем, 
папир трпи све. Кажу да сам понекад много хладна, и 
вероватно је то и тачно, али зар није тако лакше? Зар 
није лакше осмехивати се и када боли? Зар није лакше 
ћутати и писати, него неком објашњавати шта се 
дешава? Људи знају да буду охоли, знају да користе 
поверење које им указујеш, а ја само не желим да будем 
повређена. Свет који тада ствараш је у ствари твоје 
најбоље дело, животно дело, то си ти. Можеш да се 
играш ликовима, да чиниш да се све дешава онако како 
ти желиш, контролишеш ситуацију, одлазиш на места 
из бајки, летиш до Недођије, па наставиш до 
бесконачности, и даље. Једноставно: живиш. 
Стварност је досадна и онда када знам да морам да се 
вратим у њу, не враћа ми се. Још нешто посебно у 
писању јесте то да на папиру никада не старим, увек ћу 
остати седамнаестогодишњакиња изгубљена међу 
гомилом књига, особа која све објашњава дугим 
компликованим реченицама, несхватљива околини, а 
понекад и самој себи. Књига је чаролија која има моћ да 
вас одведе где пожелите, да вас насмеје и растужи, а ја, 
ја желим да имам ту моћ да владам ситуацијама, да 
насмејем људе када им је тешко, желим да помажем.

Љубав према уметности јача је од било чега 
другог. Она је трајна, посебна, уметност је нешто што 
имам за себе. Писање је мој живот – волим да пишем, 
волим да живим тај живот.

Мина Павловић

Тонем у мисли. Све дубље и дубље. Налазим се 
на граници јаве и сна, и прелазим је. Одједном 
стварност престаје. Остајем само ја и огромна жеља за 
слободом. 

Свакодневица. Помало и досадна, суморна... Као да нема излаза, као да ме прогања, па и ја постајем таква. 
Незаинтересована, безвољна ... уморна. У очају да се нешто промени, готово увек, одлутам, више нисам присутна.

Не реагујем на људе, ситуације, на свет око себе. И презирем када ме неко, ненамерно, врати у стварност. 
Осећам се као да су мојих пет минута исклизнули, отишли у прошлост. А то не желим. Хоћу да те минуте доживим, 
зграбим и искористим, али полако увиђам да није све до мене ... Бар не у потпуности. Често смо несхваћени, некад и 
запостављени, или се само тако осећамо, тако да тај пут мисли у непознато, тако сигурно и једноставно, буди наду, 
враћа вољу. Чини ми се да делује слично као разговор. Некако, осетим то олакшање на души, и иако понекад 
несигурна, препустим се тој струји, том заносу. Не говорим о класичном путовању мисли кроз градове, културе, 
традиције, напротив, сматрам да то треба доживети. Не само маштати, већ се потрудити да се такве мисли, снови, и 
остваре, треба радити на њима. Тих пет минута остајемо сами са собом, почињемо од нуле, стварамо свој свет. Тако 
је најтеже. Звучи сулудо, можда и патетично, али тако је. Одједном мисли навиру као никада пре, размишљамо о 
хиљаду ствари одједном, процењујемо ситуације, људе, али пре свега себе. Све се на крају своди на оно наше 
фамозно- ЈА! Сами пред собом стојимо без предрасуда, без маске, без лажи и скривања, само потпуна и чиста 
истина. То је борба коју води свако од нас, у нади да постанемо бољи, успешнији, богатији, богатији за једну реч, 
жељу, особу. Тако се обогаћује живот и тако се живи пуним плућима. То путовање, многи називају и „разговор са 
самим собом“, али оно ипак има учинка, делује или је то можда само привид. У сваком случају разреше се неке 
ствари, одлуке, снови. Овакво путовање нас можда не води на нека егзотична места, на дестинације које желимо да 
видимо, не води нас у будућност да видимо остварење својих снова, али нас зато чврсто држи на земљи, или бар неке 
од нас, да не повратимо и да будемо свесни и савесни грађани овог друштва, жељни напретка и бољитка. Све у свему, 
ваља почети од себе, а не од других, не од света. Од себе. Себе најбоље познајемо и само себе можемо да натерамо на 
промену. Само тада се то путовање исплати и добије на значају.
       Зато путујте, препустите мислима конце које сте чврсто држали у рукама и допустите себи да пронађете то 
једино место у срцу и мислима које имате само за себе. То је мало благо сваког од нас. Онде где све почиње и где се 
све завршава.                  Магдалена Ваљаревић

Путујем...

У тренуцима 
стваралачког заноса ...Богатство човека се мери 

према томе за чим чезне
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Ожиљак, са леве стране, сећање на старе 
дане...

Љубав је нестала, напросто се угасила. 
Претерана трпња неких савета, наметање мисли, 
схватиш да си уништен. А не желиш некога да 
уништиш... Покушаваш да заборавиш... Не иде... 
Друга страна већ те је напустила, отишла, 
досадило је пренемагање, милом или силом 
одустао је... И шта сада? Како превазићи бол? 
Како? Како сам успела толико глупа да будем? 
Зашто? Зашто сам дозволила да други униште све 
оно што сам имала са тобом? Хеееј, чујеш ли ме?! 
Долази ноћ, схватам полако... Урањам главу у 
јастук натопљен сузама, мирим се са чињеницама 
да те нема више. И шта ми сада остаје? После 
свега?

У годинама када је чисто срце, када немаш 
других мисли, када си искрен и невин догађа се 
прва љубав. Тада срце воли силно и без препрека 
које му касније поставља разум. Пешачити 
дванаест километара да би видео нечији осмех, 
побећи са часа да би видео изненађење које чини 
ружа убрана из школског дворишта, попити прве 
гутљаје вина због тупих и лажних мисли да те не 
воли, осећати у ноздрвама његов мирис данима, 
патити због било ког његовог погледа ка другом 
лику девојке, све те и много чудније ствари чине се 
нормалним када је та прва љубав у питању.

Временом, почнеш слушати старије „Ма 
није он једини“; „Не везуј се толико, патићеш“;  
„Требаш себе ценити“... Онда укључујеш 
затровани разум и онда љубав постаје другачија и 
извагана.

Да, волећу те. Знам да знаш... Осећам то... 
Знам те, још те усне памте, још у касне сате 
проклињем те ја... 

„И не знам од ког бола он је настао, остао и 
да ли је то било јутро или сутон када се урезао у 
моју душу“. Таква је наша душа.

(неколико месеци касније)
       Хеј ти? Још увек си ту? Још увек живиш у 
мени? Срам те било, паразиту један... Још увек ме 
једеш, правиш већу рупу у мом срцу... Заштооо?

 Мрзим пролеће, јер на тебе сећа ме, на 
наше време љубави када твоја срећа била сам. 
Веруј, црна рупа у срцу мом још не бледи 
временом, зове се твојим именом. И да, само теби 
срце дала сам, а не бих да само знала сам... да због 
других изгубићу те ја... Још тај бол осећам у 
грудима, још име зовем ти...

Тања Михајловић
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       Волим што је ту, ожиљак, сећање на тиху 
смиреност прошлог времена. „Не можеш пронаћи 
прави пут ако су улице асфалтиране“, да, слажем 
се. Драже ми је да сама схватам ствари него да 
идем по уцртаној путањи и никада не скренем са 
ње. Драже ми је да зарадим по који ожиљак за који 
знам да је заслужен, него да живим туђи живот, без 
грешке и без огреботина.
       На крају крајева, ожиљци су нам зато и 
потребни. Да њих нема, остала би само празнина, 
само заборав на драге ствари и драге тренутке.

     Мој ожиљак носи сећање на тренутке које смо 
делили надајући се будућности какву желимо, 
сањарећи снове, који се нису никад и неће 
остварити, и планирајући циљеве и путеве до њих. 
Та зарасла рана се не види споља, али дубоко је 
урезана у срцу и памћењу. Често пређем погледом 
преко ње, и видим све као и тада, сваки детаљ, до 
танчина, али не гледам више чистим очима, све се 
променило. 

     Ожиљак, рекли бисте: „То је само траг зарасле 
ране“, али никад са сигурношћу не можете знати 
да ли је рана потпуно зарасла. Увек ће остати мрља 
која ће подсећати на минуло време, видљива она 
била или не.

       Желела сам да та рана постоји, и даље желим. 
Тај ожиљак ме подсећа на особу која ми је први пут 
показала други поглед на ствари, које сам сматрала 
монотоним и недостојним убијања времена. С 
њим сам схватила да је рањивост једини начин да 
свом срцу омогућим да осети нешто више од 
уобичајености, неки лагани притисак који је 
толико стваран да доводи до најсавршеније 
расположености, али и страха. 

Надежда Шћепановић
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III

У младости човек воли лудо, безрезервно, 
целим својим бићем у нади да осети и доживи 
праву љубав. Често због те преданости бива и 
повређен, и не може да се избори са тим у први 
мах.

Јелена Миленковић

Знаш ли онај осећај када пређеш границу 
плача? Дође ми да вриснем, али нестаје ми гласа. 
Онда схватим да смо сви таоци живота, у сваком 
оку бар понекад бол се осети. А ја плачем због 
губитка нечега што никада нисам имала. Како 
апсурдно. Оплакивати оно чега није ни било – 
своје згажене наде, згажене снове и пропала 
очекивања.

 Има ствари које се не праштају. Има речи 
које се не заборављају. И има тренутака после 
којих и најдражи људи постају – НИКО. Након 
свега, тако си ниско пао у мојим очима. А и успео 
си, успео си да ме одаљиш од себе. Сада остаје 
само сећање на нас. И знај, увек ћу на срцу носити 
тај траг, твоје име као ожиљак. 

      Када бих прошла поред тебе пожелела бих да те 
загрлим, пољубим, да ти покажем колико те волим. 
Желела сам да ти се допаднем, па да заједно 
сањамо и маштамо о лепим стварима. А онда се 
тргнем, вратим се у стварност, а од свега овога не 
остане ништа, само празнина, мрачна и тамна 
празнина. Хиљаде непроспаваних ноћи, хиљаде 
твојих слика око мене. Како је време одмицало, 
било ми је све теже. Много сам се уморила јурећи 
те, а никако да те стигнем. Решила сам да ставим 
тачку на нас. Можда, просто нисмо суђени једно 
другом. Морам да те заборавим, али биће веома 
тешко, јер где год да погледам видим тебе, твој 
осмех, очи. Сви ми говоре да си моју душу убио, да 
си ме уништио, продао моје снове... 

Надам се да ћеш једног дана схватити све. 
И да ћеш жалити, кајати се, и желети да ми се 
вратиш. Али биће касно, одбићу те, хладно, баш 
као што си и ти мене одбијао све ово време... И 
болеће ме, знам, хоће. Али проћи ће, све прође. 
Често ухватим себе како седим сама и сећам се 
свега. Сећам се дана када смо се први пут срели, 
када нисам знала ко си. Потом смо се упознали, а 
нисам се надала да ћемо постати тако добри 
пријатељи, а камо ли да ћу те тако јако заволети. 






