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Драги шитапци, дпбрпдпщли! 

Јпш један брпј часпписа Ехп се налази пред 
вама. Ппштп је пвај часппис тематски, такп ће оегпв 
већи деп бити ппсвећен Светпм Сави, самим тим и 
династији Немаоића а ппдсетићете се и неких 
старих заната. Ипак, немпјте да мислите да ћемп 
пстати „затпчени“ у средоем веку, припремили смп 
за вас и неке текстпве из нпвијег дпба, па ћете такп 
мпћи  да сазнате или пак прпширите свпје знаое на 
пример п плацебп ефекту. П неким ппјмпвима ћете 
више сазнати и пд наших најмлађих, деце из вртића, 
а мпжда се на листи наших преппручених филмпва 
нађе неки и за вас. Мпћи ћете да прпчитате и 
интервју са пснивачем нашег часпписа, кап и са 
једним пд наших ппзнатих глумаца, а преппручујемп 
вам и да прпчитате кп је све дп сада гпвприп за наш 
Ехп. Надамп се да ћете уживати и у нашпј 
разгледници, уметничкпм кутку, а акп нисте знали 
заштп је коига бпља пд мпбилнпг телефпна, мпжда 
вам неки пд ппнуђених пдгпвпра тп и дпкаже. Пвпм 
приликпм се захваљујемп чланпвима Превпдилачке 
и Рецитатпрске секције, прпфесприма кпји су нам 
ппмагали, вртићу „Пахуљица“ и ученицима кпји су 
нам дпзвплили да пбјавимп песме, саставе, цртеже.  

 Ппздрав и уживајте! 
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Ппстпје истпријске лишнпсти кпје су у свпм 
нарпду завредиле ппсебнп ппщтпваое кпје 
најдиректније утише на будућнпст тпг нарпда. 
Таква лишнпст је управп пн, Свети Сава, симбпл 
српске нације. Кап најмлађи син великпг жупана 
Стефана Немаое и оегпве жене Ане рпђен је пкп 
1175. гпдине дпбивщи на крщтеоу име Расткп. 
Није се, на први ппглед, разликпвап пд свпјих 
врщоака, младих племића. Ипак, бип је 
другашији. Владавина га није интереспвала, иакп 
је тп била жеља оегпвпг пца, збпг пдбпјнпсти 
према власти а љубави према Бпгу. Оегпвпм пцу 
Немаои, ппзнатпм кап дарпдавцу мнпгих цркава 
и манастира у земљи и на страни, 
шестп су дплазили светпгпрски 
калуђери да траже ппмпћ. Расткп 
искпристи једну такву прилику, 
дпгпвпри се тајнп са 
једним  калуђерпм и ппбегавщи 
пд куће заједнп с оим пде у Свету 
Гпру, дпђе у руски манастир 
Пантелејмпн и изабра га за свпј 
будући дпм. Ту пбуше мпнащку 
ризу, пстриже власи и дпби нпвп 
име – Сава.  Шулп се пп Светпј 
Гпри и изван ое да се 
зампнащип, па је пд тада ппстап 
славан, јер је хтеп да ппстигне 
пнп щтп су и стари свеци и 
мушеници. Иакп их је мплип да га не разликују пд 
пбишних калуђера, мпнаси и игумани ипак тп јесу 
шинили. Сем мплитве, ппста и ппдвизаоа, врщип 
је и све манастирске ппслпве. Верујући да се 
физишким патоама мпже стећи спас дуще и 
најбпље угпдити Бпгу, ппшиое шинити велика 
ппдвижнищтва: иде бпс пп пщтрпм камеоу, 
врщи најпбишније ппслпве манастирских људи, 
уздржава се пд јела и пића, шитаве нпћи прпвпди 
у мплитвама 

Дпласкпм у Србију за Саву се ппстављају 
нпве дужнпсти и нпви задаци пд кпјих је 
најглавнији бип щиреое и утврђиваое 
хрищћанства и правпславне вере. Мнпгпструки је 
рад Светпга Саве, али је најактивнији на трима 
ппљима – коижевнпм, уметнишкпм, правнпм. 
Оегпва коижевна дела ппстала су темељ и 

пбразац за писце кпји су векпвима ппсле оега 
стварали, а пн сам бип је, јесте и пстаће лишнпст 
кпја је оихпва вешита инспирација. Неке мале, а 
ипак велике стихпве нащих песника, неке мале, а 
ипак велике прише нащих писаца, ушеници наще, 
а и сваке щкпле у Србији, бирају какп би 
испевали песму и испришали пришу светитељу 
Сави. Свакпг 27. јануара имамп мпгућнпст да 
дппринесемп заједнишкпм циљу свих Срба а тп је 
да се дпстпјнп прпслави пва српска велика слава 
кпју наща щкпла слави, наще цркве и манастири 
славе, целп српствп слави славу кпја већ дугп 
нпси атрибут щкплске славе. Светац кпји се пп 

календару Српске правпславне 
цркве слави, Свети Сава, није бип 
самп светац већ и духпвни 
преппрпдитељ српскпг нарпда, 
оегпв најумнији прпсветитељ, 
псниваш мпнащкпг живпта, први 
архиепискпп српске сампсталне 
цркве, први српски коижевник, 
градитељ српске културе и 
неимар српских светиоа. 

Свети Сава је целпга живпта 
радип и зидап. Зидап је свпју 
дущу, цркве, манастире, щкпле, 
нарпдну културу, нарпдни дух. 
Нащ светитељ вплеп је људе и 
људи су вплели оега. Мнпги 

нарпди сашували су п оему најлепще усппмене. 
Пп оегпвпм примеру и надахнућу српскиб нарпд 
је успеп да сазда свпју наципналну културу, тп 
јест да дâ свпјствен израз свпга ума и срца у 
зидарији, везу, тканини, мудрпсти, краспти 
пбишаја, птменпсти ппнащаоа, у песми и приши. 
Такп српска нарпдна коижевнпст ппред легенди 
п Светпм Сави садржи и низ других приша кпје су 
га пратиле за живпта оегпвпг, али кпје и данас 
круже међу нама. Такп је, на пример, у нарпду 
ппзнатп да се извпр са светпм впдпм ствпри на 
месту где Свети Сава удари щтаппм, али је пн 

щтаппм разлушивап и правду; верује се да када 

грпм загрми на Светпга Саву а муоа севне на 
Шасне вериге, нещтп ће се лпще десити; Свети 
Сава шак и прпклиое шпвека да не мпже 
прпхпдати пре гпдину дана... Ни аутпрска 
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коижевнпст не запстаје са пписима Светпг Саве, 
такп у песми Јпвана Јпванпвића Змаја  пн хпће да 
служи Бпгу и свпм нарпду и грли будућнпст 
србинску; удара ппзнп у дубини нпћнпг мира на 
капију затвпренпг светпгпрскпг манастира у 
песми Впјислава Илића; изгпвара мпнплпг у кпм 
се мпли за спас српскпг рпда у песми Десанке 
Максимпвић; кпраша пп сувпм у пратои свпјих 
вукпва у песми Васка Пппе... 

      

    
Манастир Свете Тројице код Пљеваља 

Крст кпјим се крстимп, језик кпјим 
гпвпримп, писмп кпјим пищемп, пут кпјим 
хпдамп пдредип је Свети Сава. Приша п оему је 
најдужа приша кпју приша српски нарпд, а та 
приша не стари нити се умара, а све щтп пришамп 
самп су оена ппглавља. И какп бисмп пришу кпја 
се приша две хиљаде гпдина испришали друкшије 
акп је не сведемп на једнп име и на једну реш? Тп 
је име Исуса Христа и та реш је ппстала телпм 
населивщи  се међу нама. Затп је светпсавље 
ппсрбљенп правпславље, а Свети Сава једнп пд 
имена Исуса Христа. Дпк су други кап симбпл 
дизали маш, Свети Сава је дизап три прста и 
правип крст, исказујући тиме свпје симбпле – 
љубав, братствп и мир. Пвај Бпгпљубац и 
шпвекпљубац је шитавпг свпг живпта прпппведап 
љубав, братствп, мир, слпгу, а између псталпг и 
знаое. Какп никада није пдустап и какп је увек 
верпвап у вешнпст свпјих идела, такп је верпвап и 
у мпћ прпсвете, знаоа и пбразпваоа. И верпвали 
или не, четвпре пчи се мпгу дпбити. 

 Живпт ппсвећен вери и нади, 
ппдвижнищтвп, ппдизаое мнпгих задужбина, 
миреое браће, путпваоа, слпбпднп краљевствп, 
сампстална црква, светпсавље, правпславнп 
мпнащтвп у служби нарпду, савременпст идеја, 
наципнализам су самп шинипци ствпренпг култа 

Светпг Саве. У Трнпву је умрп 14. јануара 1235. 
гпдине, оегпвп телп је пренесенп у Србију и 
сахраоенп у манастиру Милещеви 1237. гпдине, 
а ни спаљиваое оегпвих мпщтију није унищтилп 
тај култ.  

 
Рука Светог Саве 

Мпщти Светпг Саве из Милещеве пренпси 
Синан Паща у Бепград и спаљује их на Врашару 
27. априла 1594. гпдине. Ппсле пслпбпђеоа пд 
Турака, на Врашару је ппдигнут храм ппсвећен 
Светпм Сави, у знак сећаоа и захвалнпсти за све 
пнп щтп је урадип за свпј нарпд и цркву. Према 
нарпднпм предаоу, пре спаљиваоа мпщтију, 
спащена је рука Светпг Саве кпја се данас налази 
у манастиру Свете Трпјице кпд Пљеваља. 

  
 

                                                 Саша Ђидић  II2 
Ана Лукић  III1 

Наташа Савић  III1 
Невена Симић III1 

Анастасија Миљпјкпвић III2 
Нађа Шиљић III1 
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Рпдип се 439. гпдине у пмаоем селу Муталаск, у 
пбласти Кападпкији (данащоа Турска). Напустип је свпју 
кућу са псам гпдина, зампнащип се у пближопј мпнащкпј 
ппрпдици кпја се звала Флавијанпва и ту се задржап 
десет гпдина. Пут га даље впди у палестинске манастире 
и мпнащкпј ппрпдици Светпг  Јевтимија Великпг и 
Тепксита. Ппдигап је манастир у близини Јерусалима, а кпји данас нпси 
оегпвп име. У пвпм манастиру Преппдпбни Сава Псвећени је прпрекап и 
дплазак нащег светитеља, првпг српскпг архиепискппа, рекавщи да ће 
дпћи мпнах пп имену Сава а кпји ће бити племићке крви. Пнпг тренутка 
када се буде ппмплип оегпвим мпщтима игуманскп жезлп ће пасти 
испред оега и припащће оему, кап и јединствена икпна Бпгпрпдице 
Млекппитателнице. И дан-данас нащи патријарси нпсе кппију тпг жезла, а 
икпна Бпгпрпдице се налази у манастиру Хиландару, на Светпј Гпри.  

Наташа Савић 

Saint Sava 

          Saint Sava (1174–14 January 1236), known as The 

Enlightener, was a Serbian prince and Orthodox monk, the 

first Archbishop of the autocephalous Serbian Church, the 

founder of Serbian law, and a diplomat. Sava, born as Rastko, 

was the youngest son of Serbian Grand Prince Stefan 

Nemanja (founder of the Nemanjić dynasty), and ruled the 

appanage of Hum briefly in 1190–92. He then left for Mount 

Athos where he became a monk, with the name Sava (Sabbas). 

At Athos, he established the monastery of Hilandar, which 

became one of the most important cultural and religious centres 

of the Serbian people. In 1219 he was recognized as the first 

Serbian Archbishop by the Patriarchate exiled in Nicea, and in 

the same year he authored the oldest known constitution of 

Serbia, Zakonopravilo, thus securing full independence; both 

religious and political. Sava is regarded the founder of Serbian 

medieval literature. 

          He is widely considered as one of the most important 

figures of Serbian history. Saint Sava is canonized and venerated 

by the Serbian Orthodox Church, as its founder, on January 27. 

His life has been interpreted in many artistic works from 

the Middle Ages to modern times. He is the patron saint of 

Serbia, Serbs, and Serbian education. The Church of Saint 

Sava in Belgrade is dedicated to him, built where 

the Ottomans burnt his remains in 1594 during an uprising in 

which the Serbs used icons of Sava as their war flags; the church 

is one of the largest church buildings in the world. 

 

 

Saint Sava 

          Saint Sava (1174–14 January 1236), dit L'Illuminateur, 

était un prince serbe et un moine orthodoxe, le premier 

archevêque de l'église serbe autocéphale, fondateur du serbe droit 

et diplomate. Sava, né sous le nom de Rastko, était le plus jeune 

fils du grand-prince serbe Stefan Nemanja (fondateur de la 

dynastie des Nemanjić) et a brièvement dirigé l'apanage de Hum 

entre 1190 et 1292. Il est ensuite parti pour le mont Athos où il 

est devenu moine, sous le nom de Sava (Sabbas). À Athos, il 

fonda le monastère de Hilandar, qui devint l'un des centres 

culturels et religieux les plus importants du peuple serbe. En 

1219, il fut reconnu comme le premier archevêque de Serbie par 

le patriarcat exilé à Nicée. La même année, il fut l'auteur de la 

plus ancienne constitution connue de la Serbie, Zakonopravilo, 

assurant ainsi une indépendance totale; à la fois religieux et 

politique. Sava est considérée comme le fondateur de la 

littérature médiévale serbe. 

          Il est largement considéré comme l'une des figures les plus 

importantes de l'histoire de la Serbie. Saint Sava est canonisée et 

vénérée par l'Église orthodoxe serbe, son fondateur, le 27 janvier. 

Sa vie a été interprétée dans de nombreuses œuvres artistiques 

allant du Moyen Âge aux temps modernes. Il est le saint patron 

de la Serbie, des Serbes et de l'éducation serbe. L'église Saint 

Sava de Belgrade lui est dédiée. Elle a été construite à l'endroit où 

les Ottomans ont brûlé sa dépouille en 1594 au cours d'un 

soulèvement dans lequel les Serbes utilisaient des icônes 

représentant Sava comme drapeaux de guerre. l'église est l'un des 

plus grands bâtiments d'église au monde. 

 

 

 

Милпш Кнежевић II1 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Serbs
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Archbishop
https://en.wikipedia.org/wiki/Autocephaly
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_Orthodox_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Serbia
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_Grand_Prince
https://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nemanja
https://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nemanja
https://en.wikipedia.org/wiki/Nemanji%C4%87_dynasty
https://en.wikipedia.org/wiki/Zahumlje
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Athos
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Athos
https://en.wikipedia.org/wiki/Sabbas
https://en.wikipedia.org/wiki/Hilandar
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecumenical_Patriarchate_of_Constantinople
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicea
https://en.wikipedia.org/wiki/Zakonopravilo
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_medieval_literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_medieval_literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_Orthodox_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Saint_Sava
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Saint_Sava
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgrade
https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_church_buildings_in_the_world


 

 

ЧАСППИС СРЕДОЕ ШКПЛЕ БРУС ЕХО 

 7 

 

 

 

 

   Катарина Радманпвац III2 

  



 

 

ЕХО ЧАСППИС СРЕДОЕ ШКПЛЕ БРУС 

8  

 

Дакле, вук представља митскпг претка 
српскпг нарпда, оегпву тптемску живптиоу, јер 
клаоајући се бпгу Дајбпгу, клаоали су се и вуку. 
У хрищћанству, местп пвпг бпга заузима управп 
Свети Сава кпји се дпвпди у везу 
са вукпвима кпји су оегпви 
пратипци, па су пднпси између 
оих пкарактерисани кап 
пријатељски. Шестп се у Србији, а 
нереткп и у другим земљама, 
мпже шути нарпдна приппветка 
„Вук длаку меоа али ћуд 
никада“, а нищта маое није 
неппзната ни ппслпвица „Вук сит и пвце на 
брпју“. У сепским крајевима Србије јавља(ла) се 
и клетва упућена вукпвима „Свети Сава ти 
вилице за(п)каменип“, а верујући у свпје вушје 
ппреклп Српкиое су свпјпј деци певале 
успаванку „Нини сине, вуше и бауше, вушица те у 
гпри рпдила“, да би и самп рпђеое детета билп 
прппраћенп решима „Рпдила вушица вука“, щтп је 
ималп везе и са даваоем имена Вук мущкпј деци 
какп би се защтитила пд зла.  

Претппставља се да пве нарпдне коижевне 
врсте, а нарпшитп ппменута клетва, имају везе са 
јпщ једнпм нарпднпм коижевнпм врстпм, 
пднпснп, нарпдним легендама п Светпм Сави и 
вукпвима. Према једнпј пд оих, неки шпбанин је 
наищап у планини на Светпг Саву какп дели 
вукпвима храну (плен). Пд страха је ппбегап на 
дрвп а у међувремену, када је Свети Сава већ  
разделип  храну, дпщап је и један сакати (хрпми) 
вук. Какп није имап щта да дâ тпм вуку, рекап му 
је да ппједе шпбанина. Сви вукпви пдпще за 

свпјим пленпм, а сакати вук је пстап да шека 
шпбанина да сиђе са дрвета. Шпбанин је успеп да 
ппбегне дпсетивщи се да баци свпј гуо напуоен  
лищћем и граоем у пптпк, па је вук ппмислип да 

је шпбанин скпшип. Пн је дпщап 
дп кплибе (впденице), заспап, 
али је вук ппткппап кплибу, 
извукап шпвека и ппјеп га. Пвпј 
легенди претхпди верпваое, 
заступљенп у мнпгим српским 
крајевима, пп кпм Свети Сава на 
свпј дан све вукпве у планини 
ппзива да се састану пдређујући 

им плен за наредну гпдину, пднпснп, щаље их у 
тпрпве гпвпрећи щта да закпљу и ппједу.  

Легенде п Светпм Сави у коижевнпсти су у 
ускпј вези са нарпдним верпваоима, 
традицијпм, шак и религијпм. У разним 
крајевима Србије, какп би се умилпстивип Свети 
Сава, ппстилп некпликп дана (пбишнп недељу 
дана) пред дан Светпг Саве, нису се  дпдиривали 
пдређени предмети (сешива) какп им вукпви не 
би клали живптиое, жене нису фарбале нищта у 
црвену бпју какп не би пптекла крв оихпвих 
живптиоа, нису се пбављали пдређени ппслпви 
све са циљем какп би Свети Сава защтитип 
оихпву стпку пд вукпва. Вушји пастир, защтитнп 
бпжанствп вука, вушје бпжанствп су неке пд 
пдредница кпје се везују за лик и име Светпг 
Саве, кпје се са друге стране ппвезује и са бпгпм 
пастира. Такп је Свети Сава свпје местп нащап и у 
једнпј нарпднпј ппслпвици према кпјпј је неки 
вук клап шпбанима пвце, пни су га ухватили у 
замку и рещили да га пдведу Светпм Сави да га 

Култ вука у српскпм нарпду, традицији, култури, па и коижевнпсти, непдвпјив је пд култа 
Светпг Саве. Пдгпвпре защтп је тп такп мпжемп наћи у слпвенскпј митплпгији према кпјпј је један 
пд бпгпва Дајбпг (Дажбпг), бпг сунца, али и пгоа и кище, представљен кап хрпми старац пдевен у 
медвеђу кпжу, а кпга је пратип вук кпји представља оегпву живптиоску инкарнацију, пднпснп, 
првпбитни пблик му је бип бели хрпми вук.  
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крсти, какп им не би вище шинип щтету. Ппщтп су 
срели Светпг Саву на путу, и замплили га да тп 
ушини, пн је једнпм калуђеру ппверип тај 
задатак. Калуђер вуку пшита мплитву и ппше га 
крстити заппведивщи му да каже „Птрекпј си“, а 
вук ће на тп „Пвце кпљ си“. Калуђер ће даље 
рећи „Птрицаји си“ а вук „Пвце клај си“. Ппщтп 
мплитва и крст нису ппмпгли вуку, Свети Сава је 
рекап шпбанима да умлате вука.  

Пспбине кпје се везују за вука, пд паганских 
дана прекп средоег века па све дп данас, пдјека 
су нащле и у аутпрскпј коижевнпсти, пре свега у 
ппезији Васка Пппе. Впђен нарпднпм 
традицијпм, Светпг Саву и вукпве пписује у 
циклусима песама „Савин извпр“, „Вушја сп“, 
„Мплитва вушјем пастиру“, „Ппхвала вушјем 
пастиру“. За Васка Пппу Свети Сава живи без 
гпдина без смрти пкружен свпјим вукпвима, 
кпрача пп сувпм у пратои свпјих вукпва, ппји 
жедне вукпве густим каменим млекпм, дпзива 
гладне вукпве и са врха крушке баца им 
листпве, бескрајним урликпм ппздрављају га 
вукпви, пере шапе свпјим вукпвима, види свпју 
вучју главу. На један нпви нашин приказује 
митплпщке симбпле –  хрпмпг вука, пгоену 
вушицу, вушјег пастира, вушје кппиле, вушју земљу, 
вушју сп. Васкп Пппа шитапце приближава старим 
временима на јединствен нашин; пдабирпм реши, 
мисли, метафпришнпщћу и приснпщћу са давним 
временима. У оегпвим песмама п вукпвима 
дплази дп стапаоа стварнпсти истпријских 
шиоеница, стварнпсти уппщте, стварнпсти мита и 
стварнпсти мащте. Уметнишка ппезија Васка Пппе 
ппшива на пснпвама нарпдне, а слпбпднп 
мпжемп рећи да је главна разлика између оих 
щтп пн мптив вука, дакле и сампг вука, 
представља кап дпминантну тему ппмиоући је у 
ппзитивнпм кпнтексту, щтп је на неки нашин у 
супрптнпсти са нарпдним верпваоем пп кпм се 
вук шак и не треба ппмиоати. Пнп щтп ппвезује 
митплпгију, истприју, али и нарпдну и аутпрску 
коижевнпст, свакакп јесу пспбине кпје се везују 
за вука кап митску живптиоу – демпнизам, 
защтита, храбрпст, вернпст, ппаснпст, брзина, 
дпследнпст, слпбпда, усамљенпст, 
неппверљивпст, ппрезнпст, леппта, бпжанствп.  

 

                                                                             
5.                                                                               
Ппдигни камен са свпга срца 
Хрпми вуше  
 
И ппкажи ми кап претваращ 
Камен у сунцпнпсни пблак 
И какп пблак и јелена златпрпга 
И акп те тп не замара ппкажи  
Какп претваращ јелена у бели бпсиљак 
И какп бпсиљак у щестпкрилу ласту 
 
И ппкажи ми акп се јпщ сећащ 
Какп претваращ ласту у жар-змију 
И какп змију у алем камен  
 
Ппдигни камен са свпга срца 
И на мпје га пплпжи 
Хрпми вуше 
 

Васкп Пппа 
             

 
Путује пп мрашнпј земљи   
Щтаппм пред спбпм 
Мрак на шетверп сеше   
Хитне дебеле рукавице 
Претвпрене у машкетине 
На сиву впјску мищева 
Пдвеже вериге сред плује     
И земљу пд старе храстпвине 
За стајаће звезде везује       
Пере щапе свпјим вукпвима                                                         
Да трагпви мрашне земље 
На оима не преживе 
Путује без пута 
И пут се за оим рађа. 
 

Васкп Пппа      
                         

Марија Стпшпвић, прпфеспр српскпг језика 
и коижевнпсти 
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Саша Ђидић II2  
Ана Лукић III1 

Нађа Шиљић III1 

  

велики жупан 
 Стефан Немаоа 

(1166-1196) 

краљ  
Стефан Радпслав  

(1228-1234) 

краљ 
 Стефан Урпщ I 

(1243-1276) 

цар  
Стефан Урпщ IV Дущан 

(Дущан Силни)  
(1331-1355) 

Стефан Немаоић 
(Стефан Првпвеншани) 

(1196-1217);  
(1217-1228) 

краљ 
 Стефан Владислав 

(1234-1243) 

краљ 
 Стефан III Дешански 

(1234-1243) 

цар  
Стефан Урпщ V  Нејаки 

(1355-1371) 

Немаоићи су средопвекпвна српска династија кпја је владала Србијпм вище пд два века. 
Оен псниваш је Стефан Немаоа, пп кпме је династија и дпбила име. У династији има једанаест 
владара. Најупешатљивији и најмпћнији владар династије Немаоића је Дущан Силни. За време 
оегпве владавине Србија је пбухватала теритприју пд Саве и Дунава на северу дп Кпринтскпг 
залива на југу. Сваки владар краљевске ппрпдице је за спбпм пстављап задужбине, свпје цркве и 
манастире, какп би искупили свпје дуще пд грехпва, ппказали свпју велишину и дппринели развпју 
српске културе. Пд свих једанаест владара, сви су ппстали свеци сем Дущана Силнпг кпји је, какп 
кажу истпријски списи, убип свпг пца. Владари династије Немаоића су: 
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Немаоићи су средопвекпвна српска 
династија кпја је владала Србијпм вище пд два 
века, пстваривщи највеће прпстпрнп прпщиреое 
средопвекпвне Србије. Стефан Немаоа није бип 
велики псвајаш пд тренутка када је ступип на 
власт па све дп зампнащеоа; није впдип ратпве 
кпји би Србији дпнели прпстпрнп прпщиреое. 
Једна пд битнијих битки за време оегпве 
владавине била је 1190. на ппдрушју пкп Јужне 
Мправе када је ппбедип византјскпг цара Исака II 
Анђела и угпвприп брак између свпг средоег 
сина Стефана Немаоића и кћерке Алексија III 
Анђела (брата ппбеђенпг византијскпг цара), 
Јевдпкије. 

Какп Стефан није бип најстарији син 
Стефана Немаое, није требалп да преузме власт, 
али ппщтп је збпг брака са византијскпм 
принцезпм имап ппдрщку нарпда, кап и свпг пца, 
дпщлп је дп тпга али и дп грађанскпг рата између 
оегпвпг старијег брата Вукана и оега (1201–1204) 
и заврщип се ппбедпм Вукана. Ппстпје извпри да 
је ппсле некпликп гпдина, када је Свети Сава 
дпнеп мпщти оихпвпг пца у манастир Студеницу, 
над оима ппмирип свпју старију браћу, а Стефан 
Немаоић се вратип на престп. 

За време владавине Стефанпвпг сина 
Радпслава десила се битка на Клпкптници (1230) 
између епирскпг десппта и бугарскпг цара и 
ппщтп је Радпслав бип пжеоен епирскпм 
принцезпм, а Епирци су изгубили у рату, нарпд га 
смеоује и на престп дплази оегпв брат 
Владислав. 

Важнија битка за време Стефана Урпща I, 
сина Стефана Немаоића и Ане Дандплп, је рат 
прптив Угарске (1272). Ппбедили су Угри, али је 
дпгпвпренп да се Драгутин пжени кћеркпм 
угарскпг краља, Каталинпм, са кпјпм је имап два 
сина – Драгутина и Милутина. Наслеђује га 
Драгутин (1276–1282), ппсле грађанскпг рата са 
Милутинпм ппстаје и краљ Срема (1284–1316) а 
престп наслеђује Стефан Урпщ II Милутин (1282–
1321). 

Милутин је впдип рат прптив Византије 
(1299) и пдневщи ппбеду тражип је, ради мира и 
пријатељства између Србије и Византије, пд 
византијскпг цара Андрпника II Палеплпга да 
свпју малплетну кћерку Симпниду, кпја је имала 
самп щест гпдина, уда за оега и тп би му била 
већ пета жена. Имап је два сина са опм, 
Кпнстантина кпји се зампнащип и Стефана Урпща 
III Дешанскпг (1321–1331). 

За време владавине Стефана Дешанскпг, 
прптив Србије су се ујединиле Византија, Бугарска 
и Бпсна (1330), кпје нису верпвале да је Србија 
неппбедива, али Срби су ппбедили и дпказали да 
су, у тп време, неппбедива земља на Балкану. 
Стефана Дешанскпг наслеђује син Стефан Урпщ IV 
Дущан, кпји је бип краљ Србије (1331–1346) а цар 
Срба, Бугара и Грка (1346–1355). 

Срби су за време Стефана Дущана највище 
прпстпрнп прпщирили свпју државу и затп су га 
назвали Дущанпм Силним. Псвпјип је Епир, 
Тесалију, Халкидики и Серску пбласт. Битка кпд 
Дидимптике впђена у пктпбру (1352) је била 
битка између Срба, Бугара и Византије са једне 
стране и Турака са друге стране. Тп је бип први 
сукпб Срба и Турака. Турци су ппбедили и 
изврщили пустпщеое бугарских теритприја, а 
зарпбљенике прпвели крпз Једрене, шији су се 
хрищћански станпвници ппдругљивп пднпсили 
према зарпбљенима.    

Дущана Силнпг наслеђује син Стефан Урпщ 
V Нејаки (1355–1371). Урпщ је ппследои владар 
лпзе Немаоића. За време оегпве владавине 
пдиграла се Маришка битка (1371). Тп је бип 
сукпб између Урпща Нејакпг и Турске у кпм је 
изгубип, а тп су првп искпристили Грци, шија је 
впјска исте гпдине прпдрла у Сер. Тп је била 
ппследоа битка за време владавине династија 
Немаоића. 

 

 

Ана Арсић 
Катарина Радманпвац
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Материјали кпји се највище кпристе су вуна, лан и кпнппља. У 
нпщои сељана кпристе се пвшје крзнп и кпжа, а кпд бпгатих слпјева на 
цени је хермелин. Крзнп и кпжа су инаше кприщћени и кап средствп 
плаћаоа јпщ у VI веку и тај се пбишај дугп задржап. Властела је пблашила 
пдела пд свиле, спмпта и 
тафта. 

Владарски прнат се 
састпји пд црвене или 
тамнпмпдре (скпрп црне) уске 
тунике (divitision или 
bagrenica), дуге дп земље, 
уских рукава, са щирпким 
златним пкпвратникпм кпји 
дппире дп рамена (kotomadon 
или manijak), предопм и 
задопм щирпкпм тракпм дп 
исппд кплена (lor или loros), 
украсима на мищицама 
(peribrahonije) и на зарукављу 

(epimanike). Пд краја XIV века туника дпбија щирпке рукаве и 
назива се sakos. Задои крај лпра се пребацује спреда прекп 
леве руке. Изузетнп цар Дущан има два укрщтена лпра 
(dijadinima) на грудима, щтп је пдлика и кпстима арханђела. 
Круна је птвпрена у гпроем делу (пп ппследопј мпди) или 
пплулпптаста, са црвенпм щтпфанпм ппдлпгпм. На врху круне 
је крст, на шепнпм делу прфранпс, а са стране пбпци 
(препендулије). Пд краја XIV века нестаје црвена капа. 
Скиптар је у пблику крста. Пбућа је црвена, бпгатп извезена. 

Свакпдневнп пделп владара је билп истп кап и 
племићкп, али се издвајалп царским инсигнијама. Тп су 
делпви пдела или предмети кпјима се давап ппсебан знашај, јер се сматралп да су бпжанскпг ппрекла. 
Инсигније су: круна, пделп (плащт, ппјас, шизме), пружје (кппље, маш, буздпван), жезлп или скиптар, 
акакија, престп, застава... Акакија се у балканским земљама ппјављује у виду марамице или свилене 
врећице пкашене п ппјас, али кпд Срба је самп у пблику свитка (ппвеље) и владар је нпсип у деснпј руци. 

Љубица Станкпвић III2   

Српска држава се развила на размеђу Истпка и Запада, такп 

да се утицај разлишитих култура пгледа и у кпстимима. Најјаши је 

утицај Византије, затим западнпеврппске мпде, а пд XV века се 

јавља и турски утицај. Збпг нејасних и непптпуних извпра п нпщои 

Срба у средоем веку, немамп сасвим јасну слику п свим пделима 

кпја се тада пблаше. Пдела, кап и накит, јаснп пдвајају друщтвене 

слпјеве, па их мпжемп ппделити на: пдела сељана, грађана, 

племићкп-владарску нпщоу и царски прнат. 
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 Турцизми су карактеристишни за нащ нарпд 
збпг владаоа Турака на нащим прпстприма кпје је 
трајалп прекп 500 гпдина. Неки турцизми су: авлија, 
алат, ала, ада, алманах, ат, ајвар, бакар, барјак, барака, 
бајат, бпја, бубрег, бурек, буразер, будала, бунар, 
бардак, бащта, батал, вала, веђа, шак, шарщав, шарапа, 
шишак, шелик, шесма, шпрба, шпбанин, ћускија, ћуп, 
ћуфте, ћевап, ћуприја, ђулић, ћелав, ћилим, ћправ, 
дућан, дувар, див, дугме, дуван, делија, дернек, ексер, 
чеп, чем, чин , фитиљ, јастук... Из турскпг језика, али и 
арапскпг, преузети су и неки пд назива занатлија кпји 
су се некада 
кпристили, а кпји ни 
данас нису ищшезли 
без пбзира на 
индустријску 
ревплуцију. Занати су 
се ушили гпдинама, 
главни мајстпри су за 
ппмпћнике имали 
калфе и щегрте, а 
сами занати 
представљали су 
претеше фабришке 
прпизвпдое.   

Абаџија је мајстпр-занатлија кпји пд грубпг 
сукна ппд називпм аба щије нарпдна пдела – нарпдну 
нпщоу. Именица аба пзнашава грубп вуненп сукнп 
(тканину) и ппреклпм је из арапскпг језика (‘abä). 

Власуљар је мајстпр-занатлија кпји прави 
перике (власуље). Власуљари су раније перике 
правили искљушивп пд праве кпсе али се данас праве 
и пд вещташкпг, синтетишкпг, материјала. 
Најквалитетније и најскупље су перике кпје се праве 
пд прирпдне кпсе и тп рушнп. 

Дунђер је назив за мајстпра старпг заната кпји се 
мпже пднпсити на зидара кпји гради куће 
„набијанице”, али и за мајстпре кпји су градили 
дрвене зграде. „Набијаница“ је кућа шији се зидпви 
праве такп щтп се у дрвену пплату (слишнп кап кпд 
бетпнираоа) набија земља. С пбзирпм на тп да не 
ради ппсебнп прецизан ппсап, реш дунђер се данас 
кпристи и у ппгрднпм смислу за непрецизан, па и 
неквалитетан рад. 

Ђумругџија је раније, у 19. веку, бип назив за 
цариника. На гранишним прелазима задатак му је бип 
да наплати ђумрук (царину) за пптребе пуоеоа 
бучета. Вук Карачић је у једнпм перипду свпг живпта 
бип ђумругчија. 

Екмеџија (пекар) је реш кпја пптише из турскпг 
језика и пзнашава мајстпра или радника кпји се бави 
спремаоем (справљаоем) и пешеоем хлеба и 
других пецива. Некада је малп људи пбављалп пвај 
ппсап. Да би ппстап прави пекарски мајстпр, првп би 
се пријавип кап щегрт кпд некпг пекара (газде-

мајстпра), и затим у 
тим радипницама (пе
карама) изушавап 
занат. Када би газда 
увидеп да је щегрт 
наушип занат, ппзвап 
би струшну кпмисију. 
Кпмисија би на 
пснпву знаоа и 
умещнпсти щегрта, 
дпделила тпм 

щегрту Мајстпрскп 
писмп. На пснпву тпг 
дпкумента се 

дпказује да је та пспба ппстала мајстпр 
свпг заната, пднпснп пекар. 

Кујунџија је стари назив за занатлију златара, 
кпји израђује или преправља (мпдификује) накит и 
ситне украсне предмете пд злата, сребра и других 
племенитих метала. Златари у свпм раду кпристе и 
разне врсте драгпг камеоа. Најшещћи прпизвпд пвих 
занатлија је накит: прстеое, бурме, минђуще, щнале, 
брпщеви, пгрлице, наруквице и слишнп. 

Мутавџија или мутабџија је „плетиља“ или 
ткаш. Тп је стари занатлија кпји се бавип ткаоем 
сепских тпрбица пд кпзје длаке, а у кпјима се раније 
нпсилп винп, сп, сир, хлеб, ппгаша или ракија кад 
је сељак пдлазип да ради на оиви, или деца у щкплу. У 
неким делпвима Србије (нпр. ужишки крај) та тпрбица 
се назива „щареница“. Сваки крај је имап свпју бпју, тј. 
свпју кпмбинацију бпја, кап знак расппзнаваоа. 
 

Анђела Аврампвић I4 
Сандра Ђурић I4  

Турцизми су речи преузете из турскпг језика. Ппсебнп су карактеристични за језике нарпда кпји 

су били ппд влашћу Псманскпг царства (грчки, бпшоачки, бугарски, македпнски, јерменски, 

српски). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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Манастир Светог архиђакона Стефана, 

Лепенац 

 

Манастир Лепенац се налази на деснпј 
пбали реке Расине, у атару села Лепенац. 
Манастирска црква с ппшетка XV века, задужбина 
неппзнатпг ктитпра, ппсвећена је Св. Стефану. 
Имала је пснпву сажетпг трикпнхпса са припратпм 
и кубе кпје је требалп да ппшива на пиластрима. 
Све апсиде су сппља вищестране, изнутра 
пплукружне. Занимљивп је да дужинпм пд прекп 
20 m представља једну пд највећих грађевина 
мправске щкпле. Старији нашин зидаоа пп узпру 
на сппменике мправске щкпле сашуван је у висини 
пд пкп два метра. Унутращопст сампг манастира 
је пшаравајућа, свпјим фрескама, икпнама и 
мпзаицима представља најлепще благп села 
Лепенца. Верпватнп је срединпм XVI века 
настављенп грађеое кпје је далп данащои 
изглед. 

Манастир Светих Јоакима и Ане, Стрмац 

 

На темељима старпг манастира кпји датира 
из 1313. гпдине, и кпји је срущен за време Турака, 
ппдигнута је црква ппсвећена Св. Јпакиму и Ани 
1680. гпдине. Манастир је према предаоу 

пткривен такп щтп је један дешак, кпји је бплпвап 
пд губе (лепре), заспап ппд једнпм зпвпм, и у сну 
му се јавилп да лежи на светпм месту. Када се 
прпбудип, видеп је да је сав пшищћен пд свпје 
бплести, самп му је на левпј руци пстап пжиљак 
да сведпши да је некад имап губу. Птищавщи 
свпјпј кући, у селп Щпщиће, и све испришавщи 
свпјим рпдитељима и мещтанима, пни сами 
кренуще да пткппавају и налазе темеље цркве. 
Ктитпр цркве није ппзнат али је сигурнп нарпдна 
задужбина.  

Сама црква је приземна грађевина – 
брвнара. Манастир је ппзнат кап целебни и дпста 
људи дплази недељпм и празницима да им се 
шита мплитва за здравље а брашни парпви кпји 
немају деце дплазе да им се даје грпжђе са лпзе 
Св. Симепна из манастира Хиландар. Стрмац је 
једнп време бип исппсница манастира Студенице 
а ппвезује их иста слава – Мала Гпсппјина и Св. 
Јпаким и Ана, кпју манастир Стрмац слави. За 
време Другпг светскпг рата манастир Стрмац је 
бип женски, ппд управпм игуманије Кпсијане где 
је билп дванаест мпнахиоа, кап и мпнаси са 
старпг Валама (птац Флавијан кпји је и сахраоен у 
Стрмцу). Пд 1949. гпдине, манастир Стрмац 
ппстаје мущки, у оему пребивају пп један или два 
мпнаха. Раније је припадап Епархији нищкпј, а пд 
1935. гпдине Епархији жишкпј, а сада припада 
Крущевашкпј епархији.  

Манастир Светог архиђакона Стефана, 

Милентија 

 

Манастир Милентија је средопвекпвни 
манастир шије се рущевине налазе кпд 
истпименпг села у ппщтини Брус, недалекп пд 
тврђаве Кпзник. Ппдигнут је у мправскпм стилу, 
најверпватније неппсреднп накпн 1430. Гпдине. 
Представљап је један пд већих манастирских 

Брус је град који се налази на двема рекама, Грашевачкој и Расини. Самим тим припада Расинском 

округу и Крушевачкој епархији. Богат је манастирима, црквама, светилиштима... Свети објекти 

који су грађени допиру из ХV века и припадају моравској школи – византијском стилу. 
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кпмплекса тпг дпба, збпг шега се сматра да је бип 
задужбина некпг мпћнпг великаща (мпжда 
Радиша Ппступпвића). Међу пстацима цркве 

нарпшитп се издвајају прпнађени пстаци 
декпративне камене пластике, кпји су данас деп 
кплекција Нарпдних музеја у 

Бепграду и Крущевцу. Археплпщка 
истраживаоа манастирске цркве и оена 
кпнзервација су птппшели 1969. гпдине, дпк је 
дпбар деп кпмплекса пстап неистражен. 
Рущевине манастира Милентије се данас налазе 
ппд защтитпм Републике Србије, кап сппменик 
културе пд великпг знашаја. Није ппзнатп кп је и 
када ппдигап манастир, али се сматра да је настап 
тпкпм шетврте или пете деценије XV века. Пваквп 
датираое се базира на некпликп шиоеница: 
пснпва цркве (трикпнхпс) и камена пластика 
сведпше п градои у мправскпм стилу (ппследоа 
трећина XIV и прва пплпвина XV века), уметнишка 
вреднпст и нашин израде камене декпрације кпји 
сведпше п градои у дпба развијенпг мправскпг 
стила. У ппвељи Радиша Ппступпвића из 1430. 
гпдине се ппмиое селп Милентија у оегпвпј 
пбласти, али не и манастир у оему. На пснпву 
пстатака манастирске цркве сматра се да у питаоу 
задужбина мпћнпг пбласнпг гпсппдара, збпг шега 
се претппставља да је оегпв ктитпр мпгап да буде 
велики шелник Радиш Ппступпвић, кпји је спадап у 
виђеније велмпже Србије у дпба десппта Стефана 
(кнез 1389—1402, десппт 1402—1427) и Ђурђа 
(1427—1459), а држап је пбласт Расине пкп 
Кпзника, у кпјпј се налази Милентија. Зна се да је 
Радиш бип ктитпр манастира Враћевщнице (у кпме 
је сахраоен) на Руднику. 

Манастирски комплекс 

Манастирска црква, ппсвећена светпм 
Стефану, има пснпву сажетпг трикпнхпса, са 
пплукружним апсидама и купплпм над напспм. 
Дугашка је 17.5 метара, а пп свпјпј пснпви је вепма 
слишна пближоем манастиру Лепенцу (у 
истпименпм селу). Оени зидпви су данас пшувани 
дп висине пд пкп два метра, дпк је оена 
сппљащопст била укращена каменпм 
декпративнпм пластикпм а сматра се да је 
делимишнп била и пфарбана. Сами камени украси 
сведпше п виспкпм нивпу уметнишке и занатске 
пбраде и сматра се да су били пфарбани, щтп је 
дппринпсилп живпписнпсти. Према мищљеоу 
истпришара уметнпсти Саое Кесић Ристић: 
„Камена пластика у Милентији је изведена врлп 
вещтп, смелп и у дубљем рељефу негп щтп је тп 
слушај са другим сппменицима мправске щкпле, 
щтп дппринпси јаким кпнтрастима светлпсти и 
сенке на опј“. Једна пд специфишнпсти камене 
пластике је и велика рпзета, на кпјпј је 
представљена стилизпвана вплпвска глава, иакп 
се на рпзетама мправскпг стила јављају гптпвп 
искљушивп гепметријски и биљни мптиви. У 
једнпм пд пбјеката манастирскпг кпмплекса, кпји 
се налази двадесетак метара западнп пд 
манастирске цркве, археплпзи су пткрили малу 
нищу у кпјпј је прпнађен кпстур детета, ппстављен 
кап при нпрмалнпм сахраоиваоу (у лежећем 
пплпжају на леђима). Прпцеоује се да дете у 
тренутку смрти није мпглп бити старије пд седам 
гпдина, а сматра се да је пвп пптврда ппстпјаоа 
жртвпваоа људи ради успещне изградое некпг 
пбјекта, кпја 

је на тим прпстприма забележена самп у нарпднпј 
ппезији и верпваоима у ппстпјаое таласпна, неке 
врсте дпбрпг дпмаћег духа кпји шува зграду пд 
људи кпји имају намеру да је ппруще или пщтете. 

Црква Светог Преображења Господњег 

Црква “на Брусу“, ппсвећена Светпм 
Препбражеоу, саграђена је 1836.гпдине, у време 
и уз ппмпћ кнеза Милпща Пбренпвића. 
Једнпбрпдна је грађевина са плтарскпм апсидпм 
на истпку кпја је изнутра и сппља пплукружна. 
Грађена је пд камена шија је врста неутврђена, јер 
је црква и сппља и унутра малтерисана. На 
унутращоим зидним странама налазе се фреске 
кпје је између два рата сликап ппзнати руски 
уметник Никплај Михаилшенкп, кпји у Брус дплази 
са јпщ некпликп Руса избегавщи бпљщевишки 
терпр. Цркви Светпг Препбражеоа Гпсппдоег је 
враћен стари изглед. Ппставља се нпв икпнпстас а 
ускпрп би требалп да се ппшне и са 
икпнпписаоем, такп да ће црква у Брусу свпј 80. 
рпђендан дпшекати у нпвпм издаоу. Пнп пп шему 
је ппзната пва црква јесте птац Јпван Аћимпвић из 
Лепенца. Ппмалп мистерипзнп јесте тп щтп птац 
Јпван није из Лепенца негп са Каблара. Када се 
заврщила оегпва пбука, пдлази у манастир 
Лепенац кпји је дпбип на управљаое и кпји је 
пживеп. Црква је дпбила име пп кабларскпм 
кпмплексу цркве Препбражеое. 

Магдалена Петрпвић IV4 
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    „Радујем се пензионерским данима“ 

 
 

Ехо: Давне ‘77 године сте 

студентску клупу заменили 

професорском катедром. Шта је 

данас другачије у односу на тада? 

З. В.: Беше давно, а чини се као да 

је јуче било, заиста. Велика је разлика 

сигурно између ондашњих и данашњих 

генерација. Ја сам веома млада почела 

да радим, са 23 године, а моји ђаци су 

имали по 18 и 19 година, мала разлика 

је била међу нама а опет је нека 

дистанца морала да постоји између нас. 

Пошто сам ја своје ученике познавала, 

морала сам да нађем неки начин да 

одвојим две ствари, професор–ученик, 

ја мислим  да сам успела у томе. Сваки 

пут када сам ушла у учионицу 

понашала сам се као да сам те особе 

први пут овде видела. 

Ехо: Какав је тада био однос 

професор–ученик, а какав је сада? 

З.В.: Мислим да су млађе колеге 

слободније у односу са ученицима и 

мислим да је флексибилност на ђачкој 

страни сада виша у односу на време 

када сам ја била млада. Данашњи 

професори су доста попустљивији у 

односу на некада, у односу на мене. 

Ехо: Колико су године Вас и Ваш 

начин рада промениле? 

З. В.: Ја морам да признам да сам 

свој критеријум ослабила, он сигурно 

није исти као што је некада био. Али 

кажем, времена се мењају а са њима и 

обичаји. Ја сам некако знала да 

одредим границу, немам ја проблема са 

ученицима у тој мери да не умем да 

изнесем час. А мењале ме околности и 

ситуације у којима сви ми живимо, а 

опет са друге стране постоје родитељи 

који заборављају како су они морали да 

уче у школи. Превише су попустљиви 

према деци а рећи ће како сам ја 

ригорозна и строга. Ја то никада нисам 

била, увек сам пазила како причам са 

ученицима. 

Ехо: Ваши ученици годинама 

освајају награде, како на 

такмичењима из француског језика 

тако и на фестивалу Франкофонија. 

Колико труда и љубави треба 

уложити како би ученицима усадили 

љубав према француском језику? 

З.В.: Моја љубав према француском 

језику је готово немерљива. Још у 

шестом разреду сам одлучила да 

постанем професор француског језика. 

Мотив је веома битан за успех. 

Француски језик је за мене сликовница 

коју ја гледам сваки дан, а те слике ме 

увек подсећају на нешто лепо. Што се 

тиче такмичења и фестивала, увек је на 

иницијативу ђака, па сам вероватно и 

сама ја мотив. Ако ученици желе да се 

такмиче или да учествују на 

Франкофонији, ја сам само ту да 

помогнем. 

Ехо: Да ли ћете ове године 

организовати Франкофоно вече? 

З. В.: Ученици су ме питали да 

учествују и на овогодишњој 

Франкофоној вечери али ћу вероватно 

ове године организовати то са мало 

старијим људима, са својим колегама, 

можда са неким ученицима из средње 

школе, али неће бити толико повезано 

са школом као претходних година. 

Ехо: Оснивач сте школског 

часописа „Ехо”. Како је дошло до 

тога да оснујете часопис и зашто баш 

„Ехо”? 

З. В.: Па сама реч „ехо” знамо шта 

значи – одјек. Хтели смо да све што се 

збива у школи одјекне на све четри 

стране света. То је била моја жеља и ја 

сам дала назив часопису. А вероватно 

је неко од ученика рекао да бисмо 

могли да оснујемо часопис и тако смо 

почели са часописом раних 90-их 

година. 

Псниваш шаспписа „Ехп“ Средое щкпле у Брусу 1997. гпдине, идејни твпрац оегпве 
кпнцепције и имена јесте прпфеспрка Зприца Видпјевић, кпја је (била)  и оегпв уредник пд марта 
(псниваоа) 1997. дп јуна 2000. гпдине. Ипак, пнп щтп се за прпфеспрку Зприцу Видпјевић ппсебнп 
везује јесу оена неизмерна љубав према ушеницима, жеља да их ппред францускпг језика науши 
и живптним вреднпстима, тежоа да их ушини бпљим људима. У Средопј щкпли у Брусу, 17. 
децембра 2018. гпдине, уписала је и пдржала свпј ппследои шас и птищла у заслужену пензију. У 
име заврщетка једне успещне, занимљиве и драгпцене прпфеспрске каријере, разгпварали смп са 
прпфеспркпм п оеним прпфеспрским данима. 
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Ехо: Каква је била његова 

концепција некада? 

З.В.: Ми смо издавали четири броја 

годишње, за почетак школске године, 

за Нову годину, за Светог Саву и за 

крај школске године. Мучили смо се, у 

то време је био само један омпјутер у 

школи и онда смо по цели боговетни 

дан знали да радимо на томе. Лист је 

био црно-бели и спајали смо га 

спајалицама. 

Ехо: Колико сте били поносни на 

чињеницу да је ваше одељење било 

најбоље у женском фудбалу и да се 

појавило у едицији „Најбоља 

одељења у Србији” новинарског 

листа „Блиц”? 

З.В.: Наравно да сам била поносна, 

поносна сам на сваки успех како својих 

ученика тако и ученика целе школе. Ја 

знам да сам тада седела на трибинама и 

понашала се као да сам једна од својих 

ђака. 

Ехо: Шта бисте издвојили као 

највећи успех током ваше 

дугогодишње професорске каријере? 

З.В.: Свакако своје стипендије од 

Европске уније, од француске владе 

које сам добијала четири пута. А на то 

би требало и цела општина Брус да 

буде поносна, јер то уопште није мала 

ствар. Изузетно сам поносна и на своје 

ђаке који су сада професори 

Француског језика а њих је 26. 

Ехо: Да ли стварно ништа не 

спречава разредног старешину да на 

матурску екскурзију у Грчку оде 

иако му је нога поломљена? 

З.В.: Вероватно да ништа. Била сам 

ометена у брзини и покретљивости, али 

сам успела да обавим свој задатак и да 

здраво вратим кући своју децу. Деца су 

ми помагала, када је требало да се 

негде пређе нека маршрута која није 

била лака. Чак је једна ученица и 

остала са мном у дну Акропоља, јер ја 

нисам могла да изађем а она није 

желела да ме оставља саму. 

Ехо: У дугогодишњој каријери је 

вероватно било пуно догодовштина 

са часова. Да ли бисте могли да 

издвојите неку? 

З. В.: Управо данас. Ученик је на 

српском језику рекао „сарањен“. Ја сам 

га исправила и рекла  „сахрањен”, али 

њему је мозак фантастичном брзином 

радио и рекао је: „Ви сте рекли да се 

„х” у француском језику не изговара.” 

Ја сам њему дала петицу јер се у 

тренутку сетио да одговори. 

Ехо: Да ли се радујете 

пензионерским данима? 

З.В.: Наравно, себи сам обећала да 

нећу да плачем иако своје ђаке надасве 

волим. 

Ехо: Шта бисте поручили 

данашњој омладини? 

З.В.: Да имају респекта према 

одраслима. Тога данас много мањка 

младим генерацијама и то смета. 

Морали би млади да пораде мало на 

личној култури. Ја на ваше гране не 

могу, а ви ћете на моје да дођете! 

Ехо: А шта је оно што бисте 

волели да су Вам старији рекли док 

сте били у нашим годинама? 

З. В.: Управо ово што и ја вама 

причам. 

Ана Арсић 

Катарина Радмановац  

Нина Раичевић 

Нађа Шиљић 

 

 

Одмах сам га спазила. Некако ме је неки осећај терао да погледам у његовом правцу и угледала исту, штркљаву косу. 

Гледала сам га неколико кратких тренутака али ипак довољних да ме врате у далеку прошлост. У прошлост која је оставила 

дубок, неизбрисив траг моје дивне младости и њене четири године проведене у школи, у Кошутици. Дивног ли имена! Ја тек 

изашла из студентске клупе и ти мали, ничим покварених чистих душа, ђаци горштаци. Долазили су редовно у школу из 

најудаљенијих засеока највећег села наше општине, Батота. Нису каснили. Сећам се свега и после толико година. Сећам се 

зима и огромних снегова кроз које сам ишла газећи га а он је досезао до самих кукова јер пртине није било. Пешице три 

километара у једном правцу. Али, није ми то никако сметало! Напротив! Како сам само волела то време! Кад стигнем у 

школу и у њу уђем, а њене учионице топле. Бубњара шири мирис храстовог дрвета у њој, а ватра пуцкета и још више румени 

моје озебле, црвене образе. Чека ме топао чај или кафа коју је скувао добри служитељ. Онда смо тако звали помоћног 

службеника. Они су већ ту. Озебли, хладних обрашчића румених од хладног ваздуха. А долазе са разних брегова Батотских 

села. Не можеш а да га не видиш. Онако мален, ћутљив у вуненом џемперу браон боје, вероватно офарбан у ораховом лишћу. 

И његове чарапе су вунене, увучене у опанке и подигнуте скоро до колени. И оне су браон боје. Мокре су му ноге јер док 

гази по дубоком снегу, снег му улази у опанке па кад дође у школу и уђе у учионицу накупљен снег се отопи те му чарапе 

буду мокре. Препешачи по двадесет километара сваког  дана он тако. Коса плава, штркљава. И она мокра. Очи, браон боје, 

гледају около као да нешто траже. Усамљен је, не прича много. Стидљив. Не сећам се да ли је књиге носио у шивеној вуненој 

торби или је то ипак била ташна. Биће да је вунена торба. Као оне торбе од тканица шивене. Није га много занимао мој 

француски језик, али својим ћутањем и својом усамљеношћу, привлачио је моју пажњу. Био је баш ситног раста и некако 

баш због тога што је изгледао тако беспомоћно, привлачио је моју пажњу. Никада ништа ружно није урадио. Није се потукао, 

нити посвађао са неким од својих другара. Живео је свој мали живот тихо. И сада, после тридесет и пет година, како сам га 

последњи пут видела, ја сам га препознала. Остао је исти лик који памтим из оног времена. С почетка мог професоровања. 

Само је сада живот који живи оставио траг на лицу. Огрубело је, остарило пре времена. Пришла сам му. „Како се зовеш?“ 

упитах га. „Мића“, рече. „Које си годиште?“, наставих ја. „ Шездесет пето“, вели. „Јесам ли ти предавала ?“, упитах га. А он 

ме гледа неколико тренутака враћајући се, ваљда, у давне седамдесете и само сасвим тихо као да се боји, рече: „Зорица“. 

Гледала сам га и нисам могла ништа друго да кажем. Да ли због места на ком смо били или због његове ћутљивости, тек 

ништа више не рекосмо. На лицу сам само могла да прочитам да га живот није добрим даривао. Питала сам људе касније да 

ми кажу нешто о њему. Рекли су ми да се није оженио, да много пије и да живи сам. Било ми је жао тог малог од пре скоро 

четири деценије сада када видим да га живот није миловао. Ипак ми је било драго што сам га видела. И била сам срећна! 

Беше то Мића Ђокић, мој мали ђак петак моје прве године службовања. Тада сам га видела и више нисам. Не верујем да ћу 

га икада више видети. 

Зприца Видпјевић, прпфеспр францускпг језика  
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Ехо: Зашто си изабрала варошицу као што је Брус? 

Анђела Аврамовић: Због тога што сам сматрала да је 

ово место јако квалитетно за мој даљи наставак 

школовања. 

Ехо: Како  ти  се  допада  општина Брус? 

Анђела Аврамовић: Општина Брус је  заиста другачија 

од других. То је мало место где се сви  познају  и 

заиста је фин народ. Људи су другачији. 

Ехо: Како ти се чини нова школа и друштво? 

Анђела Аврамовић: Наша школа је другачија. Ја сам 

мислила да се нећу уклопити, међутим све је 

супротно. Имам  велико друштв и школа је заиста по 

мом мишљењу  најлепша у Србији. 

Ехо: Зашто си одабрала баш тај смер? 

Анђела Аврамовић: Зато што ја планирам да се бавим 

управо овим што сам уписала, то јест да будем 

туристичко-хотелијарски техничар. 

Ехо: Како ти се чине професори? 

Анђела Аврамовић: Професори су заиста коректни 

према нама. Дају подједнако добре услове за рад и за 

даље школовање. Нема велике разлике између нас и 

њих. 

Ехо: Шта би поручила млађој генерацији? 

Анђела Аврамовић: Млађој  генерацији  бих поручила 

да наставе да уче и да упишу  школу коју они воле. 

 

 

 

Ехо: Како ти се допада нова школа и друштво? 

Маша Васић: Па  школа је стварно лепа.  Друштво  ми 

је познато.  Свиђа  ми  се што су овде дисциплина и 

поштовање између  професора и ученика на нивоу. 

Ехо: Зашто си изабрала баш тај смер? 

Маша Васић: Зато што сам још увек неудлучна у вези 

са тим шта ћу да студирам. На основу  општег смера,  

ја ћу касниј да одлучим шта ћу даље да упишем. Имам 

још четири године. 

Ехо: Када кажемо гимназија, шта те ту највише 

привлачи? 

 

 

 

Маша Васић: Знање које ћу  стећи за четири године и 

дисциплина, слобода коју ћу касније имати  приликом 

полагања испита на факултету. Стећи свој став. 

Ехо: Који изборни предмет си изабрала? 

Маша Васић: Изабрала сам предмете Језик, медија и 

култура и Примењене науке. 

Ехо: А зашто баш те предмете? 

Маша Васић: Иначе изузетно волим језике. Управо на 

том предмету стичемо бројна знања  о томе како треба 

да се формирамо као личности. Кад су и питању 

примењене науке,  занимају ме  експерименти  које 

ћемо радити. 

Ехо: Како ти се чине професори? 

Маша Васић: Па  професори  су фер и коректни према 

нама. Труде се да нам пренесу своје знање. 

 

Никпла Дељанин I4 
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Месец књиге, октобар 2018. 

Представа „Индиго“, октобар 2018. 

Дан пешачења, 
септембар 2018. 

Географски 
диктат 
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Екскурзија, октобар 2018, Италија 
 

Скијање, јануар 2019. 
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Географски диктат 

Књижевне вечери у 
Брусу, децембар 2018. 

Годишњица рођења 
Пупина 

Македонија, септембар 2018. 
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Треба ли мптиваципним гпвпрницима мптивација? Кплика је важнпст саме мптивације и кпја јпј је сврха? 
Да бисмп разумели важнпст мптивације мпрамп знати щта је мптивација. Пна представља утицај кпји изазива, 
усмерава и пдржава жељенп ппнащаое ппјединца. Јасније решенп, тп је пдржаваое фпкуса, пнпг фпкуса кпји 
стреми ка нащим крајоим и издефинисаним циљевима, ка нащим најдубљим жељама. И сами мптиваципни 
гпвпрници немају адекватан назив. Пни су заправп трансфпрмаципни гпвпрници, пни трансфпрмищу људе и 
истишу оихпве највеће пптенцијале, ппмерају најдалекпсежније границе.  

Усмеравају људе ка напретку, дпвпде дп екстремних успеха, буде унутращои притисак и оихпва 
мптивација ппстаје заправп ваща инспирација ппсле кпје следи крајоа ташка, тј. акција. Псетивщи такву снагу  
инспиративне акције, бивате впђени и ппстајете свесни ващих сппспбнпсти и вещтина. Када једнпм видите пспбу 
кпја има исту или слишну живптну ситуацију кап ви, а притпм је успела – е, тп је пнда мптивација! Укпликп желите 
смрщати, мпгу вас ппкренути слике људи кпји су успели ппзнате кап „before and after“ на кпјима се јаснп упшава 
пгрпмна трансфпрмација гпвпрећи вам „МПЖЕЩ И ТИ!“ Мерил Стрип су за прву улпгу у „Кинг Кпнгу“ рекли да је 
груба, данас има 18 пскара. Бпбу Прпктпру су рекли да ће увек пришали да ће бити никп и нищта, данас је један 
пд највећих предузетника. Брајан Трејси је ппшеп пд нуле, сада је мултимилипнер. Зар вас пвп не инспирище 
нималп? Псећате ли тај први, ппшетни импулс? Ппента је бринути п будућнпсти давајући максимум садащопсти, 
јер будућнпст је иза нас, а прпщлпст је ту да уши.  
 
Све щтп имате је сада, а укпликп вам фали мптивације, наредни стихпви су кап ствпрени за вас: 

 What you are going through is really what you are growing through. And with growth comes success. 
 Када ти нестане снаге и на тренутак ппмислищ да би требалп пдустати, сети се свих пних кпјима би тп 

билп драгп, ппмисли на пне кпји те нису ппдржали, замисли кпликп се тек ствари меоа када будещ успеп, 
насмеј се и дпдај гас. 

 Запамти, без пбзира кпликп мирпљубиви и пуни љубави били, људи ће те емпције преппзнати самп 
пнпликп дубпкп кпликп их имају у себи. 

 Усуди се! Никада не губищ пнп щтп је истински твпје! 
 Младе девпјке са снпвима ппстају жене са визијама. 
 Нивп мищљеоа кпји те је дпвеп пвде где си сада, неће те пдвести тамп где саоащ да будещ. 
 Do not compare yourself to others. There is no comparasion beetwen the sun and the moon. They shine when it 

is their time. 
 You can. Simply. 
 Be crazy enough to know you can do anything you want in your life. 
 In every dan, there are 1440 minutes. That means we have 1440 daily opportunities to make a positive impact. 
 Your goals do not care about your goals. 
 Your comfort zone will kill you. 
 One day, all those late nights and early mornings will pay off. 
 I can and I will. Do not trust me, just watch. 
 Financically – I am going to win. Careerwise – I am going to win. Mentally – I am going to win. Emotionally – I am 

going to win. Phusically – I am going to win. Familywise – I am going to win. With love – I am going to win. In my 
life – I am going to win. I am claiming at all. 

Нина Раичевић III1 
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ЕХП: Кпје је првп 
селп дп Милентије 

када се крене према 
Брусу? 

Милица: Лепенац. 

ЕХП: Щта је култура? 
Лука: Тп је да се 

ппнащащ нпрмалнп. 
Миоа: Култура је да 

културнп седимп. 

ЕХП: Щта је симпатија? 
Лука: Тп је кад се некп 

впли. 
Лена: Ја вплим зид. 

ЕХП: Щта је срце? 
Лазар: Срце је прган, 

налази се у телу. 
ЕХП: Щта је љубав? 

Миоа: Тп је веншаое. 
Лука: Ја уппщте не 

разумем љубав. 

ЕХП: Щта ћете бити кад ппрастете? 
Миоа: Балерина. 

Лена: Гимнастишарка. 
Михајлп: Пплицајац. 

Лука: Ја ћу да ппправљам куће. 
Лазар: Ја ћу да будем мајстпр кап мпј тата 

и радићу у Немашкпј. 
Анђела: Ја ћу да будем зубарка. 

ЕХП:. Да ли знате да 
впзите авипн? 
Лука: Кп јпщ не зна тп 
да ради. 
Лена: Ја на крпву имам 
мищеве. 

Трагајући за духпвитим пдгпвприма на нека пбишна питаоа, птищли смп некпликп стптина метара даље пд 

наще щкпле, ташније, дп вртића Пахуљица кпд нащих најмлађих. Имали су занимљиве пдгпвпре за нас, па 

смп их с правпм назвали бруским кефалицама. 

ЕХО: Шта је општина? 
Лена: Моја мама ради тамо, 
и никад ме није водила. 
ЕХО: Како се зову људи 
који раде у фабрици? 
Лука: Фабричари. 
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Катарина Радманпвац III2 
Нина Раичевић III1 

Нађа Шиљић III1 
 

  

ЕХП: Щта је држава? 
Ленка: Држава је  Брус. 

ЕХП: Кпликп је далекп Америка? 
Мина: Тп је далекп, педесет метара. 

ЕХП: Щта су црева? 
Лазар: Црева су желудци. 

ЕХП: Кп вас највище нервира? 
Нина: Алекса. 

ЕХП: А щтп те нервира Алекса? 
Нина: Затп щтп бесни. 

ЕХП: Щта је пплитика? 
Лука: Тп је кад пплажещ за кпла. 
ЕХП: Кажите неку живптиоу на 

слпвп П? 
Лена: Пкп. 

ЕХП: Кп је Сунђер Бпб? 
Даница: Сунђер кпји расте на 

ананасу. 
ЕХП: Щта је тп Лидл? 

Сви: Кп јпщ не зна щта је Лидл? 
Тамп се купују банане. 

ЕХП: Щта је тп секира? 
Михајлп: Пнп щтп ти не 

знащ. 
ЕХП: За кпга кажемп да је 

звезда? 
Јана: Гпре. 

ЕХП: Щта су рекламе? 
Впјин: Рекламе су кад нещтп прпђе 

па се ппет врати. 
ЕХП: Щта је дпсада? 

Алекса: Дпсада је кад нещтп немащ 
нищта да радищ па ти је дпсаднп. 

Михајлп: Кпга брига? 



 

 

ЕХО ЧАСППИС СРЕДОЕ ШКПЛЕ БРУС 

26  

 

 

 
 

Брусјани су имали прилику да у Дпму културе 26. пктпбра 2018. гпдине пдгледају 
представу „Индигп“, у извпђеоу Бранислава Лешића, Данице Максимпвић и Марије 
Вицкпвић. У режији Бранислава Лешића, а према тексту Дущана Примпвића, глумашки 
трпјац на ппзприщну сцену пренпси пришу п живптима жена у мпдернпм друщтву.  

Приша п двема кплегиницама, једнпј старијпј и 
једнпј млађпј, кпје се иакп раде у истпј канцеларији ипак 
не ппзнају а кпје се пптпм крпз непријатељствп 
зближавају, приказује људске пднпсе и људску прирпду 
у мпдернпм дпбу. Правећи смицалице једна другпј, 
пткривају да су им жеља за каријерпм, љубавни 
неуспеси, усамљенпст, лицемерје пкп оих, страх пд 
губитка ппсла, жеља за ствараоем ппрпдице, 
егзистенцијални и низ других прпблема, али и циљева, 
заједнишки, па је самим тим представа ппнела наслпв „Индигп“.  

Пва представа је у ствари једна драма крпз кпју прплази једна жена данащоег дпба 
на психишкпм плану збпг птказа на ппслу, а та драма није нищта маоа ни у ппгледу 
данащое разапетпсти жена између ппрпдице и ппсла, какп је тп једнпм приликпм рекап 
оен редитељ Бранислав Лешић. Свпм кплеги се придружује Даница Максимпвић кпја пву 
представу сматра приказиваоем данащое идентишнпсти жена, а у кпјпј публика 
преппзнаје све несугласице и теме 
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ЕХП: Щта је тп щтп Вас је привуклп глуми? У 
целини, Србија не цени ппсап глумца, или глуму кап 
прпфесију. Щта је тп щтп је Вас натералп да се 
бприте прптив целе Србије? 

Б. Л.: Мислим да млад шпвек не размищља на 
тај нашин, прати неки сппствени слух, пптребе. За 
мене је глума пткрпвеое сппственпг бића и рад на 
себи, свпм духпвнпм пдрастаоу. Мени је билп 
лпгишнп да уппзнавајући себе, у ствари, завплищ и 
друге. Акп се бавищ људскпм прирпдпм кап таквпм, 
бип сам у праву. Шпвек кпји се бави глумпм, укпликп 
није менталнп пгранишен, пп пптенцијалу кпји 
ппстпји и кпји пшекујемп пд некпг кп се бави 
уметнпщћу, треба да се не затвпри у свпј мали егп и 
егпизам без пбзира кпликп се шинип великим, јер тп 
је увек малп у пднпсу на ващ истраживашки дух. И ту 
бащ пище ппрука у кпјпј Щекспир каже: „Свет је 
пнпликп занимљив кпликп смп ми радпзнали.“ 

ЕХП: Када гпвпримп п Ващпј каријери мпрамп 
сппменути да имате мнпщтвп улпга. Ви сте 
прпживели мнпгп живпта, управп крпз те улпге. Какп 
се уклапате у оих? 

Б. Л.: Јесте, али тп је све један живпт, мпј 
живпт. Тај капацитет, тп је управп пвп щтп пришам, 
разумеваое људи, щиреое сппствене дуще на 
емпатију и разумеваое. Прпстп кап щтп медицинар, 
хирург мпра да ппзнаје пнп щтп пперище, ја кап 
глумац мпрам да ппзнајем људску прирпду да бих 
мпгап да је тумашим, да је прпнађем у себи. Не 
мпжещ да игращ нещтп другп и другпг, тп је 
непристпјнп. Ја се не усуђујем да тп радим. 

ЕХП: Кап глумац имате прилику да ппщаљете 
младима неку ппруку. Кпја је најшещћа ппрука кпју 
Ви щаљете младима са саме ппзпрнице? 

Б. Л.: Да прате сппствени слух и да се бпре за 
смисап кпји псећају. 

ЕХП: Защтп сте Даници Максимпвић и 
Марији Вицкпвић ппверили пве улпге? 

Б. Л.: Затп щтп пдгпварају тим улпгама, кап 
глумице и пспбе. Даница је мпја кплегиница са 
класе и знам да псећа пву улпгу, щтп се види у 
прилпженпм, и пна тп јакп дпбрп успева да 
савлада. Марија је та кпја је расла крпз пву 
представу кап глумица. Имала је једнп правп 
прпфесипналнп искущеое и успела је да савлада тп 
и да данас буде апсплутни партнер са Даницпм и са 
мнпм. 

ЕХП: Када гпвпримп п Ващпј целпкупнпј 
каријери, кпја је тп улпга кпја је на Вас пставила 
најупешатљивији утисак? 

Б. Л.: Тп су тещке ствари за пдгпвпр кад се 
бавищ пвпм прпфесијпм, тп је кап кад рпдитељ 
треба да издвпји дете. Ја не гпвприм пну решеницу: 
„Улпге су мпја деца.“ Има неких кпје су ти ближе, 
кап щтп је за мене тп бип Щантић. Пн је ппета, 
пнакп близак мпјпј дущи, некакп сам оега разумеп. 
Прпстп, знап сам и пдакле му извире тај стих кпји је 
написап, стих кпји сви знамп, не мислим на један, 
негп вище тих оегпвих дивних песама. Билп је 
интересантних слушајева кад сам играп неке улпге 
кпје су ме прпстп прпвпцирале. Кппале су пну 
тамну страну мпг бића, кпју тек треба да сазнащ. 
Велишанственп је щтп ти пдлутащ, пдещ али се увек 
враћащ, у тпме је шар глуме. Инаше, да није такп, тп 
би била лудашка прпфесија, тп би билп за Ф 
пдељеое. С пбзирпм да није такп, негп је 
испитивашки дух у питаоу, кпликп си радпзнап 
тпликп ти је занимљив свет. 

ЕХП: Увек пдгпварате на питаоа нпвинара, 
ппстпје мнпги интервјуи где сте пптпунп смирени и 
сталпжени. Да ли ппстпји некп питаое кпје бисте 
желели да Вам некп пд нпвинара ппстави? 

Б. Л.: Нпвинари знају бпље щта питају, пни 
ппсматрају ствари сппља. А ја изнутра мислим да 
шпвек не мпже да дâ неки интервју кпјим је 
пптпунп задпвпљан. Тп је немпгуће. Тп би билп кап 
кад би некп хтеп да једнпм мпјпм улпгпм пбјасни 
цеп мпј прпфесипнални живпт. Тп није ташнп, ја сам 
све те улпге. 

Магдалена Петрпвић IV4 
Анђела Аврампвић I4 

Никпла Дељанин I4  
Сандра Ђурић I4  

 

Накпн представе, шланпви Нпвинарске секције Средое щкпле у 
Брусу имали су прилику да ппставе некпликп питаоа глумцу 
Браниславу Лешићу.  
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Полно преносиве болести 
које се јављају у највећем броју 
јесу сида (ХИВ вирус), хепатитис 
Б, сифилис, гонореја, херпес, 
ХПВ, хламидиоза, шуга и многе 
друге. 

Сида или ХИВ вирус јесте 
вирус који напада систем, 
односно ЦД4 лимфоците имуног 
система. На тај начин он слаби 
имуни систем људског 
организма и омогућава другим 
микроорганизмима да нападну 
организам. Угрожени су и 
поједини органи као што су 
срце, бубрези и мозак. Преноси 
се путем полних односа и крви. 

 

Хепатитис Б је инфекција 
која се најчешће преноси 
полним односима или може бити 
наследна. Напада јетру и у 95% 
случајева је потпуно излечива. 
Дуже постојање ове инфекције у 
организму може довести до 
озбиљнијег оштећења јетре. 

Сифилис је стечена или 
конгенитална полно преносива 
инфекција. Проузрокује је 
бактерија спирохета. Преноси се 
директним контактом са 
зараженом особом, као и 
полним контактом. Може се 
пренети и са мајке на дете. Не 
може се пренети преко физичког 
контакта као што је додир. 
Проузрокује отворене ране на 
свим деловима тела, као и 
многе друге здравствене 
проблеме  

Гонореја, трипер или капавац 
је болест која се преноси 
полним контактом. Уколико се 
не лечи, изазива стерилитет и 
код мушкараца и код жена, и 
слепило код новорођенчади чије 
су мајке заражене. Може 
захватити и задње црево, 
слузокожу уста, режњачу ока и 
урогенитални тракт. Запуштена 
боласт прелази у хроничну. 

 

Болести зависности јесу 
наркоманија, алкохолизам, 
зависност од интернета, 
зависност од никотина и многих 
других. Све болести зависности 
почињу као експериментисање и 
испробавање нових ствари са 
којима особа није имала 

прилике да се среће Болестима . 

зависности нарочито су 
подложни тинејџери, односно 
средњошколци и адолесценти. У 
овом периоду живота јавља се 
нетрпељивост према ауторитету 
и често жеља да се уради све 
супротно од онога што 
родитељи саветују. Такође и 
друштво веома утиче на ове 
врсте болести. 

Највећа опасност код болести 
зависности јесте та што је 
зависник уопште није свестан. 
Он постаје опасан не само по 
себе, већ и по своју околину. 

 

 Код употребе алкохола и 
психоактивних супстанци 
посебно су изражена негативна 
понашања као што су изузетно 
појачана нервоза, 
нетрпељивост, раздражљивост, 
расејаност, агресивност. 
Неретке појаве су и губитак 
памћења али и озбиљни 
здравствени проблеми чији је 
исход у великом броју смрт. 

 

Често се дешава да се са 
зависности од алкохола „пређе“ 
на зависност од дроге, прво од 
такозваних лакших а потом и 
тежих које разарају организам. 
Цигарете се замењују 
марихуаном. Зависници се врло 
лако могу пребацити са једне на 
другу зависност и углавном 
њихова зависност почиње из 
личног незадовољства, али није 
ретко да онда уводе и читаво 
своје друштво у тај опасни свет. 

 

Ана Шпвић II1 

Бплести данащоице су мнпгпбрпјне и оима су ппдлпжни сви узрасти, па и средопщкплци. Пвп 
дпба у живптима младих је за оих саме вепма збуоујуће. Јавља им се жеља за прпбаоем нпвих 

ствари и бпрбпм прптив аутпритета, али и пгрпмна жеља за пажопм пд стране друщтва. Све пвп су 
узрпци мнпгих бплести зависнпсти, кпје су у пвпм дпбу најшещће, али и пплнп пренпсивих бплести. 
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Неки психолози то називају ефектом 
перцепције, а неки веровањем. Изузетно је 
заступљен у медицини и свим врстама 
лечења, неки га називају и „величанствени 
плацебо“, јер је заступљен у медицини и 
ефикасан у 80% случајева, нарочито у 
деловању антидепресива.  

Потребу за истраживањем 
овог ефекта покренула су 
запажања, америчког лекара и 
утицајне личности за развој 
медицинске етике, који је током 
Другог светског рата открио да 
се болови повређених војника 
могу одстранити давањем 
инјекција физиолошког раствора 
уместо морфијума, али под 
условом да они не знају за ову 
превару. Позната психоматика је 
заступљена скоро код свих 
болести где се наглашава 
телесна и психолошка 
међузависност и где се услед 
неравнотеже психолошког стања код особе 
јављају и болести самог организма. Ово је 
још један доказ природног закона који се 
другачије назива ЗАКОН ВЕРЕ. Чак се и у 

Библији нагглашава – БИЋЕ ТИ ПО ВЕРИ 
ТВОЈОј. Чињеница да је истражено само 20% 
људског органа покретача – односно мозга – 
нам говори да уколико би психологија на бази 
квантне физике узнапредовала и дошла до 
нових и иновативних открића заснованих на 
законима природе, не би било потребе за 

медциниом уопште, јер човек 
има способност самоизлечења. 

 Тај квантни универзум, та 
квантна машина састављена од 
неколико милиона нервних 
ћелија има –  још увек 
неистражену – величанствену 
моћ исцељења, моћ 
регенерације, и моћ постизања 
највишег потенцијала у животу 
појединца као и моћ достизања 
најдалекосежнијих граница што 
се придодаје и велико 
способности наше подсвести, 
која 80% утиче на нас, наше 
навике, наше изборе – сам 

живот. Све је у глави. 

 

Нина Раичевић III1 

       

  

 

  

Када пацијент оздрави узимајући таблете без лековитих састојака, 
медицина то дефинише као плацебо ефекат. 
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Анастасија Миљпјкпвић III2 
 

 

Бруска публика је била 
дивна, и ваљда се пд 

малена навикла да гаји 
љубав према коизи и 

према неким културним 
збиваоима, и тп се види 
на задпвпљству вас кпји 

дпђете.  

(Љиљана Благпјевић, 
глумица) 

Ја сам увек бип нештп кап 
црна пвца, ппвучем људе 
да ппбегну са часа па пнда 
награбусим. Јесте, бежали 

смп.  

(Вуду Пппај, певач) 

Бип сам у Брусу више пута. 
Тада сам среп неке људе 

за кпје мпгу рећи да су ми 
данас и пријатељи. 

(Дпбрица Ерић, песник) 

Ми свирамп нашу прганску 
верзију рпкенрпла. 

Гаражни рпк, ритам и блуз, 
панк-рпк, хард-рпк. Све 
пнп штп нам лепп стпји. 
(Цане, Партибрејкерс) 

Не знам ни датум, ни време, ни 
местп када су настали сви ти 
текстпви и стихпви, сачувап 

сам их пд забправа на неким 
картпнима, салветама. Тп је 
нештп штп извире из чпвека 
самп пп себи, свакп пд нас тп 

уме и мпже! 

 (Ђуле, Ван Гпг) 

Немам узпр. У ствари 
лажем, ја сам узпр сам 

себи. Пвакп леппг и 
успещнпг гледам себе и 
схватам да ми узпр није 

пптребан. 

 (Никпла Ђуришкп, глумац) 

Акп нищта другп, упищещ 
ли глуму, сигурнп ћещ се 

љубити. 

 (Впјин Ћеткпвић, глумац) 

Ппстпји самп један савет у 
живпту – све щтп радищ, 

ради из срца и вепма 
ппщтенп. И тп је једини 

нашин да, пнп, акп нещтп 
урадищ да тп буде права 

ствар. 

 (Саоа Илић, Балканика) 

И људи самп треба да 
ппдигну свпј лишни 
интегритет и малп 

дпстпјанства, и да не мисле 
да је све прппалп и да је 

све лпще.  

(Маркп Миливпјевић, Круг, 
ЕКВ) 

Пбразујте се. Нагпвприте 
рпдитеље да направе 

пластеник, акп немају, и 
узгајају прганску храну. 
Ушите се тплеранцији и 
ппщтпваоу супрптнпг 

мищљеоа. Размищљајте 
слпбпднп! 

 (Рамбп Амадеус)) 

Нека твпја глава буде самп 
твпја брига! Не дај да јпј 

гпвпре, нека сама пткрије! 
(Гиле, Електришни пргазам) 

Не пдустајте пд свпјих 
идеја, ни у кпм слушају. 

Некп мпра да призна пнп 
щтп радите. 

 (Ивана, Негатив) 

 

Треба знати и тп да лпщ 
ушеник није и лпщ шпвек. 

(Милен Кнежевић, 
прпфеспр истприје) 

Ја нађем кпмпрпмис са 
свакпм генерацијпм и 
нисам имала тещких 

ситуација. 

 (Зприца Видпјевић, 
прпфеспр францускпг 

језика) 

ЕХП видим кап гласилп кпје 
ће бити драгпценп искуствп 
за неке будуће генерације, 
а у кпјпј мери зависиће пд 

вас. 

 (Весна Маринкпвић, 
директпр щкпле) 
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Шланпви Рецитатпрске секције Средое щкпле у 

Брусу и пдељеоа I2  и III4  пбележили су у хплу щкпле 29. 

пктпбра 2018. гпдине Месец коиге и Међунарпдни дан 

щкплских библиптекара (26. пктпбар). Ппред 

презентације, припремили су и некпликп панпа међу 

кпјима су се нащли један п Вуку Стефанпвићу Карачићу, 

један п Алекси Щантићу, један п  пмиљеним писцима и 

коижевним делима заппслених у щкпли, али и један 

панп са пдгпвприма на питаое защтп је коига бпља пд 

мпбилнпг телефпна. Акп не са свим, слпжићете се бар са 

пар пдгпвпра на тп питаое. 

 

 Шпвек кпји има библиптеку и врт, не треба му нищта вище. (Цицерпн) 
 Пстати равнпдущан према коизи,  

знаши лакпмисленп псирпмащити свпј живпт.   (Ивп Андрић) 
 Три дана немпј шитати коиге и  

твпје ће реши изгубити леппту.     (Кинеска ппслпвица) 
 Рај сам пдувек замищљап кап свпјеврсну библиптеку.  (Хпрхе Луис Бпрхес) 
 Нема коиге а да у опј не мпже нищта дпбрп да се нађе.  (Сервантес) 
 Коиге су хладни, али ппуздани пријатељи.   (Спкрат) 
 Дпбри пријатељи, дпбре коиге и шиста савест:  

тп је идеалан живпт.      (Марк Твен) 
 Гете је некпм приликпм рекап: „Пн је дпсадан шпвек.  

Да је коига, ја га не бих шитап.     (Чејмс Брајс) 

 Коига је врт кпји нпсищ у чепу!     (старпкинеска ппслпвица) 
 Коига и цар имају стращну мпћ. Цар умире.   (кинеска ппслпвица)  

Уна Стефанпвић I4  
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Укпликп желите себе да пкружите дпбрим стварима из кпјих мпжете дпста да наушите и сппзнате 

сами себе крпз искуства других у свету дигиталне ревплуције, пнда вам филмпви представљају прави 
избпр. Тп су првенственп филмпви преппрушени за пне кпји желе да раде на себи. Разни жанрпви су 
у питаоу – пд дпкументарца прекп наушне фантастике дп кпмедија: 

 

Joy – Инспирисан истинитпм пришпм, пвај филм дпнпси приказ емптивнпг, 
живптнпг путпваоа жене кпја је шврстп пдлушнп у намери да на пкупу пдржи 
ексцентришну, дисфункципналну ппрпдицу – упркпс свим, наизглед 
непремпстивим, разликама. Впђена властитпм генијалнпщћу и жељпм за 
пствареоем живптнпг сна, пна успева у свпјим намерама и ппстаје псниваш 
царства вреднпг милипне дплара, трансфпрмищући тиме властити живпт, али и 
живпте шланпва оене ппрпдице. 

Pursuit of happiness – Радоа пвпг филма је смещтена у Сан Францискп 1980. 
Ппрпдица Гарднер је у тещкпј финансијскпј ситуацији и једва спаја крај са крајем. 
Немпћна да ппднесе стрес кпји нпси свакпдневна бпрба за ппстанак, мајка се 
слама и напущта мужа Криса и петпгпдищоег сина Кристпфера да се сналазе 
сами. Крису не препстаје нищта другп сем да прпнађе бпље плаћен ппсап, а за тп 
време пристаје да ушествује у прпграму успещне брпкерске фирме, са надпм да ће 
му тп дпнети сигуран и дпбрп плаћени ппсап. Међутим, за тп време пн пстаје без 
прихпда, рашуни се гпмилају... Без дпвпљнп нпвца да плате стан, Крис са синпм 
заврщава на улици, а нпћи прпвпде у склпнищтима за бескућнике, аутпбуским 
станицама и јавним тпалетима. Иакп је ситуација гптпвп безизлазна, љубав према 
сину ппмпћи ће Крису у пствариваоу пнпга за шим је тежип. 

 

 

Dr. Strange – Стивен је угледни неурпхирург, један пд најбпљих, врхунских 
струшоака, али прилишан егписта. Без ппщтпваоа према кплегама и раду других. 
Није га претеранп брига за друге, па ни за људе кпје спащава. Важнији му је 
саврщен рекпрд успещних слушајева. Успех, али и слава су пнп щтп га јединп 
интересује. Складнп размищљаоу, такав му је и живпт, а пн је један пд пних на 
виспкпј нпзи, щтп укљушује скуппцени стан, аутп, гардерпбу... Једне вешери, 
идући ка јпщ једнпм скупу где ће свпјим гпвпрпм задивити све присутне свпјим 
успехпм, губи кпнтрплу и слеће у прпвалију. Сапбраћајну несрећу преживљава, 
али са катастрпфалним ппследицама. У тпј несрећи губи свпју мпћ, тј. сппспбнпст 
да пперище, јер руке су му ппвређене без наде за ппправак. Стивен ће накпн 
тпга дати све щтп има, тражећи нашин да ппврати свпју мпћ. Тај пут ће га на крају 
дпвести Катманду. А тамп ће прпнаћи нещтп у щта никад није верпвап, нити 
жели да верује, али ту лежи једини спас... 

The Miracle Worker – Филм награђен Емијем – приша је п једнпј пд 
најдраматишнијих судбина у првпј пплпвини нащег века – п слеппј и глувпнемпј 
девпјшици, Хелен Келер, кпјпј је ппжртвпвана и креативна ушитељица Ани Суливан 
ппмпгла да изађе из тамнпг света пптпуне кпмуникацијске изплације. 

 

 

 

Jobs – Филм је заснпван на живпту Стива Чпбса. 
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Magic Beyond Words – Приша п Ј.К.Рплинг и тпме какп је дпщла дп тплике славе, 
ппзната пп шувенпм Хари Пптеру.  Љубав према писаоу и непдустајаое пд свпјих 
амбиција ју је дпвелп дп неверпватне славе. 

 

 

 

Collateral Beauty – Када успещнпг оујпрщкпг маркетинщкпг струшоака задеси 
велика трагедија, пн се у пптпунпсти ппвлаши из свпг дптадащоег живпта, а 
оегпве кплеге смищљају план какп да се супши са тугпм кпју псећа. 

 

Yes Man – Америшка филмска кпмедија снимљена 2008. у режији Пејтпна Реда. 
Заплет је инспирисан истпименпм хумпристишкп-мемпарскпм коигпм британскпг 
писца Данија Велса. Филм, у кпме је прптагпнисту тумашип Чин Кареј, дпживеп је 
млаке критике, али кпмерцијални успех. 

 

 

 

The Founder – Приша прати Рејк Крпка, тргпвашкпг путника кпји ппкущава да 
прпда нпви мулти-миксер за милкщејк. Иакп је крпз свпју каријеру бип прилишнп 
успещан прпдавајући разне ствари, а тиме и пбезбедип пристпјан живпт и кућу 
за себе и супругу, пвај миксер му задаје мнпгп прпблема. Нудећи исти пбилази 
све мпгуће рестпране брзе хране и, ппред нажалпст неуспещне прпдаје, 
уппзнаје се са свим манама Драјв-ин рестпрана, шекаоа пп сат на свпју 
ппручбину, кпја шестп на крају буде ппгрещна. Такп једнпг дана дпбија 
ппручбину за щест миксера из малпг рестпрана из Сан Бернандина, 
Калифпрнија. Вище негп заинтригиран седа у кпла и впзи се прекп шитаве земље 
дп Калифпрније. Такп стаје пред рестпран брзе хране. Велики редпви људи, 
услуга за тридесет секунди, а све се кпнзумира из једнпкраткпг папирнпг 
пакпваоа. Била је тп љубав на први ппглед. Љубав кпја ће ппвести Рејка на 
авантуру оегпвпг живпта, ствараое истприје и једнпг пд највећих ланаца 
рестпрана брзе хране на свету, McDonalds. 

1. Conversation with God – Снимљена према међунарпднпм бестселеру 
Нила Дпналда Вплща, пвп је драматишна приша п шпвеку кпји накпн 
несреће ппстане инвалид, ускпрп бескућник. Бесан и разпшаран, 
написап је писмп Бпгу са пдређеним питаоима и разгпвпр 
заппшиое. Без пбзира на резплуцију филма и сам напредак 
технплпгије, снага живе реши је и даље у преднпсти. Бестселер, 
трилпгија коига Разгпвпри са Бпгпм, представља коигу кпју ће 
шитати генерације и генерације, представља сажет кпнцепт 
преплетен живптним тајнама, прирпдним закпнима, закпнима вере, 
безуслпвне љубави, бпжанскпг ппстпјаоа, бпжје дихптпмије и 
радпсти. Коига кпја пружа нпве инфпрмације сваким ппнпвним 
шитаоем, пружа нпве нивпе свести и сазнаоа. 

 

Сваки од ових филмова има своју упечатљиву причу, сваки пружа посебну поруку и свако ко их 

одгледа може се сматрати богатијим. Љубав покреће свет, а успех у животу сразмеран је вери у успех. 

Усудите се. Уживајте!  
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Питајте слободно, 
Питајте о разочарењу што те исцеди толико 
да заборавиш осећати било шта, 
Питајте ме о срећи што кроз задњи осмех лажни 
на тло пада као сагубљен новчић. 
Ал не питајте зашто пишем о чаролијама љубави 
Жеља ми је речима грлити, 
а ви пљујете ми рукопис. 
Заробили сте ме сузама 
ви, што зими проклињете море, 
а лети међу таласима дишете 
бадава вам; 
предају не познајем. 
Све док један од нас истиче белу 
та ваша црна бар вуче на сиву. 
 
И грешим, вуче ме провалија 
падам у амбис. 
Ал прати ме ветар, 
онај што затвара и онај што отвара прозоре. 
Обоје сам; сви смерови 
Обоје сам и волим што јесам 
што мир, што лудило. 
Некад дисала сам тихо да вам не смета, 
сад то чиним толико гласно да хватате мој ритам. 
Ал кад отпухнете зло у зрак, врати вам се 
следећим налетом тог истог ветра. 
Зато задржите руже, само на љубав моја радост 
нек мирише 
и на оне ноћи с именом, звезде с презименом. 
Могу дати себе, на друге права немам. 
Снага мисли кажу, а не знају колико сам слаба. 
Наивна кажу, а не знају колико сам јака. 
И бацајте ме, гурните ме у јаму! 
ал ви не знате да семе сам и игла уз сламу. 

Ваше зло ме тера на добро, јер што је црње више 
ми се светли. 
Ја ћу сад, а кажу прерано, 
мада мени таман. 
Таман да срцем као кистом цртам по тами, 
а светло на том платну ми боја. 
Таман да снагу множим сада када је губим. 
Таман.. 
Растопила ме киша и сад сам део неба, 
јер ја вам дођем као јесем; 
осмех ми искрен, а очи ми тужне, тело ми 
премало за делић ове душе. 
Дахом дирам, сузама примакнем 
тишину свирам; дишем и живим. 
А вас.. Ваc боли што не болујем вечно, 
али ја ето, љубав говорим течно. 
Улили се моји прсти у њене, 
њене поре сад су моје. 
Стопиле се кости, вене, 
наспрам моћи и великодушности њене. 
Најгласнија ствар на свету њена је тишина, 
најнежнијe, крваво оружје давнина. 
Кад долази из кута што дише, 
нема тих црта од слова што могу болети више. 
 
Ти имаш пуне руке, а џепове празне, 
радује те смех подваљен успоменама, 
па се стидиш, 
а кад мушкарац због жене плаче, 
једино у таквима храброст и видиш. 
Направила си од мене непобедиво лето, 
јер мени се не да бити санта леда, 
мени се смеје, радост ме греје. 
 
Ти већ знаш да о теби пишем, 
увек о мени све си знала. 
Хвала што дозвољаваш да дишем 
и на свему што си дала. 
Љубави... 
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Кища. Пна је увек била симбпл драматишнпсти и јаких 
псећаоа. Мени је тп увек билп малп глупп. Какп би 
требалп да шујещ дирљиву изјаву љубави свпг мпмка из 
снпва, када лије кища кап из кабла? И бащ те сузе са 
небеса су ме дпвеле у пвu, крајое депресивну, 
ситуацију. Мпје име је Талиа Хoвел, и ја се кријем пд 
пве временске неппгпде исппд прпдужетка лимeнпг 
крпва неке прпдавнишице. Кап да ме је срећа 
напустила, данас пд свих дана нисам ппнела кищпбран. 
Наслпнивщи се на зарђалу гвпздену греду кпја држи 
мпј климави заклпн, дајем себи тренутак да прпушим 
прпдавницу. Зидпви су некда били лепе бпје 
трещоинпг цвета, али су пшитп видели бпље дане. 

Упрљани су земљпм кап да је некп иgрап фудбал на оима, заједнп са неким сумоивим мрљaма бпје 
рђе. Једва шекам да престане кища, кп зна щта се ту десилп. Мали прпзпри су испљувани мущицама и 
другим гадпстима, са видљивим слпјем пращине. Дрвена врата изгледају старп, оихпва бела фарба је 
ппшела да се љущти и пуца кап да хпће да се удаљи пд оих, а квака је стара и слпмљена скпрп наппла, 
кап да је прппатила дпста у свпје време. Један ппстер, сав жут пд старпсти ми каже да је у близини 
пдржаван некакав рпк кпнcерт пре пет гпдина. Краткп се упитах да ли пн зна какп су настале пне мрље. 
Најежена и уплащена хватам щта је псталп пд браве, и ппкущавам да птвприм врата. Наравнп, нису се 
птвприла, али псећам се кап да је нещтп унутра шекалп тренутак када ћу да прпбам да уђем. Тресем се и 
хпћу из дубине дуще да се пкренем и ппбегнем пд ствпреоа кпје ме шека иза пвих врата. Шујем лак 
щапат, и не мпгу ниједну реш да разумем, псим мпг имена. Занемела сам пд ужаса, и у свпм уму 
врищтим да престанем, да се удаљим. Али упркпс свему, мпја рука ппет пкреће кваку, и врата се пплакп 
птварају. Плаш ми стеже груди, и лаганим кпракпм улазим, кап да имам ппвпдац пкп врата. Свака ћелија 
у мпм телу се најежила шим сам ущла. Све је ппгрещнп и изпблишенп. Врата се пщтрп затварају. Ппкрет 
ппдиже пблак пращине. Загущљивп је, вруће и ппгрещнп. Не желим да наставим даље, хпћу да истршим 
пдавде, да ппбегнем пд пшију кпје ми уливају пвплики страх у срце. Гущим се, плашем и врищтим, али 
мпје телп наставља дубље. Пбузима ме псећај бзенадежнпсти, знам да сам шудпвищту већ ппд зубима. 
„Не налазищ се негде где ће твпј рпд шути твпј плаш“. Пни су испред мене, два црвена пка у кпјима бих 
мпгла да се изгубим. Кап ппследое капи славскпг вина у крхкпј шащи. Пве реши су изгпреле рупу на мпм 
пптиљку, и нећу им такп лакп верпвати. Прпстпр пкп оих се кривуда и меоа, дпк лебде ка мени – 
мпжда из ппщтпваоа, или из страха. Тппли, бледи прсти ме щтипају за пбраз. Пни се кезе. „Убудуће 
бисмп ти предлпжили да не пстављащ свпје име где гпд стигнещ“. Смеще се кап машак кпји је зграбип 
канаринца. „Има мнпгп мпћи у имену“. Пбјащоавају ми, кап да ми тепају: „Мпћи п кпјима мала 
смртница пппут тебе не мпже ни да саоа“. Пни ме лаганп впде у таму, и ја их пратим без реши. Прати 
нас сабласна тищина, и щум нешега неппзнатпг пд кпјег се јежим. Пни ме заустављају наглп, и пкрећу се 
да ме виде. Те велике гримизне пши ми не пришају нищта. „Твпј живпт вище никада неће бити твпј“. 
Заппшиоу; „Ја сам гпсппдар, и ти, Талиа Хпвел, младунше шпвека, мпј си рпб“. Мпје име је изгпвпренп 
пщтрп, кап са биша. „Иди, Талиа“. Заппведају, и ппнпвп губим кпнтрплу над спбпм, сада сам у свпјпј 
спби и пвп вам пищем у нади да ћу некакп разумети у щта сам се увалила.  
 

                                                                                                 Анђела Миљкпвић II2 
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Тамо на небу бљешти се запад 
одлази дан на починак за брда, 
чека плави пашњак 
да месец истера звездана крда. 
Румени се небо над далеким светом, 
злати се месец небеским сводом, 
пливам и ја са звезадним јатом 
дивно плавом небеском водом. 
Долази вече са очима воденим 
твоја зелена младоаст буја у зраку 
коса боје месеца, 
залазак сунца са уснама руменим, 
Ти, једина светлост у мом мраку. 
Свака звезда пружа кракове своје, 
златни месец дарује светлост мом 
сну, 
Звезде милују лице моје, 
Заустављају се у души дубоко доле 
на дну. 
А то си ти 
звезде те носе са собом високо, 
месец те повлачи са звезданим 
крдима 
за тобом жуди сетно око, 
остајем сам јер сунце излази над 
брдима. 
Сваког ме јутра буди из сна. 
Долази ми на лице стварност и зора, 
сунчеви зраци пробијају се до ока 
а образ, окупан ноћи, брише ми јутро 
са прозора. 

 
Теодора Јездић IV1 

 
Дан за данпм, сат за сатпм, сваким кпракпм и удисајем, 

трептајем и пружаоем руке некпме, жељни смп љубави. Да ли пна 
мпже да нестане или самп уплащенп загрли кплена у ћпщку у кпји смп 
је сатерали, па ћути, уплащена да акп пп кп зна кпји пут ппкуща да нас 
ппдсети да тражимп некпг, ппет ће раоена грубим рукама нащих 
ппнпса, нащих тврдпглавих глава и нащих страхпва. Ја сам ту да вас 
разумем и све ми је пптпунп јаснп, јер слущајте ме сада дпбрп, а и 
запищите... Ви никада нећете дпстићи пнп щтп смп имали нас двпје. 

Никада нећете имати пнп щтп је куцалп у нама. Желећете да 
вам срца гпре у пламену наще љубави, али безуспещнп. Јер нас двпје 
смп имали наще разлпге. Имали смп наще снпве и надаоа, нащу 
ванвременску ппвезанпст кпја ће вама пстати неппзната. Недеље су 
биле ппсебне. Живеп сам за тп. Какп безбрижнп спаващ на мпм 
рамену. Какп се губим у твпјим зеницама, упијам твпј мирис и ту 
леппту кпја ти теше венама. Загрљајем те везујем за себе и гледам 
какп сппкпјнп спаващ. Недељпм сам се ппсебнп заљубљивап у тебе. И 
сваки пут када бих ппмислип да не мпжещ бити дивнија, самп ми се 
насмещищ и ја забправим да дищем. Ппсебнп сам вплеп тп мпје малп 
шудп и шувап. Шувап пнакп старински. Кап вредан стари дукат. 
Гпдинама пазип дпк у мпм срцу свакпг дана све вище расте оена 
вреднпст. 

Ах, щтета... Стварнп вас сажаљевам щтп пвакву пришу нећете 
дпживети за живпта. Шак и сада када је нема, псећам оенп присуствп. 
Имам је на делић секунде када затвприм пши. Пна ме је гледала на 
нашин на какав је сваки мущкарац желеп да буде гледан. Нашин на 
кпји ме је вплела превазилази и надмащује сва коижевна дела. Јер 
таква љубав се не пписује. Знате ли щта је ту најлепще? Нема јпј краја. 
Пна и заправп не знамп ни щта је крај. Ускпрп ппшиое нащ ппшетак. 
Шека ме гпре и ппсматра кап некада, јер самп ја разумем тај ппглед 
кап щтп смп самп пна и ја разумели пну нпћ у децембру. Пнај снег 
кпји нас недпдирује пд врелине нащих дуща. На свакп твпје „умпрна 
сам“ имап сам спреман загрљај у кпјем мпжещ да саоащ. Да прпспещ 
свпју кпсу пп мпјим крилима и шинищ најсрећнијим шпвекпм. Видите 
ли да нас ни смрт не раставља? Бащ супрптнп, спаја нас вище негп 
икад, јер никад не хпдащ сам. Нащи кпраци су једнп. Пдувек је била 
мпја бпља пплпвина кпја не зна за забправ. Шак и сада шујем оен глас 
кпји ме дпзива и шека на нащпј клупи кпја шува нащу пришу. Најлепща 
је када плаше, када игра без разлпга, шита, ћути и мисли, када је 
раоива, када је расплаше филм. Када јпј лице нащминка безбрпј брига 
и сећаоа или бескрајна срећа. Видите и сами – најлепща је уз мене. 

И затп јпј јавите. Јавите јпј да је наща песма на репертпару 
пткакп је нема. Да сам у неким луткама тражип пнп щтп сам нащап у 
опј, али безуспещнп. Да јпщ једнп пиће никад није превище. Да је и 
даље шекам у нащем граду и да ме целп прпклетп небп ппдсећа на оу.  

Вама преппрушујем да се не надате, јер тп... тп разумемп нас 
двпје. Нас двпје никада нисмп имали крај. 
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Драги впјнише, бприщ ли се? Ппсматращ ли нас са небеских висина? Има ли ппнпса у твпјим пшима 
дпк гледащ птачбину кпју си бащ ти пдбранип? Птачбину кпја збпг тебе цвета у најлепщим бпјама. Твпју 
птачбину, Србине! Твпј дан и твпје рпднп пгоищте, бранипше рпда нащега! 

Шујещ ли, храбри впјнише, 
мајку какп плаше? Видищ ли сузе 
кпје мпле за дущу твпју? Видищ ли 
децу кпја данас живе збпг тебе и 
псмехе на лицима свпга рпда, кпји 
теби клишу и теби се мпле? За 
наще бпље данас ти си дап шасни 
живпт. Тамп где си прплип крв, 
сада бујају пптпци најшистијих 
впда. Сада теку нпве наде и нпви 
наращтаји. Тамп где си пставип 
кпсти, сада певају неке нпве 
птице. Ту су и пне беке куће, ппред 
друма пкп кпјих, кап најлепще 
пдиве, цветају трещое, щљиве и 

јабуке. Пепеп мртвих ствприп је мпју птачбину. Опј не треба замерити, имала је тещкп детиоствп. Кп је 
натерап да сунце да јеца и ветар да прпклиое? Кп је натерап земљу да птвпри утрпбу? Какп некп мпже 
пдузети некпме сунце, небп и затвприти га у таму? Зар нису шуле ђавплпве слуге да се ми мали 
плащимп мрака и да нам тада срце куца брже? Пни су хтели кпрпв, али никлп је црвенп цвеће. Хтели су 
мук и тищину, али у свакпм грумену земље се шују пткуцаји малпг и великпг срца.  

Хтели су да нам пбуку лудашке кпщуље, да нас притвпре и пвекпвеше на смрт. Хтели су срца да нам 
впде, али великп је шудп српскп срце и тврдп у вери. Не би се примилп у оихпвим грудима, не би 
издалп земљу свпју. Теби су шитали лектире п тиранима, а нама данас Библију п пслпбпђенима. Коиге, 
записи и песме сведпше нам п твпјпј бпрби у кпју си храбра срца кренуп. Шаснп је умрети за птачбину, 
јпщ бпље живети за оу! Злпнамерници нам дадпще црну и дугу смрт, а ти нам је претвпри у нпви 
живпт, у наще нпвп прплеће и ппшетак. 

Живищ, впјнише! Живищ, јунаше мпга рпда! Ти и твпја впјска нам пружисте пвакву будућнпст. 
Пружисте нам псећај сигурнпсти. Светла и шиста пбраза и ппдигнутих глава ми сада щетамп земљпм кпју 
си ти ствприп. Твпја је заслуга и твпја заклетва ппстаје и наща, јер ми смп мали, али је велики живпт у 
нама. У нама и у оима кпји су ппнпс наще птачбине, наще Србије! 

 
Нина Раичевић III1 
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Знпј ми цури низ браду, гледам какп та кап пада и ппкущава да угаси врелу пращину. Пкплп су деца и шује 
се велика граја, сунце залази а щипке тек ппшиоу да се хладе. 

Налазим се у парку пуном вежбача, док ми у кадар улази један тркач. Уморан  и мокар, неко би рекао гази и 

табана ко зна који километар, ја бих рекао седамдесети, тј. седамдесету годину живота. Стар и по мало оронуо, са 

неуредном косом. Био сам импресиониран. Зашто трчи, могао би да оде кући, отвори  лименку пива, седне у 

фотељу, гледа добро пласирану робу и смеје се туђим глупостима. И много је других замена и ствари које воде 

комфору, али он бира тежи пут. А шта је сваки дан, ако не низ сукоба између правог пута и лаког пута, десет 

хиљада врискова расутих свуда као делте реке, испред тебе сваки обећавајући пут најмањег отпора. А ствар је у 

томе да ти идеш узводно. 

Био сам импресипниран не само тиме шта ради упркос својим годинама, него његовом вољом. Вољом да не 

буде исти, да се не нађе у гомили празних папира и хартија, где сваки следећи све више личи на претходни, у 

хрпи копија, тј. истих. Импресиониран сам његовом одлуком да окрене леђа ономе што је удобно и сигурно, што 

би неко назвао здрав разум. Да из дана у дан напредује и не дозволи годинама да га прегазе, јер године су само 

број. Бројка која у нашој глави само ствара илузију немоћи, увек спремни као одред за стрељање, спремни да те 

скину са неба. 

Иако споља стар, изморен, мршав, неко би закључио да личи на изгладнелу газелу. Он је лав на пољу 

препуном лавова, који лове исти недостижни тен, очајнички гладни са мишљењем: „Победа је једина ствар која 

ће те одржати у животу”.  

Иван Радманпвић III1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

КАД ПШИ ГПВПРЕ 
 
Немпј да ми кажещ нити једну реш 
Знам щта мислищ, 
Видим већ 
Ум кпристи, али не гпвпри 
Свака слика у пшима се ствпри. 
 
Ппглед не мпже да те пбмане, 
Самп ћути и гледај са стране 
Видећещ истину у највећпј тищини, 
У мукпј нпћи и живптнпј пращини. 
 
Једнпм када реши ппшну да те гуще, 
Усне не ппмерај да тајац не рущи, 
Знај да све је пдавнп решенп, 
Ипак су пши пгледалп дуще. 
 

Тепдпра Миленкпвић III1 

МЛАДА ГПЈКПВИЦА 
 
Не смеј им се такп и не зпви их, мила мпја 
разидали су све и са кп зна шијих страна дпнели камен 
и реши вище није, у оихпвпм вриску нема музике, нема 
благпслпва 
  
не инати ми се, 
знащ да ћу пвакп искежен пд радпсти мајшине ципеле 
да ти пбујем 
и пустим те, такп мпкру и бращоаву, да хпдащ пп 
дешијим снпвима 
  
какп си ми далека, мила мпја 
са кплена свет изгледа другашије и 
оихпве реши су велике дпк се сащаптавају, издајице 
стптине руку палп ми је пп плећима и 
ппдижу ме пни щтп ти у дпјке гледају 
  
не храбри ме и не терај, 
и куда ћу кад нема куће где ћу јести хлеб, 
кад немам куће где ћу занпћити 
  
и сећај се увек, мила мпја 
кплике сам куле палип да би се ти, дпк гпла из реке 
излазищ, угрејала 
 

Љубища Красић, прпфеспр српскпг језика и 
коижевнпсти 
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Отргнута душа тражи уточиште. 

Раскриљена, распопамљена, луда 

своју зубљу дозива, 

чезне, 

мирише. 
 

Језди небеским плаветнилом, 

Недолет-поље јој тесно 

а тело круто. 

Како да је смирим? Како да је себи 

вратим? 
 

Како, кад ни сама више не знам 

чему стреми, коме жури, 

кога ишчекује,  

чију Судбину призива? 
 

Уморно тело у грчу последњег напора 

пружа руке ка њој... 

Узалуд 

свака нада. 
 

Увек је за корак 

Бржа, 

Увек за трен 

недостижна.      
 

Весна Маринковић, 

 професор српског језика и 

књижевности 
 

Милан Миликић II3 

Љубица Станкпвић III2 
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