Латинска летња школа

Карловачка гимназија и овог лета уз подршку Филолошке гимназије у Београду, Филозофског
факултета Универзитета у Београду и Института за антику и класично наслеђе други пут за редом
реализује пројекат Латинске летње школе — Collegium Carolivicanum у Сремским Карловцима од
16. до 23. aвгуста, 2019.

Међународни догађај од изузетне важности
за очување културног наслеђа, као и
истрајавање да се класични језици одрже као
предмет изучавања, неговања и усавршавања у
образовним институцијама свих нивоа, окупио
је овог лета тридесет учесника из Србије,
Чешке, Бугарске, Русије и Хрватске.

Полазници, међу којима су гимназијалци из
Ваљева, Пожаревца, Београда, Новог Сада и
Сремских
Карловаца,
потом
студенти
класичних наука Филозофског факултета
Универзитета у Београду, студенти Факултета
за класичну и модерну филологију из Софије,
као
и
наставници
класичних
језика
Карловачке, Филолошке, Пожаревачке и Војне
гимназије током трајања програма похађали су
наставу латинског и класичног грчког на
латинском језику.
Овогодишњи предавачи Латинске летње
школе били су докторанди Јиржи Чепелак из
Прага, Вукашин Миљковић из Београда,
Димитар Драгнев из Софије, Наталиа
Самохвалова, професор из Москве и проф. др
Војин Недељковић из Београда.
Настава се одвијала
у Карловачкој
гимназији, док су полазници били смештени у
Еколошком центру Радуловачки, где су се

након целодневне наставе у вечерњим сатима
одржавале позоришне и музичке активности.
Током осмодневног наставног програма
полазници, подељени у две групе — maiores et
minores, на латинском и грчком језику читали
су и интерпретирали
Овидија, Тукидида,
Цицерона, старозаветну „Књигу постања“ са
освртом на грчку Септуагинту, као и
Хијеронимов, Кастелионов и Пањинијев
превод Библије на латински језик.
Програм летње школе као и прошле године
подразумевао је
посету
Лапидарију и
археолошком локалитету Царске палате у
Сирмијуму, где су се полазници сусрели са
античким наслеђем Сремске Митровице и
подробније се позабавили читањем
и
тумачењем латинских натписа, али за разлику
од прошлогодишњег искуства, овај пут су се
натписи тумачили на латинском језику!
Полазници школе, већ знатно вештији у
разумевању и употреби латинског језика
током читавог трајања летње школе, ову
велику промену дочекали су прилично
неосетно и са великим задовољством,
примећујући сопствени напредак у знању и
могућностима, које оно отвара и пружа.
Несвакидашњи призор забележен камерама
читаоци Бранка могу погледати и на
званичном Инстаграм и Фејсбук профилу
Каровачке гимназије, уколико већ нису.
Причати на латинском оставља без даха
подједнако све генерације, које се стицању
овакве вештине подвргавају, а млађима пружа
осећај да је школа и даље место које може
окупити врсне зналце, жељне да вољнима
пруже највредније, али на нов, несвакидашњи
и у најмањој мери “ школски”, “књишки”, као
већ превазиђени начин учења. Карловачка
гимназија је у овом пољу, оснивања латинске
летње школе, прве такве у Србији и региону,
стала у ред са европским и светским
настојањима очувања и преношења античке и
средњовековне, европске и светске, културне и
цивилизацијске баштине новом добу, којем
очигледно чак ни латински говорници не
недостају.
На завршној свечаности Латинске летње
школе талентованим и вредним ђацима била
је велика и част да аудиторијуму научено и

прикажу у Свечаној сали Карловачке
гимназије.
Осим певања, свирања и глуме, којима су се
гимназијалци и студенти заједно са својим
наставницима бавили током ванаставних
активности у вечерњим сатима, полазници су
на свечаности имали прилику да покажу и
резултате свог рада у оквиру саме наставе и
приближе публици природу уложеног напора
да се на латинском и грчком не само учи и
говори, већ и пева, глуми и пише.
Свечаност је отпочела песмом на грчком
језику „Сикилов епитаф“, што је, важно је
наглaсити, најстарији сачувани нотни запис.
Уследиле су песме сценске кантате „Carmina
Burana“ – Fas et nefas ambulant, Bacche, bene
venies и уводна песма у литургијску драму
„Ludus Danielis“ у хорском извођењу, док је
средњовековну песму „Stella spendens“ у соло
извођењу отпевала Милица Јанковић, студент
класичних наука, а уз пратњу флаутисткиње и
ученице
трећег
разреда
Математичке
гимназије у Београду, Милене Недељковић.
Неки од задатака млађе групе током
осмодневне наставе били су управо писање
бајки и басни на основу цртежа и слика.
Тако је матурант Треће београдске
гимназије, Дуња Жарковић, на латинском
написла Басну о гаврану, зецу и јежу, ученица
првог разреда Пожаревачке гимназије, Ана

Грујић, публици је представила свој приказ
басне „Патка и кокошка“, док је ученица другог
разреда Ваљевске гимназије на латинском
написала бајку „Златокоса и три медведа“.
Студент прве године класичних наука,
Алекса Кривошија, представио је публици
превод приче о праведноме Ракоку из
Елијанових „Приповести“ са латинског на
грчки, чиме се исцрпно бавила старија група
полазника Латинске летње школе током
наставе грчког језика.
И ове године на завршној свечаности имали
смо прилику да погледамо представу насталу
током трајања Латинске летње школе, а овај
пут био је то одломак из Плаутове комедије
„Хвалисави војник“. Завидним глумачким
талентом и свакако изврсним знањем и
окретношћу у употреби латинског језика ову
представу зналачки су одиграле ученице
трећег разреда Филолошке гимназије у
Београду,
Теодора
Гардовић,
Малина
Петровић, Марија Николић и ученица првог
разреда Пожаревачке гимназије, Милица Гаић.
Завршну свечаност на којој су полазници
приказали резултате свог осмодневног
боравка у Сремским Карловцима припремили
су студенткиња класичних наука, Милица
Јанковић и проф. др. Горан Видовић са
Филозофског факултета Универзитета у
Београду.

Јелена Рудовић

Карловачка у Пожаревачкој гимназији на латинском викенду
Последњег викенда у септембру имали смо
прилику да присуствујемо Латинском викенду у
Пожаревцу (Wincendium), који се одржао у
Пожаревачкој гимназији.
Домаћини су нас дочекали срдачно, раширених
руку и са осмесима на лицу. Програм је започет
одласком у музеј, где је професор Војин Недељковић
одржао предавање о Римљанима у Виминацијуму и
животу римског легионара, а потом заједно са
домаћинима и гостима преводио и тумачио натписе
и надгробне споменике са латинског, што је заправо
био и најкориснији део тог несвакидашњег
програма. Потом смо у Пожаревачкој гимназији
учествовали у квизу и присуствовали предавању
професора Вукашина Миљковића на латинском
језику. Испрва се чинило тешким и неразумљивим,
али што смо се више укључивали, све смо боље
разумевали латински говор и били спремнији да на
латинском комуницирамо.
Следећег дана посетили смо и Виминацијум, где
су нас дочекале рукавице, лопате, канте, као и
закопане таблице на којима су биле исписане
клетве. Након вишеминутног откопавања и
проналажења таблица, свака група је превела своју

таблицу уз помоћ професорке Пожаревачке
гимназије, Јоване Раденковић. То је уједно био и

најзанимљивији део програма. Али поред свог тог
стеченог знања и искуства, најлепши и
најузбудљивији део јесу пријатељства и познанства
која смо стекли са домаћинима и осталим гостима.

Николина Ђенадија

#Јајои Кусама

Tоком недавног истраживачког пројекта у Јапану, који ми је омогућила организација ЕУ Јапан
Фест из Токија и Фодација Нови Сад 2021, љубазношћу Музеја Јајои Kусаме, посетила сам најновију
поставку радова тренутно најпопуларније јапанске уметнице под називом: ”Овде, још једна ноћ
удаљена билионима светлосних година: вечна бесконачност”.

Бројни хештагови на Интернету са именом
Јајои Кусаме (Yayoi Kusama, 1929) упућују на
уметницу са екстравагантним перикама, у
одећи са мотивима сопствених дела − омиљени
декор за селфи инстаграм генерације, али ко је
заправо Јајои Kусама, широј јавности
најпознатија по тачкицама, бескрајној соби са
огледалима и инсталацији жуте бундеве са
црним туфнама? Уметница која сопствене
психичке проблеме транспонује у скулптуре,
инсталације, слике, перформансе, филм, моду,
литературу и фотографију засноване на
концептуалној
уметничкој
пракси,
феминистичком, минималистичком концепту
и уметности апстрактног експресионизма.
Новински извори наводе како је мотиви
тачака и мрежа опседају још од детињства,
будући да у десетој години почиње да слика,
након што доживи визуелно-акустичне
халуцинације које ће наставити да је прате;
како
1948.
године,
после
студија
традиционалног јапанског сликарства у Kјоту
одлази у Њујорк где постаје актер авангардне
уметничке сцене 50-их и 60-их година
прошлог века; помињу се њени хипихепенинзи, протести против рата у Вијетнаму
те како је од арт-брута доспела на топ-листу
најскупљих савремених уметница на свету;
како је 1993, на Венецијанском бијеналу,
зидове
Јапанског
павиљона
прекрила
огледалима и испунила га скулптурама у
облику бундеве; да је 2014. проглашена
најпопуларнијом уметницом на свету; како је
стилизовала Џорџа Kлунија за едиторијал
магазина W, те да је њена слика ”Бело број 28”
из циклуса ”Бескрајне мреже” из 1960. године у
аукцијској кући Kристи продата за више од 7
милиона долара.
Но, иако сам доста тога читала о Kусами,
први пут сам један њен рад видела тек прошле
године, током уметничке резиденције у Kварту
музеја у Бечу – ”Сребрну хаљину” изложену у
МУМОK-у. Управо је то дело, као и моје
пропитивање ”Женског дискурса у уметности”,
био разлог зашто сам пожелела да посетим
Музеј Јајои Kусаме, којим руководи Фондација
која у називу носи њено име. Музеј
специфичне минималистичке архитектуре,
отворен је првог октобра, 2017, у токијској

четврти Шинђуку. Актуелна поставка садржи
дела у којима се очитава ауторкина
фасцинација бесконачћу, коришћење огледала,
светлосних ефеката. На изложби се налазе
њени рани, њујоршки радови из серије
”Бесконачне мреже”, али и новији као што је
светлосна инсталација ”Степенице за небо”
(2019) или слике ”Обожавање бескрајног
простора” и ”Зауставимо рат” настале током
последњих година, као и ”Бундева” (2015) од
нерђајућег челика с бојама које алудирају на
свемир.

На сајту Музеја се могу пронаћи све потребне
информације у вези са музејском поставком уз
напомену да се карте за Музеј морају купити
данима унапред и то искључиво онлајн. Време
боравка у музеју је ограничено на 90 минута, а
фотографисање је
дозвољено
само
у
одређеним деловима Музеја.

*Текст је претходно објављен у београдском
дневном листу Данас.

Љиљана Малетин Војводић

Фонд „Иван Радоњић”

Милана Терзић, ученица IV2 разреда Карловачке гимназије, овогодишња је
добитница књижевне награде за кратку причу фонда "Иван Радоњић". Њена кратка
прича "Нигде, ништа" добила је највише гласова жирија. За првонаграђену причу Милана
је добила диплому, уметничку фигурину „Пинго”, графику, коју поклања Академија
уметности у Новом Саду, и комплет књига новосадског „Прометеја”. Другу награду
освојила је Невена Цвијановић, ученица IV1 разреда, за причу „Стокхолмски синдром”, а
трећу Наташа Међеши ученица IV5 разреда Карловчке гимназије за причу „Од чега је
саздано време?”. Добитницима друге и треће награде припашће комплети књига. Награда
„Иван Радоњић”, која се ове године додељује двадесет и девети пут, установљена ја са
жељом да се трајно сачува успомена на једног од најбољих ученика – матураната
Карловачке гимназије, који је трагично преминуо 1991. За награду, иначе конкуришу
равноправно сви ученици завршног разреда Карловачке гимназије.

Нигде, ништа
„Пушиш?”
„Не.”
Рекла сам му ово са цигаром у устима.
"Кунем ти се да сам понела упаљач. Тако је
јебено хладно. Не осетим ни своје јагодице,
ни да ли ми је упаљач у џепу."
„То није добро за тебе.”
„Не, није.”
Сео је поред мене и заћутао. Понудила сам
му цигару. Одмахнуо је главом. Добар
дечко. Неко попут мене никада не би имао
тако
лепо
испеглане
панталоне.
Панталоне, е... Ко још носи панталоне?
Боље да и ја ућутим. Хоће ли рећи нешто?
Требало би онда ја да кажем нешто. Али
шта? О, мој Боже, ово је тако чудно.
Нимало ми се не свиђа. Не могу ни да
умрем како ваља. Мислим да ћу нешто
рећи.
„Па онда, ко ће од нас двоје да умре
вечерас?”
Ма, вау, баш ми је увод добар. Свака част.
Не гледа ме. Могао би барем да ме погледа
кад смо већ ту.
„Маца појела језик? Питам те нешто. Мама
ће се наљутити ако заборавиш на манире.”
На ово се крајње кисело насмејао. Ма не
каже се кисело, али ту близу нека реч.
"Јел' то предосећам неки сарказам овде?
Фино."
„Нећу, ако она не заборави на мене.”
Опа, ево га. Проблеми у породици. Мама и
тата превише раде или су неки зависници

и запоставили су га. Јадан мали дечак у
савршеним панталонама. Нешто попут
тога желим да кажем, зар не? Хајде, бре,
само ћу рећи то, то је добра глума. Можда
се окрене и оде ако га довољно
изнервирам.
"Види ме драга, светица сам."
„Да ли често заборави на тебе?”
"Ја сам дебил. Као, комплет."
Полако, полако, диже поглед ка мени. Није
збуњен. Није ни увређен ни ганут ни
узнемирен.
"Па шта си онда?"
„Не бих знао. Није ни битно.”
„Значи, ниси овде зато што су маман и
папан заборавили на свог дечачића?”
„Не. Мислим, капирам да јесу, али нисам
зато овде.”
„Нисам сигурна да разумем.”
„То је јер нема шта да се разуме.”
О, знам тај осећај. Нема овде шта да се
разуме, јер овде и нема ничега. Али како
он то зна? Да између мене и њега и ове
реке вечерас нема ама баш ничега.
„Да сам хтела да слушам филозофирање,
отишла бих сутра на час.”
„Кад оно, ево те овде.”
„Јел' ја то осетим сарказам или ми се
учинило да имаш карактер?”
Насмејао се и погледао доле ка реци. Леп
је. Јако, јако леп. Јако лепе очи. Гледам сад
и чини ми се да су комплетно црне. Добро

је. Да је дошао са очима попут твојих, не
бих ја и даље овде седела. А можда ни он.
„Свестан си да само једно може да се убије
вечерас, зар не?”
„Зашто?”
„Пре свега, зато што не желим да с тобом
делим насловну страну дневних новина. А
и као, глупо ми да те некако пустим да
умреш.”
„А опет ми не би дала да ја тебе спречим.”
Има поенту. Не свиђа ми се ово нимало.
„Фер, али нећу да умрем као нека Јулија
неком тамо налицканом Ромеу. Ја вечерас
умирем, а ти не, и то је то. Ко први мосту
за скакање, њему мост.”
„Технички, овде сам дуже од тебе. Шетам
се по овом мосту горе-доле цео дан. Видео
сам те кад си дошла.”
„Језиво, али ок.”
“Језиво, али то ти је. Ако ти ишта значи, ја
ћу свакако да умрем вечерас, тако да
пропада ти насловница.”
Нагиње се напред и испод – сад без спрдње
– сакоа извлачи – поново без спрдње –
пиштољ. Ау, овај се намерачио на ову смрт.
А ја сам мислила да се мени жури. Гледам
га и гледам, црне очи и црн пиштољ. Шта
ли, побогу, мисли.
„А, дај, то није фер. Како да ја, мала
скромна припадница ниже радничке
класе, надмашим то? Капитализам ми је и
смрт одузео.”
„Не, капитализам ти је одузео све изборе.”
„Понављам, отишла бих на час.”
Иако сам давно изгубила машту и вољу,
нешто малено у мени се копрцало, што је
хтело да зна све. Тај малени атом мене је
волео свет и желео да га спозна и знао
језик цвећа и волео тебе. И тај део сада
жели да држи тај пиштољ, јер и на
моменат бих поново да осетим да има
нечега испод слојева љуштуре коју зовем
ја. Сад да ме питаш, не знам како је то
наслутио, али ми га је пружио. Узела сам га
у руке, полако и помало трапаво – јер,
понављам, толико је јебено хладно. Да
могу сачекала бих пролеће да умрем. Али,
елем, не могу ни ја добити све што желим.
Нисам добила ништа што сам желела. Сад
не желим ништа.

"Мислим да ти нећеш умрети вечерас.”
„А откуд ти то, лепото?”
„Имаш нешто што те гура напред. Негде у
твом уму. Сам твој ум.”
Гласно сам се насмејала и вратила му
пиштољ.
„Ех, лепи мој Аристотеле, мене више
ништа не гура напред. Бар не већ неко
време.”
„Лажеш.”
„Извини?”
„Лажеш. Нешто је у теби живо, али све око
тебе је мртво и зато мислиш да је једино
логично да и ти умреш.”
„А ти мислиш да то није логично?”
„Ја не мислим ништа. И зато ћу ноћас ја да
умрем.”
Седим и не верујем. Не, што је најгоре,
верујем му. Не мислити, желети, видети
осетити ништа. Вероватно најгори део
целе ове елегије.
„Ако хоћеш да се такмичимо у томе ко има
мање осећања, оно, можемо.”
„И ти ћеш изгубити. И даље ћеш желети
да умреш, тако да нема смисла.”
„Бесмисао није наш непријатељ.”
„Не, није.”
Гледала сам га неко време. Да ли воли? Да
ли је волео? Да ли је заборавио или је
проблем баш то што се свега сећа? Волела
бих да се не сећам баш свега. Волела бих да
те се ни не сећам.
„Хајдемо на кафу.”
Није ме ни погледао, али видим да се
насмејао.
„Зашто?”
„Да је попијемо.”
„А, после?”
„После ништа.”
Дала сам му пар секунди. Још један од оних
смешака који као да говоре да зна много
више од мене тренутно.
"Јако ми се не свиђа то, лепото."
Заденуо је пиштољ назад за појас док сам
ја устајала. Отресла сам фармерице и
коначно нашла упаљач. Запалила сам
цигару. Док смо одлазили нисмо причали
ни о чему. За нама није остало ништа.
Милана Терзић

Од чега је саздано време?
Шта се деси када умремо, питала се једна
жена из племена Азилијен. Све њихове
бараке
и тумулу порушило је племе
Бурбуру. Немилосрдно су убили њихову
децу и њихове поглавице. Ако су сви били
мртви, није било разлога да њу оставе,
знала је то, али знала је и да у стомаку
носи нови живот, један цео нови
универзум. Једина њена нада да ће је
припадник Бурбуруа поштедети. Он је
стајао над њом са упереним копљем по
средини њеног тела, и док га је гледала
бледим очима, изразито плавим, као да је
осетио нешто што до тад никад није схватио је, у кратком тренутку, величину и
вредност једног људског живота. Али
Бурбуру није било знано по племенитости,
штавише, њихова највећа моћ је била
суровост и застрашивање и због тога је
човек у секунди прекинуо један живот.
Малог дечака је мајка љуљала на
љуљашци толико дуго да је изгледало као
вечност. Није престајала јер је волела да
види широк осмех на његовом лицу. Дечак
се забављао, кад би га мајка заљуљала, као

да је летео до универзума и назад до
земље. Сваки пут кад би у лету испружио
ноге, љуљашка би се нагнула и могао је да
види небо плаво као његове очи. Дечак је
био пресрећан и као да је осетио нешто
што до тад никада није – пуноћу живота у
тренутку.
Али тај дечак не постоји, никада није ни
постојао. Његова мајка га никада није
родила, његов деда никада није био у рату,
а стари рођак никада није био писар на
двору. Његова ћерка, која је тек требало да
буде рођена, никада се неће родити и
никада неће проначи лек за рак зато што
је једног дана у праисторији, када је члан
племена Бурбуру одлучио да трудну жену
осуди на смрт, са њом ишчезао један ланац
постојања,
низ
живота
и
много
универзума.

''Прошлост представља материјал од
којег је саздано време.''
Наташа Међеши

Стокхолмски синдром

Болница
је,
за
мене,
одувек
представљала једно чудно, али свето
место. Многи би рекли да су болнички
зидови застрашујући, да је њихова белина
синоним за тугу и бол, а мени су баш ти
зидови уливали осећај сигурности.
Шетала сам ходником и гледала све те
напаћене људе, уморних лица, како се
непрестано моле да њихови ближњи
оздраве. Моле се, плачу, па преклињу Бога
и људе, па тако у круг. Болница је за мене
била црква, место где се Божје име
изговара много више него у самој светој
грађевини…
Шетајући,
начула
сам
разговор
осамнаестогодишње девојке и њеног
лекара: „Реците мојим родитељима да се
врло добро сећам свега. Реците им да
нисам заборавила тренутак када ме је Он
отео и одвојио од детињства. Реците им да
и даље памтим тренутак када ме је први
пут натерао да скинем своју одећу и

додиривао моје невине дечје тело. Сећам
се када је својим снажним, прљавим
рукама правио модрице по мојој кожи.
Међутим, баш се ове модрице, за коју ме
питате, не сећам. Можда сам је задобила
онда када сам родила прво дете. Био је то
тежак порођај, али Он је све време био уз
мене. Кажите им да не брину, јер ме је Он
волео. Волео ме је свих једанаест година
мог заточеништва. Понекад ми је чак
допуштао да изађем из болничког
подрума и видим те прелепе беле зидове.
Ето, колико ме је волео! Тукао ме је зато
што је желео да ме припреми на
гротескност спољашњег света, који,
захваљујући њему, никада нисам ни
упознала. Ви ту љубав никада нећете и не
можете разумети”.
У том тренутку, девојка је истргнула
инјекцију из сестрине руке и забила је у
своју вратну артерију.

„Била сам са њим цео свој живот, не
можете ми забранити да будем и сада.”
Када је лекар прогласио асистолију и
време смрти, у двадесет часова и тридесет
два минута, само сам наставила шетњу
дугачким, узаним ходником.

„Ја сам већ одавно сахрањена у својој
цркви, међу белим болничким зидовима.
Сада је само и моје тело напустило овај
свет.”

Невена Цвијановић

Фотографија из фото- путописа Теодоре Гвозденац
КАРЛОВАЧКИ ЂАЦИ
УЧЕСТВОВАЛИ НА 27. НОВОСАДСКОМ МАРАТОНУ

Деветнаест ученика Карловачке гимназије учествовало је у
недељу, 13.10. на
овогодишњем маратону у Новом Саду.
Војин Рудовић, успешни кајакаш и атлетичар, је са 18 година био најмлађи учесник
маратона у мушкој конкуренцији на 42 км. Трку је завршио са временом од 4 сата и 54 секунди:
„Последњих 7 км су били прави изазов, умор је почео да ме стиже и мишићи у ногама су почели да
се грче. Због оваквих тренутака се исплати исцрпни тренинг. Проћи кроз циљ је на овој трци
велики успех, задовољан сам својим резултатом“, изјавио је Рудовић.
У трци 10,5 км представљали су нас Алекса Чешља, Јелена Дугоњић и Мирјана Дугоњић.
Наших 15 ђака учествовало је и на трци за средњошколце од 1.000 метара. На овогодишњем
такмичењу наступило је више од 1.000 тркача из 17 држава. Одржана је и традиционална трка
корњача, заштитни знак новосадског маратона.
Далибор Жалица

Фонд „Филип Француски”

На 13. конкурсу за кратку причу Фонда „Филип Француски”, Карловачке гимназије и ИК „Весели
четвртак” за најбоље приче на тему „Злочин из праисторије” жири је донео следећу одлуку: ПРВА
награда припада Ивани Савељев, ученици III разреда Техничке школе у Бечеју (шифрa:
LaRespuesta); ДРУГУ награду равноправно деле: Ксенија Мудри, ученица I разреда Гимназије
„Јован Јовановић Змај” у Новом Саду (шифра: Dobby is free), Лазар Видаковић, ученик III разреда
Техничке школе „Павле Савић” у Новом Саду (шифра: Knzuo 28,8) и Мила Агнер, ученица I разреда
Карловачке гимназије у Сремским Карловцима (шифра: 120703).
ПРВА награда
Иванa Савељев, ученица III разреда Техничке школе у Бечеју

ЗЛОЧИН ИЗ ПРАИСТОРИЈЕ

– „Не опстају најјачи припадници једне врсте,
нити најинтелигентнији, него они који се
најбоље прилагођавају променама.” Шта је
Чарлс Дарвин овим хтео рећи? – упитао је
археолог Брендон Кинг своје ученике.
Брендон Кинг је педесетогодишњи Британац
који је цео живот посветио археологији. Радио
је самостално, али је морао да престане због
своје болести, астме. Са тридесет година
постао је професор на факултету у Бостону.
Схвативши да нико од његових ученика не зна
одговор, уздахнуо је, поздравио их и отишао.
Упутио се ка полицијској станици где ради
његова сестра. Назвала га је тог јутра и рекла
му када заврши са послом дође у станицу.
Сестра га је дочекала узбуђена и испричала му
огромну вест. Млади археолози ископали су
нешто у Африци. Објаснила му је како су
пронашли скелетон савременог човека, у
времену када се тек појавио први усправни
човек, Homo habilis. Рекла му је да су кости
старе 2,4 милиона година. Брендон је пристао
да прегледа скелетон и тиме је заинтересовано
испунио своје поподне.
На путу до куће срео је непознатог
бескућника који му је дао стари сат и рекао да
ће га тај сат вратити у време Homo habilisa и да
ће тако сазнати истину о појави скелетона
савременог човека. Саслушао га је, иако није
веровао у путовање кроз време. Бескућник му
је дао сат и објаснио правила.
– Не смеш да будеш више од два сата у
прошлости. Не дирај ништа, јер ако било шта
промениш тамо, утицај ће се осетити по целом
свету, и нико не сме да зна за тебе.
Брендон је бескућника гледао збуњено, али
је климнуо главом, притиснуо дугме на сату и
следеће што је видео био је афрички пејзаж. Са
неверицом је гледао око себе. Стојао је испред
велике, мрачне пећине. Сат времена тражио је

по пећини тело савременог човека, али
безуспешно. Вратио се назад у будућност
делимично разочарано. Иако је обећао
бескућнику
да
неће
дирати
ништа,
радозналост је преовладала и узео је камен са
знаковима. Мислио је: „Мали камен не може
променити будућност”, и понео га је са собом.
Када се вратио, бескућника више није било.
Погледао је људе у његовом времену и ништа
му није било јасно. Славили су. Људи су носили
плакате на којима је писало: „Коначно је крај!”
Пришао је једном дечаку и питао га која је
година. Дечак је одговорио:
– 2019.
Брендон је био још више збуњен. Упитао је
истог дечака шта људи славе.
– Крај Другог светског рата, наравно! –
одговорио је дечак.
– То је немогуће! Други светски рат се
завршио пре 74 године.
Брендон потом приђе старијој госпођи.
– Госпођо, смем ли Вас нешто питати?
Жена је климнула главом.
– Шта се десило пре 74 година? – упита он.
– То је тако прецизно питање, господине! –
рече она изненађено и размисли. – Пре 74
година је било уједињење Немачке.
Није ништа рекао. Био је превише збуњен.
Мислио је: „Да ли је могуће да је овај камен све
променио?”
– Рекао сам да не узимаш ништа. – рекао је
бескућник појавивши се иза њега.
– Да ли сам ја крив за ово?
– Када си понео тај камен из праисторије,
зауставио си човекову еволуцију на пар
година. Направио си временски колапс. Биле су
потребне године да се створи још један такав
камен. То је једна врста цртежа која је помогла
еволуцији човека. Због тога, сви догађаји су

померени и зато се сада рат завршио, а не
1945. Мораш се вратити у прошлост!
– Да вратим ово?
Човек му се насмешио. Објаснио му је да то
не функционише тако. Мора се вратити како
би себе спречио да узме тај камен. Видеће
самог себе како га узима и да би га спречио,
мора га убити. Археолог је био шокиран, али
мора исправити своју грешку. Вратио се у
прошлост и убио свог двојника. Када се поново
вратио у своје време, све је било поправљено.
Бескућник га је чекао са смешком.
– Да ли сада схваташ? – упита он.

Археолог климну главом. Пореметио је
временску линију, али је своју грешку
исправио и успут је схватио да је човек којег су
млади археолози пронашли у Африци заправо
он сâм. Убио је себе у прошлости и тело је
остало тамо све до данас. Цело поподне је
гледао у своје кости.
Једна ствар му је остала нејасна. Ко је тај
бескућник?
Шифра: LaRespuesta

ДРУГА награда
Ксенија Мудри, ученица I разреда Гимназије „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду

НЕИСПУЊЕНА ОБЕЋАЊА

Одлучила је да проба и напише кратку причу
за тај конкурс.
Као и свако дете 21. века, узела је свој
мобилни телефон и легла на кревет. Укључила
је интернет и уписала у претраживач речи:
„први злочин у историји”. Први текст је био о
проналаску скелета у пећини у Шпанији.
Археолози стално налазе доказе живота и рада
људи у праисторији, али ово је било скроз
другачије. Сада кажу да су повреде на лобањи
једног од нађених скелета највероватније
задате неким тупим предметом. Угао под
којим су те повреде направљене и
претпоставка да нису срасле у току живота тог
човека показују да је то прво убиство о коме
постоји материјални траг. И то од пре 430.000
година, у доба плеистоцена. Неко је неког
другог већ тада убио. Можда није ни знао да ће
га тим ударцима убити. Можда је тај убијени
био нападач и неко други га је убио. И поред
свега, ништа не може да оправда убиство,
никакав разлог није довољно добар да некоме
одузмеш живот.
„Не, није то то”, одмахнула је главом. „То
треба да буде прича, са радњом, ликовима
дијалогом. Ако бих писала о овоме, то би било
пре препричавање археолошког извештаја.”
„Употреби машту”, говорио је неки глас
изнутра. „Али свет је потпуно логичан и јасан”,
побунила се. Свет су чињенице. Машта само
искривљује стварност. „Ја нећу да живим у
свету који не постоји и да будем разочарана
зато што оно што сам замислила нисам
остварила. Колико сам само људи видела да су

били несрећни целог свог живота јер су
замислили и желели више него што су реално
могли да остваре... Не зависи увек све од
мене....” Усправила се на кревету и села у
турски сед. Тако је боље размишљала.
„Не, ово није та прича коју треба да
испричам.” Хтела је нешто друго да укуца у
претраживач, али онда се сетила. Каин је убио
Авеља – братоубиство због љубоморе и
зависти. Да ли је то злочин? Да ли је постојао
иједан други случај братоубиства пре
Каиновог убиства, да ли су имали казну
уопште за тако нешто? И може ли иједна казна
да доведе у равнотежу свет након злочина? И
постоји ли злочин када нема казне?
Онда, ту је и изгнанство Адама и Еве из Раја.
Прекршили су закон и зато су били прогнани
из Раја. „Али, чекај, какав је био закон? Живети
у заблуди и не знати истину? И шта је истина и
како ико може тачно знати докле да нешто
истражује и када дође до истине?” Дрво
сазнања било је забрањено Првим људима.
Значи ли то да су кажњени јер су хтели да знају
више?
Гумица којом је везала косу ју је јако стезала.
Скинула је гумицу и почела је да уврће косу и
везује је у велику, чупаву пунђу.
Онда је схватила. Неиспуњена обећања.
Земља као планета дата нам је да живимо на
њој и да напредујемо и растемо са њом.
Неколико пута нас је опомињала да не радимо
добро свој посао и не испуњавамо обећање које
смо јој дали.

Добили смо ватру да бисмо се огрејали и
боље спремали храну а опет је данас неки
користе да чине зло, пожаре и убиства.
Добили смо изворе воде, које смо загадили
отпацима и савременим технологијама.
Датo нам је оруђе за лакшу обраду дрвета и
других материјала, а ми га користимо
као оружје.
Добили смо ваздух, и биљке као неисцрпну
фабрику за прераду ваздуха, а ми га
загађујемо издувним гасовима, технологијом
и уништавањем истих тих биљака.
Дато нам је човечанство као заједница, да
растемо као велика породица, а опет смо

стално у ратовима, бомбардовањима и
уништавању.
Добили смо технологију, а опет је користимо
да другоме чинимо зло уместо да је користимо
за учење.
Свака ствар, сваки напредак у историји
човечанства дат нам је са добром намером, а
ми смо све погрешно урадили...
„То ће бити тема тог састава. О доброј
намери и неиспуњеним обећањима Земљи и
себи самима. То је злочин који ми људи
чинимо, од почетка свог постојања, још од
праисторије. Никако да научимо. Никако.”
ШИФРА: Dobby is free

ДРУГА награда
Лазар Видаковић, ученик III разреда Техничке школе „Павле Савић” у Новом Саду

ЗЛОЧИН ИЗ ПРАИСТОРИЈЕ

– Како ти је прошао дан? Хоћеш да ручаш?
– Брзо. Брзо је прошао. Нећу, знаш да желим
мало да скинем овај стомак...
Тако је било скоро сваког дана. Никада није
ручао код куће, Она није лепо кувала. Сваког
дана је након посла прво одлазио у ресторан,
па тек онда кући. Она је то знала, и нудила га је
ручком чисто ради реда. Ни питање о послу
није било неопходно. Трудио се да јој што
мање прича о томе. Када би и поменула Његов
посао, одговарао би јој кратко и једнозвучно.
Што се Ње тиче, Он је за ових шест година
брака променио два посла, а тренутно ради у
компанији која снима ТВ рекламе. Што се Њега
тиче, било је важно да му Она верује, а
веровала му је.
Пробудио га је фиксни телефон. „Ко још зове
на фиксни у овом веку и у овим ситним
сатима?” – промрмља срдито кроз зубе, али
ипак тихо да не пробуди жену. Узе телефон,
скочи из кревета и сиђе у дневну собу. Како су
му се очи навикле на мрак, могао је да разазна
ко зове. На малом зеленом екрану црним
бројевима се оцртавало -8645-.
– Хало.
Са друге стране није било одговора, али
знајући Њих, не би било добро ако би
прекинуо везу.
– Чему могу да захвалим на овом позиву? –
покушао је поново.
– Погледао си вести? – продоран женски глас
с друге стране у потпуности га је разбудио.

– Нисам. Ко још гледа вести у три ујутро?
– Пронађени су остаци предмета КНП/204.
Твоји остаци.
– М-молим? Немогуће... то је било пре
тринаест година.
– Тачно, давно прошло време, али у овом
послу предмет никад не застарева. Среди то.
– Н-наравно, одмах сутра.
Прекинула је везу и све је опет утонуло у
тишину. Пришао је зиду и загледао се у
породичну слику. Са слике га је гледало
четворо малих маслинастих очију, и смешило
му се двоје усана. Тек тад схвати колико је
лоше ово што је управо сазнао. Није смео да
погреши, баш због та два прелепа бића, о
којима је најчешће мајка бринула, а која су сада
спавала на спрату. Попевши се горе, завирио је
у њихове собе пре него што је поново легао. У
мислима му је био предмет КНП204 пре него
што је поново заспао.
Четири дана је прошло. Комшије су се чудиле
што их не виђају, чак ни девојчице. Телефони
су непрестано звонили. На вратима је увек
неко куцао. Поштанско сандуче је већ било
препуно. По кући се почео хватати танак слој
прашине. У ваздуху се могао осетити устајали
мирис затвореног простора. Докази о предмету
КНП/204 били су склоњени, а у канцеларији
жене са продорним гласом појавио се нови
предмет.
ШИФРА: Knzuo 28,8

ДРУГА награда
Мила Aгнер, ученица I разреда Карловачке гимназије у Сремским Карловцима

ЗЛОЧИН ИЗ ПРАИСТОРИЈЕ

Људи су се већ увелико окупљали у свечаној
просторији. Испуњава је непрекидан жамор.
Били су спремни да наредних пола сата,
посвете своју пажњу градоначелнику који је
спремао говор, обнављајући га безброј пута. Он
зауставља сваки покрет тела и као магнетом
привучен излази пред људе. Покушава да
започне говор али прво прелази погледом
преко сале и пребројава људе да би се смирио.
Захваљује се свима који су дошли, иако су сви
присутни били законом обавезени да
присуствују. Започиње са темом и труди се да
обухвати оно што народ жели да чује, али
данас се то неће десити јер се неки закони
морају променити.
Онај који то већ зна је научник Фосилије који
седи међу првим редовима, не дајући овом
догађају велики значај. Знао је да ће у једном
тренутку морати да се деси нешто слично
овоме.
Фосилије је обучен у црну кошуљу коју је
уклопио са црним панталонама и црним
лакованим ципелама. Црвена машна на врату
истиче се јарком бојом. Коса му је већ одавно
седа.
Микрофоном одзвања градоначелников
уплашен глас. Саопштава да се закон мења од
тог тренутка и да такав остаје довека.
Научнику је јасно да та реченица служи да би
га унервозила, али он не придаје томе значај.
Званично
објављује
забрану
употребе
машинерије за пут кроз време. Људи се буне
јер већина подржава научни напредак
Фосилија. Сви одједном заћуте. Говор се
наставља са чињеницом да су неки људи били
повређени па и заувек изгубљени у другој
димензији, остављени тамо да се сналазе како
знају и умеју. Они су пали у заборав међу
члановима своје породице и тамо и остају. Због
тога, пресудан закон данас мења ситуацију
која може да се погорша наставком употребе
ове машине. Власт не жели да залази у то како
се ово тачно догодило, као што вешто скрива и
све остале ствари које би им можда нарушиле
углед који гланцају годинама и сада је већ у
пуном сјају, обећавајући људима наду и остале
недостижне ствари.
Изумитељ ове катастрофе, спорим кораком
упућује мисли ка плану растављања ове
машине која се и даље налази под његовом

влашћу. Фосилије се враћа у свој скучен стан.
Ту се осећа најсигурније. Затвара се у зачаран
круг својих мисли, не знајући када ће опет из
њих изаћи, у очају леже на кауч и заспи. Буди
се и доноси одлуку да деактивира справу.
Шрафцигер незадовољно забада у шраф и
покреће машину и следећег тренутка пролази
кроз портал и доспева у праисторију.
Прекршио је закон путовањем кроз време и све
што измени у природи Влада ће да сматра
злочином. Сада стоји на истом месту као и пре
пет минута али двадесет три милиона година
раније. Вратиће се исто како је и дошао чим
реши проблем са утиснутим дугметом
машинерије. Удара справу о стену и из ње
испада цедуљица која садржи радиоактивни
флуид. Разбија се, течност се разлива. Ставља
руке на чело и затвара очи. Прекида га
пећински човек који као да ругањем умаче
прст у флуид. Научник нема прибор за
поправку машине а не може ни да се врати по
њих јер је сломио посуду са флуидом. Како је
пећински човек побегао, он је изгубио свест.
Буди се сутра ујутру међу биљем које никада
није видео. Вероватно се скотрљао у сну и
наставио да спава. Додирује љубичасти цвет и
осети опекотину. Долази до великог, празног
простора и ту прави склониште од грања.
Затим почне да теше два камена један о други
и крећу да лете варнице. Успева да запали
грану и креће у шуму. Проналази цвет попут
беле раде, чије се стаклене латице поигравају
са одразом ватре која дивља на врху гране
осветљавајући простор. Он их бере док хода
повијен, и пуни руку комадима стакла
пребројавајући их. Заустави се схватајући да је
сакупио све елементе за стварање новог
флуида. Жели што пре да се врати, упркос
чаробној природи, њему сада треба лично
његов кревет, да га подсети на удобност,
замота га ћебетом у дубок и чудесан сан који
ће вероватно бити продукт ове авантуре.
Сутра се враћа у Скупштину и препричава
путовање. У првом реду седи писац и бележи и
уз његову дозволу објављује дело које је
доживело свој успех захваљујући прекршеном
закону.
ШИФРА: 12070

Кинeска култура и архитектура
За сваки кинески празник обавезно се каче њихови традиционални црвени украси са цветним
мотивима, мотивима змаја, Буде и среће. На први поглед, традиција је присутна у моди,
архитектуре, па све до хумора.
Поред грандиозних костима, у кинеској
опери се користи боја за лице како би се
илустровала улога, особине и судбина лика.
Тиме свака боја има своју симболику, а њена
употреба у опери је била инспирисана
античким борцима који су фарбали лице
разним бојама у циљу да престраше
противнике. Бела боја у кинеској култури
има веома негативну симболику и често је лик
с белим лицем антагониста, то јест зликовац,
док су црвеном, плавом и жутом бојом обично
обојени позитивци и протагонисти. Мада
ретко ко има само једну боју на лицу, већ су то
спојеви више боја, баш као што и човек нема
само једну особину.
И посуђе које води порекло од више хиљада
година пре нове ере је, на неки начин,
„кичасто“. Све што је било претерано
украшено, дотерано, првенствено је служило
као украс. Тањири с гравурама , ћупеви са
сликама и шарама, бокал у облику кокошке све је то било украс.
Заправо је већина тих украсних посуђа било
намењено погребним
ритуалима, то јест
покојници су били сахрањени с
тим
предметима. Мада, у поређењу с гробницама

владара, ово је заиста ситница. Поготово у
поређењу с Ћин Ши Хуанговим маузолејом
који бива окружен многобројном глиненом
армијом. Кич можемо уочити и у хумору овог
народа. Поред ексцентричности , у њиховим

хумористичким емисијама се често, током
монтаже, додају силне анимације како би
нагласиле шалу и засмејале публику.

Данас је кинеска омладина невероватно
заинтересована за моду. Док се с једне стране
диве западњачким трендовима, с друге стране
није необично да негују своју културу носећи
традиционалну кинеску одору. Ово и
чињеница да се мода у Кини развија веома
брзо и на сопствени начин, утицало је на
данашњи препознатљив начин облачења који
карактерише прилично необичне и наизглед
футуристичке комбинације и одабире.
Кинеска архитектура је такође веома
специфична. У грађевине древне архитектуре
припадају чувене пагоде, будистички храмови
с богатим декором. Модерну архитектуру
карактеришу бљештава цветла и небодери
необичних футуристичких облика с великим
стакленим прозорима . Друга највиша зграда
на свету, Шангајски торањ, има облик
закривљеног вадичепа. Овај небодер се налази
у Шангајском светском финансијком центру,
који сваком пролазнику придаје осећај као да
се нашао у епизоди „Футураме“. Једино што
недостаје су летећи аутомобили, али можда би
то било превише кичасто.
Маја Брадић
Фотографије Маја Брадић и Теодора Гвозденац

Речник кича

Кич се данас тешко препознаје. Не зато што га има мало, већ што га има много. Кич је тесно повезан са
уметношћу од тренутка њеног настајања, тако се дубоко увукао у поре људске културе и проширио у
различите друштвене области.
Дакле, кич је унутрашњи непријатељ уметности, а најплодније тле му је свет предмета. Један од главних
чинилаца човека и предмета је поистовећивање према предмету; мој посед, то сам ја. Некада су перике и тоне
пудера биле отелотворење кича у материјалном смислу, а данас, конкретно код нас, заступљен је феномен
„Гасера“ — људи (посебно младих) који су од главе до пете опремљени маркираним производима. Човек је
постао покретни излог предмета и њихов заробљеник. Кич досеже чак и у политику, чија је једна од главних
тема постало питање људске слободе, коју човек губи пошто његов статус углавном одређују предмети.
Међутим, све на овом свету има неку светлу страну, па тако и кич.
Кич је уметност која пре свега тежи да буде допадљива и у истој мери може долазити од лоших али и од
добрих уметника. Та уметност је лака за конзумирање и не захтева нимало духовног или инттелектуалног
напора, што пружа духовном делу човека прилику за неопходни одмор. Мора се споменути да је настанак
кича повећао вредновање праве уметности и квалитета. Све у свему, конзумирање кича је добро. Ако је
умерено. Без њега би људи на сасвим другачији начин ценили уметност, а претерано конзумирање кича би
довело до тога да кич својом једноставношћу потисне уметност.
Далибор Жалица
Брендоманија. Цена брендираног производа не
зависи само од цене рада и уложеног материјала.
Купујући тај бренд ми нисмо ни желели да величамо
труд радника. Оно што тај комад чини престижним
јесте име, она етикета са унутрашње стране коју
уосталом нико и не види, осим ако обележје бренда
није јасно истакнуто на комаду (што углавном за
наше тржиште и јесте).

(извор: интернет)

Можемо поделити купце брендова у две групе,
оне који знају зашто су одабрали купљени комад и
оне који мисле да знају зашто. Ретко ко ће отворено
рећи да је нешто купио искључиво због бренда. То
га онда чини површним. Због тога се сви крију иза
маске
одушевљености
том
одећом
и
ноншалантности при облачењу исте. Е, то ме
доводи то друге групе, оне коју ја заступам. По мом
мишљењу, мода јесте уметност. Многи ће се сад
побунити и почети да спомињу велика имена

историје попут Пикаса или Микеланђела тврдећи да
је срамотно уопште правити такво поређење. Али ја
се не слажем. Циљ сваког уметника је да остави
утисак на своју публику, на људе око себе, свакако
да ће се и сад неко направити паметан и рећи да
уметност служи самој себи као таква, лепа и
јединствена, без икакве обавезе према човечанству,
али будимо реални нико није стварао да би остао
незапамћен и анониман. Дакле, већ ту увиђамо
сличност између креатора брендова и уметника, и
једни и други желе да утичу на људе, мењају свет и
показују своје виђење истог.
У сваком послу постоји комерцијални моменат и
бесмислено је то негирати, јер уосталом од нечега се
мора и живети. Такође, у неку руку је логично и
очекивано да се људи у складу са својим статусом и
облаче. Исто као што пажљиво бирамо шта једемо, с
каквим људима се дружимо, сасвим је нормално да
водимо рачуна и о својој спољашњости, а то све
зависи од могућности. Овим нећу да кажем да су
брендови само за имућне, али ако је неком стало до
стила, он може једнако добро изгледати и за много
мање новца, а одвајати себи од уста ради неког
бренда је већ небулозно. Сад за крај имам једно
питање о којем желим да размислите: која је
разлика између оног који упорно купује брендове и
оног који их упорно бојкотује, зар не покушавају
очајнички обојица да се по нечему издвоје?
Мија Парежанин

Друштвене
мреже.
Кич
је
једна
врста
стваралаштва, чији је циљ да буде доступна широј
групацији људи, а друштвене мреже су тако
креиране. Кич се повезује са уметношћу али заправо
та два стваралаштва нису ни слична. Кич има добре
и лоше стране, а такође има и велику улогу у
друштву. Данас је доминантна кич комуникација.
Једна од највећих прекретница у данашњем
друштву, јесу друштвене мреже.
Тренутно
најпопуларнија друштвена платформа је Инстаграм,
чији је циљ објављивање фотографија, видеа и
инстаграм прича. Такође, у све то је укључено и

четовање, као и статистика сваке наше објаве,
гледаност и оцењивање. Деведесет посто младих
данас отвори инстаграм барем једном дневно, а
велики проценат га користи и сатима. Објављује се
све од тренутних локација, оброка, излазака,
боравка у школи до неких трагичних животних
ситуација. Навикнути смо да експонирамо себе
свакодневно, али у лажном светлу. Једна од
дефиниција кича јесте да је то појава слабости и
лажи уметника. У зависности од тога каква је
ситуација, ми је карикирамо или улепшавамо, како
би она изгледала драматичније или лепше, наравно
све то зависи од тога шта желимо да постигнемо
том објавом. О томе говори појава да смо способни
да фотографишемо педесет фотографија, како
бисмо на крају изабрали једну или ниједну. Колико
смо спремни да лажемо све око себе приказује
чињеница да смо способни да проведемо сате
уређивајући фотографију, само да бисмо је објавили
на Инстаграму. А шта уопште значе те објаве? Да ли
било коме од нас оне значе нешто у животу, или
путем њих само желимо да стекнемо популарност и
статус у друштву? Да ли нам заправо те бројке
представљајају нешто круцијално? Статистика само
погоршава већ лошу ситуацију, јер сада свака особа
може да види приказ посећивања свог профила и
да прикаже неке информације о особама које нас
прате. Уколико су бројке лоше или их ми сматрамо
лошима, учинићемо све, како бисмо подигли
проценат ''популарности''. Несвесни да граница
популарности није и никада неће моћи да буде
утврђена, нити треба да буде.
Још једна повезаност кича и инстаграма јесте што
је то појава културе коју људи слепо прате. Сваки
тренд на инстаграму, биће праћен од стране велике
већине људи, јер ти трендови дају етикету у
друштву. Иако ми као јединка нисмо одушевљени
неким новим трендом, пратићемо га, како не бисмо
били изостављени из друштва. Тако се то може
посматрати и као нека врста манипулације
друштвом. Свака друштвена мрежа, па и Инстаграм,
има своје добре стране, а то је могућност
комуникације са људима или приказавање
одређених новости људима којима желимо.
Тамара Адамовић

Естетика робе. У привреди у којој нема довољно
понуде естетика робе није потребна. Она се јавља
тамо где понуда премашује тражњу и где је
неопходно борити се за купца. Естетика робе
концентрише се на паковање које има примарну
функцију рекламе производа. Дизајн предмета и
паковања потенцира се бојама и мирисима,
карактеристичним за укус одређене циљне групе.
Изглед постаје важнији од квалитета саме робе,
естетика робе води сексуализацији потрошачког
понашања, јер се у реклами употребљава
сексуалност као главна техника завођења. Услед
тога роба постаје главна замена за љубав, а
партнери или чланови породице се међусобно
доживљавају као роба.
(Ралф, Шнел (прир), Лексикон савремене културе,
Плато, Београд, 2008) Фотографија (доле) потиче са
интернета.

Евент (енгл. догађај). Догађај инсцениран у
културне, уметничке или рекламне сврхе, тако да
сам евент постаје производ који се продаје. Евент
постаје начин уобличавања слободног времена, а
простор се преображава у тржиште доживљаја.
(Ралф, Шнел (прир), Лексикон савремене културе,
Плато, Београд, 2008)

Егон Шиле је уз Густава Климта жртва обиља кич
репродукција, од школских свезака до календара и
мајица. Шиле је био је експресионистички сликар,
познат по својим пејзажима и аутопортретима. Неки
од њих се и данас сматрају за најважнија дела 20.
века. Рођен је у Аустроугарској. Његов ментор и
узор је био веома познати сликар Густав Климт.
Угледао се на његове радове, не успевајући да
развије сопствени, јединствени стил.

Детаљ са слике Егона Шилеа
(интернет)

Своје моделе је сликао тако што би се попео на
мердевине и одозго правио скице, док су се модели
померали по његовим упутствима, док се не наместе
у савршен положај. Из птичије перспективе је
сликао и пејзаже. Они делују мртво, без покрета,
скамењено. Стварање под таквим условима је
фасцинантно. Док је правио скице, служио се
оловком или угљеном да би лако и брзо извукао
лик. Док је наносио боје, посебну пажњу је
посвећивао детаљима. Углавном је користио зелену,
плаву, црвену, браон и окер. Служио се техникама
које су давале утисак да је све у покрету или
тродимензионално.
Насликао је преко сто
аутопортрета. Интересантно је, колико мало
заједничког имају његови аутопортрети са
класичним. На њима је он приказан у необичним
позама са издеформисаним рукама и неприродним
положајем главе. Некад је чак и удвостучавао и
умножавао свој лик. Што се тиче почетка његовог
стваралаштва, углавном се интересовао за људску
анатомију, те је цртао актове. Тај период није дуго
трајао, јер је убрзо прешао на сликање пејзажа, да би

у каснијем периоду стваралаштва обрађивао и теме
материнства.
Неки од најпозантијих дела су Породица из 1915,
Аутопортрет са кинеском лантерном, Тршћанска
лука 1907, Град острво из 1915 и Zomby
аутопортрет. Остао је запамћен као један од
најзначајнијих сликара експресионизма.
Тамара Шиле

Кич је нисковредно стваралаштво са уметничким
претензијама и циљем доступности што ширем
кругу људи. Најчешће повлађује неразвијеном укусу
и извесним потребама људи које су на граници
вредносне и моралне неприхватљивости, али са
јаким емоционалним набојем. Ради заштите од
негативног утицаја кича у свим сферама живота
поједине земље прибегавају већем опорезивању или
забрани дистрибуције таквих производа. Постоји
неколико карактеристичних дефиниција кича и све
оне описују кич као лошу појаву, као робу чији је
једини циљ да се прода, а неке чак описују кич као
лаж или слабост уметника и уопште људи. Највећи
број аутора се слаже да је кич пратећа појава
масовне културе, коју велики број социолога
изједначава са културом најнижег нивоа називајући
је вулгарном. Уколико би се кич посматрао у ширем
смислу, он би се могао изједначити са масовном
културом, али у ужем, он се односи само на
уметност и представља снижавање њене вредности.
Кич се разликује од уметности, али има неке
сличности са њом.

Ђино Дорфлес је популарне композиције Битлса
уврстио у кич. Фотографија је из приватне
колекције

Кич је допадљив, без обзира о којој врсти
уметности је реч. При стварању кича користе се
умилне боје или мелодије које могу изазвати
уживање и задовољство, али не и мисаони или
духовни напор. Дакле, кич побуђује површна и
тренутна осећања, као што су смех или плач
приликом гледања неке телевизијске мелодраме.
Кич се може посматрати и као манипулација свим
битним културним вредностима, којима осим
уметности припадају и морал, наука, религија. На
пример, многи часописи и новине често банализују
научна достигнућа, како би их приближили
публици. Религијски кич долази до изражаја на
гробљима, где се понекад граде некрополе попут

викендица са телевизором, рачунаром и другим
стварима. Међутим, кич може да има и позитивне
ефекте, као уосталом и комплетна масовна култура.
На пример, нека особа читајући чланак о
психоанализи у ревијалној штампи може да се
заинтересује и прочита озбиљнију литературу на ту
тему или да гледајући филм, пожели да прочита
оригинално уметничко дело по коме је филм
снимљен. Због тога се масовна култура посматра и
као облик демократизације културе. Италијански
социолог културе Ђило Дорфлес је критиковао Риту
Павоне и Битлсе карактеришући њихову музику
као кич.
Према његовом мишљењу, они су постали звезде
захваљујући својој одећи, односно свом имиџу.
Националсоцијалисти су 1933. године донели закон
против
кича,
првенствено
ради
заштите
националних симбола од иронизације. Путем кича
се често неоправдано обезвређује феномен масовне
културе. Умберто Еко, на пример, настоји да избегне
поистовећивање
масовне
културе
и
кича
(Структура лошег укуса, 1964). Теоретичари
традиционалне оријентације, у духу филозофије М.
Хајдегера, кич су сврстали у „неаутентично“,
„безлично“, или га подвели под негативан пол
бинарних опозиција (право и неправо, истинито и
лажно, изворно и неизворно…)
(Митровић, М. & Петровић, С. (1994) Социологија.
Завод за уџбенике и наставна средства: Београд;
Ралф, Шнел, Лексикон савремене културе, Плато,
Београд, 2008). Фотографија је из приватне
колекције
Кич језика. Учестали искази и појмови који су
изгубили значење, реченице сковане тако да се не
схватају озбиљно, оно што је модерно и предмет
шале, нпр: „Желим да умрем.” Ову реченицу сигурно
сте могли чути једном или више пута пролазећи
кроз ходнике, двориште или учионице Карловачке
гимназије. Ученици који посежу за овом реченицом
углавном се боје да изнесу своја позитивна
мишљења и ставове, са вечитим страхом да се то не
уклапа у менталитет ученика школе. Већина њих
несвесно је присиљена живети у заглушујућој
илузији, како је све око њих ништа до бескрајног
црнила и низа животних неуспеха, које су они
приморани да “преживљавају” сваким новим даном.
Док је толеранција на све облике физичког изгледа
присутнија, она у много мањој мери постоји, када је
реч о мишљењу, ставовима и погледу на свет.
Укратко, наша погрешна уверења тада постају део
нас самих и тешко их можемо променити. Углавном,
ради се о томе да, када константно убеђујемо себе у
нешто, што није истина, то у већини случајева
истином постаје. Тако долазимо до такве ситуације
да већина непрестано форсирајући себе негативним
мислима, сами и заврше као резултат својих
размишљања. Кич језика води животу у кичу.
Милица Мутавџић
Копија. Термин потиче из језика канцеларија 14.
века и укључује значења, као што су ручно рађена
репродукција
писаног
документа,
прецизна
репродукција неког уметничког дела, примерак
филма. Уметничка дела се копирају још од антике да
би се задовољила растућа потражња за њима. Док се

у средњем веку верна копија сматрала доказом
талента, данас се сматра да копирање ауре неког
дела није оправдан поступак. Е. Ворхол је на основу
феномена копирања дела развио нов правац, попарт.
(Ралф, Шнел (прир), Лексикон савремене културе,
Плато, Београд, 2008)
Лепо и узвишено. Појмовна разлика коју је
прославио Имануел Кант. У првим својим радовима
Имануел Кант узвишено везује за метафизичке
предмете, који у нама побуђују страхопоштовање,
као што су буре, планински врхови и сл (мушки
род), док лепо, односно љупко и "дражесно" везује
за женски род и појаве као што су поточић, уређена
башта и сл. Узвишено без љупког је оптерећујуће и
брзо замара. Касније сам говор о предметима Кант
одбацује као колоквијалан. Доживљај лепог, јавља
се кроз хармонију људских моћи (чулност, разум,
ум), а узвишено је значајно што нам индиректно
представља идеје ума (о души, свету, богу). Премда
Кант лепо и узвишено везује за доживљај природе,
оно се касније проширује на уметничка дела. Теодор
Адорно од уметности захтева продуховљење како
да разреши супротстављеност духа и његових
друштвених и историјских претпоставки, а Лиотар у
узвишеном
види
"рад
на
граници
представљености".
(Ралф, Шнел, Лексикон савремене културе, Плато,
Београд, 2008)

Сецесија. Вероватно последњи покрет који је успео
да унесе сопоствени печат у целокупну европску и
америчку уметност и живот модерног доба. Настала
је са циљем повратка на занатску производњу, као
својеврстан "лек против привредног кича". Крајем
деветнаестог и почетком двадесетог века, у непуне
три деценије значајни уметници сецесије стварали
су по читавој Европи.

Овде ћемо се окренути нама најзначајнијем
представнику и изузетном архитекти, чије је име
Ђула Јулиус Партош. Рођен је у Апатину 1845,
школован у Зрењанину (тадашњи Велики Бечкерек,
где је касније изградио градску кућу), а потом у
Будимпешти и Берлину. Од његових многобројних
архитектонских подвига, као најзначајније можемо
навести зграде из периода његовог рада упоредо са
Еденом Лехнером.

Кроз непуну деценију сарадње, имали су четири
успешна пројекта, један од којих је управо наша
Гимназија. Генијалним спојем византијског стила и
мађарских народних мотива, Ђула Партош је своја
дела расуо по нашим просторима
тадашње
аустроугарске и она ће још дуго бити цењена.
Фотографија: још једно остварење Ђуле Партоша
(интернет).
Алексије Вујовић, Миа Богдановић
Формална униформа. Научници су водили
истраживање у којем су анализирали да ли и како
облачење утиче на нас и наше мисли. Резултати су
открили да формална гардероба може да ослободи
људе конкретних мисли истовремено повећавајући
способност апстрактног мишљења. Апстрактно
мишљење нас доводи до дугорочних циљева, што
говори о битности облачења у одређеним
моментима. Истраживања су показала да студенти
који су оцењени као формално обучени, без дилеме
постижу веће резултате. Вероватно, одећом
понешто откривамо о себи.

Оксфордска униформа (интернет)
Брендирана и скупоцена одећа за појединце има
одређену моћ. Даје нам осећај битности на
хијерархијском нивоу, као и одређену количину
самопоуздања. Из чега бих закључила да таквим
особама изузетно импонује тај исти осећај „моћи“.
Зашто? Рекла бих да данашњи адолесценти не
увиђају да такве пријатне емоције, задовољства
самим собом, могу добити на неки сасвим супротан
начин. Брендирана гардероба, нажалост, постала је
клише, као и формална униформа. Таквом одећом се
не показује никаква аутентичност, поистовећујете
се са већином, постајете неупадљиви, а академска
униформа постаје симбол прихватања доминантног
и владајућег погледа на свет, где се новац сматра
највећим извором среће.
Милица Радојевић

Хит (шлагер). Реч је о појму који је преузет у
последњој трећини 19. века из трговачког жаргона
и означава успешну, ударну песму из свих домена
тзв. лаке музике. Шлагер или хит означава лако
кварљиву сезонску робу за тржиште културне

индустрије. Али један други појам, "evergreen",
означава хитове који не застаревају, који нису само
општепознати, упечатљиви, банални, него који као
"колективни будни снови", продиру у једну другу
димензију.
(Ралф, Шнел (прир), Лексикон савремене културе,
Плато, Београд, 2008)

Шунд
је онај део кича који се односи на
књижевност. Управо из тог разлога се у

свакодневном говору може чути термин „шунд
литература“. Као примери за овакву литературу се
могу навести љубавни романи ( „љубићи“), крими,
вестерн или нинџа-романи. Буквално би се са
немачког реч „шунд“ могла превести као трице,
прње, отпадак, безвредно дело.
(Митровић, М. & Петровић, С. (1994) Социологија.
Завод за уџбенике и наставна средства: Београд)
Ученици III године Карловачке гимназије

DEFINITION OF KITSCH
You can refer to a work of art or an object as kitsch if it is showy and thought by some
people to be in bad taste.
Blue and green eyeshadow has long been considered kitsch.

(of a work of art, an object, etc.) popular but considered to have no real artistic value
and to be lacking in good taste:
The whole show is very kitsch.

Showy art or cheap, decorative objects that are attractive people who are thought
any appreciation of style or beauty:
She collects all sorts of kitsch, like these ceramic figurines of movie stars.

to

lack

Something that appeals to popular or lowbrow taste and is often of poor quality
The restaurant is decorated with 1950s furniture and kitsch from old TV shows.

Done in a way that some people find attractive or funny, but that you think is silly.

Mina Lozančić

Kitscafication – say it in English
In my opinion, every kind of expressing time and all
of your heart to the world by putting maximum effort in
it IS art. And everyone has their own way of doing it. For
example, music, painting or acting. But we are talking
about kitsch here, so the definition of kitsch is to be
available to a bigger group of people. It also refers to
people with undeveloped taste and people’s needs
which are on the egde of moral unacceptence but with
full emotions in it. But, to avoid negative influence on
the world, some states and cities banned a distribution
of kitsch products. To sum up, every method of
expressing yourself should be appreciated, even with
other people’s opinion on it. You must keep going until
you are satisfied. So yes, I think kitsch is art.
Amelia Stakić

Kitsch in poetry is often characterized by its
unoriginality in theme, and its "thrown together" look.
It conveys very little, if anything at all, the metaphors
often dont make sense, or have already been overused.
It might look aesthetically appealing at first sight, but it
quickly shows its low quality nature.
Here’s my parodical take on it:
Your eyes, like the bluest of skies illuminating on an ocean
canvas
They left me as weak as a paper straw
If ones gaze can leave me so enamoured
Then I shall suffer forever, hopelessly inlove without
success
Although kitsch is bad, I believe if done right
ironically, it can serve a good purpose.
Ana Relić

***
To begin with, kitsch is anything that is intended to
evoke emotions, sentimentality and positive feelings,
but which lacks authenticity and which is superficial

and shallow. Kitsch is also known as a German word for
garbage, trash. Although a lot of experts and artists say
that is not even close to art, I think that kitsch is a very
underrated part of art/fashion. We can all agree on at
least one thing about kitsch - It's all about going over
the top and exaggerating. Highly criticized and
misunderstood kitsch takes a crucial role in the lives of
Gypsy people. Huge, glittery, garish dresses for every
celebration, beauty pageants, weddings, lion skin and
sculptures,...In my opinion, kitsch is not bad at all. I
describe kitsch as beauty without truth, and for sure art. For me, it is abstract art in some way. They are both
hard to understand, loud but also mysterious, which
makes them the most interesting.
Emina Durić

***
Kitsch, a tasteless and cheap gimmick for the masses,
or an expressive, self-aware and purposely campy art
form, all depending on who you ask, has undoubtedly
seen its rise in the past 20 or so years as part of
widespread pop and modern culture and entertainment.
Some gratify its pleasing distastefulness, corny
exaggeration and overly garnished style as well as
enjoying it in an ironic manner but also finding ways to
use this as way to fight the “high class” tastes and
conventional art community and go against the system
and the mainstream, while on the complete contrary
those more on the traditional, conservative side, regard
it as a mediocre appeal to popular tastes and a
pretentious way to differentiate oneself, stand out or
feel special. It’s as well seen as lacking in originality and
creativity with no real artistic value to it.
Kitsch, regardless of your opinion on the topic, in the
21. century has become a big part of art, music, film,
fashion, solidifying itself as a genre in the
aforementioned industries, having a respectable online
presence and developing itself from being
commonplace junk sold on the street to an established
movement and culture.
So what is “Kitschification”?
Over the years it garnered many connotations. Some
have synonymized it with banalization and cheapening,
underplaying and trivializing art to the point where it
loses all value and meaning for the sake of irony, humor
or shock value. By the virtues of the internet and media
kitschification has spread to all it possibly could, from
garden gnomes and Jesus icons to high fashion
thousand dollar pieces. Kitschification of things usually
repeats the same formula and lacks much originality
displayed in classic art. However, others have seen it as
a way to find humor in everything and perhaps enjoy
“dumb” and simple things while also aware and
appreciative of their silliness and comic value. Many
also believe that such widespread kitschification has
desensitized us to it and its monetization in the fashion
and entertainment industry has taken away from its
original purpose.

Postmodernism blurred the line between fine art and
kitsch greatly. As art progressed through the ages, so
have the views on it, what it is really and what it is
supposed to represent. In the end it comes down to the
eye of the beholder and what the individual finds
happiness in.
What is certain is that enjoyment and expression
should never be limited or shamed, and that art can be
found all around us, even in the silliest things.
Jana Janković

consumer into thinking he feels something deep and
serious." Of corse you can use the old styles but you
cannot seriosly mean them. "Modern art was born from
a desire to destroy kitsch, but time and again, its drawn
back to its lure", says Roger Scruton.
Nikolina Đenadija

***

Is Kitsch Bad?
I think that topic like this should be started with a
personal opinion. Мy personal opinion of kitsch is that it
is not bad in normal amount, but it becomes bad when
people overstate it. Basically, I think most people think
that kitsch is only okay when its not exaggerated. But
then, on the other hand, there are a lot of people who
like to overstate kitsch, and at some point it gives them
some kind of pleasure. It gives them some kind of
pleasure maybe because then, when they overstate
kitsch, it makes them stand out in some type of way.
Maybe they just love to overstate things. It all
depends on who we are talking about. And obviously for
people who like to keep it simple, kitsch is bad, but I
think they should give it a try. It can be fun to play with
it sometimes. And there are a lot of people who dont
think that kitsch is bad, they just think its ugly. It simply
does not attract them.
Jana Nežić
***

According to Wikipedia, Kitsch is art or other objects
that, generally speaking, appeal to popular rather than
"high art" tastes. The objects are sometimes appreciated
in a knowingly ironic or humorous way. Kitsch art may
often contain palatable, pleasant and romantic themes
and visuals that few would find disagreeable, shocking
or otherwise objectionable. To brand visual art as
"kitsch" is generally (but not exclusively) pejorative, as
it implies that the work in question is gaudy, or that it
serves a solely ornamental and decorative purpose
rather than amounting to a work of what may be seen
as true artistic merit. The term is also sometimes
applied to music or literature, or indeed any work.
Milana Lošić

***
According to Wikipedia, "kitsch" originated in the art
markets of Munich in the 1860s and the 1870s,
describing cheap, popular and marketable pictures and
sketches. Kitsch is regarded as a modern phenomenon,
co-existing with social changes in recent centuries, such
as the Industrial Revolution, urbanization, mass
production, modern materials and media, such as
plastics, radio and television. Modernist writer
Hermann Broch argues that the essence of kitsch is
imitation. According to him, it mimics its immediate
predecessor with no regard to ethics-it copies the
beautiful, not the good. Roger Scruton also gave his
oppinions on this topic:"Kitsch is fake art, expressing
fake emotions, whose purpose is to decieve the

The Origin of the Word Kitsch
Many would agree that the word KITSCH is a
relatively new word and there are several explanations
of its etymology.
A widely accepted view is that it originates from
dialectical (Southern) German word kitschen which
means “to coat, to smear”, also synonym for picking
trash. While some say that kitsch comes from a Russian
"keetcheetsya," which means "to be haughty and puffed
up," others believe that it derives from the English word
sketch which was mispronounced by the Germans.
According to one story, English tourists who were
buying “sketches” were misunderstood by German
marketplace painters. However, what all experts agree
on is that ever since it first appeared, this word had
negative connotation. It describes art which is sketchy,
cheap, rubbish, trash, worthless .In the English language
it first appeared in the 1930s and was used as a German
word. It was used by critics who contrasted it with
avant garde art.
To conclude, whatever the origin or connotation of
the word kitsch may be, we cannot deny that kitsch has
conquered the world.

***

Petar Ivančev

The question is “What is Kitsch?”. There is no real
answer for that question. That is because everyone is
experiencing this form of art in one’s own way.
Generally speaking this form of art is not any kind of
“high art”, but is rather appealed to popular art. “Kitsch
art“ is closely associated with “sentimental art“, and its

purpose is to evoke emotions , mostly positive and
happy ones. Some people consider kitsch as a poor taste
and vulgar, but it is appreciated in humorous and ironic
ways. It sometimes contains themes that are rather
shocking and questionable but it only attempts to
appeal to natural standards of beauty on a superficial
level. Also, it sometimes could be quaint but without
being controversial.
Kitsch is something that is way over the top, and
something that will make you smile. It can be appealed
to anything. It could be an object, a place, food, a city
(like Las Vegas), a film, music or even a person.

People who like aesthetics of souvenir culture sure
are interested in kitsch and think its cool, while others
think its poor taste. Even though the word kitsch is
what it means, and is a word that is adopted from the
German language, which means ‘’worthless , trashy art’’,
it can also come out as beautiful.
For me, art as kitsch is something that is really good
at doing its job, and it really is bringing me happy
thoughts and positive vibes just by looking at it.
Kitsch is beauty without truth.
Slavica Duh
Приредила Јованка Радмиловић
Фотографије су из приватне колекције

ОТВОРЕНО ПИСМО
НАСТАВНИЦИМА КАРЛОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Уљуљкани у застрашеност постојања и бивања
у другим школама, ученици ћуте о новим
проблемима, игноришући и занемарујући својe
право гласа и важност свог учешћа у свакодневици
гимназије.

Репресија такмичарског и квантофренијског
образовног система врши неиздржив притисак на
ученичко ментално здравље и понашање. Сујетни
професори као пиуни истог система, моћни у својим
ауторитетима форсирају овакву структуру у сваком
тренутку. Ми, ученици, недовољно смо укључени у
доношење одлука у оквиру школе. Када се окупимо
да искажемо своје мишљење и незадовољство
бивамо назначени као "изманипулисани" И
"несвесни дубљих проблема". Моћ и глас ученичког
парламента је само привидан и често изигнорисан, а
сам парламент (који се састаје нередовно и
неквалитетно) не спроводи своје одлуке доследно и
у складу са савременим проблемима и потребама
ученика.
Школско двориште је окупирано професорским
аутомобилима, а неретко и многобројним
екскурзијама (које буком ремете радну атмосферу у

Разгледница је из приватне колекције

нашој школи, у гужвама се на излазима гурају са
нама, а добацују нам и ружне речи). После
реновирања школе очекивали смо да ће то
двориште коначно припасти нама ученицима, И да
ће бити наш сигуран простор, међутим наше
двориште је паркинг и туристичка атракција.
Можда бисмо занемарили овај проблем, када би и
аутомобили ученика који возе до школе имали
дозволу да се такође ту паркирају.
Разлике у годинама и положају примећујемо и у
сакривању шифри за интернет, који би требало да
служи за едукацију и сталну доступност
информација, као и за интерактивну наставу, док је
откључани интернет спор и неухватљив у свим
учионицама.
Под изговором безбедности, забрањено нам је
да излазимо из школе за време одмора, што
ограничава наш избор хране, јер кантина није
најсрећније
решење.
Наиме,
инклузивност
другачијих животно-здравствених потреба ученика
је овде минимална, јер у кантини не можемо
пронаћи
веганске
опције,
безглутенске
и
безлактозне производе, нема опција за људе који
имају дијабетес, кандиду или алергије, те се ми
осећамо искључено.
Недостатак страних инвеститора и спонзора за
мање популарне смерове (класични језици) чини да
они не добијају довољно пажње од школе и да често
бивају занемарени. Иако се професори наведених
језика максимално труде да нам обезбеде средства
за рад, чини се да је њихов труд узалудан - док
други смерови имају своје учионице, лекторе,
годишње активности и медијску пажњу.
Мањак активности које би биле прилагођене
интересовањима ученика доводи до опште
незаинтересованости и учмалости. Међутим,
неприступачност наставника за наше идеје и
примедбе нас не обесрахбрује и не чини наш глас
мање важним. Зато хоћемо да нас чујете.
Мила Поповић

Растко Петровић
О трењу између душе и тела
То није велика шума која шумори,
Ни широке пољане које се смеју,
Тиха је река ово између пустих обала!

То није оборени храст што вода носи,
То није мртви орао на таласима,
То везани јунак за катарку мотри уморним погледом на све
стране.
Пред њиме, његов га соко разговара:
”Не буди тужан, господару; нисмо ни на небу, ни на земљи.
”И пловићемо дуго овако; видиш ли!“

И тако увек река носи један леш
И душа би могла, али зар би имала снаге да га напусти...!
... На високој планини бор зелен.

То није ни велика шума, ни широка пољана,
Ни оборен храст, ни мртви орао;
Соко робује вољно уз везаног господара.
БРАНКО бр. 50. од 14. септембра 1998.
Прештампано 27. септембар 2019:

Растку Петровићу

Страсном путнику и песнику,
упућенику у сликарство,
паганину, хришћанину и ВЕЛИКОМ ДРУГУ,
поклонику сунца, воде, Бога и бора
који БУРЛЕСКУ ГОСПОДИНА ПЕРУНА, БОГА ГРОМА смишља,
утопљенику у нежност и бол КАД ПАДНЕ БУРМА ЗЛАТНА,
у част његових ОТКРОВЕЊА и песама пре и после ОТКРОВЕЊА,
уз поштовање речи које ЉУДИ ГОВОРЕ, бистрих и болнопотресних као суза што је,
и, уз подсећање да и би вече и би јутро ДАН ШЕСТИ.
Господину Растку Петровићу писани израз дубоке оданости!
”Не буди тужан, господару; нисмо ни на небу, ни на земљи.
”И пловићемо дуго овако; видиш ли!“
Господар је тело привезано за катарку, а душа је утешитељ – соко. Песма је О ТРЕЊУ
ИЗМЕЂУ ДУШЕ И ТЕЛА. Простор трења, ни на небу, ни на земљи призива лепу Исидорину

мисао: „И још је Растко Петровић као змај који удара репом да се земља тресе, који је
огњен и силан, око којег је чар и бајка“. Али змај ће се разнежити у близини лепе девојке
и готово јој се потпуно покорити. Такав је песник Растко Петровић и таква је његова
поезија, силан као див, као да је управо изашао из словенског каквог мита и нежен и
умиљат како то само душа – соко уме.
Тело је причвршћено, ограничавајуће, робује:
То везани јунак за катарку мотри уморним погледом на све стране
Душа – соко је пред њим:
И душа би могла, али зар би имала снаге да га напусти...!
И још је Растко Петровић зауман и видовит песник чија поезија, кад му се посрећи,
показује најневероватније визије, и путеви којима визије навиру фантастични су,
неочекивани и застајемо пред њима неми и задивљени.
Телесно је мистерија. Спознање тајне рођења за песника је ОТКРОВЕЊЕ. Светковина у којој
се празнује чулност, податност, је као из древне паганске митологије. Пред телесношћу
песник застаје као пред чудом. Гледа је дивљим очима неког словенског божанства и
предаје се њеним оргијастичким бојама и ритмовима пагански, без остатка. Његов Вјерују
је да се у примитивном и дивљем находе дела ванредне лепоте. Убеђен је да је
величанствена моћ природе.
... На високој планини бор зелен.
Душа је плаво и златно, као позадина на иконама и фрескама наших манастира, као
потези кистом каквог ненадмашног животописца, зографа. Она је пут у бесконачност. У
плавом се све утапа, постаје имагинариј. Златно је одсјај божанске светлости,
бесмртности, вечности, апсолута, Бога. Лет у космос тежња је душе ове поезије, у
безмерна пространства се, ево, отиснула. Немир духа је једно с душом. И дух стреми
непрегледним и непознатим даљинама, бесконачном. Дух и душа на свом путу проћиће
разиграно кроз тајну смрти.
Када би душа – соко напустила тело – јунака везаног за катарку умрло би се (као што
бива кад душа напушта тело). Али:
Соко робује вољно уз везаног господара.
Душа не напушта тело. Чини се да смрти нема. Да има само огромне жудње за љубављу и
верношћу. Ритам песме је заносан, болан, истовремено очаравајући и застрашујући.
Помисао да смрти нема:
То није оборени храст што вода носи,
То није мртви орао на таласима,
Погрешна је. Смрт бива дубље присутна:
И тако увек река носи један леш
Али страх пред смрћу преображен је у занос, у жудњу за смрћу која је усковитлана,
екстатичка, једнака оној жудњи за љубављу. Љубав и смрт су сједињене. Отуда складно
звуче акорди ове песме, из стиха у стих све складније. Слепо се крећу онамо куда их мами
зов бесконачности.
Телесно, страсно и духовно, нестварно утапају се у једну дубљу жудњу која је сва од злата
и склада и која је дозив и одзив апсолута, вечности.
Свако рођење доноси бол, убеђење је песниково (упркос обожавању телесности) и та
спознаја вуче мисао у чежњу за небићем, у откровење смрти.
Две тајне се изједначавају. И пред смрћу песник стаје као пред чудом. И као пред тајном
рођења – са страшћу јој се предаје.
Такви су гласи из дубина и из подсвести поезије Растка Петровића. Не само у песми О
ТРЕЊУ ИЗМЕЂУ ДУШЕ И ТЕЛА, већ и у песмама: ЈАДИ ЈУНАКОВИ, НАЈСЕНТИМЕНТАЛНИЈУ О СИТОСТИ
ЛЕГЕНДУ, ЈЕДНА СТАРА АРИЈА НА МОДЕРНОМ ИНСТРУМЕНТУ МЕНИ, ТЕБИ И ЈОШ НЕКОМ ТРЕЋЕМ, МЕСЕЦ
ПУН, у ОТКРОВЕЊИМА у којима не откривамо само песникову љубавну игру са смрћу и
страсни призив тамних суштина, већ, и поврх тога, изазивање смрти, и у најдивнијој од
свих Расткових песама СА СВЕТЛИМ ПОЉУПЦЕМ НА УСНАМА.
Читави хорови Расткове поезије певају увек једну заносну, величанствену арију смрти:

Умрећемо тихо и мирно
За ову ноћ златну,
У сапогама сребрним,
У кафтанима:
За кејове париске
Или за ма шта било;
За један осмех девојачки
Радо бих дао живот свој.
Ево овако ћемо умрети:
Без гласа, тихо, мирно,
Кроз тиху ноћ сребрну,
А по језеру заспалу,
Отпловиће
Смрти чун;
Искрадем ли се кад сија месец пун.
... Као да арију вечне љубави певају.
С поштовањем песнику Растку Петровићу
Јелена Ратков Квочка

Post Scriptum
Волела бих приложити уз овај текст мноштво Расткових цртежа, путописних белешки,
писама, прегршт фотографија, његову АФРИКУ, заносе за Рембоа (Arthur Rimbaud),
коментаре Црњанског и Андрића око Растковог књижевног лика, разговоре са Пикасом
(Pablo Diego José Francisco de Paula Juan María de los Remedios Cipriano de la Santísima
Trinidad Ruiz y Picasso) и Андре Жидом (André Paul Guillaume Gide), љубав за Сезана (Paul
Cézanne), препуску са Миланом Ракићем, одушевљење за Чаплинове (Sir Charles Spencer
Chaplin) филмове, али и за одласке у варијетее Мулен Руж (Moulin Rouge) и Фоли Бержер
(Folies Bergère), велико пријатељство које му дарује Гијом Аполинер (Guillaume
Apollinaire)... јер све је то оквир у којем је цртеж или Расткова слика, можда онај кад га је,
још као дечака нацртала сестра Надежда Петровић. Или је онај – Александра Дерока. Или
је то величанствена и монументална композиција ПИЈАНИ БРОД Саве Шумановића, која сва
Шумановићи долази од Растка (и шта све још не) од обожаваног Растка.
Ј. Р. К.
ВОЛЕЋУ НОЋ, ЊУ И ЗЕМЉУ
Растко Петровић
Птице су њене мисли a сенке успомене:
Још најстрашнија сенка облака који бежи;
Ево љубавне сенке између ње и мене,
И тежа од мог тела, та сенка по њој лежи.

Једна је земља тад ноћ a друга је сјај зоре,
На једну спусти образ – она јеца од бола.
Гле, ова ноћ ко земља, тај дан ко жарко море,
Силазе низ њено тело, у ждралу вала гола.
A та ме мис'о прожме зеницом месечина:
Мој дане, ево чуда мешањем у мом срцу.
Чудо, и опет чудо, што лије крв у вина.
Гле ова земља, ко ноћ, сакрије звезду у срце.

ТАНКА СЛИКА ЈАВЕ
КАД ПОСТАЈЕ СВЕ ТАЊА
(поводом поезије Растка Петровића)

Силни богови седе на облацима,
обавијени месечином и окупани сунчевим
зрацима. Сласно пију медовину, ти дивови
давни, посматрају зору како свиће и вече
како пада. Уживају, наслоњени на
паперјасте јастуке у дивном призору где
плава, црвена и црна играју свој диван,
небески плес, зачаране и богомдане.
Испод њих, златно жито и плаве реке
живе, док међу њима влада апокалипса.
Свирај,
Aпокалипсо!,
играју
богови,
надгледајући замишљено и забављено то
широко поље које ми називамо свет. Они,
свезнајући, смеју се и плачу уз мале,
урнебеснотрагичне људске животе. Питају
се: Докле више? Докле ћете бити слепи?
Затим, када их поведу осећања, вичу
громогласно, проламају се гласови као

олуја у летњој ноћи: Ти што патиш,
прошетај се, промени нешто, биће ти
лакше! Ти што је волиш, обрати јој се, не
буди глуп! О, ти смешни човече, настави
свој занат што га цениш и поштујеш!
Боже, људи, где вам је глава!?
Али ти гласови не допиру до оних тамо
доле, где хаос царује. Живот, тако укротив,
али ретко ухваћен, мирно жубори уз
кратак поток, љуља се на гранама жуте
липе, цвркуће мелодију птица, у савршеној
хармонији. Каткад ко застане, ослушне
тихо шуштање лишћа и загледа се у
бескрајно плаво небо изнад себе. Тада,
срце му преплави радост и све некако буде
лепо и како треба. Али, то не траје дуго, јер
тај неко жури и мора на посао да стигне.
Глорија Познан

Зевс и Хера

Високо изнад грчког неба из облака се
повијала планина Олимп, пуна магловитих
зелених поља и испијене слике Егејског мора,
је дом врховних богова Зевса и Хере. Њихова
љубав, скућена између Олимповог блага,
цветала је заједно са звездама ноћи исписана
свим розим траговима љубави и свега слатког
у љубомори. Зевс, као вични бог имао је живот
испуњен отровом забрањеног воћа- неверства
према својој жени Хери. Као врховни бог, Зевс
је сем силовите муње имао и дашак мудрости
који му је дао шансу да сам увиди предстојећи
Херин гнев због његових бројних љубавница.
Зевс је због тога одлучио да се искраде из
постеље и отишао да тражи помоћника који ће
заташкати његово неверство. Прво вече наиђе
на Амфилохија, свирача фруле, који га почне
уверавати да би он био врстан помоћник.
Међутим, Зевс га одбије тврдећи да је то
неистина јер да је Амфилохије такав какав он
тврди да јесте, он не би био само обичан
свирач фруле.

Друго вече, Зевс чу за нимфу звану Ехо
познату
по
својој
мудрости
и
предострожности, која живи у подножју
Олимпа. Како би открио да ли је то истина,
треће вече Зевс одлучи да се опет искраде из
Херине постеље и оде да провери да ли је то
истина да постоји нимфа звана Ехо. Након
дугог тумарања по Олимпу, Зевсу се лице
озари јер испод слепљених гроздова угледа
пећину, а у њој сићушну Ехо. Од свог
задовољства и победе која му преплави ум,
Зевс ни не примети иза себе врховну богињу
Херу, погледа запаљеног бесом и љубомором.
Сва у гневу, Хера се окоми на Ехо тврдећи да је
она Зевсова љубавница и да то није истина он
не би био у њеној пећини у сате памћене
неверством и обгрљене мраком. Она је казнила
Ехо тиме што јој је забранила прва да говори
већ само да понавља туђе речи. Од тада по
целом Олимпу одзвања Ехо, а Зевс је остао
Херин муж и врховни бог.

Николина Дикић

Бранислав Мандић
(1968-2019)

У непрозирним животним путевима пред нама свако биће је осуђено на изналажење властитих
светиљки. Оне неће осветлити читав крајолик, но омогућиће да се следи изабрани пут. Изабрани
пут Бранислава Мандића врло се рано могао наслутити и он је, следећи га, оплемењивао све око
себе.

Гимназију су подигли црквени народни
великодостојници на ползу српском народу.
Дешавања у 20. веку од једне целине направила су
два, све донедавно, скоро недодирљива ентитета.

Обнова сарадње је свакако произашла из настојања
неке више промисли, али се оваплотила у лику
двојице трудбеника, људи посебних способности и
истанчаног духа, оца Јована Петковића, потоњег
ректора Карловачке богословије који је дошао у
Гимназију да предаје веронауку и професора
Бранислава Мандића који је отишао у Богословију
да би предавао руски језик. Колико памети,
мудрости и стрпљења у њима као и заиста божанске
светлости и доброте које смо препознали тада и
баштинили све ово време. У првим заједничким
светосавским обележавањима Бранислав Мандић,
односно његова ненаметљива духовност и
побожност, нас је свему поучила.
Знао је све појединости о историјату Гимназије,
Гимназијске библиотеке а и уопште о историји
Сремских Карловаца и живота у њима. Истински је
уживао у откривању значаја српске историје која се
прелама кроз Сремске Карловце сваком путнику
намернику. Његови савети одвели су нас до
Сабовљевог гроба и довели до обнове споменичког
обележја. Непроцењиво је његово ангажовање у

пописивању задужбина гимнзијских, за које се
надамо да није било узалудно.
Израз виђени људи обухвата различите особине, а
све које је поседовао Бранислав Мандић убрајају се у
њих. Био је прави интелектуалац, свезнадер
фотографског и фактографског памћења, те зато
њему у многоме нису била потребна интернетска
знања. Поседовао је умну радозналост, поштење,
радиност, изузетно је добро познавао своје корене и
порекло (и не само своје), али у њему због тога
никада није узрасла ни трунка гордости.
Био је посвећен старању о свом народу желећи
испуњење
његових
стварних,
јеванђељских
интереса. Успео је да своје умне, разумне
способности у доброти развија. А успостављање
равнотеже у развоју ума и доброте је суштина. Бити
човек у свакој прилици и свакој неприлици,
поступати и реаговати на нељудске поступке
људски, за то треба огромна снага. Такву је
поседовао наш Бране. У дубини његове душе није се
препознавало само витештво или отменост, већ и
нешто друго, љубав према човеку. Он припада оним
појединцима у нашем друштву који су нас сврстали
у небески народ, у најбољем смислу те синтагме.
У овоземаљском животу имао је, наравно, и мука и
тешкоћа али никад момената срамоте. Стидео се
понекад поступака других, али их је трпељиво
оправдавао. Порекло из српске Шајкашке водило га
је и довело још пре двадесетак година у српске
Карловце. Будући вишеструко талентован још
осамдесетих година насликао је Митрополијски
двор и ту слику поклонио вољеној Гимназији.
Нови језик донео је афирмативни израз бити
професионалац у свом послу. Он је свој посао
обављао зналачки, топло, с љубављу и врсно
испуњавао захтеве свог позива. Годинама је ученике
поучавао руском и старословенском језику зато што
је то волео. Волео је децу, а она су у њему
препознавала велико знање које им је на свој
душеван начин преносио.
Животни путеви сазревања људе спајају и
раздвајају а нама су донели утемељење у
пријатељству. Наши сусрети били су обојени
правом, чистом, суштинском радошћу. Некада је то
било дремање и заједничко ћутање а понекад су се
претварали у салве дивних лингвистичких и
филозофских расправа, а понекад и у песму.
Како је био даровит за учење језика - умео је да
говори на словачком, пољском, русинском,
албанском, мађарском, грчком и енглеском језику и
проницљиво их је повезивао са склоношћу ка
откривању можда још нечега што филологија није
истражила! Шетње природом са њим су биле право

откровење. Знао је имена свих биљака и покушавао
је и нас томе да научи. Нисмо били толико
талентовани, па имали смо њега, енциклопедисту,
па нисмо морали све ни да памтимо, ту је Бране, наш
Мандицки.

Учињено доброчинство никад није заборављао.
Био је веран, поверљив и истински наш најбољи
дугогодишњи пријатељ. Не смемо а да не поменемо
да је Бранислав Мандић поседово још једну особину,
препознали смо је заједно као неподношљиво-

подношљиву лакоћу постојања односно слободу у
свакој врсти избора. Могао је да одабере различите
животне модусе или како би се разумљивије рекло
да живи како жели. Он је изабрао један скроман
живот, на свом вековном огњишту испуњен ситним
обичним радостима. У последње време је био
толико задовољан, помирио се са неким својим
неиспуњеним жељама и смирио у себи.
Многи његови пријатељи и познаници имали су
срећне и лепе доживљаје захваљујући њему јер су га
водиле радости жизни наше. Свака реч његова била
је топла, искрена и зацељујућа а источник његових
мисли и речи била је његова чиста богоугодна душа.
Замислите да држите у својим рукама мношто
шкољки које стварају бисере, неки од њих ће бити
крупни, одмах приметни, засениће вас, а онда ћете
међу њима запазити оштар али постојан сјај ситног
бисера који ће вас целог изнутра обасјати. Е то је
био Бране Мандић.
Била нам је част, наш добри и лепи Мандицки што
је једна таква драгоценост као што си ти сијала и
поред нас.
Ово би се могло завршити и започети онако како
је најчешће у нашим бајкама – БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН
ЧОВЕК, ПЛЕМЕНИТИ...
Славица Шокица и Јелена Марјановић

Наш драги професор Бранислав Мандић, познавалац много језика, у својој личној библиотеци
имао је и мноштво речника. Ти речници, као и многе друге разноврсне књиге са његових полица,
постаће део библиотеке Карловачке гимназије јер их је његова породица даровала школи.
Припрему легата професора Бранислава Мандића воде Бранетови пријатељи професор Гавра
Дражић, професорке Славица Шокица и Јелена Марјановић. Ова збирка књига имаће своје стално
место у читаоници ђачке библиотеке Карловачке гимназије.

Имануел Валерштајн
(1930-2019)
Имануел Валерштајн, социолог, филозоф историје, а пре свега, заговорник теорије светских система, умро је 31.
августа 2019. Његова тестаментарна порука гласи да крају хаоса светског система можемо допринети афирмисањем
релативно егалитарног и потпуно демократског система. Валерштајн заговара одбацивање евроцентричких
претпоставки као и неговање трезвенијег осећаја за историју, који не изискује нове фанатизме, него напоран
интелектуални рад. Убедити привилеговано становништво метропола да мигранти и грађани периферије имају
право на истински подједнак приступ економским, друштвеним и политичким правима, не само у земљи у којој су
се нашли као мигранти, него и у матичним земљама, није лак посао, а од њега зависи, гледано дугорочно и судбина
саме метрополе. У контексту интелектуалне борбе тврђава на коју се прво мора јуришати је побожно уверење да
постоји вредносна неутралност научне мисли. Напротив, карактер рационалности се мора просуђивати само према
мерилима која се налазе у најширем и најуниверзалнијем смислу друштвене организације. То су само неке од идеја
које је иза себе оставио Валерштајн.
У доба када, сходно општем становишту,
интелектуалци представљају аномалију са којом треба
раскинути, Валерштајн је рехабилитовао њихов
положај. Критика америчке политике, због које је у
нашој земљи освојио све симпатије, никада није била
примарна област његовог интелектуалног интереса, већ
је то била тематизација положаја неевропских
друштава, првенствено Индије и Африке. Између
осталог, 1973. постао је председник Асоцијације
афричких студија. Крајем осамдесетих година прошлог
века, захваљујући напору Душана Пријеца и Миомира
Јакшића, Валерштајново дело представљено је у
зборнику Светски капиталистички систем (1987).
Поред тога, у Југославији је публикован Савремени
свјетски систем (1986), да би код нас уследили
преводи После либерализма (2005), Европски
универзализам: реторика моћи (2008), Модерни
светски систем (2012), Светски систем: криза и
научник (2018) и др. Подршка антисистемским
покретима широм света, критика односа метрополе и
периферије, као и анализа глобалног капитализма,
учинили су да нове генерације у њему виде перјаницу
антиглобалистичког покрета, уз Бурдијеа и Чомског.
Чињеница да је наведени зборник посвећен
Фернану Броделу, само је истакла Валерштајнов значај
и карактер. Валерштајн је деценијама био на челу
центра Фернан Бродел који се бави истраживањем
историјских система, али та веза није само
институционална. Други импулс, онај који потиче од
постколнијалних теоретичара, интерферирао је са
броделовском традицијом и по томе Валерштајн
заузима специфично место. Постколонијализам није
феномен који погађа земље периферије, него и регионе
земље-метрополе. Постколонијалне теоретичаре не
треба посматрати као представнике интелектуалне
елите периферије, који су се еманциповали од
европских теорија, него као равноправну страну у
дијалогу, од које се може научити – између осталог и то
да развијена страна од неразвијене добија сопствену,
изокренуту поруку, упућено према ономе што сама није
сагледала у свом дворишту. Од пост-колонијализма као
форме академских студија, од које живе западњачки
универзитети, Валерштајн је створио једну знатно
радикалнију ствар. Под утицајем Франца Фенонона и
Фернана Бродела, формулисао је кохерентну теорију
светских
система,
наглашавајући
потребу за
мултидисциплинарним приступом светској историји и
друштвеним променама. Његова неспутана оданост
ствари истраживања, без
мењања теоријског

становишта, показала се промишљеном, сасвим у
складу са ноторним геслом, „тим горе по чињенице“.
Дело Имануела Валерштајна представља експлозивну
мешавину социологије, историје и макро економије, а
уз утицај постколонијалне критике, аутор демаскира
однос метрополе и периферије и то у двоструком
смислу. Однос метропола-периферија не постоји само
на линији развијени — неразвијени, него све више
„дроби“ развијени свет.
На основу истицања светског система као
првенствене јединице друштвене анализе, поједини
концепти те сложене теорије доживели су ренесансу у
пост-транзиционом периоду глобалног друштва, када
се интензивно догађају процеси које је Валерштајн
детектовао. Имануел Валерштајн нам је „дао речи“,
оспособио нас је да догматски или критички,
тематизујемо време у коме живимо. Теза коју ћемо
покушати да елаборирамо над делом Имануела
Валерштајна гласи: Валерштајн је био интелектуалац и
то у Нозиковом смислу те речи, он је ковач мисли и
реченица које изговарамо свакодневно и када
непосредно не мислимо на сложене теорије из које оне
потичу. Реч је о „производима“ који на Нозиков ужас
— реч је о критичару интелектуалне левице, имају
опасан потенцијал. У часу када је Валерштајн умро,
многи појмови, који су захватили јавни говор, потичу
или су преобликовани на основу мерила његове теорије
система.
Када
се
Роберт
Нозик
обрачунава
са
„антикапиталистичким
интелектуалцима“,
између
осталог и са Валерштајном, вероватно и не слути да
понавља неке од марксистичких аргумената, као што је
онај о противречном положају интелектуалца. Иначе,
Нозиков сликовит опис функције интелектуалца
(wordsmith) може да одведе, као што ћемо покушати
показати, на сасвим другу страну од Нозикове — реч је
о неуспешно изведеном салту. За Нозика су
интелектуалци у ствари аномалија којој припадају
песници, романописци, књижевни критичари, новинари
и многи професори, међу којима се налази и Имануел
Валерштајн. За разлику од ковача речи, ковачи бројева
(numbersmith), преносе квантитативну или визуелну
информацију и нису у већој мери супротстављени
капитализму. Наравно, сви интелектуалци који су
супротстављени капитализму не морају бири левичари
(као што то нису били Јејтс, Елиот, Паунд), али су сви
интелектуалци они који формулишу наше реченице и
мисли! У чему се, према Нозику, састоји њихова
аномалија? Како школа негује интелектуалце, они

настоје да читаво друштво буде попут школе. Нозик ту
понавља Шопенхауерове аргументе. За Шопенхауера,
интелектуалци су заправо „књишки људи“, склони да
објашњење налазе у књигама, а не у животу, и као
такви, они су надмени медијатори, који не само да
преносе информацију, него намећу норму! У сваком
случају, Нозик верује да је интелектуалац онај ко
нормира стварност (превидевши да је на првом месту
то он сам), а када то чине други, реч је о „ћоравом
послу“. Валерштајн у највећој мери одговара
Нозиковом опису, али ми у томе не налазимо ништа
лоше. Напротив.
Слагали се ми са Валерштајном или не, он нам је
„дао речи“ и отворио поглед на панораму садашњости,
те га можемо назвати и н т е л е к т у а л ц е м у
најбољем смислу те речи. У јавном говору се ређе
формирају аргументи позивањем на сложене теорије,
али далеко чешће, употребљавају се појмови —
теоријски деривати, као што су лумпенбуржоазија,
лумпенразвој,
аутоколонијализам,
хегемонија,
компрадори, популизам, а да се „теорија-мајка“, за коју
је заслужан Валерштајн, оставља по страни. Наш, у
овом случају „пригодни“ задатак се састоји у
маркирању односа тих појмова са „мајком“ – теоријом
система, у којој историјски циклуси заузимају значајно
место.
Валерштајн је прихватио теорију циклуса која
потиче из студија Николај Дмитријевича Кондратјева,
1892-1938). Дугорочним проучавањем динамике цена и
каматних
стопа,
надница,
спољне
трговине,
производње, промета и потрошње од краја XVIII века,
совјетски економиста дошао је до закључка да постоје
дуги циклуси кретања капиталистичке економије, који
се огледају у смени полета и стагнације. Теорија је била
добро примљена међу западним економистима, али је
била оштро осуђена и одбачена у Совјетском Савезу, да
би Кондратјев био ухапшен у чисткама 1930. и после
осам година погубљен. Пошто се светска понуда
непрекидно увећава, држи Валерштајн, тражња која је
непромењена заостаје. Зато овај систем мора довести, а
то се и догађа, до уских грла за акумулацију, што
доводи до економске стагнације. А-фаза експанзије и Бфаза стагнације историјски се смењују у циклусима
који трају четрдесет или педесет година (понекад се
они називају Кондратјевљевим циклусима).

Хегемонија је остварена када су произвођачи из
доминантних држава успели да истисну произвођаче на
њиховим домаћим тржиштима, победивши их у
комерцијалној и у финансијској арени. Хегемонија је
релативно краткорочна и не може се одржавати
бесконачно. Земље центра настоје да одрже предности
за своје произвођаче и да легитимишу своју улогу у
међудржавном систему намећући и своју културну
хегемонију. У неким случајевима, верује Валерштајн,
то се испољава у лако уочљивој форми доминације
језика, религије, а чешће, а то је и значајније, у
настојањима да се наметне одговарајући начин
мишљења, анализе, укључујући ту и одговарајуће
парадигме у домену филозофских и друштвених наука.
Периферија у том смислу настаје историјски, процесом
колонијализације,
који поприма интелектуални
карактер, али се производи и структурално, као када у
једној раскошној слици недостаје све више пазли, а то
су места која постају резервисана за „фабричке
пребеге“ решење за послодавце, према Валерштајну,
налази се пресељењу у „историјски“ мање плаћена
подручја током фазе Б. Тамо се радници регрутују из
локација (обично руралних) где је њихов реални
приход чак и нижи од онога који нуди новопостављени
(обично градски) производни погон. Пад Берлинског
зида и распад СССР-а за Валерштајна нису
представљали тријумф него колапс либерализма. Тако
ни евентуални финансијски крах или општа еколошка
катастрофа не морају праволинијски довести и до краја
капитализма. Тек рад, пре свега онај интелектуални,
доводи систем у питање, јер се у „бази“ може догодити
слом, а да „фасада надградње“ одржава цело здање. И
више од тога, држава која је према самој либералној
теорији требало да одумре, сада постаје све важнија.
Државе ће се између себе такмичити да буду место
главне акумулације капитала, без обзира на цену, као
бродоломац који, да би краткорочно преживео, пије
морску воду.
Порука коју Валерштајн тестаментарно шаље
састоји се у потреби неговања главне аномалије на
којој почива интелектуални рад, а то је оно сизифовско
нормирање стварности.
Срђан Дамњановић

Јапански уметник гост ученика Карловачке гимназије

Ученици првог и другог разреда Карловачке
гимназије, који као први страни језик изучавају
јапански језик, имали су прилику да са професорком
јапанског језика Вишњом Јаношевић, 07.11.2019.
године, посете културну станицу Свилару и изложбу
фотографије
са
традиционалног
јапанског
фестивала Фукaгава јапанског уметника Такафуми
Каноа.
Гост из Јапана је 11.11.2019. године присуствовао
часовима јапанског језика на којима је са ученицима
разговарао о свом уметничком раду, те о култури и
обичајима Јапана.
Сусрет са уметником је иницирала професорка
књижевности, Љиљана Малетин Војводић, која је
захваљујући организацији ЕУ Јапан Фест из Токија и
Фондацији Нови Сад 2021, током 2018. и 2019.

године боравила у Јапану са циљем развијања
јапанско-српских културних веза.

Такафуми Кано, Фукогава

Бранкове вести

Захваљујући сарадњи између општина, градова
побратима, Сремских Карловаца и Сергијевог
Посада, наши ученици су у марту ове године
боравили недељу дана у том живописном руском
градићу.
Сада је дошао ред на нас да угостимо делегацију
из Русије. Три професорке и две ученице средње
школе за кинематографију, са одсека чувене
московске филмске академије ВГИК, боравиле су у
Србији од 7. до 14. октобра.
Тим поводом приредили смо им богат програм и
упознали са низом знаменитости нашег краја. У све
активности су били укључени наши ђаци, за које
овакви сусрети представљају сјајну могућност да
кроз
разговор
са
изворним
говорницима
усавршавају своје језичке вештине. Први дан посете
био је посвећен Карловачкој гимназији и обиласку
Карловаца. Захваљујући професорки Обренки
Давидовић, у распореду за уторак нашао се и час
српског језика као страног.
Наредног дана, гости су уживали у шетњи по
Новом Саду и Петроварадинској тврђави, а затим и у
разгледању сталне изложбе у Галерији Матице
српске. Путовање у Београд је реализовано у
пратњи професора историје Дејана Ђурђева, чије су
приче
о
минулим
временима
посебно
заинтересовале наше колегинице и ученике из
Русије. Учесници размене ће памтити и посету
манастиру Ковиљ. Након излета, професорке из
Сергијевог Посада су одржале радионицу за наше

ђаке, и шећер на крају, радионицом за прављење
чувеног карловачког куглофа, завршено је дружење
тог дана.
Време пролази брзо када је испуњено садржајним
активностима. Време са гостима из Сергијевог
Посада заиста је пролетело. Радујемо се новим
сусретима и новим утисцима са старим и новим
пријатељима.

***
Тачно 100 ученика Карловачке гимназије
учествовало је данас у обележавању 100 година од
изласка из штампе „Лирике Итаке“, збирке поезије
Милоша Црњанског, која се сматра преломним
делом српске књижевности.
Карловачки ђаци су на Стражилову тачно 100
минута рецитовали стихове Црњанског, како из
„Лирике Итаке“, тако и из поеме „Стражилово“,
посвећене Бранку Радичевићу, најпознатијем
карловачком ђаку.
Обележавање
стогодишњице
Црњанског
организовала је Карловачка гимназија под
покровитељством Оштине Сремски Карловци. И то
је био једини званични програм у Србији приређен
поводом овог важног јубилеја за српску културу.
Рецитаторском омажу Црњанском, код Бранковог
чардака, присуствовали су председник општине
Сремски Карловци Ненад Миленковић и директор
Карловачке
гимназије
Радован
Ковачевић.
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