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Техничка школа Неготин
Реч директора
Поштовани ученици и родитељи,
Већ је година дана како радимо и
живимо под посебним околностима, у
условима на које не можемо да
утичемо. Мењали смо место рада
чешће него што нам је то била жеља:
наставу у школи по комбинованом
моделу заменили смо у децембру
наставом на даљину, отишли раније на
зимске празнике и распуст, Светог
Саву обележили у складу са прописаним епидемиолошким мерама да
бисмо у марту, због погоршања пандемијске ситуације, поново комуницирали преко интернета.
Пред нама је још један Дан школе. Могућности да га
обележимо и прославимо како бисмо желели и како смо навикли
нема. Али својом интелигенцијом, знањем, радом, човек нам је
омогућио да користимо папир и оловку, тастатуру и екран,
слушалице и микрофон. Средства и начине да успешно завршимо
започети посао. Живот нас је очеличио, дао нам неопходну снагу
да и физички и психички издржимо, али и способност да се
снађемо кад су околности ванредне. Зато користим овај начин,
редове у школском часопису, да вам се обратим и да вас
обавестим да смо планирано и предвиђено углавном реализовали.
Није било лако држати часове, водити дебате, преводити,
рецитовати и књижевна дела анализирати под маскама, учити
математику и стручне предмете на даљину, праксу савладавати
на папиру. Није нам било лако ни носити се са нервозом кад
нестане сигнал или се изненада поквари телефон, са стресом када
морамо завршити и предати/поставити задатак у року, а само је
један компјутер на располагању па настане у кући трка ко ће пре
до њега стићи. Још теже је било савладати страх од вируса,
бојазан да га можемо пренети некоме ко га неће победити. Али
изашли смо на крај са свим тим проблемима. Можда не са
стопостотним учинком, али теши искуство да се пропуштено да
надокнадити. Завршићемо ову школску годину. У следећу
улазимо са добрим вестима, могућношћу да поново упишемо у
први разред 4 одељења јер нам је враћен смер Машински
техничар за компјутерско конструисање у трајању од 4 године.
Пред нама је пуно посла: израда елабората за нова занимања по
дуалном образовању, промоција школе и озбиљан задатак да мале
матуранте и њихове родитеље уверимо да је добар и прави избор
за њих управо наша школа. Посла се не бојимо, ако успемо да
реализујемо пред нас постављене задатке, корист ће имати сви:
ученици, родитељи, професори и наш град.
Срећан Дан школе и успешан завршетак школске године
ученицима и наставницима жели управа школе.
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Школа је, кажу, озбиљна ствар.

„Сад сам схватио: то је пријатељство, љубав према другоме. Све друго може да
превари, то не може. Све друго може да измакне и остави нас пусте, то не може, јер зависи
од нас. Не могу да му кажем: буди ми пријатељ. Али могу да кажем, бићу ти пријатељ.
Али, било овако или онако, у његово пријатељство нисам могао сумњати. Заволео сам
га, знам по томе што ми је постао потребан, што нисам замерио ничему ма шта да је рекао
или учинио, и што ми је све његово постало важно.
Љубав је ваљда једина ствар на свету коју не треба објашњавати ни тражити јој
разлоге. Па ипак то чиним, макар само зато да још једном поменем човека који је унео
толико радости у мој живот. Питао сам га једном, како то да је баш мени поклонио своје
пријатељство. Пријатељство се не бира, оно бива, ко зна због чега, као љубав… А ништа ја
нисам поклонио теби већ себи…“
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„Када се пише живот Светог Саве, пише се у ствари
почетак наше просвете у Средњем веку. Његова личност
и његов рад били су вековима извор српске културе.“
Милош Црњански
,,Било је Срба и пре Светог Саве, али је Свети Сава први Србин који је знао ко је...
Било је писаца и пре Светог Саве, али је Свети Сава први српски писац чије име и
презиме знамо.
Било је српског језика и пре Светог Саве, али он је написао прву здраву реченицу на
српском језику.
Било је молитви и пре Светог Сава, али се он први помолио на српском језику и доказао
да је свака племенита мисао и свака јасна реченица само друго име за молитву.
Било је писмености и пре Светог Саве, али се све што му је претходило у њему поново
родило и препородило.

Било је пре Светог Саве и болница и учионица и библиотека, али је прву болницу, прву
учионицу и прву библиотеку основао Свети Сава.
Било је пре Светог Саве и крста и слова и писма и језика и пута и имена, али је Свети
Сава одредио и крст којим се крстимо и језик којим говоримо, и писмо којим пишемо и
пут којим идемо и име којим се зовемо.“*
Грађанин неба и човек векова, прошлих и који ће тек доћи. Човек од крви и меса
спреман да спозна, поправи и просвети себе како би могао спознати, поправити и
просветити друге. Могао је да влада а служио је свима. Одричући се признања и награда,
потреба људске природе, великодушно дајући све што је имао а не тражећи ништа за
себе, развијао је ум, вољу, осећања. И љубав. Љубав која га је „ослобађала окова смрти,
ускости природног раста и процеса, ограничености националне историје и идеологије“.*
За живота Свети Сава је учинио много. Након смрти његово завештање је добило
још чудеснију снагу и преображавајућу моћ.* Призивали смо га у помоћ у време
највећих недаћа и погибија, васкрсавали смо њему се обраћајући у тренуцима великих
посрнућа. Мирио нас је завађене у трагичним данима, расејане по свету пратио. И са
светом помирио. Од непријатеља пријатеље правио, разбраћене у браћу, а туђине у
сроднике претварао. Аутентичну српску културу учинио је отвореном, спремном да
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и од других прими све достојно и добро. У темеље српске државе уградио начела
правде, права, слободе и мудрости како би постала и остала заједница различитих,
слободних, часних и честитих људи који ће међусобно сарађивати да би сачували
државу створену за потребе људи а не да би је претворили у друштво у којем људи раде
за интересе државе.

"Једна је вештина живота произвести врлине.
Друга је вештина живота научити их да дишу.
Нечије је да започне. Нечије: да се умори.
Нечије је да каже. Нечије: да се осмехне.
Нечије је да сагради. А нечије: да сачува.
Нечије: да се роди. А нечије: да не умре."*
Велики је значај који је Свети Сава оставио на српску уметност, књижевност,
теологију, медицину, просвету, свеукупну културу нашег народа. „... на све стране и
сваки његов корак био је поуздан и добар; дотакао се многочега и сваки његов додир је
био мелем; осврнуо се на много шта, и сваки његов поглед претворио се у дивно дело“.
Да ли је потребно тражити још разлога што је Свети Сава био и остао путоказ, визија и
животна филозофија многих поколења? Нечије је да започне, каже, сагради, да се роди и
да не умре. Свачије је да то нечије сачува.

Сретан нам Савиндан!
*Матије Бећковића на свечаној академији 2011. године поводом 125. година постојања Друштва „Свети Сава“
*Протојереј-ставрофор Радован Биговић
*Протојереј-ставрофор Радован Биговић
*Мирослав Антић
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Зар је то човек

НИКАДА ВИШЕ ХОЛОКАУСТ?

„Ви који живите
заштићени
У својим топлим домовима,
Ви који сваке вечери кад се
кући вратите

Затичете топли оброк и
драга лица:
Размислите зар је то човек,
Тај који ради у блату,
Који не зна за спокој,
Који се бори за мрвицу
хлеба,
Који умире због једног да
или једног не
Размислите зар је то жена,

Без косе и без имена,
Без имало снаге да се сећа
Празног погледа и студене
утробе
Попут какве жабе у зиму.
Имајте на уму да се то
збило:
Преносим вам ове речи.
Уклешите их у своје срце
Боравећи у кући и
корачајући улицом,
Идући на починак и будећи
се из сна
Понављајте их својој деци.
Ил’ нек вам се кућа сруши,
Нек вас болест скрши,
Ваши рођени нек од вас
лице окрену."
Примо Леви
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“Ја сам онај који мисли. То јест, онај који
сумња, потврђује, негира, разуме неколико
ствари, незналица многих ствари, који жели,
не жели, који такође и машта…”

Рене Декарт
370 година је од смрти Рене Декарта, једног од највећих научника и
филозофа у историји западне цивилизације. Први нам је објаснио плиму и осеку,
први је дошао до открића да оба пола имају исти значај у рођењу нове јединке,
формулисао је закон о преламању светла и принцип инерције. У двадесет трећој
години је поставио темеље новој математичкој дисциплини - аналитичкој
геометрији. Истина му је била императив. Волео ју је снажно, више и од лепоте.
Жудео и у потрази за њом био читавог живота.
Ми радимо. Озбиљно радимо. Лазар Перовић, ученик IV1 и члан библиотечке секције, направио је дивну презентацију о Рене Декарту и, кроз разговор са
професорком филозофије Мирјаном Јеврић, објаснио нам да, да бисмо постојали,
морамо да мислимо, сумњамо, потврђујемо али и негирамо, да знамо али и да
много тога не знамо. Погледајте видео! Кад је припрема добра, учење је лако.
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Сваке године, у свету се 21. фебруара обележава Међународни дан матерњег језика.
Ове године, наш школски библиотекар се бавио анализом језика младих генерација.
Брине ли нас употреба србиша? Одговори на ово питање су различити јер су мишљења
подељена. Док су професори матерњег језика очајни због употребе неологизама,
енглеских речи, узречица у говорном и писаном језику својих ученика, лингвисти не виде
разлога за бригу јер свака генерација има свој жаргон, тинејџерски језик, који уласком у
свет одраслих оде у заборав.

Језик не мора да грми

Текст: Весна Перић, школски библиотекар
Закони природе кажу да сва жива бића комуницирају. Човеку је лако да прихвати да је
способан да успостави невербалну комуникацију са животињама. По положају тела са
лакоћом препознаје њихову раздраганост, љубав, поверење, страх, бол, узнемиреност,
раздраженост. Без проблема уочава и да животињске врсте међусобно комуницирају, да се
споразумевају користећи разне сигнале: мирисе, звуке, покрете, додире. И док су за њега
животиње бића која осећају, биљке посматра другачије. Оне су ту да му обезбеде
кисеоник неопходан да нахрани крв и плућа, задовоље његове физиолошке потребе, да му
улепшају средину у којој живи и борави и да помоћу њих изрази осећања у различитим
околностима. Али, ствари стоје мало другачије. Разним експериментима биолози су
открили да биљке, иако немају централни нервни систем, спадају у чулна бића, да су
састављене од ћелија које им омогућавају да осећају и памте, да су потпуно свесне света
око себе, само га на другачији начин доживљавају. Њихов свет комуникације је скривен,
али ако је човек довољно знатижељан, откриће да се непогрешиво окрећу према
светлости, раскошно цветају уз класичну музику, напредују ако им се поклања пажња,
тугују и вену кад их туђа рука храни и залива. И да и те како бирају друштво.
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У почетку беше плач
Оно што човека разликује од осталих живих бића је могућност
да комуницира са својом врстом не само невербално већ и
вербално. У почетку беше реч. Први уздах и први звук човек
произведе у току 15 секунди по рођењу. И ако мислите да све
бебе исто плачу, нисте у праву. Плачући комуницирају,
саопштавају нам како се осећају. Свака на свој начин. Баш као
што одрасла особа употребом различитих речи преноси потребе
и жеље. Пре самог плача бебе производе звукове које је тешко
дешифровати. Та фаза комуникације постепено прелази у
гугутање и неразумљиво брбљање које ће се у једном тренутку
артикулисати у речи. Беба почне да говори, развија
комуникативни систем састављен од гласова, речи и реченица,
савладава језик у акцији којим ће се служити до краја живота.

,,Много самујеш и дуго ћутиш...''
Човека је одувек занимало питање настанка језика. Како и када је настао? Када је
људска врста почела говорити и зашто? Одговоре на питања о пореклу језика тражио је у
митовима разних култура. Библијско објашњење о настанку разних језика из једног
заједничког, као божијој казни због гордости људи, задовољавало је средњовековног
човека. Али, не и оног који је дошао после њега. Упркос жељи да се нађу одговори на
постављена питања, тек су се почетком XIX века створили услови да се изучавању
настанка језика код људске врсте приступи и са научне стране. Тешка тема. Без
емпиријских доказа многим научницима је деловала толико неприкладна за озбиљно
изучавање да је 1866. године Париско лингвистичко друштво забранило све актуелне или
будуће расправе о овој теми. Та забрана је имала утицај на велики део западног света све
до краја XX века када јој се лингвисти враћају износећи различите хипотезе о томе како,
зашто, када и где је језик настао.
Да је језик систем знакова који је средство
споразумевања међу људима, за лингвисте није
спорно. Слажу се и да је пре око милион година, када
је Homo erectus могао продуковати артикулисане
звуке, јер му се говорни апарат формирао
усправљањем на задње ноге, настао првобитни,
примитивни језик. Првобитни језик имао је прво само
именице, да прачовек означи предмете и друге
појмове око себе, затим је добио глаголе, да човек
означи радњу и акцију, именице и глаголи су се
сложили у реченицу и тако је настала синтакса,
сложена структура језика. Настао је прави, развијени
језик. Требало је да прође неколико стотина хиљада
година док се код човека није развила способност
памћења, мишљења и учења и језик једнак данашњем.
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Ја нисам човек
без језика!

Када су у питању разлози који су довели до развитка језика, мишљења међу
научницима су подељена. По једнима, језик се развио због природне селекције јер је онај
који говори био сексуално привлачнији. Други пак тврде да се језик развио из
социолошких потреба,у тренутку када се претходне методе социјалне интеракције, као
што су међусобно тимарење и требљење, нису више могле примењивати. По трећој
теорији језик се развио из комуникативних потреба, пре свега ради боље и успешније
организације лова.
Потреба човека да се у свакодневном животу споразумева са другим људима
подстакла је веће занимање за језик. Уочивши да свако ко добро влада језиком лакше
размењује добра, продаје робу, долази до информација које увећавају знање и
побољшавају умеће, схватио је да без језика човек не би био човек, да је језик услов
опстанка људске врсте, показатељ нивоа развијености културе и етничке уједињености
народа. Од првог до последњег уздаха, човек је не само окружен језиком већ и у њега
уроњен. Да ли је свестан тога? Често не. Бар не до тренутка док се језик не испољи у
неком другом виду, оном на који није навикао. Значаја језика постаје свестан тек када се
сусретне са дотад непознатом речју, нечијим отежаним говором или страним језиком.
Човек је друштвено биће. Живи у заједницама које се разликују по обичајима, начину
живота условљеном географским положајем, вером, културом, степеном образовања... И
по језику којим се једна заједница служи. Језик је посебност својствена одређеној групи
људи. Може се пренети на друге групе и људе али и даље остаје особеност те заједнице.
Додуше, особеност која је склона мењању јер се са променама у људској заједници мења и
језик. А мења се јер је, како је својевремено говорио Меша Селимовић, ,,жив организам,
река која непрестано тече и непрестано се бистри и мути…“

Реци ми! Али кратко.
Када кренемо у школу, прво чему нас науче је да је језик жив. Да се мења, развија и
расте. Речи настају и нестају. Заглаве се у неком кутку мозга, затрпане информацијама
написаним неким новим језиком, и ту мирују док их не оживи давно прочитана књига која
нам је опет дошла под руку или случајни сусрет са особом из неког другог, старијег
филма, са којом смо делили време и приче. Науче нас и да се језик прилагођава, а не
можемо да не приметимо да често „стилује“ туђе речи и све више „багује“. Прилагођава?
Чему? Потребама. Чијим? Дигиталне генерације која је под утицајем музике, филма и
интернета у новим речима нашла лингвистички комфор. Убрзан темпо живота, развој
технологије и појава интернета утицали су на све, а највише на младе људе, да у усменој и
писаној комуникацији штеде време и простор. Адолесценти, брзи на прстима, а штури на
језику, у порукама користе „ошишану латиницу“, не поштују граматику и ортографске
норме и на тај начин чине да језик излази из оквира стандарда. Новоговор или, како га
неки лингвисти називају, нетспик, тежи једноставности и брзини, постаје начин
комуникације који се разликује од класичног усменог и писаног језика јер „живи“ на
њиховој граници.
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Друштвене мреже имају велику моћ и утицај на понашање и говор младих којима
онлајн комуникација све више постаје доминантно средство општења. Бити кратак и брз
је од пресудног значаја. Да би се тај императив испунио, потребно је користити језичка
средства на лежернији начин и увести језичке иновације на ортографском, лексичком и
граматичком плану. Тако настаје писани језик који има особине неформалног говора,
који се све више удаљава од стандардног језика и приближава жаргону.

Којим језиком говоре наша деца?





Pa zato sto je izdominirala profesorku!!!!
Izotkidala je ☺
Izneverovala sam kad sam videla sta me pitas
Drugari, veliko hvala na sve te pozive na evente ali ako bih vas baš sve ispoštovala,
postala bih alkoholicarka majke mi ☺ Msm stvarno, imajte obzira ☺1

Колико сте пута чули и у коментару прочитали ове глаголе? И сигурно сте се питали
како може неко да издоминира, изоткида, изневерује... Па видите да може. Ако питате
младе зашто користе ове глаголе, даће вам аргументе: „Морам да скратим реченицу, а
јаче кажем оно што хоћу.“


Umesto da ucim za sutrasnji ispit, sedim i citam tvoju ispovest, i zaneverovao sam na licu
mesta

Звучи ли вам енергично, убедљиво и прецизно? Младима да. Притом, ко ће још да
пише „нисам могао да верујем“? Утрошено много времена и простора.



Seka lepa
Seku najvise

Телеграфски кратко. Глагола нема, али ко још не схвата да је изостављени глагол
„волети“. Економично, а јасно свима. Порука пренета.




„Matori, zaboravio si da skineš poklopac sa objektiva“
Gledam u objektiv, ali poklopca nema, očigledno je da sam ga skinuo.
„Sprdam te matori, slikaj me, žurim“



ma šalim te....... ali brate onoliko da gineš, hheheh, šalim te ponovo ☺

Знамо да у стандардном српском језику правимо разлику између прелазних и
непрелазних глагола и да препознамо повратне и неправе повратне глаголе, зар не? Али,
ако зафркавати, завитлавати, зезати могу бити и прелазни и повратни, шта фали ако се
морфема се код глагола спрдати се и зезати се изгуби негде успут у комуникацији? Брже
се напише, а остане и више карактера на располагању у поруци. Кратка опаска, писац
ових редова је управо ових дана, на часу, од једног ученика чуо спрдам те. И лично се
уверио колико се времена и даха уштеди кад се изостави се.
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dakle nećete. Znate, u ovakvu montažu može da poveruje samo neko „mozga bez“, a da je
podeli neko „srama bez“.
Da to sam ja.. Fotošopa bez... šminke bez.. ☺
Zamisli sta izjavi blama bez????
A: Neka akcija veceras?
B: Kinte bez

Место предлогу у српском језику је увек испред лексеме. Али, у комуникацији млади
су се баш обрушили на предлог без и променили му место. Није да им се не допада
његова позиција у матерњем језику, али ако могу Британци и Американци да кажу и
напишу moneyless, шта их кошта да и они убаце нову језичку конструкцију у своју
комуникацију. Утицај енглеског, шта да се ради?




Inace u teretani radim i one tvoje vezbice za kod kuce ...
a ima li sta slatko za posle klope?
UBOLA SAM REMZIJA NA FOKSU DOBAR PROGRAM ZA PRED ISPIT HE
HE :)))))))))

Објашњење за удвајање предлога писац овог текста би морао да препусти
лингвистима. Једино што из примера може да закључи је да се и овде ради о уштеди
времена и простора. Док изговориш „добар програм за релаксацију пред испит“, оде воз.
1 Примери у тексту су наведени аутентично, без икаквих исправки, онако како су их написали
корисници и зато нису пребачени из латинице у ћирилицу.
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Говориш ли србиш?
Будући да живимо у ери глобализације и имајући у виду доминантну улогу интернета
као глобалног простора, те моћ и утицај друштвених мрежа на понашање и комуникацију
младих, језичка револуција и није посебно изненађујућа. Млади, којима онлајн
комуникација све више постаје доминантно средство општења, много времена проводе
дописујући се са својим вршњацима. Брзо време и брзе комуникације траже и брз језик,
неоптерећен уметнутим реченицама, дугачким синтагмама и речима које имају више од
два слога. Стварање језика младих је комплексна друштвена појава мотивисана
различитим потребама. Бити економичан у исказивању мисли је само један од разлога
употребе новоговора. Кроз сопствени начин изражавања, мање-више неразумљив и
неприхватљив одраслима, тинејџери проналазе сопствени идентитет, смањују везаност за
породицу, јачају самопоуздање које им је неопходно да пронађу своје место међу
вршњацима и у друштву.

Говориш ли глобиш? Рунглиш, франгле, поглиш, порглиш,
сербиш?
Говориш? Фино, не осуђујем те. И разумем те. Само пази! Не претеруј! Бити брз на
прстима је добро, али бити штур на језику није и неће увек бити кул. Обогати свој
речник! Саговорник ће у теби видети образовану и паметну особу. Пробај! Ништа те не
кошта. Потребне су само књиге. А њих има у библиотекама.

Литература:
1. Редли, Јелена (2018).Иновације у језику младих на друштвеним мрежама. Језици и културе увремену и
простору.VII/2. 173–184.UDK: 811.163.41’367:004.738.5;811.163.41’37:004.738.5
2. Божовић, Ђорђе.Како је настао језик. Српски језички атеље, блог
http://srpskijezickiatelje.wdfiles.com
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Борци за људска права
Iuris praecepta sunt heac: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.*
Ulpianus, D.1.1.10

Направљени смо од звезда, каже наука. Сви смо дело и део природе. Ако смо једнаки у
доласку и одласку, природно је да желимо да будемо једнаки и у простору, али и у
времену које нам је дато да проживимо пре него што се поново међу звезде вратимо.
Нажалост, историја нам је показала да се човек, то звездано дете, од првог удаха и
плача, првог испуштеног гласа и начињеног корака, за правду и права, која му по
природи ствари припадају, борило. *Право налаже: живети часно, не штетити другоме,
свакоме дати што оно му припада. А када није тако? Када се право не поштује,
коме и камо ићи? Ко може звезданом детету помоћи? Борцима за људска права бавили
су се ученици III2 и III3. Да би сазнали и нас подсетили или научили коме дугујемо за
несебичне жртве на које су били спремни да би нам показали како да ускраћена права
вратимо.

ОДРЕДИШЕ
ДА СЕ ПРЕ
ОЗНОЈИ.
„КадБОГОВИ
је Див“, каже
Протагора ,“наредио
ХермуУСПЕХА
да људима ЧОВЕК
донесе стид,
тј. морално
осећање и правду, упита га Хермо на који би начин људима поделио правду и стид: 'Да
ли онако како су подељене вештине да
тако и њих поделим? А вештине су подељене
ХЕСИОД
овако: један који има лекарску вештину довољан је многима који немају те вештине, а
тако је и са осталим вештинама. Треба ли тако и правду и стид да поделим или да их
свима дам?'
'Свима', одговори Див, 'и сви нека их имаду, јер не би могли настати градови ако би их
имали само неки као код осталих вештина...'
Тако, Сократе, остали Атињани сматрају...да када је реч о политичкој вештини, где
све стоји до праведности и разборитости, с правом подносе свакога јер свакоме
доликује да учествује у тој врлини ако држава уопште треба да постоји.“*
* Преузето из Милош Н. Ђурић, Историја Хеленске етике, „БИГЗ“ Београд 1976., стр. 185

Схватио сам да храброст није одсуство страха, већ тријумф над њим.
Нелсон Мандела
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"СЛАТИ СВЕТЛОСТ У ДУБИНЕ ЉУДСКОГ СРЦА –

Људи говоре

ТО ЈЕ ПОЗИВ УМЕТНИКА."

Како, зашто, када? ЕУ нас не жели. Када ми уђемо, ЕУ ће се
распасти. Ма више је штете, него користи од уласка у ЕУ. То су само
нека од питања и мишљења која муче грађане наше земље. Хоћемо,
нећемо? Резултат страха, предрасуда, неинформисаности, шта год
било, млади имају исту дилему. А како да је реше ако се не позабаве
и не истраже сами питање које сви постављамо од 2009. године:

ЕУ да или не?
Сваке године ЕУ у Србији расписује наградни конкурс „Европа и ја“ у оквиру
Европског дневника. Ове године, свој рад на тему Митови о ЕУ послали су и
ученици наше школе: Алекса Черчелановић, Бојан Гергиновић и Зорко Бибић.
Конкуренција је била велика и јака. Прихваћено је 137 радова који су испунили све
услове конкурса. Награду нисмо освојили, али нисмо разочарани. Јер много више од
награде значе нам искуство и знање које смо стекли.
Завирите у рад! Нећете се разочарати.
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Међународни дан борбе против вршњачког насиља
Низом активности ученици Техничке школе Неготин обележили су дана
24.02.2021.године Међународни дан борбе против вршњачког насиља који се у свету
и Србији обележава сваке године, последње среде у месецу фебруару, под називом:
„ Дан розе мајица “.
Тим поводом Кампању под називом: „Које је боје твоја мајица?“ покренули су
представници Ученичког Парламента Техничке школе у сарадњи са педагогом школе
Љиљаном Ђаковић, председницом УП Александром Ћурковић и вршњацима у знак
подршке свој деци широм света, посебно деци и младим људиа који су биле жртве
вршњачког или других облика насиља.
Представници УП са педагогом школе припремили су видео запис са јаком поруком

о S.
емпатији,
осећањима,
и насиљу, израдили пано и припремили презентацију коју су
P.
Сигурни смо
да неће бити

погледали са својим вршњацима. Текстовима о љубави, болу, страху, емпатији,
толеранцији и храбрости, те и да се свако насиље одмах треба да се пријави, послали су
снажну поруку младима да у овој причи нико није сам.

потребе за оваквим мерама. ☺

Сигурно се питате одакле назив „ Дан розе мајица “ ( Pink Shirts Day)? Широм света
се последњa средa у фебруару месецу обележава као Дан борбе против вршњачког
насиља или „Дан розе мајица“. Све је почело давне 2007. године, када су у граду Berwick
у канадској провинцији Нова Шкотска вршњаци малтретирали Chuck McNeill -а, ученика
локалне школе након што је у школу дошао у розе мајици. Ученик је розе мајицу обукао
у знак подршке мајци која је оболела од карцинома дојке. Неколико дана касније, његови
пријатељи David Shepherd и Travis Price дошли су у школу у розе мајицама и купили још
50 мајица које су поделили ученицима школе у знак протеста на чин насиља који се
догодио њиховом другу.

Том приликом 17-годишњи Travis Price изјавио је следеће: „Схватио сам да двоје
људи може смислити нешто, спровести то и направити чуда..“
И то је истина….Деца се тешко одлучују да говоре о насиљу…а када одлуче да
говоре помозите им ОДМАХ. За то је потребна храброст.
А како се постаје храбар? Ученици Техничке школе поручују: „То је када ти неко каже:


Jел знаш ти ко сам ја, а ти не знаш…“ (Из Вања Рупник – Рачић и Будимир
Нешић „Оловка пише срцем“).

Педагог школе: Љиљана Ђаковић
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Клик на линк! Погледајте видео који смо направили!
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„Нешто лепо"
28. фебруар - Национални дан књиге

Да ли сте знали да се 28. фебруара обележава Национални дан
књиге?
Народна библиотека Србије једна је од најстаријих установа културе у
Србији. Основана је 28. фебруар 1832. године кад је Димитрије Давидовић,
политичар, дипломата, уставописац и кнежев секретар, послао књазу
Милошу писмо којим га је обавестио о уређењу Библиотеке. Већ у
новембру исте године књаз, иако неписмен, наређује да се по један
примерак сваке штампане књиге у земљи обавезно достави Библиотеци.
Овај датум проглашен је и за Национални дан књиге. Сваке године у
библиотекама широм Србије обележава се кроз бројне културне догађаје и
манифестације. Ученици наше школе и ове године су се укључили у
акцију "Читајмо гласно". Много је лепих прича, романа, песама. Није лако
одлучити шта читати онима који нас слушају. Прошла година нам је била
тешка. Док чекамо да ова 2021. донесе олакшање свима, Александар,
Алекса, Марија, Александра, Милица и Сања покушали су да вам улију
оптимизам и наду читајући делове прича из књиге "Нешто лепо"
Слободана Стојановића.
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Мама, тата, успели смо!
Да, на први поглед приметићете да они изгледају нешто другачије. И јесу
другачији: особе са Дауновим синдромом су душе од људи и велики борци, посебни.
Даунов синдром је последица постојања једног хромозома више у ћелијама
детета. Уместо два хромозома која чине 21. пар, ова деца у својим ћелијама имају
три хромозома (два која чине 21. пар, и трећи који је вишак). Због тога се овај
синдром назива и тризомија 21.
Почетком 20. века, особе са Дауновим синдромом живеле су у просеку око
девет година. Данас, захваљујући благовременој дијагностици и лечењу урођених
аномалија, просечан животни век продужен је на 50 или више година.
P. S. Сигурни смо да неће бити

особе са☺
Дауновим синдромом обично живе у својим породицама, у
потребе У
за Србији,
оваквим мерама.
развијеним земљама, они живе у заједницама, донекле самостално, раде и
привређују. Неки постигну и оно што многима изгледа немогуће, успех. Погледајте
шта све могу уз љубав и подршку породице и друштва!

Светски дан борбе са Дауновим синдромом

Дајте нам шансу!
Видећете шта можемо.
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Међународни дан жена
Међународни дан жена је светски празник посвећен женама и њиховим
достигнућима, пре свега на пољу друштвеног и политичког живота.
Од свог настанка, почетком 20. века, прослављају га државне институције,
разна удружења жена и добротворне организације. Обележава се широм света
кроз организовање разних програма и скупова: уметничких перформанса,
трибина, конференција, маршева чији су основни циљеви указивање на
неравноправан положај жена у друштву и позив на родну равноправност.
Иако је прошло више од једног века од како су жене закорачиле на трновити
пут борбе да се чује њихов глас и мишљење, стварност показује да још увек
нису довољно укључене у пословној и политичкој сфери друштва. Подаци су
неумољиви; на глобалном нивоу образовни и здравствени статус жена и даље
је далеко испод статуса мушкараца, а насиље над њима је у многим земљама
чак и у порасту. Према проценам Светског економског форума, родна
неравноправност би могла потпуно нестати у свету тек 2186. године. Утешно?
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„Само гледајте! Ја ћу вам
показати шта жена може
учинити… Прећи ћу целу
земљу, јурићу до Месеца…
Никад се нећу осврнути.“
Една Гарнер Вајт
Појединачно сви смо одговорни
за властите мисли и дела.
„Сви ми можемо да оспоримо и
укажемо на родне пристрасности
и неравноправности.“
„Сви ми можемо да одлучимо да
пронађемо и прославимо женска
достигнућа. Колективно, сви ми
можемо да помогнемо да се
изгради инклузивни свет."
Од људи се тражи да „високо
дигну руку и тако искажу да се
слажу и да су посвећени одлуци
да оспоре неравноправност и
укажу на њу."

Настава на даљину је у току, али
то нас није спречило да одржимо
још један час корелације. Овога
пута смо се кроз превод са
енглеског
језика
подсетили
трновитог пута које су жене
прешле у борби за своја права.

Да прођемо кроз историју борбе
жена да заузму место које им
припада, својим преводом су
нам помогли ученици III2:
Милица Пауновић
Немања Белегић и
Матеја Грипсаревић
Ментор: професор енглеског
Јадранка Манојловић
Титл поставила: професор ГВ
Весна Перић
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Кратка историја борбе жена за своја права

Међународни дан жена

Да те питам?
Остати или не? Отићи из своје земље у потрази за бољим животом или остати на свом
тлу, где смо рођени и провели незаборавне дане детињства и ране младости, и на њему
пронаћи задовољство и срећу? Питање у Шекспировом стилу које мучи припаднике
младе генерације већ три деценије.
Грчки песник Константин Кавафис у песми „Итака“ каже:
„Када се спремиш према Итаци да пођеш,
треба да зажелиш да путовање буде дуго,
пустоловина пуно, пуно сазнања.“

Кроз стихове нам мудри Кавафи сугерише да је путовање важније од дестинације. Ако је
Итака процес постизања циља или опоравак од нечег изгубљеног, смисао нашег
путовања у потрази за властитим „Итакама“ не доводи се у питање. Јер кад коначно
дођемо до ње, а да тамо стигнемо, предодређено је нама, и сиромашну ако је нађемо,
разочарењу нема места. Јер да нема ње, на пут, који нас је мудрошћу и искуством
обогатио, не бисмо ни пошли. Нити разумели шта то Итаке значе.

Много је успешних ученика кроз нашу школу прошло. Неки су остали у свом граду и
земљи. Неки су се ко перле расули по целом свету. Одлуке су биле личне. Да ли су своје
Итаке нашли? У овом броју то питање постављамо Даниjелу Матејевићу, ђаку
генерације 2010. године.
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P. S. Сигурни смо да неће бити
потребе за оваквим мерама. ☺

Реците нам нешто о себи: где сте рођени и где сте живели, коју сте школу и
факултет завршили?
Рођен сам једног јануарског јутра у, те године, завејаном Мајданпеку. Детињство и
део адолосцентног доба провео сам у једном маленом насељу смештеном између села
Клокочевац и историјског налазишта „Милошева кула“.
Основну школу сам похађао и завршио у селу Рудна Глава, недалеко од места
одрастања. Своје школске дане наставио сам у Неготину у Техничкој школи, на смеру
„Електротехничар рачунара“ у трајању од 4 године.
Након завршене средње школе уписао сам Електронски факултет у Нишу, смер
Електроенергетику. За необавештене кратка информација: електроенергетика је област
електротехнике у оквиру које се изучавају производња, пренос, дистрибуција и
коришћење електричне енергије. Након 4 године основних студија стекао сам звање
дипломираног инжењера електронике и рачунарства. Висок академски ниво знања,
стечен на основним студијама, омогућио ми је наставак образовања кроз мастер студије
на иностраном универзитету. Одлучио сам да окушам срећу са уписом на Националном
технолошком институту за технологију у Лозани, Швајцарска (EPFL – École
Polytechnique Fédérale de Lausanne). Одлука се показала добра.
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Да ли сте били задовољни избором средње школе коју сте уписали и знањем и
вештинама које сте стекли током школовања?
Са ове временске дистанце могу рећи да сам изузетно задовољан својим избором средње
школе. Морам признати да сам у току прве године гајио мало сумње у одлуку коју сам донео
Сада сам свестан да је разлог тадашње сумње био осећај страха према непознатом и празнине
која настаје напуштањем своје „конформне зоне“. Међутим чим сам упознао тај предивни
град и људе који у њему живе сви страхови и самоће су нестали.
Знања и вештине које сам у Техничкој школи стекао омогућиле су ми да са добром
основом упишем и завршим студије. Осим доброг програма по којем смо радили посебно бих
похвалио и труд наставника. Не само да су нам пренели знања, већ су нам показали како да
са разумевањем учимо, а управо је та вештина преко потребна током студирања.
Шта Вас је заинтересовало у вези са факултетом који сте уписали?
Превасходно љубав према техници. Последње деценије двадесетог века донеле су
потпуну владавину технике и зато се данашње време с правом назива техничко доба и
технолошка ера. Значај технике је посебно видљив у вези са науком и индустријом. Сер Џорџ
Томсон, британски физичар и добитник Нобелове награду за физику је рекао: „Не слажем се
са онима који технику сматрају сиромашном рођаком науке. За мене наука без технике
непотпуна је и недовршена. Када закључци изведени из прецизних експеримената помоћу
математичке теорије доведу до подробних предвиђања на основу којих се могу направити
употребљиве машине, машине које без теорије нико, ни за милион година, не би смислио,
тада сазнајемо да живимо у свету који је рационалан“. Техника и технологија су у средишту
људске пажње. Па тако и моје.
Где тренутно живите?
Тренутно живим са супругом у Санкт Галену, у Швајцарској. То је град богате историје,
али и град у којој се налази светски значајна библиотека у чијем фонду су и рукописи који
датирају још из 9. века. Иначе, за знатижељне, постоје гласине да је управо ова библиотека
послужила као инспирација Умберту Еку за своје познато дело „Име Руже“. Да ли је само
гласина или истина, ја не знам. Али, ако се некад задесите у овом граду, не пропустите да је
посетите.
Зашто мастер у Швајцарској?
Пред крај основних студија помислио сам: „Зашто да не пробам да мастер упишем негде
у иностранству. Просек ми је добар, конкурисаћу за стипендију па нек буде шта буде.“ С
обзиром на то да у Швајцарској годинама живи моја родбина која ми је великодушно
понудили смештај и финансијску помоћ, било је логично да се одлучим за наставак студија у
тој земљи. Неизмерно сам им захвалан на свему што су ми омогућили јер сам не бих могао да
реализујем жељу и сан.
Када бисмо питали Ваше професоре шта мисле о Вама, одговорили би...?
Искрено се надам да ме се професори сећају по упорности и марљивости у раду. Међу
њима има, вероватно, и оних који ме памте као тврдоглавог момка који је желео да истера
неку своју проваду, али и то је у реду.
Која је, по Вашем мишљењу, најважнија ствар коју сте научили од својих
професора?
Да је неопходно да се поштујемо, да ценимо човека према ономе шта и како ради, да је
важно какви смо а не ко смо, да су диплома и титула добре, али не и важније од чистог
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образа. Завршити школу јесте велика ствар и успех, али је, битније, по мом мишљењу, изаћи
из школе као личност, цењен и поштован човек који цени и поштује друге.
Да ли се сећате неке анегдоте везане за период проведен у Техничкој школи?
Анегдота ја много, и све су јединствене, непоновљиве. Али једне са часа историје често
се сетим и радо је препричавам новим пријатељима.
Због читаоца ових редова, који нису имали прилику и срећу да слушају предавања
професора Војислава Воје Стојановића, морам да напоменем да је то једном харизматичан
човека јединственог кова. Наиме, на часу историје устаје мој друг и пита: „Професоре, да ли
могу да одговарам да поправим оцену?“ На његове речи професор диже поглед са дневника и
љутитим гласом одговара: „ Уколико сместа не седнеш на своје место, питаћу те за оцену.“
Збуњен, друг повлачи столицу и без речи седа у клупу док остатак одељења збуњено
посматра ту сцену која по свему личи на Скривену камеру.
Напомена: друг је поправио јединицу, али, коју је оцену на крају добио, стварно не
знам
P. S.:D
Сигурни смо да неће бити
потребе
за оваквим
Наведите
наммерама.
који је ☺
највећи успех до сада иза Вас?

Моји највећи професионални успех до сада јесте завршетак мастер студија на ЕПФЛ-у и
истовремена сарадња са организацијом за нуклеарно истраживање – ЦЕРН у којој сам добио
прилику писати своју мастер тезу. Бити део једне такве престижне организације и дати свој
мали али лични допринос у свету науке је за мене изузетна част и нешто на шта ћу цео живот
бити поносан.
У приватном животу мој највећи успех и срећа јесте заједнички живот са мојом
предивном супругом. Од првог дана мог доласка у Швајцарску била ми је и остала подстицај
да се изборим са свим изазовима, да радим на себи и да будем боља особа. Имати сапутника
на кога се можете у сваком тренутку ослонити сматрам изузетно важним. Такве особе треба
чувати, а везе неговати.
Да ли постоји нека особа која је пресудно утицала на Вашу каријеру и живот?
Одговор се налази у предходном одговору. Ипак, желим напоменути да су све особе са
чијим су се путевима укрштали моји путеви утицали на посредан или непосредан начин, у
мањој или већој мери да будем то што јесам. Свако познанство или пријатељство које
стекнемо неминовно оставља траг у нашим животима. Зато је важно да ценимо и негујемо
пријатељства, одржавамо контакте.
Јесте ли пронашли своју Итаку?
Неколико њих. И сваку безгранично волим. Радо им се враћам. Као случајно, у пролазу,
али добро знам да су ми увек негде у мислима. Некад су то градови, некад особе. Нећете
веровати, понекад је нека од мојих Итака само ветар или успомена за коју само ја знам.
Има ли још Итака до којих треба да стигнете?
Искрено се надам да ће их бити још и радујем им се. Где ће ме наредна Итака дочекати,
то, данас, не знам. Али нешто поуздано знам: путовања у потрази за Итакама и враћања
старим, већ пронађеним, су узбудљива. Немојте их случајно пропустити.
Нешто за крај
Будите храбри и радујте се свим изазовима који вам на пут стану! Из сваког ћете понети
неки нови део себе.

Питања поставили ученици I1.
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Хало, Земља, овде Марс
Нико не би веровао, у току последњих година деветнаестог века, да овај свет
пажљиво и оштро проматрају бића чија је интелигенција већа од човечје, али која су исто
тако смртна као и човек, да су људи, док су се бавили својим разним пословима, били
испитивани и проучавани готово исто тако пажљиво као што човек посматра кроз
микроскоп она пролазна бића која се гомилају и множе у капи воде. Људи су се, бескрајно
задовољни, кретали по овој планети, бавећи се својим обичним свакодневним пословима,
мирни и уверени у своју власт над материјом. Вероватно да и инфузорије под
микроскопом раде исто. Нико није ни помишљао на старије светове у простору као на
нешто одакле би могла доћи опасност за човека, а ако је мислио на њих, чинио је то само
зато да би сваку помисао да постоји живот на њима одбацио као немогућу или
невероватну. Занимљиво је сетити се неких навика мишљења у тим прошлим данима.
Људи, који су живели на овој планети, мислили су да би на Марсу могли живети други
људи, бића која су можда нижа од њих самих и која би била спремна да топло поздраве
сваки покушај да се са њима дође у везу. Али су, преко огромног простора, велики хладни
и несимпатични разуми, који су према нашим разумима у истом односу као што су наше
духовне способносги према духовним способностима животиња које изумиру,
посматрали ову Земљу погледима пуним зависти; они су полако али сигурно кројили
своје планове против нас. И на почетку двадесетог века дошло је велико разочарање.
Планета Марс - мислим да није потребно подсећати читаоца - окреће се око Сунца на
просечном растојању од 140.000.000 миља. Светлост и топлота, које ова планета прима од
Сунца једва да износе половину светлости и топлоте које прима Земља. Марс, ако је
магловита претпоставка тачна, мора бити старији од нашег света и живот је на њему
морао отпочети пре него што је наша Земља очврсла. Баш ради тога што запремина те
планете износи једва једну седмину запремине Земље, она се брже охладила до оне
температуре при којој је могао да почне живот. Марс има и ваздух, и воду, и све што је
потребно за одржавање живота. Али је човек толико ништаван и толико заслепљен својом
ништавношћу да ниједном писцу све до краја деветнаестог века, није падало на памет да
се тамо могао развити разуман живот, који би био далеко изнад оног степена, или барем
на истом степену, на коме се налази живот на Земљи. Нико није ни увиђао да је Марс
старији од Земље, да има једва четвртину њене површине, да је удаљенији од Сунца, те
због тога свега не само да је даље од почетка живота, већ је ближи његовом крају.
...
Разум човека нам казује већ да је живот непрекидна борба за опстанак, и изгледа да
то мишљење имају и разумна бића на Марсу. Њихов свет се већ увелико охладио, а наш
свет је још увек пун живота, али је настањен само оним што они сматрају нижим
створењима. Ратни поход на Земљу је једини излаз из опасности која код њих прелази с
колена на колено.
Јесте ли се уплашили читајући ове редове? Без страха, пријатељи. Недостају
наводници који показују да је реч о цитату из књиге. Временски смо далеко од 30.
октобра 1938. када је на радио таласима емитована драма „Рат светова“ која је ушла у
историју медија по начину на који је реализована и паници коју је изазвала. Директан
пренос инвазије Марсоваца на Земљу урађен је тако верно да су многи слушаоци
поверовали да се то стварно догађа и подлегли паници.
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Постојање живота на Марсу и његова хипотетичка колонизација није тема само у
романима научне фантастике, филмовима и уметничким делима. Одавно је интересантна
јавним свемирским агенцијама и приватним корпорацијама. До сада људска нога није
крочила на ту планету, али су човекова радозналост, инвентивност и знаље успели да на
Марс спусте свемирске ровере који су успешно истражили површину планете и пружили
информације о условима на њеном тлу.
Радозналост није једини разлог за људску опседнутост могућом колонизацијом
Марса. Климатске промене, потреси, вулканске ерупције, пожари, ерозије тла, брзина
којом човекова небрига неконтролисаном употребом супстанци које нарушавају
природну равнотежу у ваздуху, води и у земљишту, пораст броја становништва,
урбанизација, трошење природних ресурса, индустрија, енергетика, саобраћај и
пољопривредна производња су узроци нарушеног екосистема и разлог потребе човека за
проналажењем алтернативе: насељавање других планета да би се смањила вероватноћа
људског изумирања.

Хало, Марс, овде Земља
Већ одавно је јасно да Земља постаје опасно место за живот. Да ли је крајње време
да потражимо други дом? Изгледа да јесте. Марс? Истраживања су показала да су услови
на њему суровији од најсуровијих услова за живот на Земљи: космичка радијација, слаба
гравитација, ниске температуре, вода у чврстом агрегатном стању, тања атмосфера која
пропушта више сунчеве енергије и веће количине ултраљубичастог зрачења, ниски
атмосферски притисак, мали ниво кисеоника чине ову планету негостољубивом. Све то
не спречава богате и моћне да планирају изградњу првих заједница/градова на Марсу.
Ако вам се чини да смо и даље у неком научно-фантастичном роману, варате се.
Саобраћајна гужва на и око Марса је велика. У орбити око њега тренутно кружи 6
летелица
У ПОТРАЗИ
(три америчке,ЗА
двеИСТИНОМ
европске и једна индијска), у фебруару ове године
придружиле су им се кинеска и арапска, а 18. фебруара слетео је на његову површину
амерички ровер чији је задатак да прикупља податке, одговори на питање да ли је живот
некад постојао ван Земље.

И? Има ли Марсоваца на Марсу?
Ако их сада и нема, биће их.
Први колонизатори, изабрани да, за
разлику од нас, преживе могући
Трећи светски рат, добиће нове
новопланетарне пасоше. Треба ли
да им будемо захвални што ће у
наше
име
очувати
културу
цивилизације са Земље? Или,
можда, да дамо све од себе да
престанемо
да
уништавамо,
планету која нас свакодневно
упозорава да не ценимо довољно
њену гостољубивост.
Текст: Весна Перић
школски библиотекар
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Немачки напад на Југославију
Текст: Мирјана Живановић, професор историје
Немачким нападом на Пољску, 01. септембра 1939.
године почео је Други светски рат, само 21 годину након
завршетка Великог рата. Док је у Европи беснео рат,
Југославија је настојала остати неутрална у предстојећим
сукобима.

Почетком 1941. године положај Југославије постао је критичан. Немачке трупе су се,
након окупације западне и средње Европе, спремале да преко Бугарске нападну Грчку.
Приступањем Бугарске Тројном пакту Југославија је била потпуно окружена чланицама
пакта. У таквој ситуацији, после вишемесечних преговора и колебања, Влада Југославије је
25. марта у Бечу потписала протокол о приступању Југославије Тројном пакту. Тиме је
Немачка обезбедила јужни бок у предстојећем нападу на Совјетски Савез.
Међутим, у Југославији је 27. марта извршен државни удар и формирана нова влада на
челу са генералом Душаном Симовићем. Тиме су поремећени Хитлерови планови. Стога,
Хитлер издаје Директиву бр. 25. којом се предвиђа напад на Југославију.
Напад је почео у рану зору 06. априла 1941. године бомбардовањем Београда. Операција је
носила симболичан назив Казнена одмазда. У току бомбардовања највише је страдало
цивилно становништво, а уништена је и Народна библиотека, у којој је изгорео материјал од
непроцењиве вредности.
Југословенска влада издаје прокламацију о почетку рата са Немачком и одлуку о
мобилизацији. Немци су извршили кључни продор из Бугарске, пресекли МоравскоВардарску долину и тиме онемогућили југословенско ослањање на савезнике. С друге
стране, владало је расуло у југословенској влади. Донета је одлука да се, ради сигурности,
влада пресели у Никшић, док је краљ Петар одлетео у Грчку. На последњој седници владе у
Никшићу 15. априла, закључено је да Југославија неће капитулирати као држава, већ само
војска, док ће влада и краљ у иностранству наставити са борбом. Бивши министар спољних
послова Александар Цинцар-Марковић и генерал Радивоје Јанковић потписали су у згради
чехословачког посланства у Београду, акт о капитулацији. Наметнута је безусловна
капитулација. Југословенска војска је махом одведена у заробљеништво, а земља подељена
између Немачке, Италије, Мађарске и Бугарске.
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Буђење под бомбама
"... Кишом разорних и запаљивих бомби, у року од неколико часова, Београд је
претворен у гомиле рушевина и згаришта, док су његове улице биле прекривене лешевима
деце, жена и стараца. Никада у историји Београда ни најсвирепији освајачи нису починили
толико зверстава и уништавања. Погажени су сви основи човечности и основног људског
морала, немачки авиони усред дана разорили су у Београду све болнице, цркве, школе, све
културне установе... Жене и деца који су напуштали своје домове убијани су у масама
митраљезима са авиона у ниском лету. Над мирним и невиним београдским становништвом
извршен је прави покољ..." *
"Велики град дуж Дунава деловао је као пламтећа буктиња. Велики језици пламена
изненада су избијали, накратко блештали и полако згаснули. Изненада су тешки облаци
дима кренули да се ковитлају ка горе, увијајући се, таласајући, вртећи се у небо и притом су
у својим црним утробама рефлектовали љутити пламен који мора да је био видљив с
неколико стотина километара преко велике реке и у бескрајној равници". *
"... Свуда око нас пуцала је бомба за бомбом, неке на само двадесетак метара од нас.
Ефекат је био скоро незамислив. Није то била ни бука, чак не толико ни удар. Био је то неки
потпуно језив ветар, који је највише уливао страх у кости", писала је Американка Рут
Мичел. *

„Не знам да ли су ме пробудиле бомбе или сирене, био сам још у кревету када ме је
мајка узела у наручје и повела у подрум“, сећа се композитор Рајко Максимовић недељног
шестоаприлског јутра 1941. године. Тога дана Војислав Бубиша Симић, тада младић од
седамнаест година први пут је угледао трамвајске шине изврнуте на горе и мртве коње на
улицама. Андреј Тарасјев, угледни филолог и сада чује мајку која улазећи са терасе каже
У ПОТРАЗИ
ЗА ИСТИНОМ
оцу: „Витја,
Немци бомбардују“.
*Из књиге "Битка за Београд – април 1941" Александра Огњеновића и Ђорђа Николића
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"СЛАТИ СВЕТЛОСТ У ДУБИНЕ ЉУДСКОГ СРЦА –

"Чежња за филозофијом
је искра у души која се,
ТО ЈЕ ПОЗИВ УМЕТНИКА."
када се једном запали, одржава и више не гаси."
Платон
"Обрати пажњу на себе самог; одврати поглед од свега што те
окружује и усмери га на своју унутрашњост: то је први захтев
који филозофија поставља свом ученику. Није реч ни о чему
што је изван тебе, већ у теби самом." Фихте

Да ли је филозофија потребна данас?
Ученик: Милан Павловић IV1
Професор: Мирјана Јеврић
Филозофију данас могу дефинисати као "љубав према мудрости" или "мајку
мудрости" зато што филозофија није као друге науке које се заснивају на формулама,
законима или обрасцима. Филозофија се бави размишљањем о размишљању јер у
филозофији не постоји тачно одређен одговор, али зато ниједан одговор није
погрешан.
Да ли је филозофија потребна данас ?
По мом мишљењу, веома је потребна и значајна за данашње друштво зато што
даје слободу размишљања и исказивање сопствених мишљења.
Филозофија нам даје могућност да сами дамо одговоре на нека филозофска
питања као што су на пример: "Да ли је горе неуспети у нечему или никада и не
покушати?" Или: "Шта ВАС чини човеком ?" Учина нас и да нађемо решења на
проблеме са којима се свакодневно сусрећемо у животу.
Да није било филозофије, не бисмо тражили одговоре на питања или проблеме
рекли бисмо да је то тако и да се не може променити. А да нема промена, људи би
остали примитивни. Уметност, култура, ахитектура не би се мењале, и оне би, као и
човек, остале на примитивном нивоу. Људи не би развили видике и критичко
мишљење. Замислите само, да се људи нису бавили трговином, никад не би открили
да постоје различите културе, обичаји, религије, пољопривредне културе, зачини...
Значај филозофије није се изгубио. Иако су је критиковали, грдили,
протеривали, ниподаштавали па чак и презирали, јако је битна данас као што ће то
бити и у будућности. Њену улогу и важност у тражењу одговора на свакодневна
питања и проблеме, у борби за слободу мишљења не можемо и не смсемо занемарити.
Хтели ми то да признамо или не, филозифија заузима веома важно место у човековом
животу.
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Разлика између филозофије и науке
Ученик: Павле Живановић IV1
Професор: Мирјана Јеврић
Разлика између филозофије и науке је врло мала, али разлика ипак постоји.
Многи сматрају да су наука и филозофија међусобно контрадикторне, али оне ипак
само допуњују једна другу. Филозофија се сматра мајком свих наука јер су све остале
произашле из ње, али се поставља питање да ли је она сама по себи наука.
Наука се може дефинисати као проучавање и разумевање природних појава.
Бави се емпиријским подацима тј. подацима који се могу посматрати, тестирати и
понављати. По својој природи је систематична и користи се специфичан ток
проучавања који се назива научна метода. Наука углавном своја објашњења и
закључке
засниваОДРЕДИШЕ
на добијеним резултатима
и експериментима
што ОЗНОЈИ.
није случај и са
БОГОВИ
ДА СЕ ПРЕ
УСПЕХА ЧОВЕК
самом филозофијом. Наука је ограничена оквирима логике, на коју се ослања, и
јасно утврђеним законима, самим тим не даје потпуну слободу размишљања и
ХЕСИОД
доношења нових идеја.

Мајку свих наука, тј. филозофију, теже је дефинисати. Она служи у решавању
проблема у многим сверама живота, и баш то и такво њено деловања на многим
различитим пољима онемогућава да има одређену и конкретну дефиницију. У самој
сржи филозофије је посматрање постојања човека и однос човека и постојања. Тежи
ка оној врсти знања која открива основе човека, гранична питања, моралне дилеме и
омогућава нам да употребом разума дођемо до истине која се не коси или која је
најсличнија нашим ставовима. Она се заснива на разуму, њене методе користе
логику и аргумент, тј. користи аргумент принципа као основу за своја објашњења.
Филозофија размишљањем “ствара” знања, док наука то чини посматрајући. Наука
није корисна у области имагинарног посматрања света. У таквом посматрању света
кориснија је филозофија јер су њој битнија питања, која се надовезују једно на друго,
него сами одговори. Састоји се из много грана, неке од њих су и: метафизика, етика,
естетика, логика…
Права истина је да наука и филозофија не служе да би одбацивале и оспоравале
једна другу, већ симбиозом и заједничким методама долазиле до решења. Неки људи
мисле да је наука досегла такав ниво знања да јој више није потребна филозофија.
Али сваки научник дубоко у себи зна да је његова стваралачка активност уско
повезана са филозофијом и да без озбиљног познавања филозофије резултати те
његове делатности не могу бити теоријски и практично ефикасни.
Сви прави теоретичари се првенствено воде филозофским размишљањем. Они
никада не окрећу леђа филозофији јер је научна мисао заправо филозофска као што
је истински филозофска мисао дубоко научно укорењена у низу научних достигнућа.
Сматрам да филозофија заправо даје ту слободу и ширину коју наука није
способна да пружи, без ограничења даје праве одговоре и, што је још битније,
поставља права питања.
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Жене и мудрост
Текст: Мирјана Јеврић, професор филозофије

„Жене интелектуалке су као тесне ципеле: једва чекамо да их се
отарасимо“. (Чаплин)
Иако је историја филозофија препуна мушкараца филозофа, нажалост, и неких
шовинистички настројених, жене су такође утицале на развој филозофије. Иако њихови
списи у великој мери нису преживели до данашњих дана, њихово усмено учење је
извршило значајан утицај на савременике, а њихови гласови одјекивали су кроз векове.
Више од два миленијума касније, интелигентне, речите жене и даље се боре да се чује
њихова реч.
Ево неких жена филозофа са којима би требало да се упознате :

СОСИПАТРА
У касној антици рођена је девојчица у срцу Јоније, Ефеса, којој је било
суђено да покаже натприродне способности, стекне знање из филозофије,
књижевности и да се упозна са теологијом.

Сосипатра (најактивнија око 4. века н. е.)
водила је живот из снова: имала је успешну
наставничку каријеру, али ни ништа мање
испуњен породични живот. Стекавши
образовање из поља мистицизма, Сосипатра
је постала уважена наставница у неоплатоничарској традицији, тумачећи тешке
текстове и посредујући у божанском знању.
Била је окружена мушким стручњацима, од
којих је један био њен супруг Евстатије. Али
према Еунапију, који је у свом делу „ Животи
филозофа и софиста “ дао биографије многих
филозофа, Сосипатра је била славнија од свих
њих и није чудно што су студенти далеко
више волели њена надахнута предавања од
предавања њених колега софиста.
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Хипатија из Александрије - умна кћи залазећег света
Грчка научница и прва жена која се бавила математиком, филозофијом и
астрономијом, живела је у периоду када је Римско царство прелазило са паганства на
хришћанство, у Александрији у којој је владала конфузије и прави рат догматског
религијског погледа на свет са слободоумним начином мишљења. Од њених списа
ништа није сачувано и мало се с поузданошћу зна о њеном животу. Стари извештаји су
често нејасни и слажу се само у погледу драматичног начина на који је изгубила живот.
Један од разлога који се наводе за њену трагичну смрт јесте да су њу, као
неоплатонисту, фанатични хришћани сматрали опасном. Други извори сматрају да се
нашла усред политичке борбе због пријатељства са бившим учеником
Орестом, римским префектом у Египту, који се веома ослањао на њен суд. Разбеснела
гомила напала ју је и убила на улицама Александрије.
Њен отац Теон јој је, желећи да ћерку формира као « савршено људско биће », дао
веома свестрано образовање, не само из науке, већ и из филозофије, па и спорта.
Сарађивала је са оцем у научном раду, а многи сматрају и да га је превазишла. Врло
рано је почела да предаје математику, астрономију и филозофију. Држала је јавна
предавања којима су присуствовали сви они који су се интересовали за учење
Аристотела, Платона и неоплатоничара.
Хипатија је заговарала идеје рационалног, толеранције и разума. Њена љупкост,
интелигенција и мудрост учинили су да је била обожавана у целом граду . Људи су
путовали из других градова, али и из удаљених држава како би слушали њена
предавања.
Године 415. хришћанска руља извукла је, при повратку из града, Хипатију из
њених кочија, одвукла је у цркву Кесареум, свукла голу и мучки заклала служећи се
крхотинама керамике. Остаци тела су затим спаљени ван града на месту званом
Кинарон. Овај свирепи чин је дуго остао у свести грађана Александрије.
Хипатијин необичан живот и трагична смрт су учинили да постане и остане
симбол образовања као храброг супротстављања наметнутим друштвеним нормама.
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Жене и мудрост
Елоиза
У доба средњег века једно од најпрепознатљивијих женских имена је Елоиза (1101 –
1164), али се она углавном спомиње у биографији Пјера Абелара. Преписка Елоизе и
Абелара је и главни извор података о њој, а писма су датирана после објављивања
Абеларове „Историје невоља“. Писма су доказ Елоизино образовање, али су и
сведочанство о њеним ставовима о моралу, љубави према Богу, страсти према Абелару и
његовом односу према њој.

„Зачудила сам се, предраги мој, кад сам у твом писму видела да си,
напуштајући обичаје и природни ред, из обзирности моје име поставио
испред својега: жена пред човеком, супруга пред супругом, службеница
пред господаром, редовница пред редовником и свештеником, ђаконица
пред опатом! Ред и присталост
траже, кад пишемо вишима од себе
или себи једнакима, да њихово име
ставимо испред својега; али, кад се
обраћамо нижима, редослед имена
мора поштовати ред достојанства.“

„Елоизин комплекс“
Већина аутора историје филозофије, ако су и
писали или данас пишу о филозофкињама,
споменуће их само тако што ће их повезати са
значајним мушкарцима. На тај начин њихов
рад и деловање биће дискредитовано. По
патријархалном обрасцу писања, кад се износе
биографски подаци о мушкарцима, свако
спомињање жене у том контексту служи тек
као још један доказ његових способности и
успутних успеха. А кад је реч о жени, то ће,
напротив, бити жиг и срамота ако се ради о
неким ранијим временима. У савремено доба
наставља се исти метод приказивања жена само
у блажој варијанти – знаће се за наслове њених
радова и оно чиме се бавила, али ће жена увек
бити у сени мушкарца.
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Симон де Бовоар

„Само вас гледам, неће вам проћи та неправда".

Симон де Бовоар важи за једну од најконтроверзнијих фигура интелектуалног живота
нашег времена. Њен живот као и теоријски рад говоре о томе како је тешко бити, чак и на
крају двадесетог века, интелектуалка тј. интелектуалац женског пола.
У личности Симон де Бовоар среће се и преплиће низ
проблема који су повезани како са развојем филозофије у
Француској тако и са проблемом практичног, политичког
ангажмана; како са питањем интелектуалног очинства, везе
између Бовоар и Сартра, тако са питањем прекида и
матрилинеарног почетка изнова и, на крају, како са њеним
односом према егзистенцијализму тако и са њеном
компликованом повезаношћу са феминизмом
Велики пробој Де Бовоар је направила делом „Други
пол“, објављено у Француској 1949. године, у коме говори
о томе да „како у свету, тако и филозофији, постоје први и
други - мушкарац је први, он је субјект и апсолут, а жена је
друга, дакле секундарна у односу на њега".
Ватикан је њено дело „Други пол“ уврстио у свој
Индекс забрањених књига за читање који је укинут тек
1966. године.
„Жена се не рађа, жена се постаје“.

Ксенија Атанасијевић
„Прокрчила сам пут будућим женама универзитетским наставницама.“

Ксенија Атанасијевић је прва докторка наука у Краљевини Југославији, прва предавачица на
Београдском универзитету и само једна у низу жена које су искусиле снагу патријархата на
сопственој кожи.
Докторирала је са 28 година - сад давне 1922. и две године касније постала прва доценткиња
на Филозофском факултету. Атанасијевић је била и једна од оснивачица Удружења књижевника,
чланица београдског ПенКлуба и Колегијум музикума Београдског универзитета.
Кад је бранила докторску тезу, јануара 1922, била је прва жена на том месту у ондашњој
Краљевини СХС и због тога је привукла и публику. Када је она на табли решила с лакоћом и
елеганцијом тежак задатак, један од великих математичара забезекнуто
се окренуо другоме и упитао: „Верујете ли ви, драги колега, да је све у
реду са хормонима ове младе даме?", наводе биографи.
Ксенија Атанасијевић је била жртва у свим режимима - и у
Краљевини Југославији, за време Другог светског рата и у послератној
комунистичкој Југославији. Због јединствене појаве и биографије била
је током целог живота под лупом чаршије, уосталом као и свака
интелигентнија жена свесна своје личности и потенцијала. Врло брзо је
пензионисана као библиотекарка.
Потиснута је из јавног живота, књиге су јој биле забрањене,
склоњене из књижара и библиотека. Ипак, ова пионирка борбе за права
жена наставила је да се бави писањем и превођењем великих
филозофских дела - превела је Аристотелов Органон, Платоновог
Парменида, дела Баруха Спинозе, Адлера, а држала је и предавања на
Коларчевом универзитету.
„Више од свега желим да зло у човеку и у свету постане мање".
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ЈАПАНСКЕ АНИМЕ - ИНДУСТРИЈА ВРЕДНА МИЛИЈАРДЕ
Знате ли шта су аниме? Млађим генерацијама одговор на питање није тежак. Од малена
су се пред телевизором и компјутерским екраном дружили с Покемонима, Нарутом,
Дигимонима. Девојчице су лудовале за Месечевом ратницом, четрнаестогодишњом
плачљивом девојчицом која једва излази на крај са школским обавезама, али има чисто и
искрено срце, неспособно да мрзи и храбро да се бори за љубав и правду.
Јапанска цивилизација постоји преко пет хиљада година. Као један од највреднијих
народа, Јапанци су вековима развијали културу која је оставила неизбрисив траг у свим
пољима човековог живота. Древне борилачке вештине, живот у складу са природом,
мистичне гејше, уметност испијања чаја, музика, напредна архитектура и технологија само
су нека од небројено много блага која потичу са овог далеког острва. Осамдесетих и
почетком деведесетих година, слика Јапана на западу је почела да се мења. За западног
човека Јапан је био или феудална држава приказана у самурајским филмовима у којима
ратници савршено баратају мачевима или хипермодерно друштво у којем људи раде дан и
ноћ, спавају у капсулама, гурају се по возовима, а свету "намећу" вокмен и тојоту. И онда
на сцену ступа аниме.
Ушавши у куће преко малих екрана, заразио је свет хуманијом сликом о Јапану и
Јапанцима, почео да се користи као помагало у учењу и учинио да људи пожеле да науче
јапански језик и боље упознају културу, обичајe, ритуалe, ставовe и уметност те земље
Далеког истока.
Историја аниме почиње почетком XX века, када су јапански творци филмова
експериментисали са техникама анимације које су претходно биле развијене на западу.
Током седамдесетих, аниме се даље развијао, одвајајући се од својих западњачких узора и
развијајући јединствене жанрове. Као и традиционални играни филмови и серије и аниме
жанрови су авантуре, научна фантастика, приче за децу, љубавне приче, средњовековна
фантазија, еротика, хорор, акција и драма. Често се жанрови преплићу, наизглед проста
радња може носити јаку поруку, а није необично ни да у акционом аниме филму има много
хумора, љубави па чак и оштрих друштвених коментара.
Као и западни играни филмови аниме користи музику као важну уметничку алатку да
нагласи посебно важне сцене. Песме из аниме филмова су велики бизнис у Јапану па није
чудно што имају своје топ-листе и компонују их и изводе најбољи музичари који без
проблема напуне концертне сале фановима. И то свих узраста.
Ти још гледаш цртаће?
Шта ће ти "ТИ" болесни "КИНЕСКИ" цртаћи?
Како можеш слушати тај иритантни језик?
Ти су Јапанци перверзни и цртаћи су им перверзни и насилни.
Ти си престара за гледање таквих цртаћа!
И тако даље...
Фановима аниме често се постављају ова питања. Многи и не признају да их радо
гледају. Неки да их не би сматрали чудацима, други зато што не желе да им се околина
смеје што нису „прерасли“ цртане филмови, а међу њима су и они који су се уморили да
објашњавају како су аниме филмови намењени свим генерацијама... Како год, имате право
да их волите или не. Уосталом, de gustibus non disputandum est.
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Аниме нацртао: Милован Антић I1
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И техничка оловка пише срцем
Љубав
Љубав је блесава
И ћорава забава
Која се никада не заборавља
До љубави можеш доћи
Ако пустиш да те срце води
И грехе због ње почињене опростиш себи
Кад једном залуташ
У свет из којег излаза нема
Повратак је немогућ
Патићеш у њему
И патња ће ти бити слатка
Јер јој је име љубав
Љубав је паклени круг

Милица Савић III1
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И техничка оловка пише срцем
Бол у мом срцу
Гледам у фасаду оне старе зграде
Крије стару љубав, крије старе наде
На тој згради пише твоје име
Са избледелом поруком НЕ ЗАБОРАВИ МЕ
Наш датум и даље ту стоји
Исписан у црно-белој боји
Памтим сваки секунд са тобом
Од туге понекад причам са празном собом
Очи су ми од плакања крваве
У глави су ми мисли врваве

Превелика ми је бол у души
А срце ми се у парампарчад руши
На школској клупи се налазе наши иницијали
И датум када смо почели, а када стали
Укус твојих усана заборавити никад нећу
Али знај ја ти нећу кварити срећу
Са њом ти желим најбоље све
А ја ћу сваког дана у оку имати по сузе две
Једна суза припада теби а друга времену које
смо имали
Сећаш се како смо се од наших родитеља
скривали
Твоји смех и осмех су ми и даље у глави
И тренутак када смо заједно сањали

Зато знај, мојој љубави према теби
никада неће доћи КРАЈ

Силвија Илић III1
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И техничка оловка пише срцем
Нема повратка за вас
Где сте били, пријатељи, кад нам је било најтеже
Кад смо кроз тешке тренутке пролазили
Где сте били?
Да су вам наша врата увек отворена
Себично сте мислили
Мислили, али преварили.
Оног дана када сте без речи отишли
Наша су се врата за вама затворила
И са две браве закључана остала.
Мислили сте да без вас нећемо знати да живимо.
Какву сте само грешку у корацима направили.
Направили и нама помогли
Да схватимо какви сте били
Да се запитамо зашто смо вас у животе пустили
И од њих нам пакао направили.

Али, оног дана када сте отишли
Снагу у наша срца и ум несвесно сте унели
И нас трајно ојачали.
Безуспешно покушавате у наш живот да се вратите.
Изневерене пријатеље на истој адреси наћи нећете
Сломљена срца и ханзапластом смо лепили
Да бисмо вашу издају преболели.
И зато не куцајте на врата за вама затворена
Речи које нисте изговорили на сусрет са другим речима права немају.
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Панк и прикљученија. Рађање супкултуре
Текст преузет са портала Култивиши се
Покушај дефинисања било ког музичког жанра готово је немогућ подухват. Свести
било који жанр на пуку листу особина свакако је и лимитирајуће. Ипак, када се о
жанровима говори у општем смислу, готово да се за сваки могу издвојити поједине
карактеристике које су заштитни знак тог жанра.
Ако вам кажемо чирокана јарких боја, поцепана одећа ухваћена зихернадлама и
упечатљиви накит и шминка, све су шансе да ће вам на ум пасти панк.
Овај жанр пре свега се везује за истоимени правац рок музике. Међутим, панк као
покрет нашао је себи место и у другим уметностима попут књижевности, филма,
ликовних уметности и других.
Осим уметности, жанр одликује и друштвена ангажованост, те својеврсна панк
идеологија која се базира на идеји противљења сваком раније дефинисаном и наметнутом
центру моћи. Панк је у бити бунт, дух побуне и јединствености, чврсто противљење
свему што би се могло дефинисати као мејнстрим.
Иронијом судбине, корени панка и панк идеологије блиско су повезани са настанком
популарне културе, која је на почетку била све, само не популарна.

Када је и где настао панк?
Ова тема предмет је многих расправа и коначна одлука о томе одакле потиче панк
чини се немогућом. Док неки критичари корене ове супкултуре смештају у Њујорк раних
седамдесетих, други пак тврде да су почеци панка неупитно везани за Велику Британију.
Обе супротстављене стране имају своје логично објашњење. Наиме, америчка струја
прати трагове панка све до гаражног рока шездесетих – музичког жанра који критика
често назива протопанком.
Сам термин панк као име потпуно новог жанра и настаје у Њујорку негде између
1974. и 1976. године. Међутим, отприлике у исто време, панк покрет ниче и у Лондону, а
убрзо затим и у Лос Анђелесу, чиме се поставља окосница за даљи развој.
До 1979. ипак ће се успоставити и одређене разлике, па критика често воли да каже
како је основна одлика америчког панка његова уметничка сврха, док је његовом пандану
из Британије главна одлика друштвена освешћеност и ангажованост.
Упаво због ових разлика критика нагиње ка томе да настанак панка као правца
припише Британији, јер се о панку као жанру готово не може говорити, а да се у обзир не
узме његова друштвена ангажованост.

Панк естетика
Популарна култура рађа се најпре из радничке класе незадовољних грађана која бира
да се отворено супротстави свему што је конформистичко и ауторитативно. Таква једна
потреба да се искаже противљење и бунт најпре се огледала у начину облачења. Отуд су
и фармерице, и џинс генерално, постали готово заштитни знак овог правца у настанку.
Џинс је, пре него да постане глобални феномен и у једном тренутку чак ствар
престижа, био намењен радничкој класи. Овај материјал подсећао је и радничку класу и
више класе на порекло оних који их носе – нижи сталеж за које се јефтина одећа
производи у великим, идентичним серијама.
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У једном моменту историје, џинс преплављује читав један део становништва, нарочито градских мангупа, који успостављају фармерице као
тренд.
Оног момента када џинс постаје феномен
широких маса, рађа се и потреба изворних
припадника супкултуре да се тренду успротиве.
Управо у оваквом једном историјским тренутку и
настаје панк естетика. Припадници супкултуре
крећу да носе поцепане фармерице, полууништен
и избледео џинс на који ће касније кренути да
каче и ушивају разноразне детаље.
Панк се, међу битнијим одликама, може
похвалити и принципом „Уради сам“, што се у
естетици јасно огледа. Овакав принцип је, чини
се, утемељен употреби да се буде другачији и у
тој својој посебности агресиван како би се
широком аудиторијуму гурнуо прст у око.
Овакав приступ можда се најјасније огледа у панк моди – припадници жанра често
носе упадљиве фризуре и шминку, мајице са неретко увредљивим порукама, различит
накит који укључује пуно нитни и бодљи, као и Др. Мартенс чизме и мноштво тетоважа.
Како је овом жанру својствена пародија, његова ће естетика често пародирати саму
себе, па се данас у панк естетику убрајају и неке естетске одлике других праваца.
Најупечатљивији је утицај регеа, али је занимљиво да је и спортски стил увелико нашао
своје место под кишобраном панка, иако су ови правци испрва били супротстављени.

Панк идеологија
У својој бити, панк се може назвати покретом младалачке побуне, премда панкерска
публика није ограничена оваквим дефиницијама. Оно што их спаја можда нису године,
али јесу генерална начела.
Панк је од свог настанка представљао својеврсни вапај за једнакошћу. Иако су се
припадници ове супкултуре трудили да се разликују, порука њихове агресивне појаве
одувек је била јасна – ја сам једнако добар као и ти. Отуд не чуди да, иако се овај жанр
приписује доминантној белој публици, он у себи садржи поруку против расизма, али и
свих осталих видова дискриминације.
Премда није јасно дефинисао за шта се залаже као неки други покрети (узмимо
хипи покрет као пример), панк је одувек носио у себи одређене ставове. Такви ставови
укључују контру, односно негирање доминантног, свест о класној политици и подели, и
дубоку веру у спонтаност и ослањање на своје вештине.
У политичком смислу, није ретка појава да се панку припише јако присуство
левичарске идеологије (обе друштвене политике у центар својих веровања стављају
заједницу и друштвену својину). Но, ту се прича не зауставља, јер у исто време постоји и
веровање да се панк и његова убеђења темеље на принципу анархије, а све то због
запаженог присуства насиља и у једној и у другој идеологији.
Оно што се данас може рећи јесте да се чини да панк покрива све могуће
идеологије.
Како је правац растао и попримао различите облике и поджанрове, може се рећи да
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данас постоји верзија панка за свако убеђење. Ипак, сваки од тих поџанрова носи
основну нит бунта и антиестаблишмента који их све повезује под окриљем панка.

Да ли је панк стварно мртав?
Уврежено је мишљење, међу једним делом критике, како је панк као жанр доживео
свој врхунац, а одмах након тога и нестајање. У оваквом контексту најчешће се помиње
1979. година као званични крај панка. Међутим, да ли је то тако?
Чини се да се велики део овог жанра пренебрегава оваквим јасним временским
дефиницијама.
Утицајни бендови попут Ои! бендова који су умногоме допринели да панк буде то
што јесте, овиме падају у заборав што се критике тиче.
Исто тако, и панк сцена која данас постоји тиме губи на значају. А она постоји, и то у
разним облицима. Разни поџанрови панка увелико стварају сцену и уметнике, а неки од
њих су дуб-панк, анархо-панк, стрит-панк (односно улични панк), као и масовни хит
деведесетих – гранџ.
Може се рећи да панк, као и сваки други правац који има активне следбенике, није и
не може бити мртав. Ова се тврдња може оправдати тиме да за припаднике ове
супкултуре панк није само врста музике, пуки стил облачења и уметности, односно тек
још један књижевни жанр.
Панк је став, животна филозофија и начин живота. Панк је идеја, а идеје су, знамо то,
неуништиве.

Зид
Жели, жели, жели, жели
Опиши, жели, оскрнави, одбиј
Оскрнави, жели, одбиј, жели
Опиши, опиши, опиши, опиши
Нема ваздуха међу вашим зидовима
Остављен да сањам међу вашим зидовима
Остављени у дивљини, па шта
И ту могу да направим свој рај
Без ваших зидова сам жив
Бестелесан ја, међу војницима у редовима и колони
Девојчице, дечаче
Човече, жено,
осмехом измери тело од крви и меса
Имај и држи и држи и имај
Имај и држи и држи и имај
Жели, одбиј, одбиј, жели
Имај дете да оправдаш слике које си створио о себи.
Нећу спустити главу у срамоти
Нећу играти игру као остали
Без ваших зидова сам жив
Без ваших зидова ми преживљавамо
Без ваших зидова нема кривице да је сносим
И без ваше љубави, нашу љубав имамо да делимо
Без ваших зидова сам жив
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