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ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК 

Летопис
1833.

Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили

молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири

главне (основне) а уз то и једне велике школе у Ваљеву (гимназија). Према том

захтеву, деца би се у великој ваљевској школи учила вишим наукама и страним

језицима.

1865.

Почетак маја – Ваљевска општина обратила се, преко Окружног начелства,

Министарсву просвете и црквених дела с молбом за оснивање гимназије у

Ваљеву. Уз констатацију да је Ваљево „средина неколико окружја“, истицано је

и то да је школовање деце у другим варошима веома скупо. Изражена је

спремност за обезбеђивање потребне зграде. Општини је из министарства

поручено да се најпре постара за основну школу и да би тек потом могло да дође

у обзир оснивање гимназије.

1868.

1/13. јул – Општински одбор у Ваљеву решио да наново моли Министарство

просвете за отварање бар једног разреда гимназије. При томе је гарантовано

подизање зграде за основну школу са „четири собе за гимназију“.

26. август – Министарство грађевина доставило Министарству просвете

план за основну школу у Ваљеву („са четири собе за гимназију“) са предрачуном

у вредности од 231.159 чаршијских гроша.

10. и 11. новембар – Одржана у Ваљеву лицитација „за грађење зданија за

основне школе и полугимназију у вароши овоокружној“. Пошто том приликом

није било довољно лицитаната, нова је одржана 30. и 31. децембра 1868. године.

Градња је почела у пролеће 1869.

1869.

15/27. октобар – Ђуро Козарац, досељеник из Славонске Пожеге, добио

одобрење за рад своје приватне гимназијске реалке са првим и другим разредом

коју је, и без службеног одобрења, он већ био отворио месец и по дана раније.

Целокупну наставу изводили су Козарац и ваљевски прота Живојин Марковић,



ГИМНАЗИЈАЛАЦ • 852

а испити су, у јуну 1870, полагани у Београду. На тај начин је у Ваљеву

установљено гимназијско школовање.

Јесен – Подигнута нова зграда за ваљевске основне школе, мушку и женску,

и за гимназију (данашњи Народни музеј). Она је у то доба, али и у потоњих

тридесетак година, била највећа грађевина у Ваљеву. 

1870.

Фебруар – Начелник Ваљевског округа обратио се у име Ваљеваца

надлежном министру молећи га „за подејствовање да се у овој вароши

полугимназија отвори и за исту професори поставе“. Већ 4. марта Министарски

савет Кнежевине Србије утврдио је буџетом за 1870-71. годину „посебан утрошак

за два разреда мале Реалке у Ваљеву“. На тај начин је одлучено о отварању

Гимназијске реалке у Ваљеву. Пре Ваљева такве школе су у Кнежевини Србији

већ имали: Београд, Крагујевац, Шабац, Пожаревац, Неготин, Крушевац, Ужице

и Јагодина. 

Септембар – Приликом дводневног боравка у Ваљеву кнез Милан

Обреновић поклонио 50 дуката овдашњој гимназији чије је оснивање било у току.

На дару му се, огласом у „Српским новинама“, у име Ваљеваца захвалио

општински председник Јаков Михаиловић са одборницима. 

Октобар – Упућен из Ваљева извештај Министарству просвете да је

подигнута зграда за гимназију и да за њу постоји потребан број ученика пошто

„код г. Козарца, овдашњег приватног професора, има у првом разреду 12 и у

другом 13 ђака“ и да ће их, кад редовна школа проради, бити још. О Козарцу је

речено и то да је „до сада бијо како у владању тако и иначе, врло примјеран, са

чега су овдашњи грађани с њиме потпуно задовољни“.

3/15. новембар – Постављени први наставници Гимназијске реалке у

Ваљеву: супленти Светозар Марковић и Ђуро Козарац, учитељ краснописа и

цртања Новак Савић и свештеник Радомир Јовановић. За наставу гимнастике

није се тада могло наћи стручно лице. Светозар Марковић је одређен за

старешину школе, а Козарцу и Јовановићу је наложено да упишу ученике. 

23. новембар/5. децембар (понедељак) – У десном крилу новоподигнутог

школског здања почела да ради Ваљевска гимназијска реалка са два разреда и 43

ученика. Њих 33 су били у првом и 10 у другом разреду, односно 35 из Ваљева и

осам ван вароши. Они су школовање настављали у Београду, Шапцу или

Крагујевцу.

* Владимир Јеремић, „ученик 3. разреда полугимназије ваљевске“, сакупљао

претплату на календар „Драгачевац“ за 1871. годину. Међу његовим прену ме -

ран тима је било и неколико оновремених гимназијалаца: Сима Кандић, „ученик

1. разреда гимназије ваљевске“, Михаило Михаиловић, ученик 2. разреда

гимназије и Алекса Сабовљевић и Јефрем Марковић, ученици 3. разреда

гимназије. То су прва поуздано знана имена ђака Гимназије у Ваљеву.

1871.

4/16. јун – Одбор ваљевске општине молио Министарство просвете и цркве -

них дела да „за идућу годину“ установи у Ваљеву трећи и четврти гимна зијски

разред. Молба је у Министарству енергично одбијена. 

* Министарство просвете и црквених дела предвидело својим буџетом за

1871. годину да Гимназијску реалку ваљевску финансира са 19.684 гроша, више

него што је било намењено за гимназије у Ужицу, Чачку и Лозници а мање него

за Шабачку гимназију.

1872.

14/26. јануар – Ваљевска гимназијска реалка „мимо постојећих обичаја“

самостално прославила Св. Саву, одвојено од основних школа и Читаонице.

Руководилац Реалке, Светозар Марковић је због тога оптужен из Ваљевске

општине да „цепа слогу и јединство између три просветна завода“. Ђуро Козарац

је истовремено окривљен за неуједињење Певачке дружине и Читаонице. Те
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неспоразуме је ислеђивао министарски изасланик Милорад Петровић Шапчанин

у пролеће 1872.

1873.

Лето – На учестане захтеве из Ваљевске општине министар просвете

преместио Светозара Марковића у Лозницу уз унапређење у професорско звање,

а Ђуру Козарца у Шабац (у то време, у односу на Ваљево, знатно развијенију

варош, а тамошња гимназија и много старија и развијенија).

1874.

20. јануар – Милош Филиповић, ученик трећег разреда Ваљевске гим -

назијске реалке, кумовао на једном венчању у Ваљеву. Још неколико оновремених

ваљевских гимназијалаца уписани су у матичне књиге као кумови на венчањима,

па је тако остајао и траг о њиховом школовању у овој Гимназији. То су: Милош

Милићевић (кумовао 7. септембра 1875), Љубомир Јосиповић (19. октобар 1875),

Михајил Михајиловић (10. октобар 1876), Коста Мићић (23. јануар 1877)...

Јесен – у Ваљевској гимназијској реалци уведен трећи разред с тим да га

издржава Ваљевска општина. Школа је тиме уздигнута у ранг нижих гмназија.

Тада је трећи разред добила и Гимназија у Ужицу. 

1874-75.

У Ваљеву је те школске године гимназијско образовање стицало 50 ђака из

Ваљевског и 12 из других округа, док је један ученик дошао из стране државе.

Варошана је било 34, сељана 29.

1875.

22. јануар – Лист „Исток“ известио да је у Ваљеву Свети Сава прослављен

„достојно српском имену“. То је учињено у Читаоници, уз присуство наставника

Гимназије и основних школа а такође и „многобројног света“. Свечаност је

почела освећивањем водице „уз пуцање прангија“. Потом је беседио гимназијски

професор Атанасије Вучковић „у погледу на боље уређење школе“. 

1975-76.

Ваљевска гимназија постала четвороразредна школа.    

* * * 
Ваљевска гимназија је у јесен 1893. године постала петоразредна средња

школа. Шести разред је установљен у јесен 1894. да би 1898. године, у складу са

реформом средњих школа у Краљевини Србији, Гимназија у Ваљеву била

сведена на нижу (четвороразредну) школу. Пети и шести разред су овде поново

уведени 1903, седми разред 1912, а осми тек 1913. године. Виши течајни испит

(велика матура) први пут је полаган у јуну 1914.  

Крајем 19. века отворена је у Ваљеву троразредна Девојачка школа,

умногоме истоветна са гимназијом. Радила је пет година па су уместо ње

Ваљевци основали, 1904. године, приватну женску гимназију. Она је постојала

осам година да би потом њене ученице прешле у државну гимназију. 

Потоњим сталним увећавањем броја ваљевских гимназијалаца условљено

је отварање, 1940. године, још једне осморазредне гимназије. А почетком 1942.

просветне власти су одлучиле да Прва ваљевска гимназија буде претворена у

Мушку, а Друга у Женску гимназију. После рата је у том погледу успостављено

предратно стање.  

У јесен 1952. године Ваљевска гимназија је од осморазредне постала

четвороразредна средња школа.
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Ваљевска гимназија 140 година налази се у самом врху српских гимназија.

У споју традиционалног и савременог, снагом слободоумља, радозналошћу и

прегалаштвом,  гимназија  спознаје смисао истинске просвећености. 

Давне 1906. године,  450 ученика закорачило је  у ново гимназијско здање.

Доградњом и прилагођавањем простора потребама школе,  стварани су услови  за

већи број ученика.  Овог 1. септембра уписано их  је 768. Поред, већ одавно

постојеће фискултурне сале, као и кабинета физике, хемије и биологије, два

рачунарска кабинета су последње две године опремљена новим рачунарима и

интерактивном таблом. Од подрумских просторија настала су два одлична

кабинета ликовне и музичке културе, док је постојећи кабинет страних језика

обогаћен још једним, адаптацијом радионице. Библиотека, годинама уназад

одлично опремљена, тренутно поседује 22.000 инвентарских јединица, а

медијатека – потпуно дигитализована – садржи наставне филмове и материјале

преснимљене на CD и DVD. На месту некадашњег „Кавеза“ сада је Ђачки клуб

„Гимназијалац“, где ученици у пријатном амбијенту проводе слободно време.

Сваке године седам одељења првог разреда -  специјализовано математичко,

специјализовано филолошко, два природно-математичка и три друштвено-

језичка одељења, одликује спремност да упознају свет науке, уметности и

креативног духа. И даље уписујемо даровите ученике,  са високим бројем поена

на пријемном испиту. Уз редовну и додатну наставу, секције, ваннаставне

активности, кроз културну делатност школе, за четири године ученици Ваљевске

гимназије стичу нова сазнања, развијају сарадњу,  узајамно поверење,  постају

прави академски грађани. Наравно, они то већ на првом кораку и потврђују. Око

70-80%  упише жељени факултет, најчешће државни, у Београду, на терет буџета.

За овакве резултате  ученика заслужно је 65 наставника и стручних сарадника.

Иако као државна школа има потпуно дефинисан наставни план и програм,

Гимназија редовну наставу обогаћује савременим образовним тенденцијама. Све

више се користе различита компјутерска, аудиовизуелна наставна средства, као

и савремене наставне методе. Увођењем стандарда оцењивања из неких

предмета, затим израдом иницијалних и заједничких тестова, знатно су

уједначени критеријуми оцењивања наставника на нивоу актива.

Ваљевска гимназија посебну пажњу поклања додатној настави и припреми

ученика за такмичења. Тренутно су најуспешнији такмичари из српског језика,

пре њих су то били биолози, физичари, математичари... Добро је што се

најуспешнији смењују јер је то знак да се ради у свим активима.                  

Поред редовне и додатне наставе, прегалачки дух присутан је и у 20 секција,

почев од најстаријих  – Драмски студио, хор, литерарна секција, новинарска,  до

најмлађих – дебатни клуб, фото-секција, компјутерске секције. Велики број

ученика школе активан  је у раду   КУД-а „Абрашевић“ из Ваљева, Друштва

истраживача „Владимир Мандић–Манда“ и многобројних научних семинара

Истраживачке станице Петница. 

Као резултат рада у неким секцијама настају веома квалитетни школски часописи:

„Гимназијалац“, „Занимљива географија“, „Преводилачке свеске“, „Полиглота“,

„Алманах литерарне секције“, „Млади математичар“, „Физика и техника“.

Осим што је васпитно-образовна установа, Ваљевска гимназија је и

средиште културе у граду. Скоро да нема јавне личности у Србији значајне за

науку, уметност, спорт, новинарство која није имала удео у богатом културном

програму, било да су у питању трибине, књижевне вечери, концерти, изложбе,

приредбе, филмске пројекције и позоришне представе. Годишње се реализује 70-

80 манифестација. У сарадњи са Српском књижевном задругом из Београда

организујемо Поетски конкурс „Десанка Максимовић“ за средњошколце. Сваке

године школа окупља финалисте конкурса, а победнику се објављује и

промовише прва збирка поезије. Сваког 16. маја организује се Поетски час на

Тргу песништва.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА  ДАНАС

Радиша Ковачевић

Рођен 1954. у Ваљеву;

завршио Гимназију 1953;

Природно математички

факултет у Београду, одсек

математика 1980. Професор

математике у Економској и

Медицинској школи у

Ваљеву. Професор

Рачунарства и информатике

у Гимназији; помоћник и

вршилац дужности

директора и директор

Ваљевске гиманзије од 2005.

Имао излагање и на

Конгресу математичара СР

Југославије. Коаутор збирке

задатака из математике;

рецензент збирки из

математике и уџбеника

информатике. 
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Новина у културној делатности школе су ликовне колоније које организујемо

већ три године. Оне  окупљају, како некадашње гимназијалце, данас академске

сликаре, тако и друге уметнике из Србије и иностранства. Кроз ликовне колоније

прикупили смо преко 80 веома вредних слика.

Школа има више издавачких библиотека: „Десанкина библиотека“ објављује

победничке збирке песама поетског конкурса за ученике средњих школа, а

едиција „Изворац“  прве књиге поезије и кратке прозе ученика Ваљевске

гимназије. У оквиру едиције „Професори Ваљевске гимназије“ објављене су

четири монографије. Едиција „Споменице Ваљевске гимназије“ од 2002. године

представља животни пут и стваралаштво појединих генерација матураната

Ваљевске гимназије. Едиција „Ваљевски гимназијалци“ покренута је 2006.

године објављивањем фототипског издања збирке песама Стевана Мартића

(1909), песника и некадашњег ученика. Најстарије издање Ваљевске гимназије –

Извештај о раду и успеху школе излази од 1895. године, изузев у ратним

годинама, а од 1965. непрекидно. Школа издаје „Информатор“ за будуће ученике.

У припреми су две књиге „Први ваљевски гимназијалци 1870-1895“ и  „Ваљевска

гимназија 1941-1945“. 

Сарадња са школама из земље и иностранства утемељена је у културну и

васпитну делатност Ваљевске гимназије. Негује се дугогодишња сарадња са

Гимназијом „Светозар Марковић“ из Суботице, а последњих неколико година,

од уписа прве генерације ученика филолошког одељења, интензивно сарађујемо

са филолошким гимназијама из Београда и Сремских Карловаца. Друга

мариборска гимназија организује међународни „Спринг фестивал“ на коме

учествују наши ученици. Сваке године наши ученици бораве у немачком граду

Пфафенхофену на позив удружења „Пријатељство са Ваљевом“. Били смо

домаћини данским гимназијалцима, а у току пролећа узвратићемо им посету.

Ових дана очекујемо госте из московске гимназије „2006“.  Посредовањем Гете-

института из Београда укључени смо у круг од 1000 партнерских школа из целог

света, а  планира се и размена искустава са   једном немачком гимназијом. Прича

о Гимназији се шири, круг пријатеља је све већи, а њена врата отворена су за све

добронамернике из земље и света.  

Све ово потврђује древну истину да умна енергија, право залагање и

бујна даровитост издижу човека изнад времена у коме живи. Гимназијски дух у

срцу сваког појединца рађа се уласком у ову зграду и никад се не гаси.
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Драги моји млади земљаци, говори вам један од ученика славне Ваљевске

гимназије, који је зашао у осамдесет трећу годину, чија младост и школовање не

могу послужити као „пример за углед“. Али, можда ће некоме користити ово

искуство, које је изван уобичајених стандарда.

Рођен сам 1928. у селу Словцу, двадесетак километара од Ваљева, у којем

није било ни школе, ни цркве, обележја сваког места. Школа је била у суседном

селу, у Марковој Цркви, пет километара удаљена од Словца. Најлепше дечачке

успомене управо су везане за ово пешачење. Свако јутро смо се састајали на

раскрсници и настављали пут до школе, забављајући се свакојаким

несташлуцима.

Школовање на селу, бар у мојем случају, подразумевало је да се савладају

основна писменост и рачунске радње. То је све што је остало иза мене, колико

памтим. Отац, богаташ за сеоске прилике, носилац највишег ратног одликовања

„Карађорђеве звезде са мачевима“, за учешће у Балканским ратовима и на

Солунском фронту, да и то поменем, био је обузет послом и није се бавио мојим

учењем. А мајку је највише бринула моја неухрањеност. Кад бих узео књигу у

руке, забринуто ми је говорила:  „Покварићеш очи, Славо!“ Истина, због тога

није морала  да брине. У мојој кући није било полице са књигама.

У строгу Ваљевску гимназију сам дошао са сиромашним знањем и силном

радозналошћу сеоског дечака, кога је све занимало пре него школа. Имао сам

доцније велике муке да надокнадим он што сам на време пропустио. Али, то је

прича за себе.

Онда је дошао рат, са свим последицама. Гимназију је заузела немачка

командатура, а ми смо били подстанари, којекуда. Предавања су одржавана и у

јед ној изнајмљеној кафани са олајисаним подом. У ратном хаосу, учење је било

споредно. Не сећам се да је било понављача. Очигледно су доброћудни профе -

сори имали на уму прилике у којима смо живели, а свакако су се прибојавали и

за своју судбину поред свакојаких одмазда.

Као круна свега, са непуних 16 година, мимо знања родитеља, отишао сам

у рат, просто побегао од куће, и то у елитну партизанску Прву пролетерску

бригаду. Учествовао сам у ослобођењу Београда 1944, а потом у борбама на

пакленом Сремском фронту, све до Трста, где су остали угашени многи животи

мојих другара, гимназијалаца.

Кад сам се вратио у Ваљево крајем 1945, у партизанској униформи, наставио

сам школовање у посебном разреду, за „ратом ометене ученике“, како се звао овај

одељак гимназије, где су у једној години завршавана два разреда. Не треба да

напомињем да смо учили испод уобичајених школских захтева. Професори су

нам гледали кроз прсте. Можда из милосрђа, „јадна деца“, а вероватно и због

положаја који смо уживали. Било је међу нама инвалида. Један од њих, Сија,

диван другар, духовит и пун полета, имао је упечатљиво ратно обележје на челу,

где му је граната откинула парче спољне лобање.

Док ово бележим, на брзину, питам се колико сам погодио „домаћи задатак“,

да у пригодном тренутку проговорим о једној славној гимназији, где су шко -

ловани многи будући великани српске културе. За то има објашњење. Желео сам

да опишем један необичан период ваљевских гимназијалаца. Свака генерација

живи под одређеним околностима, које битно утичу на наше понашање. И

најважније да никада није касно. Све има свој почетак, наставак и крај. Живот је

дужи од школских сведоџби. То је и мој пример. Временом сам успео, истина уз

много невоља, да стигнем међу успешније српске новинаре.

Најзад, питање: какав је био пут моје генерације? Урнебесан, у сваком слу -

чају нетипичан. Дозвољавали смо себи више него што приличи дечаштву и

гимназијалцима. Уместо књига, окупацијске власти су нас водиле да изблиза

гледамо, управо преко пута Гимназије, вешање антифашиста, међу којима је био

и храбри Стјепан Филиповић. Школа је била нешто споредније у нашем животу.

На свој начин, био је то и „богат живот“, чак и занимљив. Али, не дај Боже да се

понови новим генерацијама.

О ЈЕДНОМ ШКОЛОВАЊУ, ИЗ ДАЛЕКА

Славољуб Ђукић
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ПРОФЕСОР ЉУБИЦА НОЖИЦА ЋУБАНА
У емисији „ На мој начин“ о прошлости Ваљева, Гимназији, говорила је 3.

12. 2005. године професорка Љубица  Ножица Ћубана. О прохујалим временима

разговарале смо у њеном дому. Биле смо окружене књигама, рече ми: Читање ми

одржава ментално здравље. Зато свима саветујем – „Читајте, читајте што више.

Духовно и ментално здравље једнако је важно, ако не и важније од физичког“.

Ћубана је за многе генерације, па тако и за моју, остала најдражи професор.

Тачније, она је била више од професора. Неко ко зна да саслуша, разуме,

посаветује, утеши...неко ко зна да воли и поштује...

Ово је само део приче или сећања које је са мном поделила, једног

децембарског дана пре пет година,  професорка Љубица Ножица Ћубана .

„Гимназија је била најлепши део мог живота. Предавати у тој и таквој

школи, бити са ђацима, младим људима који тек ступају на животни пут где их

чекају бројна искушења, патње, радости више је од професије и занимања. Жао

ми је што нисам била дуже професор. Али ми је драго то што сам  1956. године

почела  као  професор српско-хрватског језика, а 1983. године у пензију отишла

као професор српско-хрватског језика“, рекла ми је професорка Ћубана враћајући

се у доба када је била гимназијски професор.

Сећа се година када је заједно са Мијаном водила ђаке на позоришне

представе у вечерњим сатима. Требало је доста муке да се родитељи убеде да

дозволе деци вечерњи излазак у позориште. И док су професори Ћубана и Мијан

са децом у Дому културе, испред Гимназије стоји педесет родитеља стоји и чека

децу да их врате кући.  

Професорка Ћубана  присећа се и првог одласка у Београд, на позоришну

представу у позоришту на Теразијама.

„ И то смо урадили уз тешку муку. Већина ученика никада није мрднула из

Ваљева. Водили смо их да гледају оперету коју нису имали прилику да гледају у

Ваљеву. Боже, која је то била радост, али и чудо истовремено. Доћи у Београд,

ући у право позориште. Очи као на зејтину. Упити, видети што више. Колико је

све то ново и непознато било за ђаке из Ваљева, провинције, доказ је то што је

мени један ђак покушао да изађе из ложе, преко ограде и тада је пао и сломио обе

ноге!“

Међутим те генерације,  шездесетих година,  имале су дивно, бистро време,

када су их окупирале животне, али не егзистенцијалне теме, него обичне,

свакодневне, испуњене радошћу, љубављу, младалачким заносом... Они су живо

учествовали у дебатама о литератури, филмовима, сликарству, музици. Били су

заинтересовани за много тога и имали су чисту амбицију у себи. И то је трајало

све док није дошло  потрошачко друштво, а онда су дошле „најке“ и „стајке“,

фирмирано... И  такво размишљање, обојено новцем, статусом, видело се и кроз

писмене задатке. Интерес је полако бивао усмерен ка неким другим стварима.

„Већина гимназијских професора се трудила да поред наставе, уведе што

више ваннаставних активности у смислу васпитања деце. Хтели смо од њих да

направимо европске људе, цивилизоване људе, стварне интелектуалце који знају

да се понашају, да знају шта је позориште, концерт, да буду комплетни људи и да

то што науче у школи носе  кроз живот. И први видљив резултат тог нашег

ангажовања ван наставе је био да је позитивни јунак постао јунак  школе. До

тада то није био случај. Главни јунаци су били они који су завитлавали

професоре, имали лоше оцене,  који су се напијали, камењем разбијали прозоре...

Драган Мијановић и ја трудили  смо се да даровитој деци дајемо право и

прилику да ту своју даровитост и искажу. На пример, Воја Милутиновић је био

одличан музичар и он је као гимназијалац дириговао хором. Лале Андрић је у

другом разреду режирао позоришну представу, Биљана Максић је у првој години

урадила драматургију. И одједном су ђаци почели  њих да гледају као своје узоре

и да се труде да њима сличе. Узор су постали и ђаци који су постизали најбоље

резултате на многим такмичењима“, прича професорка Ћубана.

Приредила
Дарија Ранковић
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Оно по чему се  професорка Ћубана издвајала од других јесте то што нам је

дозвољавала, чак подстицала, да читајући књиге створимо сопствену процену

неког дела.  Да га видимо својим очима и осетимо својим чулима.

„Књига је захтевала лични афинитет, а не пуко читање на које вас професор

тера. Шта је значило, за име божије, знати анализирати „Сеобе“? Треба знати

прочитати књигу. Следеће моје правило било је научити да се говори. Ми смо

правили говорне вежбе и то тако што на задату тему причамо. На пример, задам

реч море и свако у минут треба нешто да каже. Дешавало се, у почетку,  да се тај

минут оћути,  јер не може се ништа рећи. Касније је у минут много тога стало,

на тему море! Зато многи моји ђаци знају да говоре, као на пример Бранко

Антонић, Душан Арсенић... научили су да говоре за мој рачун“, с поносом ми

рече. 

Прича о Гимназији не би била комплетна да се у њу нису сместили и други

професори или како Ћубана рече одличан гимназијски кадар.

„Без обзира што се ми у нечему нисмо слагали, силно сам ја њих волела и

поштовала. Били смо јединствен колектив са ставом и мишљењем. И тешко да је

могло нешто да нам се наметне против чега смо били. На пример, десило се да

председник Среског одбора буде из Шапца. Долази он на службу у Ваљево и

доводи своју супругу која је професор. Три пута су они хтели да је запосле у

Гимназију, три пута је  Наставничко веће једногласно одбијало уз поруку нека иде

на конкурс, па ако прође, прошла је, ако не, значи да и није за Гимназију! Она је

можда била идеалан професор, нико против ње није имао ништа. Али да она иде

као приколица важног друга, е то је грдан безобразлук!“ 

Професорка Ћубана и данас жали, као и пре пола века, због тога што су

многи гимназијалци по завршетку средње школе упадали  у празан простор, како

рече „нико да их прихвати, нико да им пружи шансу. То је био фелер. Страшан

фелер. Дивни, добри, креативни, талентовани, вредни, завршавали су у просеку.

Живела сам у пет система и нама, изгледа,  стручњаци никада нису требали. За

ралику од Словенаца који су говорили – кадрова никада довољно, нама кадрови

нису требали. Немам утисак да и данас некоме требају!“
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Моје школовање у Ваљевској гимназији  почело је школске 1940/41. године,

пошто сам претходно положио пријемни испит. Први сусрет са градом у том

узрасту  изгледао ми је нестварно (до тада сам искључиво живео на селу и ту

завршио четири разреда основне школе). Страховао сам како ћу се сналазити у

великом граду. Тих осам година школовања у Ваљевској гимназији представљају

веома буран период у мом животу. Први разред  гимназије похађао сам у

садашњој  згради. Већ у току другог полугодишта приближавао се и код нас

Други светски рат. Скоро свакодневна слика у граду: радници штрајкују и

демонстрирају, чести су сукоби демонстраната и жандара, народ је узнемирен, са

једног јединог радија у огромном дворишту где сам становао с нестрпљењем смо

ишчекивали најновије вести. Крајем марта 1941. године у демонстрације смо

били укључени и ми ученици (против потписивања Тројног пакта, уз обраћање

ученицима професора Миливоја Мандића), да бисмо следећег дана  подржали

новоформирану владу генерала Душана Симовића. Убрзо је наша земља

бомбардована, немачки војници и њихови савезници, без значајнијег отпора наше

војске, окупирали су целу Југославију. Почела су тешка времена окупације. Због

ратног стања, свим ученицима обе ваљевске гимназије, на основу оцена које су

имали до 1. априла 1941. године, утврђен је годишњи успех одговарајућег

разреда. Тако сам и ја завршио први разред гимназије. Следећа три разреда са

„малом матуром“ завршавао сам углавном  „од кафане до кафане“ (од Јадра према

Брђанима биле су то кафане-учионице: с леве стране  „Јадар“ и „Подгорска

касина“ , а с десне „Подгорина“ и „Шаргића кафана“). Поново сам наставио

школовање (5- 8. разреда) у садашњој згради Ваљевске гимназије, по завршетку

Другог светског рата 1945. године. Иако смо били задовољни што више не идемо

у кафане-учионице, ипак је то било далеко од нормалних услова школовања;

недостајао је прави школски намештај, а о наставним средствима и да и не

говорим. Трагови вишегодишњег боравка немачке команде у згради нису се

могли брзо уклонити. Међутим, ентузијазам ученика и професора није

недостајао. Илуструјем то само једним примером. Поред главног задатка ученика

и професора - наставе, изгледаће данас скоро невероватно да је Гимназија у то

време имала своју  башту коју су обрађивали ученици уз руковођење појединих

професора. Башта се налазила на Вашаришту, с десне стране јаза низводно од

Тадића млина. Остало ми је у сећању како је професор историје Андрија

Мијушковић показивао ученицама како се држе алатке за копање и како је

подстицао ученике на рад обећавајући најбољима за један поен већу оцену из

историје. Из мог одељења, у обради баште, истицао се Велисав Јанковић-

Крнџолос, родом из села Лукавца. Он је испуњавао све критеријуме професора

Мијушковића и заслужио је већу оцену из историје.

У јуну 1948. године из Прве и Друге мешовите ваљевске гимназије

матурирало је нешто више од 100 ученика. Скоро је немогуће издвојити некога

посебно, јер је већина њих завршила поједине факултете и постали су угледни

стручњаци током свог радног века. Ипак ћу поменути нека имена. Пре свих  мог

друга из детињства и касније кроз дуги низ година Бранка Петронијевић - Петена,

агронома, инспектора за заштиту биља, професора Пољопривредне школе у

Ваљеву, човека за памћење у сваком погледу. Затим, још нека имена. Милорад

Видаковић - Шека, стоматолог, алфа и омега ваљевске кошарке; Нинко Тадић -

Нине, дипломирани инж. и једно време директор фабрике „Крушик“ ; Владимир

- Влада Живковић, дугогодишњи лекар  у  ваљевској болници; Јовановић Срећко,

главни уредник „Дечијих новина“ из Горњег Милановца; Славољуб Ђукић -

Слава, познати новинар и писац; Коста Костић - Коле, универзитетски професор

медицине; Драгослав Стефановић -Демос, доајен ваљевског новинарства; Тодор

Живановић - Тоша и Јован Цокић , познати фудбалери, једно време играли и у

„Црвеној звезди“; Владимир Илић - Лењин, познати инфектолог и универзи -

тетски професор; Видосава Јевтић, дугогодишњи кардиолог клинике у Београду;

И ЂАК, И ПРОФЕСОР
„Живот није оно 

што се десило 
већ оно

чега се неко сећа 
и како га се сећа.“

Г. Г. Маркес

Радивоје Деспотовић
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Александар Петронић - Главоња, угледни привредник и директор итд. Могао бих

и даље ређати имена веома цењених стручњака – мојих другарица и другова из

Ваљевске гимназије, али је обим овог мог „писанија“ лимитиран.

Сваки ученик у току школовања има своје тзв. „омиљене“ предмете и оне

који му „не леже“. Иако сам се трудио да успешно савлађујем све наставне

предмете, ипак су моји „омиљени“ били математика, гимнастика и цртање са

лепим писањем. То су били предмети из којих нисам имао скоро ништа да учим

(тако сам их ја сматрао док сам био ђак). Математику у првом разреду предавала

ми је професорка географије, Вукосава Вујић, која је касније када смо заједно

радили у Ваљевској гимназији, често истицала да и она има удела у томе што

сам ја постао професор математике. Гимнастику ми је предавао професор

Миливоје Средојевић, изузетан у сваком погледу. Када се није могао час одржати

у дворишту због кише, он је у учионици умео веома интересантно да прича неке

епизоде из историје спорта. На пример, од њега сам могао чути за чувеног

финског атлетичара дугопругаша, светског рекордера, Нурмија, званог „Летећи

Финац“. Цртање са лепим писањем предавао ми је дугогодишњи професор

Ваљевске гимназије, Богдан Бакић. Често се обраћао ученицима са „Мајсторе!“.

За њега је везана анегдота о препознавању „рукописа“ цртежа. Уочавао је то

непогрешиво. Једном сам ја нацртао Петену и мени један цртеж са народним

шарама (по узору на пиротске ћилиме које је ткала моја мати). Пошто је Бакић

предавао цртање и у Првој (Петеновој) и Другој (мојој) гимназији, ја сам за цртеж

код професора Бакића добио оцену 5, а сутрадан је Петен добио оцену 3. Када се

Петен побунио, Бакић му је одговорио, да буде задовољан оценом, јер је то

нацртао онај „мајстор“ из Друге гимназије. Поред већ поменутих професора, у

моје сећање више су се урезала следећа имена: Деса Баскијевић, проф. српског-

хрватског језика и књижевности, као „ученичка мајка“; доктор Ростислав

Плетњев, проф. немачког језика, по строгоћи; Љиљана (?) Комарчевић, проф.

математике, због њене стручности и динамичног вођења часа; Јова Нешић, проф.

историје, због узречица приликом предавања: „Разумете ли...“, „Је л' те...“ које

смо на часу упорно бројали рецкама, не обраћајући пажњу на оно што професор

предаје; професор филозофије Костић, по неопредељености: „Идеалисти кажу

овако... а материјалисти кажу овако...“, а ми смо само хтели да чујемо које је

његово гледиште! Тек касније, 1955. године, када сам дошао за професора

математике и нацртне геометрије у Ваљевску гимназију, схватио сам сву тежину

и одговорност професорског позива. Поред тога, нелагодно сам се осећао у

колективу у којем је било доста професора из мојих гимназијских дана, као на

пример: Драга Атанацковић, Богдан Бакић, Десанка Баскијевић, Вукосава Вујић,

Надежда Јовановић, Нада Мандић (Јагровић у време кад је мени предавала), Боса

Милосављевић, Миливоје Средојевић, Катарина и Никола Храњец, Лепа

Продановић, Катарина Сретеновић, и други. Убрзо је колектив попуњен новим

колегама (који нису били моји професори), па је и та моја почетна нелагодност

нестала. Мој деветогодишњи рад у Ваљевској гимназији сматрам најуспешнијим

у својој професионалној каријери. Поред редовне наставе математике и нацртне

геометрије, пуно времена сам посвећивао у раду са ученицима који се више

интересују за математику. Уследили су и резултати тог рада у виду запаженог

наступа ваљевских гимназијалаца на такмичењима из математике. Хтео бих да

поменем и две драге личности из мог професорисања у Мешовитој реалној

гимназији – то су помоћни службеници, Коса и Макса. Они су не само становали

у сутерену зграде Гимназије, већ су се заиста понашали домаћински према

школском објекту и његовом инвентару, а такође и били омиљени међу

ученицима због своје изражене племенитости према њима.

Радивоје П. Деспотовић, ђак

и професор Ваљевске гимна -

зије. Рођен 25.10.1928. године

у селу Радобићу, општина

Ми о ница. Син Марије и Пе -

тра, земљорадника. Ваљевску

гимназију завршио 1948. го -

ди не, а Природно-матема тич -

ки факултет у Београду 1952.

године. На истом факултету

специјализирао и магистри -

рао, а на ПМФ у Новом Саду

докторирао. Предавао МАТЕ -

МАТИКУ у Основној школи

„Миша Дудић“ у Ваљеву, за -

тим МАТЕМАТИКУ и НА -

ЦРТ НУ ГЕОМЕТРИЈУ у

Ва љевској гимназији, МАТЕ -

МАТИКУ у ХТТШ у Новом

Саду и МЕТОДИКУ МАТЕ -

МАТИКЕ на ПМФ у Новом

Саду. Радио као просветни

саветник за математику више

од 25 година и то у Међу оп -

штинском просветно-педа -

гошком заводу у Новом Саду

и Педагошком заводу Војво -

дине. Писао уџбенике и при -

ручнике из математике за

ос новну и средњу школу. Као

професор у Ваљевској гимна -

зији два пута је ванредно

унапређиван, јер је оцењиван

„нарочито се истиче“, а током

рада као просветни саветник

за математику добио је звање

педагошки саветник и виши

педагошки саветник. „За изу -

зетне резултате у васпитању и

образовању“, 1978. године

добио је награду ПАРТИ -

ЗАНСКИ УЧИТЕЉ, највише

тадашње признање у области

образовања у Војводини. Сада

живи у Новом Саду.
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У Ваљево, у Гимназију, тада Другу гимназију, дошао сам у јесен 1949.

године. Уписао сам се у четврти разред, треће одељење. У то одељење, које је

зналачки водила – као разредни старешина – Драга Атанацковић, дошло је више

нас из малих места, где смо завршили три разреда такозване прогимназије.

Рецимо, из Ваљевске Каменице дошли смо Александар Митровић, каснији

високи привредни и државни функционер, Мића Тимотић, који  је завршио Војну

академију као најбољи у својој класи и који је био високи војни званичник, и још

неколико Подгораца. 

*
Иако сам и раније долазио у Ваљево, где ми је сестра учила Средњу

економску школу, град сам – као гимназијалац – доживео као чудо, као велики

изазов, као највећи доживљај.

На први час ме одвела сестра, која је, кажем, била ђак Средње економске

школе. Објашњавала ми је пут. Како смо становали у Кинеском кварту, прешли

смо кроз Железничку станицу. Учинило ми се да је то веома далеко, иако сам –

као ’прогимназијалац’ – често  ишао из Доње у Горњу Каменицу.

И десило се да сам други дан залутао. Помогао ми је да се снађем један

’старији друг’, који ми је касније постао веома близак. Био је то Брана Вучићевић,

управник за мене најдраже културне установе – Општинске библиотеке…  

*  
Сећам се, добро, веома добро, првог часа. У разред је некако тихо, али

одлучно ушао професор математике – Јежек. Прозвао нас је. Тада сам чуо да су,

поред Подгораца,  ми колеге Паца Сретеновић, Пера Пајић, Раша Крстивојевић,

Миша Михаиловић, Радивоје Грбић и Миодраг Мишић, да само њих споменем.

И професор Јежек је рекао да му је драго што има нас доста из других места. И

упитао је: „Нека устану они који су имали петицу из математике!…“ И устали

смо готово сви ми који смо били новоуписани гимназијалци. Сви смо, разуме се,

имали петице. Једино од нас Подгораца, односно Каменчана није устао

Александар Митровић, иако је и он имао петицу. Били смо изненађени. (Тек

касније смо растумачили његов став – као будући политичар и привредник умео

је да се уздржи!…)

Професор Јежек нас је – једног по једног – изводио пред таблу. Постављао нам

је,  нама се тада чинило, тешка питања (била су то, касније смо открили, основна

питања о разумевању математике!). Испоставило се да нико од нас није знам

одговор, онај прави. Неке је од нас, више разочаран него љут,  гађао и кредом.

Иначе професор Јежек  је био добар педагог!

*
Још многе професоре памтим. Поред разредног старешине сјајне Драге

Атанацковић, веома сам заволео Каћу Храњец, Драгана Поповића и Каћу

Сретеновић, као и Драгана Мијановића,  који је дошао пред крај шкловања.

Памтим и добре директоре – Блажу Матуновића и Јову Ковачевића. 

* 
Постоји и једна згода. Волели смо српски језик, посебно књижевност.

Међутим, све су нас страшила граматичка правила. Веровали смо да ми то знамо.

Забога, из Вуковог смо краја!… И када смо слутили да су на реду предавања о

граматичким темама, Пера Пајић и ја – писали смо и један и други песме, с тим

што је он остао значајан песник – предложимо Каћи Храњец расправу о

књижевној ситуацији. Тада је био актуелан сукоб између присталица часописа

Дело и Савременик. И читав час смо о томе расправљали. 

Касније, када смо почели и објављивати, највише у Младој култури, али и у

Омладини и Нашем веснику, што је било уобичајено. (Много година касније

професорка Каћа Храњец ми је рекла да је она знала за ту нашу ’домишљатост’,

ГИМНАЗИЈСКЕ ГОДИНЕ У ВАЉЕВУ

Милош Јевтић
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али да јој је била симпатична, пошто је за књижевност везивала и оне који су

имали другачија занимања…

*
Памтим и један свој, да тако кажем, бунт!

Почетком педесетих година су нам увели – капе, на којима су видно били

обележени разред и одељење… Не знам, признајем, да лису капе носили и ђаци

других школа.Тек, ми смо то сматрали непотребним, чак срамотним. На не баш

честим омладинским састанцима смо се бунили. Ништа није вредело.

Десило се да сам се 1952. године нашао у групи ваљевских делегата за

омладински конгрес Србије у Београду. У ствари, знао сам већ да је Београд

велики и важан. Омладински званичници, градски и срески, саветовали су нас –

пре поласка у Београд –  да пажљиво пратимо конгресни рад. Мислим да и они

нису тачно знали шта то све значи.Било је много младог света. И сада памтим

неке од њих, из Ужица, Шапца, Крагујевца и Зајечара. Радило се се   по

комисијама, према распореду такозваног конгресног руководства.  Пошто је

Конгрес трајао четири дана, у тим комисијама се причало, причало – о свачему

и свему. И ја сам говорио. Највише сам говорио о томе да су у Ваљеву, у

Гимназији, увели капе. Истакао сам – сада мислим превише задихано и гласно –

да то није у реду… И тај свој говор сам завршио – као што је тада био обичај на

омладинским  скуповима – повиком: „Доле капе!…“Гимназијалци из многих

средина су ми пљескали. Подржали  су ме, посебно они који су говорили после

мене.

Када сам се вратио у Ваљево, виши омладински руководиоци су ми

замерили да није било у реду што сам брукао Ваљево. Међутим, све се

променило када се у једном омладинском листу – у конгресном прегледу –

појавила и моја слика (није тешко замислити колико сам се поносио што су ми

се у новинама појавила слика!) и део мог излагања. Ако се добро сећам, тај

чланчић је носио наслов. Доле капе!

*
Ишао сам на радне акције. Од свих највише памтим ону у Бресју, код

Светозарева, где се градила фабрика каблова. Било је то 1953. године…Ваљевска

бригада је била вредна, добила је  и ударничко звање!

Многе сам упознао у Бресју. Неким случајем сам се упознао, а касније и

зближио са Миланом Вукосом и Латинком Перовић, који су били у студентској

бригади... Једног предвечерја позвани смо преко разгласа да се у пет сати поподне

сви да обавезно дођемо у  каменолом, који се налазио близу  нашег логора. И

разумљиво, сви се тамо нашли. Тада нам је члан Главном штаба задужен за

културу одушевљено рекао: „Данас су наши гости чувени партизански борци и

писци (дакле, истакао је прво да су – борци!) Оскар Давичо, Добрица Ћосић и

Антоније Исаковић!…“И тада сам први слушао та три писца, односно тада сам

први пут чуо за романе „Песма“ и „Далеко је сунце“, чије су одломке читали

Оскар Давичо и Добрица Ћосић. Антоније Исаковић је читао неку причу. Био је

то за мене невероватан доживљај. Касније сам о томе говорио са Оскаром,

Добрицом и Лулетом Исаковићем. Били су изненађени како сам запамтио готово

сваку њихову реч. Када сам се вратио у Ваљево, свима сам, па и на часовима

Каће Храњец, говорио о том сусрету.       .   

На моју радост, те сам књиге те јесени нашао и у Ваљевској библиотеци…

*
Ваљевски средњошколци су тада имали веома развијен културни рад.

Посебно је био развијен позоришно-аматерска делатност. Био је то, ваљда,

утицај професионалног позоришта, које је било, тада ми се тако чинило, успешно

и подстицајно. Био сам веома тужан када је укинуто!

Играо сам у готово тада свим аматерским представама, које је, верујем,

успешно режирала Каћа Храњец. Нарочити значај је имао школски фестивал.

Само једне године гимназијска представа није била најбоља. И сви смо због тога

били тужни! О тим фестивалима писао сам у тадашњим ваљевским омладинским

и школским листовима.
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*
Почетком педесетих година у Ваљеву су, поред листа „Напред“,

излазили и омладински и школски листови. Најпознатији су били „Реч омладине“

и „Средњошколац“. Био сам у њиховим редакцијама. У „Средњошколцу“ сам

једно време био и главни уредник. У тим листовима сам се зближио са тада већ

познатим младим ствараоцима Зораном Јоксимовићем, Миленком Радовићем,

Љубом Поповићем, Пуликом Јевтићем  и Дејаном Мијачем.

Волео бих када би се садашњи гимназијалци задужили да сачувају

спомен на та издања, рецимо у неким радовима или већ некако другачије.

Уосталом, можда би се и неки репринт могао објавити, ако се буде могло и ако

би се хтело!

*
Ваљевски крај, односно ваљевске планине, самим тим и ваљевски свет,

заволео сам после једне планинарске штафете (тако се мислим помодно звала!),

које су тада биле веома цењене. Више не знам како, али нашао сам се једног

пролећа у трочланој екипи која је била задужена да обиђе Медведник, Повлен и

Маљен. Свуда смо се сусретао не само са јединственом природом, већ и са

јединственим, баш јединственим људима. Посебно је био дирљив један сусрет на

Маљену, где нам је један, сумње нема, изванредан сељак показивао своју

библиотеку. У тих стотинак, а можда и више књиге, било је и оних издања Српске

књижевне задруге и Геца Кона. Видело се да су књиге прочитаване, и то

генерацијама. У једном другом селу, на Медведнику, са изузетном пажњом смо

слушали  једног Солунца. По повратку у Ваљево, подстакао сам неке своје колеге

да обилазимо наш крај. Посебно су нам се допали вашари…

*
Разуме се, Ваљевски корзо је био посебна институција за све ђаке, па и за нас

гимназијалце. Многе љубави, али и многа пријатељства,  зачета су на оном

кратком простору од Суда до Централа. Посебно се сећам како је било

организовано протеривање  ’фрула панталона’.  Не знам како је сада. Да ли су

кафићи заменили драж корзоа?

*
Била је активна и литерарна дружина. Више не памтим колико се у тих пет

година мог гимназијског живота у Ваљеву појавило песник и прозаиста. Највише

су постигли Петар Пајић, Зоран Јоксимовић, Миленко Радовић, а касније Матија

Бећковић и још више њих!…Књижевни сусрети сусрети су били равни онима

којима сам присуствовао касније  на Филозофском факултету у Београду.  

*
У Београду, на студијама, сваки од нас из генерације 1954. године су

говорили да су њихове гимназије биле чувене и најбоље. Разуме се, и ми

ваљевски гимназијалци смо то упорно и занесено говорили…И мислим да смо

били у праву. Ваљевска гимазија је у моје време – а ваљда је тако и данас –

угледна и призната школа…
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Моје су оцене у Ваљевској гимназији биле петице и (непрелазне) двојке,

двојке и петице. Чудан случај. Историју сам знао најбоље, филозофију такође,

књижевност је била моја опсесија. Али у математици сам био најгори. У ствари,

најгори сам био у природним наукама и у латинском језику.

Неке двојке сам (кампањским учењем) претворио у тројке, али Овидијев

језик се није могао кампањски научити. Одлучио сам се за ризичну довитљивост.

Научио сам стотине сентенција, Јувеналових и Хорацијевих стихова. И сада

видим строгу наставницу Лепу Продановић  која пита уочи „писмене вежбе“:

„Хоћеш ли, Глигоријевићу, опет покушати да препишеш?“ Мој одговор је

био на латинском: „Audáces fortúna iuvat!“ (Срећа помаже смелима!)

Рекла је да ћу двојку неминовно угледати у ђачкој књижици, на крају године.

Одговорио сам стиховима у којима Јувенал објашњава како стрпљење помаже

да се прихвати оно што се не може поправити: „Lévius fit patiéntia quidquid cor-

rigere est nefas.“ 

Питала је затим зар се ничега не плашим. Рекао сам, на латинском, да је

страх први на свету створио богове: „Primus in orbe deos fecit timor.“

И тако смо ми „разговарали“ десетак минута. На крају, она је откорачала до

катедре, отворила дневник и уписала ми тројку за крај године. Објаснила је да ће

у мом сећању остати неке сентенције, а да ће они ученици који су бубали

граматику све заборавити. То је одиста било тачно – и дан-дањи знам неке

латинске изреке које сам тада, у педесетим годинама прошлог века, научио. Али

не поносим се резултатима своје некадашње довитљивости. Мислим да је одлука

(ако је то била одлука) да детињасто приступим математици и неким другим

предметима, латинском језику нарочито, била неизмерно шкодљива. 

Не оправдава ме ни то што сам био најмлађи у разреду и што сам гимназију

завршио две године пре уобичајеног рока. 

Мој покојни пријатељ, велики песник Брана Петровић, говорио је пред смрт:

„Ето, ја сам сада научник, бавим се математиком.“ Петровић је волео добар хумор

и добар парадокс, али ја сам у тој његовој реченици видео и много закаснелог

поштовања према науци коју су неки од нас глупо избегавали. 

МАЛА ИСПОВЕСТ
Милован Мило
Глигоријевић

Мило Глигоријевић (1942),

новинар, књижевник,

издавач. У Ваљеву је

завршио основну школу и

гимназију, а студије

југословенске и светске

књижевности у Београду.

Аутор је три романа, једне

збирке приповедака, две

књиге путописа и осам

књига документарне прозе и

литерарне публицистике.

Неки Глигоријевићеви

публицистички радови

преведени су на енглески,

француски, шпански,

немачки и румунски језик.
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ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

Матија Бећковић

Био сам у шестом разреду гимназије у Ваљеву кад сам добио прву награду

на конкурсу за најбољи писмени задатак из српског језика расписан за све

гимназије у Србији.Ја сам написао песму, а да је професорка Деса Баскијевић

мој задатак послала на конкурс и да сам награђен сазнао сам истог дана. А то је

било овако. У сред часа хемије ушао је послужитељ и позвао на збор у свечану

салу. Чим су се сви ученици поподневне смене сабрали у свечаној сали појавио

се директор Јова Ковачевић у пратњи непознатог човека  и дрхтавим гласом

саопштио зашто смо тако изненада сазвани. Наиме, управо је стигла вест из

Београда да је ученик Ваљевске гимназије тај и тај добио награду ту и ту. То је

велика част не само за тог ученика и Гимназију него и за град Ваљево које је

овенчано међу свим градовима у Србији. Онда је делегат из Београда испричао

зашто је дошао, прочитао одлуку жирија и саопштио да награда има и свој

новчани део у износу од 15000 динара. (То је отприлика као сада 150 евра.) Тада

сам се и ја први пут појавио пред свима и изашао на велики глас као будући

песник. Док ми је делегат предавао коверту са новцем зачуо се из сале глас мог

друга Гудоње: „Преброј лову!“

Од тих пара купио сам и свој први (карирани) сако и панталоне и кошуљу.

Од тада се знало и шта ћу студирати и шта ћу бити па ме професори из

других предмета нису много гњавили. Средом смо по распореду имали два часа

српског и два часа фискултуре, па тај дан нисам ни ишао у школу, пошто сам се

физичког „ослободио“, а српског ме ослободила неодољива професорка Ћубана,

која ми је већ на полугодишту закључила петицу и замолила да не долазим на

њене часове јер „хоће нешто да предаје па да јој не сметам.“ Најважнији културни

догађаји су били, најпре литерарни састанци а касније и филозофске трибине

које је основао професор Драган Мијановић. 

Играо сам фудбал и био убеђен да добро играм мада нисам никог чуо да је

делио моје мишљење. Тада је тек почињала и наша забавна музика коју смо

најчешће слушали на матинеима. Играо се фокстрот, румба, танго и на крају

твист. Најбољи друг ми је био Крца Ракић, најбољи ђаци Драган Бебић и Воја

Симић.

Седео сам у предзадњој клупи с Драгићем Обрадовићем, а близу Видака

Арсенијевића и Живорада Ђурђевића. Драгић је био обавезан да ми шапуће, а

Видак и Живорад да раде задатке из математике. Бата Обрадовић је сада један од

најугледнијих кардиохирурга у Чикагу, Видак је инжењер, а Жика је отишао у

официре.
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Гимназијско школовање у моје време трајало је осам година, од петог разре -
да садашње осмогодишње до завршетка четвртог разреда садашње гимназије.
Почео сам тадашњу гимназију школске 1947/48. године, а завршио је 1954/55.
школске године. 

Када је реч о професорима, и мојој и каснијим генерацијама остао је у се -
ћању професор Драган Мијановић - Мијан, мој разредни старешина у седмом и
осмом разреду, мени и раније познат као „Уча”, са фудблског терена „Радничког”,
данашњег „Крушика”. Својом лепотом, посебно црном коврџавом косом, пленио
је женска срца, па и гимназијалки, наравно. Као и сваки бивши учитељ (у међу -
времену је завршио педагогију) изванредно је свирао виолину, а и хармонику и
увек је био у жижи свих културних збивања, како у Гимназији, тако и у Ваљеву.
Није „поповао” као разредни старешина; био је више другар него професор, јед -
ном речју „лаф” као нико у професорској „бранши”...

У сећању ми је остао још један Драган, професор физике Драган Поповић.
Ни он није волео да цепидлачи и „попује”; увек пријемчив за добар „штос”. На
почетку сваког часа „прозивао” је „Рабаса” (Мирослава Рабасовића, доктора права,
касније наравно) да „рапортира”, значи да обавести о „абровима” у школи и граду.
Наравно и он и ми сви смо се смејали од срца, поготово што време часа одмиче.
Поповић је касније постао професор Техничког факултета у Београду, а завршио,
нажалост, у Дивцима, свом родном месту, у великој душевној депресији...

Никола Храњец, математичар, важио је за најдуховитијег професора
тадашње Ваљевске гимназије. О њему само једна анегдота: Извео он на таблу
једну нашу другарицу, поставио јој задатак, а она такорећи ни да „бекне”.

– Јеси ли то вежбала код куће?- пита је он, знајући да се спрема код другог
математичара, који углавном зна шта Храњец задаје ђацима.

– Јесам – збуњено одговара она.
– Аух, како би тек било да ниси!
Био сам први разред, а они осми кад сам их први пут видео прво на

фудбалском терену, а затим у школи. Реч је о фудбалерима Тоши Живановићу и
Јовану Цокићу. Најпре су играли за ваљевски „Напред” (касније „Будућност”), па
у „Звезди” и репрезентацији Југославије. Тоша је важио за најлепшег фудбалера
и за најбољег играча главом у земљи. 

Са Љубом Поповићем, чувеним сликаром, мојим првим комшијом у Брђа -
нима, годинама сам водио фудбалске дуеле (ја „звездаш”, он „парти  за новац”) на
терену поред тада још незавршене Техничке школе. Завидео сам му што је умео
да уштопује лопту таман да је она падала са Месеца. 

Као гимназијалца упознао сам и Дејана Мијача, касније једног од најбољих
југословенских позоришних редитеља, као и прозаисту Зорана Јоксимовића и
песника Петра Пајића. Наравно, упознао сам тада Стојана Максимовића (три
године старији од мене по школи), касније познатог архитекту, пројектанта „Сава
центра”. У истом одељењу са мном био је Бранислав - Бане Јеротић, касније
такође архитекта, који је дао коначан облик „Београдској арени”, а после тога
био постављен за конзула у Шангају. 

На крају остаје још један познаник, песник Матија Бећковић, кога нисам
„затекао” у Ваљевској гимназији, него, игром случаја, упознао га у Београду, кад
је са Мишом Јевтићем „бануо” у моју собицу у Студентском граду (дошли у
ствари код мог цимера Шефкета Зимоњића). Тада ме Матија одушевио својим
козерским способностима, а касније и изузетним песничким даром. Осврнућу
се овом приликом само на Матијину „Веру Павладољску”, убеђен да је она боља
од „Santa Maria della Salute”  Лазе Костића. Костић, наиме, већ стар око 70 година,
пева о љубави према осамнаестогодишњој девојци, што је скоро неприлично,
неприродно, па не може бити ни лепо. Матија, осамнаестогодишњак, заљубљен
је у своју вршњакињу, дакле сасвим као и што доликује младом човеку. Величина
Матијине поеме је управо у томе што песник неизмерно, фигуративно речено,
лудачки воли девојку, диже је у звезде, али свестан да је то за нормални свет
претерано, са извесном иронијом говори о својој великој љубави, што нико од
песника љубавне поезије никада није чинио. Отуда се усуђујем да тврдим да је
„Вера Павладољска” најлепша љубавна песма у свету до сада испевана. А
испевао ју је Матија Бећковић, некадашњи ђак, у једном тренутку и „enfant ter-
rible” Ваљевске гимназије... 

СЛОВО О ПРОФЕСОРИМА И ЂАЦИМА...

Стеван Ћирић
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ВЕШТИНЕ ПАМЋЕЊА 
И ТАЈНЕ ЗАБОРАВА

Не волим цитате али ову своју кратку причу о гимназијским данима почећу

једним цитатом, и одмах ће бити јасно зашто сам се за такав поступак одлучио.

“Човјек је склон забораву, а техника заборављања, временом, постаје

пресудна људска вјештина. Када заборав, тај цар, не би знао да засјени

острашћене мисли и преда их памети на распоређивање, мозак би постао обичан

контејнер,” пише на почетку своје књиге „Смрт је непровјерена гласина“ Емир

Кустурица.

Није наравно моја намера да пишем књигу о своме животу, попут Кустурице,

али нашао сам се пред сличним проблемом када сам се намерио да запишем нека

своја сећања на дане проведене у Ваљевској гимназији (да ли је могуће?) – пре

педесет година!!!

Осећај је био, као када вас неко прене из сна (није важно да ли је био

пријатан или непријатан). Само је један тренутак онај у коме можете поуздано

реконструисати сан, већ у следећем он постаје заборављен. Ако се ствари овако

посматрају, не може човек а да се не запита, да ли при сваком суочавању с

прошлошћу изнова  пред питањем – колико је живот тек један сан, упркос

тврдњама стручњака да је сан само неколико секунди  ноћи. Вероватно да је то

тачно и могуће поређење. А тек колико пута вам је  пало на памет да је живот

пролетео као трен, а кад се усресредите само на неке догађаје учини вам се да је

вечност за вама. 

Упркос овим недоумицама и “тешким” мислима, са невероватном лакоћом

исписујем следеће редове посвећене данима и ноћима између 1961. и 1965.

године, дакле годинама које сам провео као ученик Ваљевске гимназије.

То је зграда оне старе гимназије на Косанчићевом венцу, са релативно

пространим двориштем, чесмом поред капије и изанђалом кадом, неизбежним

Максимом послужитељем који је ту и становао, и “првом поставом” професора

наше гимназије – Ћубана, Мијан, Лепа Продановић, Стамен и Зорица, директорка

Вука Николић, Радица, Драга Атанцковић, господин Смиљанић за немачки језик,

чика Бирчанин(предвојничка), и мени на првом месту моја разредна Нада (звана

Клара) Мандић (омиљени глумац – Виторио Гасман).

На подстицај уредника овог свечаног Гимназијалца (није морало), посебну

пажњу посвећујем девојкама које су у периоду који описујем биле наше школске

другарице (неке и више од тога), јер се потврђује са ових висина и ових даљина

нешто што смо знали и тих шесдесетих, али нисмо били свесни (сматрали смо

то нормалним) – никад толико лепих и паметних девојака у исто време није било

у историји Ваљевске гимназије (историји нама познатој). Упамћене и многе

опеване – Тања Михајловић (пре свих), Љиљана Михајловић, Зорица Ђорђевић

(Зоки Шиз), Нада Игњатовић, Нада Филиповић, Дуда Марковић (најлепша),

Драгица Мацура, Лола Швабица, Лидија Каенацо, Нада Васиљевић, Оливера

Пејовић, Нела Костић(тајанствена), Јелена Митровић (непоновљива Лелица),

Гордана Савић… (ово набрајање једноставно нема краја).

Друго поглавље ове кратке приче следи у свечаном броју поводом 150

година Гимназије.

Радош Глишић
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У пролеће 1961. године, у првом разреду гимназије, не знам којим поводом,

организован је за све професоре и ученике вишедневни излет до села Доње

Лесковице, подно Маглеша.

Коначари су отишли дан раније, а ми остали -  потпомогнути комором и

једном десетином војника Југословенске народне армије - сутрадан. Можда је то

била и нека вежба у складу са тадашњом стратегијом општенародне одбране и

друштвене самозаштите. У сваком случају, личило је то на добро организовано

повлачење некакве народне војске према ваљевским планинама.

Ноћ уочи поласка падала је ситна киша. Кренули смо из школског дворишта

„старе“ Гимназије, која је била у Грбовића улици. Преко Попара, Бобије до

Присада изађосмо на пут Ваљево-Мравињци. На југозападу се планине нису

виделе од магле, а под ногама је цврчало блато на раскаљаном путу.

Сви смо били нестрпљиви да стигнемо што пре на одредиште, тако да се

колона од пет-шест стотина ђака, професора и понеког војника у сивомаслинастој

униформи, са пушком, убрзо развукла и покидала. Огрнути шаторским крилима,

подврнутих ногавица, идемо у групама... смех, довикивање, песма...

У Доње Лесковице стигосмо у сумрак, уморни, али добро расположени. На

брдашцу – Задружни дом, продавница и повећа, осморазредна сеоска школа. Ту

се сместисмо, да у слами разастртој по поду коначимо неколико дана.

Између школе и Задружног дома – вртача! На њеном дну игралиште и

голови за фудбал. С доње стране школе, војничка кухиња. Кад се оброчи, ту, са

порцијама, у колони по један, чекамо свој војнички пасуљ, попару од старог

хлеба са домаћим кајмаком или, ујутро, чај и сељачки хлеб са мармеладом. Кад

падне ноћ, у сали Задружног дома, помешани са мештанима из околних села,

пратимо програм који су припремиле школске секције или се игра коло, а понеко

и нешто савременије – танго или фокстрот.

Не знам да ли ће ми икад из ноздрва ишчилети тај помешани мирис житне

сламе, испарења са наших влажних одела и зноја. Памтим то као неку влажну

топлину у коју смо зарањали заједно са сном збијени као сардине у слами на поду.

Одмах изнад војничке кухиње која се пуши, мала зараван обрасла зеленом

травом. 

Мире Ћора у црвеном џемперу, насмејан, кроз дебела стакла наочара,

погледа упртог у небо које се стуштило и само што не прокапље, развукао

хармонику и свира, свира набреклим тоновима неко наше коло...Стасита жена

игра подигнуте руке са белом марамицом и зове нас да јој се

придружимо...Многи од нас се снебивају, устежу и стидљиво одбијају, одмичу

се...Са тугом у очима, сетом у гласу, изговара: „Еј, Србијо, Србијо... (део нисам

чуо)...кад твоја деца коло не играју...“ Та жена је била наш професор латинског

језика, Лепа Продановић.

„Споменар ученика Ваљевске гимназије, генерација 1960-1964“

КРПИЦЕ СЕЋАЊА...

Мића Јанковић
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ГОСПОЂИЦА РАДМИЛА,
ПРОФЕСОР НАУКЕ О ВЕРИ

Радмила Вуковић

Приредио 

З. Јоксимовић

Када смо завршили гимназијску споменицу „Матуранти Ваљевске гимназије

1944-1952“, издату у Ваљеву 2003, били смо незадовољни што из расположивих

архивских докумената, извештаја и сећања савременика, ништа нисмо знали о

нашој ниској, милој и благонаклоној професорки предмета Наука о вери, коју

нам је предавала до пред крај 1946. године. Захваљујући упорности нашег друга

Михаила Ђерића, ваљевског судије у пензији, тек 7. маја 2007. године о њој смо

нешто више сазнали, према подацима господина Зорана Вуковића из Београда.

Звала се Радмила Вуковић и била је по струци теолог. Рођена је у Совчу 1913.

године. Родитељи су јој били земљорадници, Витомир и Драгослава Вуковић.

После основне школе у Поћути и гимназије у Ваљеву, дипломирала је на

Теолошком факултету у Београду, који је тих година једини давао сиромашним

студентима 500,00 динара као месечну стипендију. 

Одлуком министра просвете у априлу 1940. године, госпођица Вуковић

постављена је за суплента у Ваљевској гимназији. Предавала је Науку о вери I,

II, III, V и VII разреду. Истовремено је благајник Фонда за здравствену заштиту

ученика и секретар Заједнице дома и школе. Професорски испит положила је две

године касније. У гимназијској архиви још није пронађен документ да ли је била

професор 1943. и 1944. године. После ослобођења 1944. године поново предаје

Науку о вери, а у слободно време учи неколике стране језике, талентовано црта

и слика пејзаже и иконе које продаје, а наплаћује само од богаташа. Када је крајем

1946. укинут њен предмет, директор јој саветује да се преквалификује и предаје

стране језике и цртање. Госпођица Вуковић није то прихватила, поготово зато

што је њен факултетски колега, Јован Велимировић, касније епископ Шабачко-

ваљевске епархије, обећао да ће она Науку о вери предавати при цркви у Ваљеву,

на сличан начин како је то било дозвољено у Хрватској. Кад то у Србији није

било прихваћено, она се, после две године приватног подучавања ђака, вратила

у Станину Реку, мајчино родно место, у Вуковиће, где је радила све

земљорадничке послове. У последње две године живота госпођицу професорицу

новчано је помагао Зоран Вуковић, син професора Ваљевске гимназије Бране

Вуковића.

По сведочењу свештеника Љубе Аџића, Радмила Вуковић је присуствовала

свакој служби у цркви.

Преминула је 17. марта 1991. године у Станиној Реци, где је и сахрањена

поред своје мајке.

Радмила Вуковић, професор Науке о вери, није се удавала.
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Миломир Станишић, некдашњи ваљевски гимназијалац, гласовити инжењер

и професор универзитета по много чему је фасцинантна личност. Припремајући

грађу за документарни филм о професору Станишићу нашао сам део

аутобиографије куцан на писаћој машини, такође, захваљујући синовцу Мирчети

и сину Михајилу, имао сам прилику да прочитам подоста личне преписке, као и

да преслушавам, више пута, тридесетак минута једино сачуваног,  аутентичног,

магнетофонског записа, својеврсне професорове исповести. Комбиновањем

аутобиографских списа, изјава и писама настао је сценарио за филм "Војник,

инжењер, математичар", који је уз минималну адаптацију и појашњења основа и

ове скице за (ауто)портрет.

"Рођен сам на Томиндан, 19. октобра 1914. године у Бујачићу, код Ваљева,

где сам провео детињство. Оца нисам запамтио јер је умро пре него што сам

напунио годину дана. Живели смо у великој, породичној задрузи, са још десеторо

браће и сестара. Прва четири разреда основне школе завршио сам у старој школи,

покрај Петничке цркве. Нижу и вишу гимназију сам завршио у Ваљеву. 

Ја сам се сам школовао од другог разреда гимназије. Спремао сам

најбогатије ваљевске ђаке. Ја сам већ тада решавао задатке из „Математичког

листа“, који је уређивао чувени професор Кашанин. 

Одмах да напоменем сви Станишићи су били најбољу ученици у Ваљевској

гимназији. После завршене велике матуре завршио сам Војну академију и постао

артиљеријски официр, 1937. године. Потом сам као питомац Министарства

војске и морнарице студирао машинску технику на Техничком факултету у

Београду. Кандидирао сам 1940. године, тачно после четири семестра, што је у

оно време студија представљало немогућност, јер се обично кандидирало после

седам семестара озбиљног рада.

Када је настао Други светски рат,  немачка оружана сила заробила је Милана,

Бранислава (рођена браћа- примедба С.Р) и мене - Миломира и држала нас је пуне

четири године у ратном заробљеништву. Милан буде ослобођен од совјетске

оружане силе, па пошто је кратко радио као лекар у болници буде транспортован

у Југославију. Међутим, Бранислав и ја ослобођени смо у западном делу Немачке,

од британске војне силе. Одбили смо  повратак у Југославију, под диктатуру, коју

је створила Комунистичка партија са Брозом на челу.

У Немачкој уписујем Унуверзитет у Хановеру, где студирам машинство. Већ

1949. године одбранио сам докторску тезу из техничких наука."

Да ли из скромности или неког само њему знаног разлога, професор

Станишић не помиње пресудни сусрет са генијем машинског инжењерства 20.

века др Лудвигом Прантлом. Наиме, док је у Хановеру радио као чистач улица и

смећар приметио је у једној тихој улици на улазним вратима натпис др Прантл.

Недуго потом сусрео се са великим Прантлом  који се, посматрајући кроз прозор

своје куће како професор Миломир обавља свакодневне чистачке задатке,

заинтересовао за уличног чистача, који својим понашањем, држањем и

покретима то није. И после првог кратког разговора, на беспрекорном немачком,

за Миломира се ствари мењају из корена. Професор Лудвиг Прантл даје му

препоруку за универзитет, где Миломир бриљантно докторира машинство. Све

време боравка у Немачкој сарађује са др Прантлом. 

"Убрзо после докторирања одлазим Америку. Ту сам у почетку свашта радио.

Био сам перач прозора, помагао радницима на гробљу, физички радио... Све док

нисам на препоруку професора примљен за научног истраживача у Институиту за

технологију у Илионису, где истовремено студирам математику, коју и

докторирам." Највећа препрека у првим годинама боравка у Америци био је језик,

који је у кратком року научио. Велику помоћ и подршку у раним америчким данима

професору Станичићу дао је владика Николај Велимировић. Знатно касније, по

владикиној смрти, професор Станишић је објавио књигу о владици Николају.

Професор Станишић је аскета, строг  према себи, али и према својој деци.

„Свршио сам Војну академију. Школовала ме држава. Студирао сам технику

три и по године у Београду; и овде ме школовала држава. После рата у свету све

ВОЈНИК, ИНЖЕЊЕР, МАТЕМАТИЧАР

Приредио 

Слободан Раковић

Миломир Станишић



ГИМНАЗИЈАЛАЦ • 8522

заврших сам и без ичије помоћи. Ја радим интелектуално напорно. Стално и

сваки дан по 8 - 10 сати. Овде професор мора стално да даје само нове ствари. За

науку човек мора да ради доста, али је ту важно да човек чита између редова. Ја

сам почео да читам између редова тек када сам био у Немачкој докторант. 

Михаило (професоров син - примедба С.Р) ових дана завршава његов тежак

посао. За 17 дана узеће преко 700 долара; али је радио као курјак. Осим тога свако

вече пере судове и прави хамбургере на Голф игралишту. Врло је вредан и решио

је да купи спортска кола; близу 6.000 долара. Пола има он да припреми, а пола

ћу му ја дати.“

Професор Миломир стално машта о Србији, Ваљеву, Бујачићу, али

очигледно  не жели да се врати у земљу. Критичан је према свом, али и туђем

раду. Истовремено је свестан сопствених вредности.

„Др Аца Милојевић, физичар са Филозофског факултета,  питао је да ли би

се ја хтео примити да будем први члан испитне комисије за докторате из

магнетно-гасне динамике у Београду. Београдски универзитет платио би ми пут

тамо и амо, плус један месец дана боравка у Београду, с тим да одржим два јавна

предавања из моје области тамо. На томе раде изгледа ми и други професори који

мене добро знају. Све је то лепо и ласкаво, али ја то никада нећу учинити јер ја

имам огромну репутацију свугда  и не баца ми се све то под ноге. А, ако ја једном

тамо дођем, онда сам ја са 100 одсто сигуран ректор, те према томе све ми ово

није потребно; и нека их нека причају; види се да ја њима требам, а не они мени;

и ја остајем овде где сам, где пуно радим и где имам поред огромних могућности,

још и слободу. 

Не заборави ово: Човек има два ока. Једно увек држи на ономе што има, а

другим мотри шта други има! То сам ја научио у овом белом свету.“

Бринуо је о фамилији, помагао браћу и родбину, слао пакете и новац.

Изузетно присан однос имао је са синовцем Мирчетом, кога је практично

школовао, али тачно онолико колико је неопходно да се дипломира у року и ни

дан дуже.

„Када ти Мирчета ту дипломираш, ја бих те могао овде довести, узело би ти

још четири године тешког рада да докторираш. Ништа лепше од универзитетске

каријере.

У току лета радићу као цонсултионг сциентист, код Генерал Електриц

Цомпнаy,у месту Цинцинати, далеко одавде 300 километара. Платили су ме

одлично, па идем да узмем неки грош више, јер имам много дуга. 

Учите најбоље што можете. Школа је све; што боља школа, то већа култура,

бољи и лепши човек и срећнија породица.

Твоје писмо сам добио. Хвала ти. Из писма видим да Ти је неко отварао и

гужвао писмо. Послао сам га чистог као сунце. Сада сам видиш како шупље главе

руше најобичније појмове сваког слободног човека…“

Професор Миломир Станишић је оставио велики и дубок траг у светској

примењеној науцу, посебно машинству. Упрошћено речено да није било његовог

научног рада тешко да би био освојен свемир. Уосталом од тројице америчких

космонаута који су први крочили на Месец двојица (Нил Армстронг и Едвин

Олдрин) били су његови студенти на пост дипломским, докторским студијама.

Професор Миломир је у далекој Америци окупљао српске студенте, био им

је друг, понекад старатељ, мецена, али и оштар критичар. Никада није заборављао

свој крај. Спремао се да дође у Србију, чим падне комунизам. А онда 9. марта

1991. године у свом дому, у Вест Лафајету, САД, с нестрпљењем је слушао вести

о демонстрацијама у Београду. Да ли од узбуђења или је то судбина хтела, умро

је изненада, тог 9. марта, у свом стану.

„А кад заклопим очи, сети се да сам био онај Станишић који сам се целог

живота живота мучио као пас, целог живота; али Бог ми је доделио науку и ту сам

срећан. То ми је још једини извор среће. Хоћу да ми на споменику напишу 'Овде

почива Војник, инжењер и математичар' и ништа више.“ 

Последња жеља му није испуњена. Сахрањен је у Лафајету, а на гробу је

стандардан текст, Миломир Станишић (19. 10. 1914 - 09. 03. 1991), споменик

подигоше...

Оставио је кћери Ану, лекара, Сузану, адвоката и сина др Михајила,

универзитетског професора, који се бави аутоматиком и роботиком.
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ПОКЛОН СВОЈОЈ  ШКОЛИ
Ваљевски пензионисани судија, Михаило С. Ђерић, у сопственој кући

(Хајдук Вељкова бр. 6) поклонио је својој школи, Ваљевској гимназији, преко

њеног директора Радише Ковачевића, CD са 220 копија фотографија некадашњих

професора, наставника, па и неких учитеља ове школе. Повод је био обележавање

четрнаест деценија постојања и рада Ваљевске гимназије, знане и угледне широм

Србије... Захваљујући Ђерићу на вредном поклону,  директор Ковачевић је рекао

да ће им овај материјал добро доћи приликом предстојеће школске изложбе.

Иначе, судија Ђерић је међу реткима (можда и једини) који годинама

систематично прикупља и пресликава старе и нове градске ведуте, поједина стара

градска здања, нарочито она збрисана са лица земље да би уступиле место

модерним грађевинама. Почео је давно, још док је био секретар Подружнице

Удружења старих ратника (из српских ослободилачких ратова 1912-1918). То су

читави специјално припремани албуми, од којих је многе већ поклонио

установама задуженим на историју Ваљева и околине.

Ђерић је истовремено обавестио Ковачевића да је овај поклон један од

првих који се односе на Ваљевску гимназију. У раду су, казао је, фотографије

наставничких колектива, школских послужитеља, зграда-кафана у којима је

одржавана настава за време немачке окупације 1941-1945. године; затим

фотографије зграда гимназија, ђачког купатила, ђачког дома и трпезе из 1919.

године, печати и штамбиљи гимназије, градња садашње гимназијске зграде и

других.

Приредио 

Зоран Јоксимовић

ШКОЛСКИ ПОСЛУЖИТЕЉИ
Уређујући гимназијску споменицу „Матуранти Ваљевске гимназије 1952.

године''  предложио сам редакционом одбору, да уз биографије свих тадашњих

матураната и свих њихових професора и наставника, објавимо и кратке

биографије наших школских послужитеља, идеја је оберучке прихваћена.

Дакле, послужитељи Ваљевске гимназије у времену 1945-1952, били су:

Косара Бокић  (Бујачић, 1911 - Ваљево, 9. Фебруар, 1966),  школски

служитељ. Удата за Максима Бокића и с њим радила као служитељ у ваљевској

основној школи на Косанчићевом венцу, а затим као служитељ Више мешовите

гимназије у истој згради. 

Максим Бокић  (Кртиње код Требиња, 1. мај 1894 –Ваљево, 7. септембар

1970), школски служитељ. По доласку у Ваљево, прво је радио у Унковићевој

централи. Пре Другог светског рата запослио се као служитељ у основној школи

на Косанчића венцу, у којој је становао са својом породицом. Када се у зграду

основне школе у јесен 1951. уселила прва мешовита гимназија, Бокић је наставио

служитељски рад у гимназији. Пензионисан је 31. маја1 957. године.

Милосав Васиљевић (Бела Црква у Рађевини, 1907 – Ваљево, 20. април

1969), опанчар и школски служитељ. У Ваљеву изучио опанчарски занат и у

Тешњару држао опанчарску радњу и после Другог светског рата – док

опанчарски занат није почео да изумире. Једно време радио је као служитељ у

Ваљевској гимназији, а затим прешао у Саобраћајно предузеће ''Стрела'' где је

пензионисан 1965.

Мирка Величковић, рођена Митровић  (Галовић код Косјерића, 1907-

Ваљево, 28. aприл 1971),  школски послужитељ. Рад је почела у основној школи

на Косанчића венцу 1937, одакле је прешла у Ваљевску гимназију где је радила

до 1946. када је - по потреби премештена у Ваљевску банку.

Љубица Драгојловић радила је, према школском извештају, као служитељ у

Првој гимназији школске 1947-1948. године.

Михаило С. Ђерић 
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Даница Кандић (Мариловићи код Бихаћа, 28. април 1905.) радила је као

служитељ у Првој гимназији од 1945. до 1951. када прелази у ОШ „Жикица

Јовановић - Шпанац'' где је разрешена дужности 31. јануара 1952.

Радмила Којић била служитељ у Другој гимназији школске 1945-1946.

године.

Витомир Михаиловић (Клинци код Ваљева, 30 април 1909 - Ваљево, 23.

фебруар 1988), пиљар и конобар. Служитељ у гимназији био је од 1939. до

пензионисања 1972. године.

Милица Михаиловић, роћена Мајсторовић  (Пауне код Ваљева 7. август

1905- Ваљево 24. децембар 1987)  са мужем Витомиром била служитељ у

гимназији. Пензионисана је децембра 1967. године.

Драгутин Ненадовић (Царина код Пецке, 15 фебруар 1911 - Ваљево, 6.

фебруар 1995)  од 1938. радио у приватној вуновлачарској радњи. Као служитељ

у Ваљевској гимназији био је од 1946. до 1951. када је премештен у ОШ „Миша

Дудић''. Наредне године отпуштен је из службе због сумње да је из нехата запалио

таван школске зграде. Запослио се у КП „Видрак'', где ради до остварења

старосне пензије.

Антоније Пријевић ( Каћ код Пљеваља, 18 април 1887- Ваљево, 1. децембар

1961), учесник балканских и Првог светског рата. Као служитељ радио је у

ваљевској Средњој пољопривредној школи од децембра 1923. до јуна 1928, затим

годину дана као помоћни радник у Секцији за одржавање пруге у Ваљеву. За

служитеља дневничара у Ваљевској гимназији постављен је 23. октобра 1929.

Оцењиван као марљив и савестан, као велики патриота, достојан сваке похвале,

па је 1938. године добио оцену „одличан''. Служитељ у Мушкој гимназији у

Ваљеву био је и у децембру 1942. Захвалницу Градског одбора Народног фронта

у Ваљеву добио је 1951, а 1955. налазио се у пензији.

Сретен Радовић  (Лесковице, 27.  јануар 1898- Ваљево, 24. јануар 1972)  ткач.

До 1925. бавио се се пољопривредом, а од тада до 1934. држао је ткачку радњу

у Ваљеву. Од 1934. до 1951. био је служитељ у Ваљевској гимназији, а од тада до

пензионисања 1965. служитељ у ОШ „Андра Савчић''.

Даница Томановић, рођена Пајевић (Мариновић код Билеће, 24. фебруар

1902- Ваљево, 23. август 1984)  радила као служитељ у основној школи у Ваљеву

1932- 1944, затим у Ваљевској гимназији до 1954.када одлази у инвалидску

пензију.

Светислав Ћирић (Суводање, 1899- Ваљево, 5. јануар 1978) служитељ. У

Ваљевској гимназији почео да ради као служитељ дневничар 1929. године.

Формирањем Више мешовите гимназије 1951. године и њеним пресељењем у

дотадашњу зграду основне школе на Косанчића венцу, Ћирић је остао као

служитељ у згради Ваљевске гимназије у којој су тада радиле две основне школе.

Михаило С. Ђерић,

матурант Ваљевске

гимназије 1952. Судија

општинских судова у Убу и

Ваљеву. Вишегодишњи фото-

аматер
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РОМАНИ ЗОРАНА ЈОКСИМОВИЋА
У изворно уметничком опусу Зорана Јоксимовића налазе се и два његова

сјајна  романа: Последње лето, објављен 1968. у Хрватској, на Ријеци, и

Петљаревић и остали, штампан 1980. у Ваљеву, скоро петнаест година после

његовог стварног настанка и награђивања на конкурсу загребачког „Телеграма“.

Иако врсни, сваки у својој класи, у суштини ова два романа представљају

изразито контрастна, готово антиподна остварења. Реализујући на различите

начине различите врсте уметничких и естетских квалитета, ове две романескне

структуре, заправо, разликују се у свим битним елементима уметничког

обликовања и остваривања уметничких вредности. И док Последње лето, у

смислу мимезиса, представља изразито модернистичку структуру, која

антиципира искуства естетике егзистенцијализма и апсурда, дотле се

Петљаревић  одриче формалних игара и експеримента, окрећући се се естетским

резултатима у равни теме и турбулентне интриге која долази превасходно из

тематских и фабулативних слојева и зона. 

Подсетимо се, Последње лето је роман о поетици сањарења и немоћи.

Његови јунаци су губитници, ликови са друштвене маргине, али снажне

егзистенцијалне, интелектуалне и имагинативне пројекције. Остварујући свој

идентитет и интегритет у систему тзв. нереалистичке мотивације и у

околностима условне или фиктивне стварности, смештене у изоловани свет и

симбол  Обалске крчме, ти јунаци истовремено означавају и универзални образац

људских упоришта, потиснутости, неостварености, снова и фрустрација као

таквих. Притом, свет овог романа апсолутно је нестваран и у њему владају

посебна правила и посебна логика. У њему се, као код Кафке, рецимо, реално

стање ствари игнорише и занемарује, а нереалне пројекције јунака о свом значају

и значењу („величини“) узимају као романескна, односно  естетска реалност или

чињеница. Уз све то, овај свет није апсолутно заштићен од дејства логике

спољњег света и његовог уплитања, јер се управо по логици спољњег  света

догађају и сукоби између јунака и, коначно, он се и руши у судару са околностима

доспелим из тог непријатељског и „отрежњујућег“, реалног  простора. Сложена

равнотежа и архитектоника света Обалске крчме захтева посебну и опсежну

анализу и експликацију, али и у овој прилици скрећемо пажњу тек на изванредну

и комплексну игру између поетичности и гротеске, смисла и апсурда, фикције и

реалности, као на специфичност ове романескне зиданице. Тако је изграђен један

посебан естетски простор у нашој књижевности којим ће се, сигурно, са

задовољством бавити будући књижевни истраживачи и херменеутици.

Свет Последњег лета у бити је пројекција једног интелектуалца везана за

отуђени универзум  и простор отуђених, неуважених и непотребних људи који

чезну за идентитетом, остварујући га у паралелном и фиктивном простору

апсурда и условности. Та интелектуална списатељска игра, везана за отуђеног

појединца из шездесетих и седамдесетих година двадесетог века, са изванредном

симболиком ђубришта, односно отпада једне цивилизације која се распада и

гуши у немоћи да се оствари и значи, изванредна је алегорија света и друштва,

са двоструким смисаоним и наративним обратом: као стварно остварење и

освета.

Петљаревић и остали, пак, иако настао у исто време и у истим околностима,

по свим уметничким параметрима и значењима, дијаметрално је другачији. На

првом месту то је здање обликовано по логици реалистичког модела уметничког

компоновања, где се естетска бит црпе из тематских, фабулативних и значењских

слојева, а делом и из лирике трагичког патоса у односу на моћ и немоћ поимања

истине, правде и смисла живота, односно постојања, човечности и поступања. У

средишту овог романа налази се питање негативног јунака, у смислу у ком је ову

синтагму користио маг наше књижевне херменеутике, Никола Милошевић,

односно питање добра и зла, правде и неправде, истине и лажи, апсолутности и

релативности, посматраних са аспекта једне више и сложеније логике од

Приредио 

Остоја Продановић

Зоран Јоксимовић
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уобичајеног и симплифицираног вредновања. Експлицирајући феноменологију

магнетизма негативног јунака, са укупним арсеналом његовог сложеног

сатанизма и антисатанизма, овај роман нуди убедљиву слику пропасти и

пропадања Србије и морала у њено апокалиптично и такозвано херојско доба, и

кроз латентно присуство  недоумице о карактеру и лабилности људске природе,

проблематизује питање правде и неправде, знања, веровања, доброте и истине.

Прича о сатанизму, поквареној претворности и магичној привлачности

негативног јунака Мике Петљаревића, добија своје паралелно наличје у његовој

рецепцији међу сведоцима и жртвама, где се указује као контрадикторан и

дихотоман,  или чак као светац у аранжману ближњих на сакралним обележјима

и фалсификованој личној митологији. Писац се, достижући на овај начин

највише висине естетске провокације и естетског контраста, као посебног

естетског умећа, уздиже у оне духовне зоне које представљају врхунац

уметничког испољавања, због којих их и пореде са божанским. Биће се овде

ставља у гранично стање моралне турбуленције и снажно се поставља питање

стереотипа о рецепцији добра и зла, истинољубивости и лицемерја, казне и

праштања, освете и милосђа, зла и злодела, искрености или лажи преображаја и

покајања  којима се обилато манипулише.

Утисак релативизације појачава се и непоузданом топографијом приче, која

је обавијена велом тајне, несигурности и непоузданости, тако да је на крају

немогуће утврдити да ли је насловни јунак заиста убијен или је умро природном

смрћу, да ли је његова рецепција у свести сведока и жртава негативна, неутрална,

или чак позитивна, итд. Па, ипак, важан моменат рецепције овог романа догађа

се у равни његове нарације, која све догађаје намерно релативизује, мути и

замагљује. Испричана у интеракцији привидног наратора Гаче Циганина, који је

по сопственим и посредним увидима,  формално реализује, а у бити репродукује,

и стварног покретача нарације, Мићана, који је индукује и истински

проблематизује, ова повест добија виши, метафорички сфумато и ону пожељну

естетску разливеност од које уметност, у бити, и живи и успоставља ону вишу

истину о свету, људима и стварима, коју не могу постићи наука, или политика, на

пример, о чему, између осталих,  тако убедљиво сведечи и Аристотел у својој

Поетици. Тако се прича о страшном злу и страшном страдању српског народа у

Првом светском рату преводи на терен повести о некажњеном злу и злочину

уопште, на тло циничног преобраћања покварењака у хероје,  дотичући тако тему

драматично актуелну и у друштвеном тренутку у коме јесмо сада и овде.

Тако је Зоран Јоксимовић још шездесетих година прошлог века антиципирао

глобалну филозофију поништења категорија истине и правде, која сада као

легитимна и цинична господари нашим животима. Поврх свега, неправда је

заштићена и конфузијом самих жртава до границе када временска дистанца и

нестанак сведока у целини онемогућавају утврђивање праве истине и

аутентичних увида. Скоковитост нарације и скривеност приче су, притом, такође

битне одлике мимезиса Петљаревића, шрто се нарочито очитује у епизоди о Леци

Зецу, чија трагика се даје суксцесивно, корак по корак Упркос свим оградама,

Петљаревић је прича о моћи  и неуништивости зла, његовом умећу  преобраћања

и трујумфа. То је, чак,  чини се, коначна спознаја о наивности вере у добро,

истину и правду и дрско ругање властитим жртвама. Петљаревић је Мефисто на

делу, објава коначне пропасти невиности, доброте и правде, као и објава

некажњеног зла по себи. По свему томе то је један модеран роман чија права

валоризација тек предстоји и чије идеје тек треба у пуној мери да се објаве

јавности.

Зоран Јоксимовић, новинар

и књижевник, матурант

Ваљевске гимназије 1952.

године. Поред других књига

објавио је две збирке

приповедака и два романа,

углавном после анонимних

конкурса. Загребачки

''Телеграм'' је тако наградио

његове романе (1966. и

1967). Последњих дана

откривена је суштинска

вредност већине његових

прозних дела, што је показао

и Округли сто ,,Уметничка

проза Зорана Јоксимовића'',

коју су тада оцењивали: др

проф. Витомир Вулетић са

Новосадског универзитета,

др проф. Михајло Пантић и

др проф. Слободан Ж.

Марковић, оба са

Београдског универзитета

као и професори

књижевности и ваљевски

књижевни критичари

Миленко Радовић и Остоја

Продановић и професор и

критичар Бранко Пиргић из

Београда. Њихова

саопштења објавиће се у

посебном зборнику уз

изабране приповетке и оба

Јоксимовићева романа.

Иначе, Јоксимовић је

двадесет година био један од

двојице уредника и међу

стручњацима високо

оцењиваних годишњих

календара ''Колибара'' ,

(кратко ''Ваљевац'') и

донедавно редактор три од

четири планирана тома

''Биографског лексикона

Ваљевског краја''.



ГИМНАЗИЈАЛАЦ • 85 27

У листу „Гимназијалац“ почео сам прве кораке новинарства. У могућност да

се посветим тој професији убедио ме професор немачког језика Живота

Филиповић, један од главних уредника новина.

Писао сам највише о активностима Младих истраживача, који су и за мене

као и многе гимназијалце били друга и подједнако важна животна школа.

Екологија је била моја омиљена тема, посебно заштита Градца, а припремао сам

за шарену страну и укрштене речи. Имао сам част да будем члан редакције из

које ће, поред мене, понићи јос шест представника „седме силе“: Виктор Јоцић,

Милена Петровић, Огњанка Пиваљевић, Биљана Максић, Војислав Јовановић и

Бранка Игњатовић. Са нама је био и Јанко Левнаић.

Ништа „Гимназијалац“, Млади истразивачи, џудо клуб! Уследиће „сеча

глава“ и моје прве политичке непријатности.

У Омладинским новинама Дана Продановић у наставцима писаће о

неславном рекорду Гимназије „када је Радован Лазаревић заједно са још петнаест

својих другова из одељења на омладинском састанку искључен из чланства

ССО", због "кршења неких статутарних одредби у омладинској организацији".

Председник наше одељенске заједнице био је Радован Драшкић, у више -

страначком периоду истакнути активиста Нове демократије и члан Градске владе

Београда. По њему, „било је неопходно брзо реаговати. Од 34 ученика само

четворо је било без слабих оцена. Просек слабих оцена по ученику био је четири;

број неоправданих изостанака и казни велики; већина ученика неукључена у било

какву активност организације младих, а сви смо били чланови Савеза

социјалистричке омладине. Нешто се морало учинити“.

Не желећи да пресуђује ко у првој години нове организације (1976) има више

шансе да се докаже: да ли чланство или новоизабрано руководство, Дана и

„Омладинске новине“ стали су на нашу страну: „не може се на једном састанку

па макар то била и најотворенија критичка анализа рада сваког појединца

искључити половина чланства једне омладинске организације“.

Из тог проблематичног одељења половина нас је завршила факултете и

придружила се онима који генерацију 1976-77. године чине, по многима, једну од

најуспешнијих у историји Ваљевске гимназије.

Томе је допринела једна нова атмосфера која је настајала у школи. Осећала

се позитивна енергија коју су ширили новопридошли професори.

Демократију у ширем смислу у Гимназију је, по мом мишљењу, унео

професор математике Војислав Андрић Мађар. Био сам трећи разред кад нам је

почео предавати. Математика више није била баук за нас друштвењаке, већ је

постала нека врста забаве. Имали смо могућност да  први пут бирамо задатке у

зависности од оцене за коју одговарамо. Ипак, у школи се знало ко је професор,

а ко ђак, а увече на корзоу, како су налагале прилике.

У професоре модерних схватања убрајали смо Радована Марјановића, чија

смо философска предавања, праћена његовим фазонима и форама, са

нестрпљењем ишчекивали, доброг Зорана Стефановића,  ненадмашног шоумена

Крсту Унковића и у свему велике Тању Јоксимовић, Љубицу Ножицу Ћубану и

Мирка Милошевића.

Са ове временске дистанце може се рећи да колико год пример масовног

искључења гимназијалаца из једне политичке организације изгледао смешно, он

је био и један од важних наговештаја да политици не треба да буде места у

школским институцијама. Политичке организације после нашег случаја, истина,

остале су још дуго у школама, али су дефинитивно и нестале.

Као и онда  у чврстом једнопартијском систему који је ушао у све поре

друштвеног живота и под контролом покушао да држи „неке гимназијалце“ који

су имали свој став, и сада осећам да пипадам тој групи „проблематичних“,

држећи до својих новинарских принципа, започетих баш у „Гимназијалцу“.

ПРВИ КОРАЦИ У „ГИМНАЗИЈАЛЦУ“

Радован Лазаревић
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ПЕСМЕ ИЗ ГИМНАЗИЈСКИХ ВРЕМЕНА
Док сам се учио животу у гимназији и хрлио зрелости, дивио сам се и

завидео на храбрости свима који су у нашем „Гимназијалцу“ објављивали песме.

Као многи и ја сам потајно писао, али се никада нисам осмелио да то и понудим

уредницима. Дванаест година након матурирања стицајем неких лепих околности

објављена ми је прва збирка поезије „Стара заветовања“. Скоро све песме у њој

настале су у гимназијским данима. Ако нису тада записане, оно су разлози за

њих  из тих година. Управо једну од тих песама је Перо Зубац уврстио у некакав

свој избор најлепших српских песама о љубави и ту антологију назвао „Пелуд

света“. Након ове прве, објавио сам још две збирке „Обриси свега што сам“ и

„Васељенски брод“. 

Пишем споро, објављујем ретко. Полако припремам четврту збирку. Одлучио

сам да мом „Гимназијалцу“ и мојој Ваљевској гимназији из које сам изашао тачно

пре тридесет година за велики јубилеј поклоним две песме. Песма „Детињство“

објављена је у „Васељенском броду“, а „Шетња“ је први пут пред читаоцима.Небојша Андрић

ДЕТИЊСТВО

Нико није умро на брдима

Са којих се сливаш у мене

Maгновење игре

Поглед окрзнут

Хране ме

Нечији покрет, осмех, поглед

Босе ноге у врелини прашине

Поцрнела надлактица од кликерања

У блату окупаном сунцем

После кише

Добијене битке сваколике

свакодневне

Kрвави носеви и главе

Све тада далеко огромно

Смањило се, лако се прелази 

Достиже

Нико није умро на брдима 

Са којих се сливаш у мене

Храниш ме буром

Где год заспао

Пробуди ме неки брђанин

У пролазу

И не приметивши ме

Ваљам се све већи од светлости

Koja се слива корацима

Што голо брдо остављају

На тренутак мучан

За векове крви имам

Накупљене у твојим травама

Tунелима од лишћа

каналима

Кртичњацима

Водама устајалим 

На изгорелој ми кожи

За векове снаге имам 

Да зорим на дивљим обалама

многим

у истом часу са истим осмехом

О, када би могли да ме виде сви 

Oни што на брдима мојим

Умрли нису

ШЕТЊА

Из ноћи у ноћ умирем

Без страха

Потом за твојом испруженом руком

Улицама широким 

Препуним

Пробијам се кроз залеђена лица

У очима сланим укоченим

O, како ретко

Oпазим загрљај мог и твог погледа

У шакама пролазника пуним воде

Oгледам се

Лаган безбрижан

Mали космоси туге промичу 

Без обриса у излозима

Уско небо извлачи зло из мене

Још лакши и безбрижнији 

У истом сну

Из ноћи у ноћ умирем
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МАТОРИ  И  МЛАДИ  
МАТУРАНТИ

Бранко Антонић

Половином  јуна ове јубиларне 2010. године једна  успешна  гимназијска
генерација је обележила тридесетогодишњицу  матуре.  Тим  поводом
штампана је врлo духовито написана  и одлично дизајнирана брошура
насловљена  "Да не верујеш рођеним очима".   Из занимљиве  и несвакидашње
публикације, за ову прилику издвојили смо текст који  потписује некадашњи
ученик  IV 8 , новинар  и  глумац - Бранко Антонић.

Ми некад и сад 

Некако се то погоди и догоди у животу. Тако да матори матуранти, такорекућ

- ми, имамо озбиљна посла са младим матурантима, такорекућ - њима (они су

наша деца или деца наших рођака и пријатеља). Дакле, прича траје неколико

година, глумци су поприлично исти, а ситуације се у доброј мери понављају.

Место радње - свуда где се ми  (некадашњи дични гимназијалци) сретнемо: на

улици, по славама,  у кафани, на пијаци ( уууу, ово је добар штос ), било где ... и

било кад...

Матурант бр. 1: (носи неке 'артије у руци, ишaо код књиговође):  Где си бре ти?

Матурант бр. 2: Ма не знам ни ја, нека иде све дођавола... ! (стоји 'нако, с

друге стране Карађорђеве) 

Матурант бр. 1: Шта је било, опет наши "гимназијски" проблеми ?

Матурант бр. 2: Јашта, брате мили. Сад су подобијали кечеве јер су побегли

са часа!

Матурант бр. 3: (прилази и без поздрава одмах "угази" у дискусију):  Овај

мој добио укор!   Жврљао по свесци дежурног професора. Каже није сам, било

их је више. Неће да каже шта су писали,  поезију нису сигурно. Неће да каже ни

разредна, али тврди да дежурни колега није дерпе...

Матурант бр. 4: (олд шмекер, ноншалантан  као увек, свеже разведен,  ал'

још не зна за то): Оооо, другари , пријатељи, браћо, шта има, 'ајмо негде на ћепи! 

Матуранткиња бр. 1: (не зна се одакле долази, по фризури рекло би се има

сутра неки сајам или семинар у  престоници):  Има да купим штрањку, па да се

бесим.  Лепо ћу  к'о жена да се обесим! 

Матурант бр. 4: Шта је било, шта те коље?  Школске недаће!  Знао сам  -

иста мука! Јооој, лепо сам му рекао, иди у неку другу школу, није то више к'о

пре...  Има два кеца, каже мрзе га професори ... А не мрзи га да седи по седам сати

за рачунаром, јебале их игрице, те их јебале! 

Матуранткиња бр. 1: ... и немој носити те мајичице без стомака, узеће те

на зуб наставно особље због голог пупка, али јооок, тера то моду!

Матуранткиња бр. 2: (доврцкава,  класична  'ајдук цура, утегла се

претерано - 'оће да прсне) :  Ова моја пуши, ееееј , седамнаест година има ... Кад

је то било у наше време! Још затворили кавез, сад неки фини клуб тамо, па деца

к'о слепци пуше напољу... Цело Ваљево гледа моју муку!

Матурант  x 2: (доследни понављач, талентовани пробисвет, директор тазе

приватизоване фирме):  Благо вама. Ееее, кад бих ја так'е проблеме им'о,  да ме

Бог види. Него пропаде ми дете начисто! Не испушта књиге из руку! Проглашен

за ђака генерације, жив ме срам појео ! Лепо му родитељски кажем -  иди сине,

ево ти кинта, за'вати  кол'ко  'оћеш, ево ти џипа... Иди молим те негде, направи

неко срање, побиј се, ради нешто ко човек, љуби те отац... Ал не вреди, јок... ни

да чује !  

Матурант бр. 5: (добацује с прозора, тако му радно место, мало дела, много

блеји) :  Мој "јунак" дош'о нацврцан пре неку ноћ,  боље рећи пред јутро!  Каже

последњи школски час, крај школе, па славили ... Па није крај света,  'бем ти

живот!  Јурцали се тако к'о лудаци, под дејством деривата,  по Пећини... скакали

наглавачке са клупе у шимшир! 
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Матурант  бр.  6: (ничим изазван уђе посред кружока и узе учешће у диску -

сији ;  нико не може да му се сети имена, ал' знамо да је наш !) : Овај мој не пије

и не пуши, ал' и не једе и не спава. Не иде ни у школу. Само блеји  к'о сом.

Заљубио се. Гимназијалка, него шта! Бруцошкиња, а он фрајер - старији читаве

три године.  Да ми је да га дам д' иде у војску,  ал' не може. Ова килава држава

'оће и војску да укине! 

Матурант бр. 2: Људи, 'ајд што они не спавају, него не могу ни ја. Џеџим

ко луда Ваја на прозору....чекам. Још сад откако је положио вожњу... Венац на

мој гроб положио, што би рек'о Бата Стојковић! Ено га, успео да чукне кола пре

неки дан. Како мислиш не види се? Шта није ништа!  Тако је рек'о и капетан

"Титаника" - ма није ништа, само ми нешто мало чангрља !!!

Матурант без броја (сви га знају, а и он њих):  Ишао сам прошле седмице

да дам изјаву. Мало деца размештала клупе на великом одмору. Једну на другу.

Две на једну... Три усправно, па две на кант... Нешто им дошло, зезали се... Јесу

стварно у несташлуку претерали, али како су ме испитивали  у  Гимназији,

искрено се надам да децу неће стрељати... такво расположење влада у наставно-

педагошком колективу. Пуни разумевања и благости за дечије лудости...

Матуранти скоро углас и скоро сви: Ееее, где је она наша Гимназија, где

су они наши професори....

Ту настаде тишина, помало непријатна, а боме оте се и понеки уздах,

носталгичан и коректно јак. 

П.С. -  Матуранткиња бр. 2  и  Матурант бр. 4  нису присуствовали

последњем делу ове цртице, делу који носи поенту. Они су своју поенту нашли

негде у осами ... тако се прича!
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„МАГАРАЦ У БЕЧ, МАГАРАЦ ИЗ БЕЧА"

Бранка Јевтић

Те 1974. имам 15 година и са страхопоштовањем улазим у  Ваљевску
гимназију. Срећна сам што сам уписала жељену  школу. У мојој глави није било
других опција. Учионица је на спрату, прва до степеница. Разредни старешина –
професор физичког васпитања Милан Мића Јанковић. Након прозивке, увиђам да
је пола разреда из основне школе „Нада Пурић“ коју сам и ја завршила. Поред
мене је школска другарица са којом сам седела претходних осам година. Довољно
за разбијање почетне треме. Професор Мића Јанковић нам обећавао добро
образовање у Гимназији. 

- Ово је школа у којој стичете широко опште образовање. Професори који ће
вам предавати су најбољи. Од њих ћете имати шта да научите. Ићи ћете и на
концерте класичне музике, сви без изузетка. Они који живе ван Ваљева,
преспаваће код неког из разреда. Не можемо дозволити да неко о ђаку Ваљевске
гимназије каже „Магарац у Беч, магарац из Беча“.  О дешавањима на часовима
физичког васпитања водићете дневник који ћу ја прегледати – каже наш разредни
старешина.

Професори су нам Ћубана, Среле, Радица, Будимка, Тања, Невенка,
Јованка...

Учи се доста, професори су захтевни, али већина и добро преноси знање. Много волим часове српског језика,
јер нам професорка Љубица Ножица-Ћубана, дочарава књижевност на посебан начин. Шекспировог „Ромеа и
Јулију“ читамо на часу, тако што су нам подељене улоге. Она тако уочава и наш таленат за рецитовање и
глуму.Часови физичког васпитања после дугог распуста тешко падају. Мића Јанковић је био познат по вежбама
снаге које се раде на почетку школске године. Од упале мишића  једва се пењем уз степенице, али тако нам је
свима. Иде се и у природу. Трчи се преко Видиковца до Платана и Гимназије, иде се на Градац. Тамо сам научила
да играм коло. И то је био део часа физичког васпитања код Миће Јанковића, кога се заиста радо сећам, као и
многих других професора. У школи делују бројне секције, литерарна, драмска, ликовна. У школском „Подруму“
окупљају се они који свирају, па је  за разне журке и приредбе обезбеђена жива свирка.

У почетку смо чак били обавезни да носимо школске блузе и кецеље, али смо с временом тога били
ослобођени.

Ја волим да кажем да сам завршила класичну Гимназију. Први разред је био општег смера, а у другом смо се
опредељивали за друштвени или природно-математички смер. Сећам се да ме моја другарица из клупе наговарала
да упишемо природни, али ја то нисам желела, јер сам знала да матеамтика, физика и хемија нису моји омиљени
предмети и да ми више одговарају српски и страни језици. У другом разреду, поред руског, као првог језика,
добијам енглески и латински . Имамо тада 16 предмета и то ми је био најтежи разред у Гимназији, јер сам пуно
била ангажована и у драмској секцији и Абрашевићу.  Памтим и часове музичког васпитања код професора
Првослава Кујунџића - Фекија, код кога смо слушали класичну музику, а онда имали писмене вежбе на којима смо
морали да погађамо називе одслушаних мелодија. Видела сам да је Милан Јанковић био у праву када нам је говорио
о „магарцима у Бечу“. У другом и трећем разреду, разредни стрешина је Драган Мијановић који предаје,
психологију и логику. Признајем да сам га се помало плашила . Неки међу нама су записивали шта нам је говорио
на часовима, а то се чинило и на часовима хемије код професора  Крсте Унковића. У четвртом, разредни старешина
ми је била Мира Пантовић.

И лепих и тешких тренутака се сећам. Увек се трудим да потиснем те тешке и ружне. У четвртом разреду
заљубљујем се у једног Рајка из IV-8. Наравно, ја немам „петљу“ да му приђем. О томе обавештавам школску
другарицу која то преноси његовом другу, па он мени прилази на чувеном корзоу. И тај Рајко и ја, у Гимназији смо
почели да се забављамо, а од 1986. године смо у браку. 

Можда треба да кажем и да су у том IV-8 учили Слободан Илић, сада државни секретар Министарства
финансија, Илија Трипковић, садашњи директор ваљевског Медицинског центра, Ружица Павловић, сада Ђинђић,
недавно преминули Вељко Марић, председник Вишег суда , са којим сам заједно спремала неке испите на Правном
факултету у Београду. Највише их је међу лекарима. У тој генерацији је и садашњи градоначелник Зоран

Јаковљевић, који је са мном био у првом разреду, а онда отишао на природни
смер. Многи су отишли у иностранство и тамо постали цењени стручњаци.

Када је мој старији син, завршио основну школу и рекао да га ниједна друга
средња школа осим Гимнaзије не интересује, потпуно сам га разумела. И заиста,
сматрам да сви који желе да стекну широко образовање, имају добру потпору у
Гимназији. Последњих дана са гимназијалцима почињем рад на емисији „Млади
и медији на заједничком задатку“ . Поново се враћам у школске клупе и чини ми
се да, без обзира на време, неке ситуације нису много промениле. Ја свакако
јесам. Живот чини своје...
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НЕШТО САСВИМ ЛИЧНО
Ово није мој први сусрет са „Гимназијалцем“, с тим  што ми је сада осoбито

задовољство и част. Члан редакције школског листа постала сам већ у првом

разреду Гимназије и остала наредне три године. Више се не сећам којим сам се

тада темама бавила и о чему сам све писала, али из тог времена остао ми је у

сећању један наслов и једна реченица из текста који ми је објављен у школском

„Алманаху“. Тема је била  „Мало лирике пред пролеће“. Не знам зашто, али још

памтим реченицу: „Ако се једнога дана моје пролеће додирне са календарским,

догодиће се нешто чудно и лепо...  можда ћу нестати у некој полуделој кошници.“

Наравно, сада вам нећу открити да ли су се и када та два пролећа дотакла, али у

сваком случају преживела сам.

У редакцији „Гимназијалца“ срела сам први пут свог колегу Виктора Јоцића

и његову садашњу супругу Бранкицу. Виктор и ја смо касније били добре колеге

у редакцији Радио Ваљевa, а Бранкицу сам срела на Педијатријском одељењу

Ваљевске болнице, где ми је лечила дете. Виктор је тада у „Гимназијалцу“ био

најзгодниј фраjер, међутим, лепшем делу  одмах је било јасно да је заљубљен у

Бранкицу.

Била сам природни смер Ваљевске гимназије и неко коме је јако добро ишла

математика, хемија, астрономија... Тада нисам ни сањала да ћу се бавити

новинарством. Била сам убеђена да ће се моје будуће занимање базирати на

природним наукама. Дуго сам мислила да сам се у овом послу нашла случајно.

Сада имам довољно година да могу да кажем да ми је новинарство ипак било

предодређено.

Сећам се страхова на почетку Гимнaзије да можда из своје основне школе у

Дивцима нисам понела сва потребна знања, јер сам била једини ђак у одељењу

из сеоске школе. Прва петица из географије ме је охрабрила, а чињеница да су ме

другови и другарице изабрали за председника одељенске заједнице, разбила је

све моје тадашње, али чини ми се, и могуће будуће комплексе.

Кад већ помињем географију, тада ми се јако допадао однос професора

Зорана Стефановића према предмету и нама. Зоки није правио „фаму“ од свог

предмета као већина других професора. На њему својствен начин нам је давао до

знања да је школа важна, али да је „живот негде другде.“

Сећам се да ми је било јако чудно како нас је оцењивао професор математике

Војислав Андрић–Мађар. Воја, тада апсолвент на Природно- математичком

факултету у Београду, преузео нас је у другом разреду од професорке Будимке.

Елем, у оцену није улазило само знање већ смо добијали коефицијенат   ако смо

ђаци путници, ако немамо своју собу већ је делимо са браћом и сестрама...

Свашта нешто је одрeђивало ту оцену. Било ми је драго када ми је једнога дана

тадашњи уредник Радио Ваљева, Бранко Вићентијевић пренeо поздрав од

професора Воје Мађара, који му је рекао и то да сам била супер математичар.

Математика ми и није баш много требала касније у животу. 

Иначе, имала сам ту срећу, тада сам мислила несрећу, да ми предају

професорска имена као што су  Мијан, Среле, Стевка, Будимка, Ћубана, Живота...

Са покојним Животом Филиповићем, професором немачког језика, касније сам

се срела и сарађивала у Друштву пријатељства са баварским градићем

Пфафенхофеном.  Из тог периода, сећам га се као некога коме је духовно

апсолутно било изнад материјалног. 

Драго ми је што су моји другови из Гимназије, Брка, Биљана, Анђа, Радоје,

Пера, Љиљана, али и сви други успешни и добри људи.А што се новинарства

тиче, донело ми је много лепих тренутака у животу и хроничну беспарицу.

Милена Петровић
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ХЕМИЈА, ТАЧКЕ И ДОЧЕК 1987.
У гимназијском подруму све врви. „Мађар“ је, ради оживљавања простора,

великодушно дозволио да матуранти, генерација 1983/87, организују

новогодишњу журку. А ми, прваци, 31. децембра на часовима у другој смени,

незнатно скраћеним. На сваком малом одмору отрчимо до подрума да осетимо

мало од атмосфере. Каква поноћ, ко ће дочекати девет увече?!

Учим у I/3, разредна ми је Радица. Да, то је оно одељење без иједног

неоправданог у првом полугодишту. Но, тог „новогодишњег“ поподнева,

потврдило се моје уверење да сам баксуз. Трећи час, хемија код Зорке. Пре него

што почне да предаје, мора неког да пита. И баш мене. А ја од свих хемијских

реакција, свесна само оне у желуцу. Мозак је увелико у подруму. Не вреди сад

заговарати мишљење да није педагошки пропитивати 31. децембра у другој

смени. Код Зорке нема ни извињавања због неспремности. Шта је, ту је.

Присећам се нечег од претходне седмице, замуцкујем, црвеним, стид ме је.

Молим Бога да прође и... да ми не поквари празнично расположење, сасвим.

Добих тачку близу доњег десног угла у хемији припадајућем квадратићу

дневника. Али дочек је био сјајан! Чини ми се, цела школа нагурала се у подрум. 

До краја школске године нисмо успели да докучимо да ли је оцена боља, ако

је Зорка позиционира ближе горњем десном углу. Слутили смо да је тако. Ја

догурах до тројке. А да ли садашње генерације имају наставу 31. децембра,

стварно не знам. Више ми није ни важно.

Слађана Васиљевић
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СЕЋАЊА ПУНА СТРАХОПОШТОВАЊА

Моја прва сећања на Ваљевску гимназију пуна су страхопоштовања. Према

згради, према институцији, према људима које је Она таквим направила... А и ти

гимназијалци – помало уображени, можда сви и не тако изузетни, можда помало

мамини и татини, али ипак мали цареви. 

Први сусрет са Ваљевском гимназијом потпуно ми је разјаснио онај чудни

понос са којим су родитељи одговарали на питање у коју им је школу дете

примљено. Примљено. А и тада, као и пре, као и данас, у Гимназију није могао

свако. Жао ми је, нисмо сви исти. 

А ми смо били прва „постслетовска“ генерација, генерација која је

испратила Олимпијаду у Сарајеву и дочекала Универзијаду у Загребу, последња

мирнодопска, југословенска смена... Генерација која је славила крај школовања

и „Звездину“ титулу. После је дошао „Бајерн“ у Београд, па „Олимпик“ у Бари,

па „Коло-коло“ у Токио. Остало је историја.

Две омиљене локације наше генерације биле су „Кавез“ и „Штаб“. У

„Кавезу“, свако јутро, Бане са гитаром и Жељко без хармонике. Репертоар увек

исти: Стонси, Чорба, Азра, мало Бајаге за девојчице. Жељко је сада велика српска

и европска звезда, а и Бане је међу звездама... У „Кавезу“ се блејало по

ћошковима, на ладним степеницама, играо се хркљуш, напамет училе секвенце

из „Радована III“, „Маратонаца“... И то је била наша слободна зона. „Штаб“ је

локација за поподне. Кафа, ратлук и вињак за бунтовнике. И прве цигарете –

сарајевски „марлборо“ и „астор“, углавном. 

Две омиљене слободне активности наше генерације биле су Драмска секција

код Вере и физикалисање код Мићка који је, добро се сећам, увек пребацивао

неке пројекторе, телевизоре, столове и столице из учионица у кабинет. А онда

поново назад из кабинета у учионице и тако стално у круг. Да се не лажемо,

нисмо ми умирали од жеље за послом... Не, то су били „Кавез“ и „Штаб“ на

језику разумљивом професорима. Наша генерација није бежала са часова. Ми

смо само ишли на Драмску или смо морали да помажемо Мићку. И то, гле чуда,

углавном баш у време физике код Срећковића или географије код Радице или

латинског код Заге. Касније су дошла и „догађања народа“. Учествовали смо,

наравно. По истом распореду часова... Да се не стекне погрешан утисак, и ми

смо били вредна и добра генерација, са пуно бриљантних појединаца, са пуно

награда и медаље са такмичења. А која то генерација Ваљевске гимназије није

била? 

Два омиљена лика из зборнице не постоје. Са ове дистанце су сви такви.

Мађар, Зага, Мира, Вера, Љиља, Мица, Радица, Рајко, Стамен, Среле, па и

Радисав, наравно. Неко ауторитетом, неко знањем, а неко и годинама – сви су се

уклапали у савршену слику Ваљевске гимназије. Они су ти који су нас, у њено

име, учинили посебним. Научили су нас и да ћутимо кад не треба, да будемо

најгласнији кад је то потребно. Пустили су нас спремне у живот. А Гимназија

нас је испратила. И ту је увек кад дођемо, свратимо или прођемо кроз Ваљево.

Стоји некако горда, поносна и пуна себе. Као ми. 

Сада, скоро четврт века касније – остало је оно страхопоштовање из

детињства. Потпуно ми је јасан и родитељски понос. Знам чак и одговор на

питање: шта можемо да учинимо за нашу Гимназију? Лако је. Будимо људи,

каквим нас је Она учинила...

“Даровит млад човек није неисписан лист хартије, он је,  напротив, 
лист на коме је као неким симпатетичким мастилом већ све 

исписано, добро и рђаво, и ствар васпитача је да одлучно развија добро, 
а да прикладним утицајем избрише оно рђаво што би да избије.” 

(Томас Ман)

Драган Новаковић
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БОЉА БУДУЋНОСТ ЈЕ ВЕЋ ТУ
-Наставите да учите и после средње школе. Иако вам сада не изгледа тако,

у блиској будућности знање ће постати мерило вредности и пут до успеха –

поручио нам је последњег школског часа у гимназији Војислав Андрић, тадашњи

директор и наш професор. А у годинама које су следиле та порука изгледала је

све бесмисленије. Почетком 90-тих, када је моја генерација завршила Ваљевску

гимназију и кренула пут факултета, знање нам је омогућило једино да положимо

пријемни испит. У општем расулу, изолацији и економској беди учили смо на

факултетима без грејања, а предавали су нам професори који, као и наши

родитељи  од плата нису могли да купе хлеб и млеко за месец дана. Од Београда

до Ваљева путовали смо возовима који су 100 километара прелазили и за шест

сати, а дешавало нам се и да улазимо у њих кроз прозор. 

Хронично смо били без новца и уместо да размишљамо, као већина

студената у свету, где ћемо путовати током лета, вечерњи изласци су нам били

превелики трошак. Истовремено, на телевизији смо гледали полуписмене

министре, криминалце који легално отимају све што стигну и разголићене

певаљке које се разбацују новцем. Нисмо примећивали да их нарочито погађа

недостатак образовања, културе и морала. Ако си био послушан члан странке,

могао си да напредујеш и није те бринуло да ли ћеш наћи посао и какав. Такви

су имали све што су пожелели, а ми само неки сопствени „свети грал“ да ће се

ствари променити и успоставити нормалан систем вредности. Неки су

одустајали, паковали ствари и одлазили у иностранство када су схватали да им

високи просеци на факултету омогућавају запослења углавном у пропалим

фирмама и плате које су довољне једва за храну за месец дана. Већина из моје

генерације, као и ја, остали смо и даље се надајући да ћемо једнога дана ипак

живети нормално. 

И данас неки од мојих комшија возе луксузне аутомобиле и живе у

становима од по стотинак квадрата, са базенима у дневним собама. Њихове жене

редовно путују у Њујорк на распродаје. Други по цео дан седе у кафићима, али

зато њихови мобилни телефони и ручни сатови вреде као буџет моје породице за

годину дана. Али такве све чешће виђам на телевизији, али и у „Инсајдеру“, а

неки су већ на бесплатном стану и храни о државном трошку. 

И даље нас са телевизије бомбардују полуголе певаљке које се разбацују са

„луј витоном“ и неки примитивци којима је доживотно занимање – политичар.

Још увек су страначка припадност и добра веза сигуран пут до посла. Али полако,

сасвим полако, неки млади, паметни и образовани људи успевају да се пробију.

Током школовања свима нам се чинило да учимо гомилу беспотребних ствари, да

нас смарају глупостима које нам никада неће бити од користи. Али такође

научили смо много тога што нам је у појединим ситуацијама било неопходно. 

Када сам ја ишла у гимназију, критеријум су били постављени доста високо,

и у поређењу са неким елитнијим београдским школама. То нас је научило да и

даље током живота не снижавамо критеријуме. Помогло нам је и да углавном

успешно завршимо факултете и пронађемо пристојне послове. А и да будемо све

убеђенији да образовање и вештине које поседујеш постепено постају мерило

вредности, као што нам је наш професор поручио.

Слађана Димитријевић
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МАЦИНО IV-5
Реалан живот и гимназијски дани (1991-1995), били су два паралелна света.

То време обележено је нестајањем СФРЈ, ратом, немаштином, редовима за хлеб

и млеко, мобилизацијом, избеглицама, хиперинфлацијом... 

А ми смо седели у клупама, учили (бубали) о природним лепотама и

богаствима СФРЈ, говорили српскохрватским језиком и уредно читали лектиру

(не знам како лектира данас изгледа, али, књиге које смо ми морали да читамо,

данас се вероватно зову „књиге писаца из региона“). 

Не знам баш тачно о чему смо размишљали када је код нас дошла једна

Дијана из Сарајева. Знам да смо много питали. А она је ћутала. И плакала... 

Сећам се да нико није отварао тему рата и нудио нам неке одговоре (можда

нису ни знали шта би нам рекли). Сећам се, ни ми ништа нисмо питали. Сећам

се  и бескрајне туге и страха у разредниним очима. И она је мало причала. И

често, кришом, брисала сузе. („Њен Саша је негде тамо где је опасно“, тако смо

говорили).

И као да смо чекали, некако, замрзнути у времену и простору, да све то

прође.

***

Била сам део IV-5, Марија Максимовић нам је била разредна, а звали су нас

чувено IV-5 (у то време, одељење које је носило ознаку 5, из генерације у

генерацију, постајало је чувено по броју неоправданих, бежању са часова,

несташлуцима...али, оно што је најбитније – по јако добром просеку на крају

године). 

Бежање са часова у нашем случају није било класично (питаће ме, имамо

контролни), не, ми смо бежали јер нам се, на пример, пила кафа! Или нам се

једноставно није седело на часу.

А када нам се није радио контролни, ми смо колективно бежали: сећам се

како смо побегли са хемије, а љути Бане нас је јурио око школе, са све штакама

у рукама (нога му је била у гипсу) и викао: „Вући ће те ви мене за рукаве у јуну,

ал ја у јуниу носим кратке рукаве!“ (Носио је Бане кратке рукаве, верујем, није

заборавио, али нам је до јуна опростио). 

А када нисмо хтели да будемо питани... (Битан детаљ за ову причу: брава на

вратима наше учионице стално се главила и испадала) Физика... Залупили смо

врата, брава је испала, а ми остали закључани. Браву смо мудро бацили кроз

прозор, данас ми уопште није јасно зашто, но, одглумили смо хистерију „...

аглављени смо, нема браве...“ Док су нас одглавили, прошла је физика и пола

следећег часа. 

Иако су, сигурна сам, сви знали шта се у ствари догодило, нико нас није

пропитивао, оптуживао, а ми, нико од нас није одао (откуцао, издао, како год)

шта смо урадили, иако, нису сви подржали ову, да је назовем, идеју. 

Пријатељство нам је било важније од свега. И данас је тако. Колико год да

смо се разишли, отишли свако на своју страну, (велики део нас не живи више у

Ваљеву), и даље смо повезани неким чудним, чврстим везама. Гимназијским...

Андријана Станишић
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„KАВЕЗ“
Анкетирам пријатеље (а разне су завршили  школе) шта их сећа на

Гимназију? И изненадим се: ниједан ми не рече име познатих ђака, нико се не

сети  Николаја , ниједан не помену професоре, директоре, те дивно здање....Тако

се наметне и тема и закључак. Тема - биће права, закључак - биће погрешан. Не

само моју генерацију (1982. по рођењу,  1997. по гимназијском календару) већ и

неке раније,  на Гимназију асоцира “кавез”. Закључим, да мора да смо јадне

генерације када нас на школу асоцира простор у који смо од ње “бежали”. И

погрешим. 

Кад смо решавали задатке, кад смо правили пушкице, кад смо жицкали

цигарете, кад смо плакали, свађали се, кад смо распорављали о Бароници

Кастели, или о кинетичкој енергији... Све смо то радили у кавезу. Када смо

очијукали, бежали са часова, планирали који факултет да упишемо, кад смо се

оговарали. И то смо радили у кавезу. Ту смо слушали и  „Cardigans“, и трудили

се да умилостивимо dj-a, који је за време великог одмора био неупитно фаца

генерације, да пусти баш наш хит. Ништа грандовци! Каткад је и успевало. У

кавезу се од дима нису виделе све кариране кошуње, моторке, монтовке и врло

ретке штикле. Нисмо били генерације којима је Закон о пушењу штитио плућа,

али нам није требала ни „инклузија“ да би живели са М. и његовом мулти -

плесклерозом.  У кавезу смо договарали све бојкоте, уличне демонстрације, и

час у којем смо се сви појавили у црном. Сећам се да су неки професори веровали

да их бојкотујемо али то није било тачно! Само смо празнили бунт на начин на

који смо умели, али не деструктиван по себе или друге. И добро је да имали смо

бунта, што ће рећи да нисмо били стерилни.

Баш тим изразом могла бих описати оно што је некад био кавез а данас је

више интернет центар. Ту нови гимназијалци могу да купе кафу. И колаче на

меру. Нема бетона, све је пвц. Имају  кафић у школи. Али нема пушења. То је

можда добро! Али немају кавез, то је сигурно лоше! 

Јер да се још једном присетим, ми смо у њему  прослављали и Нове године,

које толико могу значити само средњошколцима.  Он је  за нас био више од

ходника којим се пролази до учионица. Место где смо, можда, више него у

учионици развијали полемички и дух солидарности.  И јасно је онда зашто је

погрешан закључак с почетка текста. Нити је кавез служио само да се побегне са

часа нити је он погрешна асоцијација на Гимназију.

Јелена Обућина
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SIMPLY THE BEST!
Звали су нас везисти, одабрани, а ми себе Иванкини ђаволи. Тако смо се и

осећали, а и понашали. Били смо најбољи, не само у својој генерацији, него кроз

историју дугу 140 година. То није субјективан осећај, него чињенице говоре.

Поседовали смо хемију, као што је поседују врхунске екипе, хемију

победника. Били смо најбољи тим, предвођен најбољим тренером. Стратег

Иванка Томић, својим искуством и вером у своју екипу, умела је да усмери 38

младих, необузданих, знатижељних на страну знања и другарства.

Знање није представљало проблем, оно се свакодневно стицало и

примењивало. Оцене су се ређале, оне високе, углавном. Биланс: 29 одличних, 5

врло добрих и 3 добра. Simply the best!

Лепша страна медаље је другарство, како међу клупама, тако и на

рођенданима, екскурзијама, разним окупљањима. Ерупцију смеха изазвала је

држава Буркина Фасоре, Косовска девојка, мајка Југовићка, чињеница да је Исус

рођен у Вијетнаму... Још увек свеже сећање на Златибор, Медведник, Нови Сад

и Будимпешту изазива осмех, али и носталгију. На спортским такмичењима, опет

најбољи. Прваци школе у кошарци. Пред пуном Халом спортова Иванкини

ђаволи освојили су најважнију награду – торту, направљену од стране шефа

лично. Сви још памтимо њен укус, као и укус победа на такмичењима из

математике, физике, хемије, енглеског...

Следеће године је прво подвлачење црте, али се сада већ зна: и даље смо

најбољи. За непуних десет година од изласка из гимназијске клупе, стекли смо

звање академских грађана, градимо успешне пословне каријере, радујемо се

сваком окупљању и причама из школских дана.

Са жељом да Ваљевска гимназија са истим успехом настави да ствара

квалитетне људе и још боље стручњаке у свим областима, до следећег јубилеја.

Татјана Милинковић
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УРЕЂИВАЛА „ГИМНАЗИЈАЛАЦ“
„Разредна је носила плави комплет“. Већ десет година понављају то сви они

који се сећају нашег првог дана у Ваљевској гимназији. Кажу да је тог првог

септембра дан био сунчан, а ја једино памтим да су се сви међусобно љубили,

препознајући се из школа из којих су долазили. Сви, сем мене и Јелене. Сећам се

и часа хемије. Устајали смо, једно по једно, декламовали име, презиме и назив

основне школе коју смо завршили. Већ први дан схватила сам да је то нешто

заиста битно у Ваљеву. То из које школе долазиш. Прва, Друга, Четврта, Седма...

„Каква глупост! Зар немају неко паметније име за школу?“, питала сам се. 

Последња клупа, ред до врата, мојих десет секунди. „Ја сам Наташа

Крсмановић, долазим из прве и једине основне школе у Коцељеви...“ Тајац. Није

лако бити први. Срећа па нисам била једина. Срећа па је професор Бане некада

давно радио у мом крају, па смо имали о чему да проћаскамо. Срећа је и то што

сам ја, иако тога дана ћутљивија него обично, стигла са свима да се упознам

непрестано понављајући да Коцељева није исто што и Косјерић, да је од Ваљева

удаљена само 30 минута аутом (а не два дана јахања), као и да ја нећу путовати,

већ да сам у Ваљеву изнајмила стан и дошла да останем. Нажалост, само четири

године.

Чињеница да сам од куће отишла са свега 15 година, донела ми је штошта

доброг у Ваљеву: увек најукусније колаче, топле палачинке и лазање, најмање у

једној кући увек распремљен кревет за „не дај Боже“, доласке на сваки

телефонски позив, пријатеље који чувају страх, позајмљују бицикл, показују

метематику, по потреби лече, изводе у град, слушају, саветују, увесељавају и

настављају то да раде и дан данас. Ето зашто волим Ваљево. 

А за све је крива Она, у којој је све почело. И прва јединица из математике,

и најболнија четворка из српског, сваки дрхтећи писмени из хемије и сваки

изненадни из физике, две историчаркине и друга разреднина беба, прво и једино

колективно бежање са часа, четири непроспаване екскурзије и напамет научена

реченица „Данас нико не сумња да је Земља округла...“. Једна разредна и друга

разредна. Три различита професора математике, два географије, три нова ученика

за четири године и само једно IV-5. 

„Голубице  голубаста, ти што имаш вишка језика, да дођеш на зелени терен

да ти покажем како Муса дере јарца!“ И никад заборављени Он. За млађе

генерације које га не памте, професор Радисав је највећа „звезда рокенрола“,

најупечатљивије „сумњиво лице“, најјачи „петлов ударац“. Онај који на Фејсбуку

има своју групу под називом „Ћитап клуб“ и више стотина обожаватеља. Човек

са којим сам редовно играла стони тенис, исправљала криве Дрине, наглас пред

целим разредом читала „Лингвистику“ Ранка Бугарског и оправдано изостајала

пишући за „Гимназијалац“. Јер он је искрено веровао да ће његова Оријана

Фалачи заиста једног дана постати новинар. 

На срећу, није био једини. Духовна мајка, професорка Јока Божић, уобличила

је мој пут, професорка Милена га бритко окресала, а „Гимназијалац“ стоички све

истрпео. 

Овог лета прошло је пет година од наше матуре у Гимназији. Дошло је скоро

цело одељење, разредна донела албум са старим фотографијама, разговарамо као

одрасли. Овај пут носила је црну елегантну хаљину и заједно с нама плесала као

на екскурзији. То сам запамтила. Оно и да хоћу не могу заборавити...

Наташа Крсмановић
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ПОДРШКА У ПРАВО ВРЕМЕ
Ваљевска гимназија је у време док сам ја био њен ученик од 1993. до 1997.

године сигурно била “светионик у магли” и место окупљања креативности и

позитивне енергије. Неки су је звали и Ваљевски универзитет.

Од првих дана школе имао сам пуну подршку за све своје идеје, предлоге и

ваннаставне активности. Пре свега од своје разредне Иванке Томић (како је рекла

на првом часу: „Првих месец дана учим ваша имена. Други месец надимке. А

остатак времена ћу учити све остало о вама“. И мислим да је научила доста о

нама, а нас је научила много више) и свог професора физике Предрага

Стојаковића (пун занимљивих анегдота о познатим физичарима и открићима,

али и занимљивим доказима и приступима учењу. Сви смо за њега били младићи

и девојке и тако нас је најчешће ословљавао). 

Већ на почетку школовања сам се прикључио Друштву истраживача и пријавио

се за Петницу, па је све то значило изостајање из школе, али и много нових идеја,

питања, понекад и захтева… Ништа од тога није био проблем за моју Гимназију. 

Професор Пеђа ме је одмах укључио у редакцију „Физике и технике“, па сам

писао текст о планети Венери. Већ од следеће године, од наредног броја постао сам

уредник овог часописа, што је био први случај да ученик буде на таквој позицији.

Сада је колико видим то редовна појава за сва издања Ваљевске гимназије.

У другом разреду сам добио прилику да водим трибину са гостом са

Астрономске опсерваторије из Београда. Касније су уследиле многе трибуне,

предавања, презентације. А 1997. године Астрономска група ваљевских

Исртраживача заједно са Гимназијом покрећу манифестацију Ваљевски

астрономски сусрети. Доводимо професионалне астрономе да говоре о

различитим актуелностима у астрономској науци, да ученици са њима дискутују

занимљиве теме, да се јавност Ваљева, у годинама када су за Интернет знали

само појединци, што брже пренесу новости…

Наша разредна је била у организацији обележавања 125 година Ваљевске

гимназије, па је онда и наше III 2 одељење укључила како бисмо јој помогли око

разних ствари. Сећам се колико смо сви заједно осећали ту прославу као

заједнички пројекат.

Ваљевска гимназија је и тада, у компликованим временима, била место где

су сви ученици могли да се баве ониме што их интересује. Није нам био

неопходан Ђачки парламент како би  се наш глас чуо у Наставничкој канцеларији,

или како би наше идеје биле подржане. Управо због тога Гимназија и гим -

назијалци јесу увек били авангарда и некаква ваљевска елита од које ће сутра

зависти развој града или друштва у целини.

У свом средњошколском школовању као веома важну, можда и најважнију

ствар за своје одрастање и сазревање сматрам поред добрих професора и свега што

сам научио, управо подршку коју сам имао у свему. Иако млад, иако њихов ученик,

од својих професора и своје школе сам био подржан да реализујем своје идеје.

И сада када дођем на неки од састанака Одбора за обележавање 140 година

наше школе чини ми се да има исти мирис, а на звук звона погледам у смеру

наставничке канцеларије као да очекујем неког од својин професора да наиђу

како бих потрчао у учионицу пре њих.

Никола Божић

Аутор је руководилац

Одељења математичко-

техничких наука и

програмски руководилац

семинара астрономије у

Истраживачкој станици

Петница.
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НОВИ ПРОЗНИ ЗАПИСИ

Бранко Пиргић

СТАРАЦ: Беше нека новембарска ледена прах кишица. Од јутра се

смркавало. У авлији-блато и глиб. Свратим да видим како је, шта ради. Покуцам

и отворим врата од кухиње. Седи,огрнуо ћурак-ђуду; у пругастој пиџами

заденутој за  вунене  чарапе; укључио рерну и отшкринуо вратанца – греје се. На

радују италијанске канцоне. На креденцу покварен будилник и гомила

неплаћених рачуна; мрве на столу, ведеместер и оглодана кожура од сланине на

флекавом папиру дневних новина. Пружа ми попуњен листић лотоа и моли ме да

му уплатим, не може, вели, на ноге... Звиждуће; шеретски се осмехује и намигује

као да делимо неку тајну.  

СИРОТИЊА: Сит је човек само за себе сит, а  када је  гладан –  каже ми

поверљиво –  гладан је за  све.

Сто динара данас, то ти је к’о глувом добар дан –  жали се бака у продавници.

Скупља по буџацима замотуљке најлон кеса, крпе и подеране чарапе; гума

старе новине испод кревета; дугмиће у теглу; слаже у кутију од ципела рачуне;

у свешчицу бележи коме је дужна а црвеном прецртава отписане дугове; чува

разгледнице, трице, шнале, стаклиће и празне бочице... злу не требало.

Заувар је, вајдица, усеиусвојекљусе;  насеусеиподасе; шут с рогатим не

може; трпеж и крпеж а нико те не верма; стеже каиш, развлачи од првог до првог;

порани сабајле па ишчекује поштара и пензијски чек ко озебло сунце; попара,

цицвара... ипак храни у авлији врапце...Овде се људи држе са своју сиротињу као

за последњу наду...Ђе ћеш мимо свијета, вежи коња где ти газда каже, куд сви ту

и ћелави Мујо...

ПИНГВИН:  Беле чарапе и мокасине, актен ташна и машна.Одело на њему

дуби. На панталонама извучене жилет ивице. У журби вечитој. Кад год ме сретне

гледа да ме избегне али кад то већ није могуће застане маши се за унутрашњи џеп

од сакоа, вади своју визит карту (увек је другачија; двојезична, мејл, неки симбол

и слова у златотиску...) „У овом часу је најважније ребрендирање имиџа

Србије...журим“ добацује док ме са визит картом у шаци оставља на улици:  „Јави

се, обавезно...“. После га видим на ТВ-у окруженог неким лепотицама, подигао

обрву, с мешка се, управо је зинуо нешто да каже али ја мењам канал.

ГЕАК:  Склон је да започне  некакве радове, унесе у авлију мешалицу,

ископа темељ, удари цокло, заблатњави, разронџа све, па забатали. Кад га питаш

што то напола ради он жмигне, отпљуне и каже: нека... Ја и смо и Лексо номад

дотерали јапију за капију. Кер само што му не угине од слабе и нередовне ’ране...

и сав се око врата раскрасатао јер га држи на краткој жици привезаној за шљиву

- да кевће кад неко наиђе – јаа море.

ОКРУГЛИ  СТО: Питају ме шта ми то значи – „Док ви млатите празну сламу

они гумају лову у сламарицу“. Па ево: кад се шачица културних посленика скупи

око округлог стола о култури – а тај сто је, сем чаша киселе (без вињака!) празан;

тј. посејан фасциклама, материјалима и другом грађом... а усто у ваздуху

доминира неизречено а присутно нелагодно питање-где су званичници!!!?!... то

је, молићу лепо, млаћење празне сламе. Сасвим је друга прича кад је тај округли

сто-неким свечарским поводом постављен: тј. урешен цвећем и овалима: салата,

сендвича, ситних колача те боцама свакојаког пића (вињака али и ракије

домаће...), тада су, дабоме, погађате, и званичници присутни, али, ех, ко ће пред

призором ића и пића за било шта друго да хаје и тиме нарушава свечарску

атмосферу. Свакоме је тада око срца топло, праштању и помирењу сви су тада

склони... а после,  после шта буде нек буде, дај ово да се са стола мацне јер ће

ионако  све почистити ови што се ту тискају гладни правде, љубави, разумевања,

културе а понајвише хлеба.

Из нове књиге прозних записа  која ће ускоро изаћи  из штампе
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ГИМНАЗИЈСКИ ТЕАТАР
Без премца и по дуговечности и по дометима

Прво позоришно остварење ђака Ваљевске гимназије била је једночинка у
стиховима њиховог професора Живка Романовића „Сан једне ноћи“. Таквим
програмом светосавска свечаност са почетка 1901. године „одвојила“ је у односу
на све дотадашње – оцењивано је у оновременим новинама.

Музику за песме у том комаду спремио је Стеван Колар који је ваљевским
гимназијалцима предавао, поред немачког језика, и певање. Колар је
професоровао и другде по Србији, у Зајечару, Ужицу, Крушевцу али, колико је
нама знано, без сличних уметничких испољавања. 

„Бину и декорацију удесио је“ учитељ цртања Никола Зега. Зега се доцније
сав посветио етнологији па дуго био и директор Етнографског музеја у Београду.

Претпостављамо да је професор Живко Романовић и руководио сценском
поставком овога свога комада. Романовић је аутор неколико књига историјских
расправа, а у Мостару му је објављена књига драмских остварења, обједињених
насловом „Психодраме“.

У гимназијском извештају за школску 1900/1901. годину о првом
позоришном прегнућу у тој школи је писано: „Како песме, тако и извођење од
појединих ученика у том комаду испало је на опште задовољство публике. Ова
новина у Ваљевској гимназији – позоришна представа коју ученици изводе –
веома је пријатно примљена код грађанства. То се види како из огромне посете
тога вечера тако и из прихода – преко 800 динара – какав приход није дала ни
једна досадашња фондовска забава о Светом Сави“. 

Романовићев комад „Сан једне ноћи“, који је ђачко позориште Ваљевске
гимназије извело на самом свом почетку, објављен је 1902. године у „Братству“,
годишњаку Друштва Светог Саве. У њему су главне личности: Шумадинац,
Црногорац, Старосрбијанац, Македонац, Далматинац и Краљевић Марко. Не
знамо, нажалост, који су ондашњи ваљевски гимназијалци тумачили те ликове. 

Годину дана касније, ученици Гимназије су у простору којим је школа
располагала у свом старом здању извели драмски спев Војислава Илића
„Словенско звоно“. Та приредба је, по свему, досегла прворођену, ону из јануара
1901. И она је рађена под Романовићевим руководством. Музику је овога пута
припремио војни капелник Јан Урбан, а „декорације“ нови гимназијски
наставник цртања Лазар Крџалић. Крџалић је, да вам кажем и то, најзначајнији
ликовни педагог међу свим што су до сада радили у Ваљевској гимназији. Сликао
је иконостасе у многим црквама по Србији и Војводини. „Комад је – пише у
годишњем гимназијском извештају – одлично примљен, једно због саме своје
вредности, литерарне и музичке, а друго због костима и лепог извођења
ученичког“. Ту су уписана и имена четворо учесника у представи. Са
гимназијалцима Андром Миладиновићем, Бранком Божовићем и Душаном
Зарићем у представи је учествовала и ученица трећег разреда Девојачке школе
Радмила Михаиловић. Вероватно да је бар неко од њих суделовао и у извођењу
Романовићевог комада „Сан једне ноћи“.

Понесени постигнутим успесима, њихови актери су у јесен 1902. ушли у
нову позоришну авантуру – припрему Романовићевог драмата „Прокоп“ који је
праизведбу доживео годину дана раније на сцени Народног позоришта у
Београду. Овом извођењу „Прокопа“ претходило је Романовићево предавање „О
принципима модерне поезије“ а остварени приход био је намењен извођењу
велике екскурзије „ван граница наше краљевине“. И овога пута ученичко
позоришно остварење било је од публике „најодличније примљено“.

Из времена до Првог светског рата знамо само за још једну ваљевску
гимназијску представу – драмат у једном чину „Не плачи, Босно“ који је
„нарочито за ово вече“ написао песник Милосав Јелић, у то време на војној
служби међу Ваљевцима. На Савиндан 1907. године у хотелу „Секулић“,
најпогоднијем сценском простору што га је Ваљево тада имало, извели су
ученици петог разреда Гимназије.

Кад једном – поштована господо – буде написана историја ваљевских
позоришта, или историја ваљевске културе у целини, у њој ће, сасвим сигурно,
лепо место припасти и овом необичном театру. Његова дуговечност, а и домети
који су постизани (нарочито домети на почетку и на истеку првог његовог
столећа), тешко да имају премца у средњим школама на овим нашим србијанским
просторима.

(Казивано на свечаности у Атељеу 212 у Београду, организованој поводом
стогодишњице Драмског студија Ваљевске гимназије, 10. маја 2001. године.)

Здравко Ранковић
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Мирослав Трифуновић

За неповеровати, такође

бивши ученик Гимназије,

додуше оне са именом

Владимир Иљич Лењин.

КАД ДОЂЕШ У БИЛО КОЈИ ГРАД
Лирска трагедија по мотивима поезије Матије Бећковића. 

Играју ученици Драмског студија Ваљевске гимназије. 

Режија – Мирослав Трифуновић; 

сценографија - Јелена Марковић; костими – Лејла Енетах; 

музика – др Воја Милутиновић; 

видео радови – Горан Миловановић; 

дизајн плаката и програма – Душан Арсенић; 

организатор – Вера Ваш; продуцент – Радиша Ковачевић.

Опус Матије Бећковића толико је обиман и тематски свеобухватан да би

сваки покушај да се он досегне и целовито представи био немогућ. Захтевао би

на десетине драмских предложака. Један би морао да буде његошевски, други

духовито-цинични (бећковићевско-радовићевски), трећи надреално-

катаклизмични, четврти политичко-сатирични, пети на трагу Андрићевског

нестварног пута за „Јеленом женом које нема“... А сви су потпуно посебни,

аутентично бећковићевски.

Због тога, редитељ је приморан да се определи – да ли је, и како је, могуће

изградити драмски сукоб само од стихова, без дописивања и једне једине прозне

или прозаичне реченице.

У свим временима писци су тежили античким идеалима јединства времена,

места и радње, као и одгонетки поновно пронађеног кључа за трагичко

прочишћавање (катарзу). 

И заста, кад се погледа поема „Вера Павладољска“, ода посебној и

непоновљивој љубави, први пут објављена пре тачно пола века, и нове песме

Матије Бећковића које затварају круг после губитка једине, праве и велике

љубави – као да чине нит једне радње. 

Умножени Песник и његова Љубав и Муза и Све – покушаће да неумољивом

животу, свету и његовим законима докажу да је љубав могућа. И да је победа

љубави могућа. Као у античкој трагедији, грађани било ког града (нема

архитектуре града, јер је град од људи) преузимају улогу античког хора говорећи

поему „Кад дођеш у било који град“, доказујући да је неминовност судбине јача,

унапред задана, неумољива и непобедива. 

Све ово урадити са младима, ученицима Драмског студија Ваљевске

гимназије, од којих се највећи део први пут појављује на сцени, био је велика и

готово немогућа мисија. Али вредна посвећености. 

Права је штета што школа није имала снаге да око овог пројекта окупи

бивше ученике Гимназије, сада већ успешне драмске уметнике, јер би ехо могао

бити знатнији. Али би онда авантура духа била ускраћена садашњој генерацији

ученика. 

Било како било, хвала Матији Бећковићу на написаним стиховима и

поверењу да на овај начин, а поводом 140 година Ваљевске гимназије, покушамо

да досањамо – Сан. 

Хвала сарадницима са којима није био проблем постићи разумевање у

сазвучју ликовног и музичког израза.

„А негде нас чекају Велики Антили
Где нећемо бити, нити смо били.
Кажем ти тихо: Ништа нам не треба 
Али више нема ни тебе ни неба“.
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ЛЕТЊИ НАУЧНИ СУСРЕТИ У
ВАЉЕВСКОЈ ГИМНАЗИЈИ

У периоду од 28. јула до 4. августа одржана су три изузетно занимљива

предавања, која су присутнима изложила тројица Ваљеваца који су тренутно

„бисери расути по целом свету“ у професорском звању – др Горан Машановић,

са Универзитета Сари у Енглеској, др Зоран Деспотовић је на NTT DOCOMO

Euro-Labs у Минхену, Немачка, док је др Бранко Глишић на Универзитету

Принстон, САД. Све предавања су одржана у Свечаној сали Ваљевске гимназије.

Први је пред радознале ваљевске инжењере, студенте и средњошколце,

изашао професор Машановић (28. јула) и одржао предавање са темом „Како ће

изгледати рачунари у будућности?“.

„Предвиђа се да ће фотоника имати исти значај у 21. веку какав је електро ника

имала у 20.“, рекао је др Горан Машовић. „Многобројне су примене фотонике, а

последњих година једна је нарочито у фокусу великих компанија као што су Интел и

IBM – оптичке везе у /међу чиповима. Бакарне везе које се тренутно користе достижу

свој лимит и не могу да прате захтеве за сталним повећањем брзине преноса података.

Осим кашњења сигнала, проблеми са бакарним везама су и дисперзија, губици,

загревање итд. Последњих година веома је интензивно истраживање могућих решења

за овај проблем, а највише обећава примена оптичих веза. Ако би се пренос

електричних сигнала кроз бакарне проводнике заменио преносом оптичких сигнала

кроз силицијумске таласоводе на истом чипу, многи од горе наведених проблема били

би решени и брзина микропроцесора би и даље могла знатно да расте.“

Професори Глишић и Деспотовић своја предавања су изложили 4. августа,

први у 19, други у 20 сати.

Др Бранко Глишић је имао тему – „Мониторинг помоћу оптичких влакана –

нервни систем за конструкције“. Присутнима је, између осталог, рекао:

„Мониторинг је процес који има за циљ прикупљање података релевантних

за стање конструкција. Прикупљени подаци се користе за одређивање носивости

конструкције и пружају власницима и менаџерима поуздане информације о

сигурности конструкције и базу за доношење правовремених одлука о

евентуалним поправкама. Овакав приступ менаџменту конструкција има

вишеструку хуманитарну, економску и еколошку корист. Развој технологија у

последње две декаде, на првом месту у областима телекомуникација, метрологије

и информатике, али и технологије материјала и грађевинарства, омогућио је

стварање мониторинга као нове гране инжењерства. Посебан допринос развоју

мониторнинга дали су сензори засновани на оптичким влакнима, који поред

изузетне прецизности, поузданости и дуготрајности пружају и јединствене

могућности у области мерења деформација. Ови сензори по први пут омогућују

масовну употребу сензора са дугом базом и дистрибуираних сензора, што опет

омогућује глобални мониторинг конструкција.“

Последња „ваљевска интернационална научна звезда“ – др Зоран Деспотовић

излагао је тему/проблем – „Развој технологија Service Program Mobility“.

„Корисници мобилних мрежа имају данас на располагању многе сервисе

(на пример, приступ webu, игрице и слично)“, нагласио је професор Деспотовић.

„Ипак, корисници у роумингу немају исти квалитет сервиса као локални

корисници. Најбољи начин да побољшамо квалитет сервиса корисницима, а

посебно онима у роумингу, јесте да сервиси сами постану мобилни и као такви

прате кориснике и буду доступни са локација у близини корисника. Поред

побољшања квалитета сервиса на страни корисника, овакав приступ може да

буде користан и за саме мобилне оператере, који на овај начин могу да

оптимизирају искоришћење својих ресурса. Скуп технологија неопходних да се

оствари ова визија познат је под именом Service Program Mobility. Развој ових

технологија је главна тема нашег истраживања.“

(Гласник Инжењерске коморе Србије, Београд, септембар 2008)

Милован Пауновић
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