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Добар
дан

Д а нас ми ни је не
ки дан. До ђе та
ко с вре ме на на 

вре ме не ки тре ну так 
од ко јег ми по си ви дан. 
Сва ко ме до ђе. Са мо, не ки га од оба ве за ни 
не при ме те, не ки ма је ско ро сва ки дан та кав, 
не ки га пре спа ва ју, а не ки не ги ра ју. Ови по
след њи су ми нај за ни мљи ви ји јер у њих че сто 
и са ма спа дам. Не ги рам. Пра вим се да је све 
у ре ду. Гу рам да ље, као да су све ру же ово
га све та упра во про цве та ле, и то баш ме ни. 
И упа ли ми! Про ђе тај дан не ка ко и сле де ћи 
бу де ствар но до бар, баш она кав ка кав во лим 
да бу де: све ми иде од ру ке, све ми успе ва из 
пр ве, све се ле по сла же и иде не ким ла га ним 
то ком и што нај ви ше во лим, све ми при ја! Вре
ме ном уви дех да та кви „ни ка кви“ да ни има ју 
ва жну уло гу: да ме на те ра ју да на пре ду јем. И 
то на не ко ли ко на чи на. Иако сам скло на да не
га тив не ства ри не ги рам, за та шка вам, или ка ко 
то струч но ка жу по ти ску јем, ипак све сно ис ко
ри стим при ли ку ко ја ми се у тим да ни ма пру жа, 
при ли ку да се ма ло ду бље за гле дам у се бе и 
за пи там ку да сам кре ну ла, где се на ла зим, где 
бих во ле ла да се на ла зим и за што се та два 
ме ста тре нут но не по ду да ра ју? По што сам на
у чи ла да се мо ја ствар ност у нај ве ћој ме ри са
сто ји од ра зних вр ста и об ли ка огле да ла ко ја 
ми ука зу ју на ста ње мо је све сти, то ми ле по 
бу де при ли ка да та мо где је од раз у огле да
лу од бо јан, (као да је ли шен бо ја, по си вео) да 
та мо по ку шам не што да про ме ним. На рав но, 
не по ку ша вам да фар бам, бри шем или гре бем 
по огле да лу (по тим окол но сти ма), то сам пре
ва зи шла, не го се по тру дим да не што учи ним 
са со бом. За по че так, по ста вим се би не ко ли ко 
пи та ња о се би, на сме шим се, евен ту ал но на
миг нем свом од ра зу, и вра та за про ме не су већ 
од шкри ну та. Ода тле је све већ мно го лак ше. 
Ако ми је ствар но ста ло да по бе дим си ви ло 
да на, ве се ло на ста вим ту игру са мо от кри ва ња 
у огле да лу. Да зна те, сва че га ту бу де. И не ких 
дав них увре да, и не ких дра гих, а по кој них љу
ди, не ких не до вр ше них по сло ва и не ис пу ње
них обе ћа ња... Ка да до бро про че пр кам по се
би и от кри јем све што ми се вр зма по гла ви, а 
ни је ми при јат но, ле по на сва ку од тих не ми лих 
сли ка по ста вим нај ва жни је од свих пи та ња: И 
шта? Ка же се ина че „Па, шта“, али не што не 
во лим то „па“, па сам га пре тво ри ла у „и“. Ко ји 
год од го вор да ис кр сне из гла ве, ја по ста вим 
но во „и, шта?“ и то та ко тра је не ко вре ме, док 
не ис пра зним све од го во ре до по след њег: „ и 
ни шта“. Рас по ло же ње се већ про ме ни ло и си
ви ло се за све тлу ца ло. У ме ђу вре ме ну су се на 
не ка ва жна пи та ња по ја ви ли од го во ри са ми од 
се бе, јер чу до твор но пи та ње „и шта“, по кре ће 
низ ло гич них од го во ра ко ји ме до ве ду до ре
ше ња та мо где се чи ни ло да ре ше ња не ма. То 
су у глав ном си ту а ци је у ко ји ма за кљу чи мо да 
не што не за ви си од нас и као да од у ста не мо и 
од по ку ша ја да ства ри про ме ни мо на бо ље. И 
ка да до ђу та ко ти да ни што ми и ни су баш не
ки, ја се чак и об ра ду јем, јер то увек зна чи да 
ћу у не че му тог да на да на пре ду јем. Јер кад 
су они обич ни, ве се ли и при ја ју ћи да ни, та да 
са мо ужи вам и као по пра ви лу, не раз ми шљам 
мно го па у не ком сми слу стаг ни рам. До бар дан 
је сва ки, и кад ни је не ки.
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Хронологија
хроноуспеха
Х ро но ис хра на осва ја Ср би ју бр зи

ном по жа ра јер то ни је ди је та не
го на чин жи во та, а сва ким да ном 

из гле да те све бо ље и све жи је. Сто га се 
у из да њу „Аго ре” по ја ви лo друго издање 
књи ге Ла не Страј нић „Хро но ло ги ја хро
но успе ха”.

Ра ди се ис по вед ној, по пу лар но пи са
ној ме ди цин ској књи зи у ко јој аутор ка на 
свом жи вот ном ис ку ству по ка зу је ка ко 
је при ме ном ме то да „Хро но ис хра не Др 
Ане Ги финг” ус пе ла да ре ши свој кључ
ни здрав стве ни и естет ски про блем.

„Оно што ме му чи ви ше од де се так 
го ди на – го ја зност – не ста ло је за пет 
ме се ци”, ка же Ла на Страј нић у искре но 
ис при ча ној при чи о сво јој бор би са ки ло
гра ми ма ко ји су по че ли да јој угро жа ва ју 
здра вље.

Ова књи га ће вам от кри ти тај ну ка ко 
да без гла до ва ња смр ша те, а да при том 
не бро ји те ка ло ри је, не го да пра вил ним 
ода би ром на мир ни ца, ко је ће те по је сти 
у од ре ђе но до ба да на у скла ду са фи
зи о ло ги јом свог те ла по ста не те вит ки, а 

оста не те си ти. 
При ме ном про
гра ма „Хро но 
ис хра на др Ги
финг”, за крат ко 
вре ме ће те по
вра ти ти енер
ги ју, ко ју гу би те 
не  пра  вил  ном 
ис хра ном, же ле
ти да се фи зич
ки ак ти ви ра те, 
а хра ну ко ју је
де те ко ри сти те 
као лек. 

У на ме ри да 
свој успех по
де ли са дру ги
ма аутор ка је 

по кре ну ла блог и феј сбук стра ни цу ко ји 
су до да нас по мо гли хи ља да ма љу ди да 
при ме ном овог про гра ма очу ва ју сво је 
здра вље и на у че ње го ве јед но став не 
прин ци пе, уз ва жну на по ме ну да ре гу ли
са њем те ле сне те жи не ми пре ве ни ра мо 
озбиљ не фак то ре ри зи ка за на ста нак 
кар ди о ва ску лар них обо ље ња као што 
је по ви шен крв ни при ти сак, ше ћер на 
бо лест, по ре ме ћај ме та бо ли зма ма сти, 
али се пре ве ни ра и на ста нак ма лиг них 
бо ле сти упра во ба лан си ра ним уно сом 
на мир ни ца ко ји ал ка ли зу ју ор га ни зам.
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лић, На ђа Јо вић, Ни на Јо вић, Иво на Фе
ренц, Ми ли ца Дра ган, Ти ја на По ло ви на, 
Алек сан дра Сре до је вић, Го ран Ми трић, 
На ђа Ни че тић, Ни ко ла Ка лај џић, Ма ри ја 
Ра кић, Не ве на Ра дој чић и Ми ле на Илић.

 То ком ра да на ро ма ну су сре ли смо се 
са мно гим зам ка ма, тре ба ло је из бо ри ти 
се са елип тич ним ре че ни ца ма, лир ским 
па ра ле ли зми ма, име ни ма ли ко ва ко ја су 
у срп ском ори ги на лу би ла тран скри бо
ва на са грен ланд ског, али и са ен гле ског 
и дан ског је зи ка и ко ја су, сход но ен гле
ском је зи ку, са да мо ра ла би ти об ја вље на 
у ори ги нал ној вер зи ји, су о чи ли смо се са 
раз ли чи тим кул ту ро ло шким ре фе рен ца
ма јер се у ро ма ну сем грен ланд ске „оди
се је”, по лар них ис тра жи ва ча и се вер них 
пу то пи са ца, по ми њу и Ве не ци јан ско би
је на ле, Му зеј Пун та де ла До га на, умет
ни ци као што су: Бјорк, Ларс фон Трир, 
Ка у ри сма ки, ”Си гур Рос”, Та дао Ан до, 
Бер то лу чи, Кри сти јан Бол тан ски, ”Ен то
ни и Џон сонс”, Со фи Кал, Нор ман Фо
стер и дру ги. Нај о чи глед ни ји про бле ми 
би ли су у ве зи са иди о ми ма, упо тре бом 
гла гол ских вре ме на, ко ри шће њем па си ва 
и ак ти ва, чак и у сми слу пра во пи са јер се 
упо тре ба не ких зна ко ва ин тер пунк ци је 
раз ли ку је у срп ском и ен гле ском је зи ку. 
Би ло је до ста тер ми но ло ги је у ве зи са са
вре ме ном ви зу ел ном умет но шћу, ла тин
ских ци та та, при ме ра на шег слен га ко ји 
не по сто ји у ен гле ском је зи ку, сти хо ва из 
пе са ма Ми ло ша Цр њан ског, Вас ка По пе, 
Мом чи ла На ста си је ви ћа ко је ни је би ло 
ла ко пре ве сти  ис та кли су ђа ци, у сво јој 
пре зен та ци ји, то ком јед не од кре а тив них 
ра ди о ни ца.

За ни мљи во је што су се уче ни ци упу
сти ли у пре вод ли те рар ног тек ста ко ји 
је од њих зах те вао до ста кре а тив но сти 
и слу ха за ли те ра ту ру. По ред уса вр ша
ва ња пре во ди лач ког за на та до ста то га 
су са зна ли о јед ној дру га чи јој кул ту ри и 
кул ту ро ло шким раз ли ка ма. У све му су 
им по мо гли про фе со ри ен гле ског је зи ка 

у Кар ло вач кој гим на зи ји ко ји су им би ли 
мен то ри: Не бој ша Па јић, Бран ки ца Ив ков 
и Је ле на Пе тро вић. Пре во ди лач ком ти му 
се при дру жи ла и Вла ди ца Ра кић, ис ку сан 
пре во ди лац и ду го го ди шњи про фе сор ен
гле ског је зи ка у Кар ло вач кој гим на зи ји 
ко ја је уса гла си ла текст пре во да та ко да је 
у пи та њу про је кат ко ји је оку пио ис кљу
чи во гру пу уче ни ка и про фе со ра ве за них 
за Кар ло вач ку гим на зи ју. И аутор ка књи ге 
Љи ља на Ма ле тин Вој во дић је про фе сор
ка књи жев но сти у Кар ло вач кој гим на зи
ји. Ро ман је на стао на кон ње ног од ла ска у 
ре зи ден ци јал ни бо ра вак за пи сце, у Упер
на вик, на Грен лан ду, на по зив ди рек то ра 
нај се вер ни јег му зе ја на све ту. За ни мљи
во је да је де це ни ја ма ра ни је, пре ње, на 
Грен лан ду, исти на на су прот ној стра ни 
остр ва, био чу ве ни Ми хај ло Пе тро вић 
Алас ко ји је о свом бо рав ку та ко ђе оста
вио пу то пис. Сво ја ис ку ства у су сре ту са 
Се ве ром, Ески ми ма и еским ским на чи
ном жи во та на изо ло ва ном остр ву окру
же ном ле де ним сан та ма она је пре то чи ла 
у фор му пу то пи сног ро ма на ко ји је 2013. 
го ди не об ја вио но во сад ски из да вач, Me di
ter ran pu blis hing.

Штам па ње ен гле ског пре во да ро ма на 
„Они ко ји је ду си ро во ме со” фи нан сиј ски 
је по мо гло По кра јин ско Ми ни стар ство за 
спорт и омла ди ну, ко је је по др жа ло про
је кат „225 го ди на Кар ло вач ке гим на зи је” 
ко ји су осми сли ле про фе сор ке Ме ри ма 
Ара ни то вић и Да ни је ла Поп Јо ва нов, у 
ко јем је ре а ли зо ва но и го сто ва ње пи са
ца као што су Дра ган Ве ли кић и Ср ђан 
В. Те шин, ра ди о ни ца кре а тив ног пи са ња 
крат ке при че, фо то и ли те рар ни кон курс 
за уче ни ке, об ја вљи ва ње ан то ло ги је на
гра ђе них уче нич ких при ча... Обе ле жа ва
ње 225 го ди на Кар ло вач ке гим на зи је се 
на ста вља и ове школ ске го ди не, а уче нич
ки и про фе сор ски тим већ кре ће у но ви 
пре во ди лач ки по ду хват.

Р.Т.М.

Т о ком ле та 2016. го ди не пу бли
ко ван је ен гле ски пре вод ро ма
на „Они ко ји је ду си ро во ме со” 
Љиљанe Ма ле тин Вој во дић, 
„Tho se who eat raw me at”, ко ји је 

спе ци фи чан по то ме што су га ура ди ли уче ни
ци чу ве не Кар ло вач ке гим на зи је до ка зу ју ћи да 
је уз до ми шља тост и до бру во љу про фе со ра 
мо гу ће ра ди ти и на прак тич ном де лу шко ло
ва ња.  

Про је кат пре во ђе ња је ини ци рао про фе сор 
ен гле ског је зи ка и пре во ђе ња у Кар ло вач
кој гим на зи ји, Не бој ша Па јић, ко ји је, чим је 
об ја вљен, про чи тао ро ман сво је ко ле ги ни це 
Љиљанe Ма ле тин Вој во дић. Текст му се до
пао, и сма тра ју ћи га, на осно ву свог ду го го ди
шњег ис ку ства у пре во ђе њу, вред ним за овај 
по ду хват оку пио је гру пу ко ле га и уче ни ка 
ко ји су би ли за ин те ре со ва ни за пре во ђе ње. 
Про је кат је тра јао то ком школ ске 2015/2016. 
го ди не у окви ру ча со ва пре во ђе ња, али и до
дат не на ста ве, то ком кре а тив них ра ди о ни ца, 
као и то ком он лајн ра да пу тем за то спе ци јал
но кре и ра не феј сбук гру пе. Уче ни ци ко ји су 
ауто ри пре во да ро ма на су: Са ра Ба бић, Алек
сан дра Ер цег, Да ни је ла Јо вић, Ана Чво ро вић, 
Ива Мо јо вић, Ва ња Го сто вић, Ми ли ца Сте фа
но вић, Ана ста си ја Би је лић, Ана Сми ља нић, 
Ана Се ку лић, Ања Са на дер, Ни ко ла Вла шка
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