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Посебан је месец март. Другачијих од свих осталих месеци.  

Инспирише. Покреће. Ствара. 

Буђењем природе, буде се и чула уметника који су, не само овај већ 

сваки месец, дан, сваки трен, посветили жени, чија је лепота вечна и 

неисцрпна инспирација. 

Ми смо вредност муза, у месецу када се обележава Дан жена, сагледали 

кроз уметност која је, захваљујући њима, створена. 

Одељењски плакати, који украшавају хол школе, говоре о неким од 

значајних, посебних жена, које су, захваљујући људима који су умели да 

осете њихову суштину, забележиле своје име у вечности. 

Март је инспирисао и нас да, осетивши дражи емоција које носе стихови, 

фреске, ноте, доживимо оно што су, много година пре нас, доживели 

уметници, који су своја узаврела осећања овековечили дајући им облик 

и звук.  

Свако ко може да доживи уметност, уметник је и сам. Свако ко може да 

осети лепоту, лепоту ствара. 

Месец март посветили смо жени, уметности, инспирацији. Лепоти. 

Нека корача, инспирише и ствара нека нова дела. Нека снагу нађе у 

љубави, јер је она једино осећање које никакво зло које је задесило 

људски род није успело да избрише. 

 

Снежана Даниловић Милутиновић, 

професор српског језика и књижевности 

 

 



 

Интересантно је да до данас 

није пронађена њена мумија, 

али да се за једну, која се 

налазила у скривеној 

гробници, претпоставља да је 

њена, на основу аргумента да 

је најлепша од свих. 

Стари Египат се не може 

замислити без Нефертити, 

која се и дан-данас сматра 

најлепшом женом која је 

икада ходала светом. 

Била је жена египатског 

фараона Аменхотепа IV, а 

њено име у преводу значи  

лепотица је стигла. 

Позната је по великој 

реформи коју је спровела са 

својим мужем, али, пре 

свега, по несвакидашњој 

лепоти, за коју је она 

синоним. 

Њена биста, врхунац 

вајарске уметности, која 

осликава несвакидашњу 

лепоту најлепше жене 

која је икада ходала 

светом, чува се у 

Античком музеју у 

Берлину. 

Нефертити је била и 

остала неисцрпна 

инспирација уметницима 

широм света. 

 

Извор: Нефертити 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Nefertiti


 

Манастир Грачаница, задужбина 

краља Милутина, налази се на 

Косову и Метохији и убраја се у 

једне од наших најлепших 

средњовековних манастира. 

Симонида је била ћерка византијског цара, који ју је, док је још била дете, 
обећао српском краљу Милутину, како би се очувао мир између Србије и 
Византије. У српском народу она је остала симбол младости и лепоте, а њена 
судбина, односно судбина оштећене фреске, која се налази у манастиру 
Грачаница, инспирисала је песника Милана Ракића да јој посвети једну од 
песама кроз коју симболично приказује страдање српског народа.  

Фреска Симонида, која се 

налази у манастиру Грачаница 

Судећи према изворима, 

краљ Милутин је 

Симониду дочекао пре 

као господарицу, него 

као супругу. 

Иако је песма Милана Ракића 

најпознатија међу делима које 

су инспирисане овом женом, 

он није једини који је, пијући са 

извора младости, лепоте, али и 

страдања, дела посвећивао 

њој. 

Драма Милутина Бојића 

„Краљева јесен“ је још једно 

дело које је инспирисано 

Симонидом. 

  Одељење 2/4 , ПОСЛАСТИЧАР/ТРГОВАЦ 

Катарина Милојевић, Теодора Стојилковић 

 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B


Чувени песник Владо Дијак 
био је заљубљен у, сада већ 
чувену Селму, која je често 
возом путовала на факултет 
или у Зеницу, где су јој 
живели родитељи. 

Једном приликом се понудио 
да јој понесе кофере и, уместо 
да јој изјави љубав, изговорио 
је речи које вреде више од 
сваког волим те — Путуј, 
Селма, и, молим те, не 
нагињи се кроз прозор. 

Стихове ове песме 
овековечила је група Бијело 
дугме.  

Селма је за сазнала да је 
управо њој посвећена ова 
песма тек након песникове 
смрти. Том приликом, Срђан 
Шаренац снимио је  
документарни филм о овој 
песми, али и љубави, тако што 
улази у исти воз у који се, 
много година раније, укрцала 
Селма, али, уместо на 
фаултет, одлази да посети 
гроб песника Дијака. 

„Селма је у филму признала да 
је и она боловала за њим, 
посебно када је напустио 
студије у Загребу, пошто му је 
понестало новца.“ 

 

 

Селма Борић 

Селма Борић 

Селма путује на факултет, 

Она путује... 

Ја кофер носим, молим... 

Тежак је, ал' пошто њен је лично  

Ја и тај кофер волим. 

Селма, 

На уласку у воз ти хтједох рећ 

Нешто њежно, 

Нешто што изазива позор... 

Ал' рекох само: 

„Здраво, Селма, и молим те, не нагињи се кроз 
прозор.“ 

Селма, Селма, 

Здраво, Селма! 

Путуј, Селма, 

И, молим те, не нагињи се кроз     

прозор. 

Прича о Селми је тужна и дивна. Посебно када се, већ као стар, сетиш неких  прилика које ниси препознао, а које би ти, 

можда, животни пут учиниле другачијим. 

Бољим или не, то је увек непознато и неизвесно.  

Лепота лежи, између осталог, и у недоречености неких јаких емоција. 

Зато је ту уметност да јака осећања заледи чувајући им интензитет, снагу и лепоту, како би вечно живела заједно са 

тренутком у ком су настала. 

Селма Владо Дијак 

Бијело дугме 
Извор: Жена као вечита инспирација 

уметника 

Видео—Селма и Жељко Бебек 

https://www.haoss.org/t9939-zene-kao-vecita-inspiracija-umetnika
https://www.haoss.org/t9939-zene-kao-vecita-inspiracija-umetnika
https://youtu.be/Fbv2zWwcTcQ?list=RDFbv2zWwcTcQ


 

Лаза Костић, један од најпознатијих 

песника српског роматизма, а можда 

и највећи ерудита међу њима, био је 

заљубљен у много година млађу Ленку, 

ћерку његовог доброг пријатеља. 

 

Пошто схвата да ова љубав 

није дозвољена, покушава да 

побегне од ње, најпре у 

манастир, а затим и у брак. 

Међутим, она, уместо да 

слаби, постаје јача, чак и 

након Ленкине смрти. 

Немогућа и несрећна љубав Лазе Костића и 

Ленке Дунђерски не живи само кроз чувену, 

можда и најлепшу љубавну песму српског 

романтизма, која носи име по венецијанској 

цркви. 

О њој је снимљен истоимени филм, а ученици 

друге године средње школе, на часовима 

српског језика и књижевности, приликом 

њене обраде, интензивно доживе снагу 

љубави, од чије милине дуси полуде, носећи је 

дуго, као траг, у својој души, као траг који се, 

засигурно, код неких од њих претвори у 

инспирацију која најављује нове уметнике и 

нека будућа, велика дела. Тада, одушевљен лепотом цркве Santa 

Maria della Salute, исповеда Госпи од 

Спаса свој живот, говорећи, пре свега о 

патњи за женом коју не престаје да 

воли, иако ње на овом свету нема. 

                     Одељење 4/2, КОМЕРЦИЈАЛИСТА, 

                                                       Ива Николић 



 

Јохан Волфганг Гете био је 

немачки писац, филозоф, 

политичар, песник, научник. 

Једна од жена која га је 

инспирисала била је 

Шарлота Баф. 

Готово да нема човека 

који није чуо за познато 

дело Јади младог 

Вертера, али ретко ко 

зна да је лик Лоте 

настао по угледу на 

Шарлоту, која, кроз њу, 

остаје бесмртна. 

 

Није тајна да је његова дела 

инспирисала љубав према разним 

женама. Био је заљубљен више пута, и, 

готово из сваке заљубљености, створио 

је нешто што и данас радо читамо. 

Шарлота Баф 

                            Одељење 2/1, ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР, 

                              Ивана Тодоровић, Александра Милићевић, 

    Анђела Ђурђевић, Анастасија Гојковић, Ђурђина Голубовић 

 

Извор: Гете 

https://kultivisise.rs/ljubavni-zivot-johana-volfganga-getea/


 

Након саобраћајне несреће, у 

болници, почиње да слика 

аутопортрете, како би 

доказала себи и свету да 

сама себе инспирише да 

пркосно иде кроз живот, који 

јој, често, није био наклоњен. 

У свету сликарства, али и 

уметности уопштено, мало је 

рећи да Фриди Кало 

припада посебно место. 

Ову жену необичне нарави 

живот није мазио. Као дете 

прележала је парализу, због 

које јој је, након несносних 

болова које је трпела, једна 

нога остала краћа од друге. 

Своје „недостатке“ 

претворила је предности, и 

тиме показала да је лепота у 

различитости и у ставу, 

односно утиску који имамо о 

себи и о себи остављамо. 

Извор: Википедија 

О животу познате уметнице 

снимљен је и аутобиографски 

филм, у ком главну улогу тумачи 

Селма Хајек. 

Одељење 1/2, КОМЕРЦИЈАЛИСТА, 

Хелена Јовичић, Ена Стефановић,  

Анђела Цакић, Теодора Радивојевић 

 

Извор: Фрида 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE


Чувени италијански песник Франческо Петрарка је 

Лауру угледао  1327. године, у мимоходу, једног 

предивбног сунчаног дана, пред црквом. 
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Сонет 

Одељење 1/5 

Татјана Ђикић. Ања Ивановић, Александра Марковић. 

Анабела Јовановић, Лазар Цветковић 

 

 

Чувени италијански песник Франческо Петрарка је 
Лауру угледао 1327. године једног предивног 
сунчаног дана, у мимоходу, пред црквом. 

Одушевљен њеном лепотом, физичком, а посебно 
оном унутрашњом, којом је зрачила и опијала, 
посвећује јој своје мисли, осећања, песме.  

Лаура постаје његова опсесија. Све мисли 
усмерене су ка њој.  

Посвећује јој предивну збирку песама 
„Канцонијер“, која је оштром границом подељена 
на два дела. 

У првом се описују осећања за живота музе Лауре, 
а у другом патња након њене смрти. 

Петрарка је пример човека који је у стању да 
посвети читав живот једној особи, једној жени. 

Његово срце носило је Лаурино име. 

 

Лаура је симбол узвишене, 
платонске, али и несрећне љубави 
- жене са којом се не може 
остварити контакт. 

Она је доказ да љубав покреће, да 
је вечна инспирација, јер је 
петраркиста било и пре и после 
овог великог песника, који је том 
осећању дао име. 

Лаура је синоним за љубав и доказ 
да је ово најплеменитије и 
најтрајније осећање, јер никакво 
зло које је задесило људски род 
њега није успело да избрише. 

 

Одељење 1/5, ПОСЛАСТИЧАР, 

Татјана Ђикић, Ања Ивановић, 
Александра Марковић, Анабела 
Јовановић, Лазар Цветковић 

https://youtu.be/IYwJMVN73_g


 

Судећи према извору Жена као вечита инспирација уметника, Врањанке су одувек плениле 

лепотом. 

Старо Врање, овековечено у делима Борисава Станковића, поносило се изузетним женама 

нестварне лепоте. Нису само Софка и Коштана (која је, такође, историјска личност) наводиле 

мушкарце да за њима уздишу. Позната Врањанка је и Јелена Ђорђевић, о чијој лепоти је певач и 

композитор Драган Токовић написао чувену Лелу Врањанку, која је прославила певача Станишу 

Стошића. 

Оно што је, судећи по инспирацији који су изазивале, заједничко лепим Врањанкама, јесте врела 

крв која их је, поред лепоте коју су поносито носиле, издвајала од других, такође лепих жена. 

Оне нису само будиле уздахе, већ и осећање да је лепота вечна, а живот пролазан, па су  често 

помешана осећања дивљења и пролазности код уметника, али и оних који су у стању да 

уметничка дела доживе,  изазивале жал за младост, па тако жена постаје симбол младости, лепих 

успомена које она чува, али и туге што је „земља јака и небо вјечно, а човјек слаб и кратковјек“. 

(Иво Андрић, Ex Ponto) 

 

 

Волела ме једна Врањанка, 

Младост ми је код ње остала, 

Нит је Софка, нит је Коштана, 

Већ најлепша, Лела Јелена. 

Пусто, пусто, пусто ми је све, 

Нема, нема, моје Јелене, 

Дођи, дођи, Лело, Јелена, 

Ти си моју младост однела. 

Ко зна где је моја Врањанка, 

Лепша од свих, лепа Јелена, 

Све бих дао кад бих сазнао, 

Ко је моју Лелу украо. 

Извор: Жена као вечита инспирација  

Видео—Лела Врањанка 

https://www.haoss.org/t9939-zene-kao-vecita-inspiracija-umetnika
https://youtu.be/n2US7HOcfYA


 

Љубав једног од 

најпознатијих песника 

српског роматизма Јована 

Јовановића Змаја према 

Ружи Личанин овековечена 

је, пре свега, у збиркама 

песама Ђулићи и Ђулићи 

увеоци. 

Опчињен својом драгом, 

посвећује јој стихове који 

миришу на љубав, срећу, 

устрепталост заљубљеног 

срца у тренуцима када је она 

поред њега или када 

помисли на њу. 

Како на турском ђул значи 

ружа, свака песма је по 

један пупољак руже који он 

њој поклања. На тај начин 

поклања јој своје срце, 

читаво своје биће. 

 

Кажи ми, кажи,    

Како да те зовем; 

Кажи ми, какво 

име да ти дам, – 

Хоћу ли рећи: 

„Дико“, или 

„снаго“, 

Или ћу „лане“, 

или „моје благо“; 

Хоћу ли „душо“, 

Или „моје драго“ – 

Кажи ми, какво 

Име да ти дам! 

Судбина се, ипак, сурово 

поиграла са Змајем, Ружом 

и њиховом децом. Тешка 

болест прерано је однела из 

његовог загрљаја, како 

Ружу, тако и њихову децу. 

Иако је на овом свету више 

није било, Змај наставља да 

јој пише ђулиће, али сада 

увеле, јер асоцирају на то да 

је остао без оних које је 

волео највише. 

Најпотреснија песма из ове 

збирке, у којој он 

узнемирено и без памети 

понавља: Не сме нам 

умрети, описује потресни 

тренутак када лирски 

субјекат жели, а не може 

помоћи вољеној жени, која 

је на самрти. 

Одељење 2/5,  КУВАР/КОНОБАР, 

Милица Бранковић, 

Сања Пејковић, 

Александра Демировић, 

Марина Крстић 

Пођем, клецнем, идем, застајавам. 

Шеталицу сату задржавам; 

Јурим, бежим, ка очајник клети, 

Зборим речи, речи без памети: 

„Не сме нам умрети!“ 

Ружа Личанин 



 

Данте Алигијери је најпознатији италијански песник позног средњег века, па његово 

књижевно стваралаштво стоји на прелазу између средњег века и ренесансе. 

 

Извори наглашавају да је његова љубав према Беатриче 

посебно значајна за италијанску културу. 

Његовом највећем делу, Божанственој 

комедији, време није избрисало дубоке 

вредности, које, неизбежно, доносе 

нова тумачења. 

Своје место Беатриче налази и у Божанственој 

комедији, па, иако се о њеној судбини не зна 

много, дело песника потврђује његове речи да је 

она његова неизрецива  љубав и блаженство, 

уништитељ свих порока, краљица врлине, 

спасења. 

Данте и Беатриче, Хенри Холидеј, 1883. 

једна је од многобројних слика које потврђују да је 

неисцрпна љубав песника према жени испирисала 

и друге уметнике да стварају велика уметничка 

дела. 

У изради плаката учествовали су сви ученици   

одељења 1/1, ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 
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Паја Јовановић је један од најзначајнијих 

сликара српског реализма. 

Већ чувени сликар оженио се прелепом 

Хермином, коју је упознао у Бечу, где се 

налазио његов атеље. Она је била 

његова муза — инспирација за бројне 

портрете, по којим је рад овог сликара и 

напознатији. 

                                                          

 

Лепотом Хермининих портрета, Паја Јовановић 

потврђује већ познату истину—да је љубав према 

вољеној жени најснажнији покретач и најплоднија 

инспирација. 

Кроз уметничка дела, неке љубави су овековечене. 

 

      Одељење 1/3, ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР, 

                                   Софија Стошић и Јована Манчић 

 

Извор: Хермина 

https://www.danas.rs/zivot/beograd-tajanstvena-hermina-muni-dauber/


 

 

 

Орфеј и Еуридика је антички мит о трагичној љубави. Чувени митски певач, када би засвирао на 
својој лири, никог не би остављао равнодушним. 

Када његова вољена жена, нимфа Еуридика, умире, снагу своје музике користи да му дозволе 
да уђе у подземни свет, душу своје драге изведе на светлост дана, и тако је оживи. 

Услов је био јасан — када буде пролазио Хадом, не сме се осврнути. 

Збуњен и под притиском, не препознајући Еуридикину саблазан која га је пратила, ипак се 
осврнуо да би проверио да ли га она следи, и због тога је, по други пут, али и заувек, остао без 
ње. 

Свој живот и своју музику посветио је њој, одбијајући љубав других жена. По једној верзији, 
музе су га сахраниле под Олимпом, па отуд и легенда да славуји под Олимпом најлепше певају. 

                                                                                                      

Мотив мртве драге, који порекло налази управо у овом миту, обрађивали су многи 
књижевници, међу којима су: Франческо Петрарка, Јован Јовановић Змај, Лаза Костић, 
Бранко Миљковић и многи други. 

                                                                                           Одељење 1/4, КУВАР/КОНОБАР, 

                                                                                                                    Анђела Миловановић, Валентина Петровић,  

                                                                                                                         Стефан Иванковић, Јован Петровић 

Извор: Еуридика 
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Верујемо да сте уживали у првом броју електронског 

часописа Тима за сарадњу са Ученичким парламентом 

Економско-трговинске школе. 

Не случајно, посвећен је жени, уметности, љубави. 

Нека вас инспирише, покреће, води кроз време. 

Не заборавите вредности које постоје, како бисте могли 

да осетите и створите нове, о којима ће, једног дана, 

неки нови ученици, писати. И бити инспирисани њима. 

Осетите лепоту, да бисте лепоту створили. 

И не заборавите да „уметност никада није завршена, 

само напуштена“. (Леонардо да Винчи) 

Чувајте је као највећу драгоценост коју је створио 

људски род. 

 

Координатор Тима за сарадњу са  Ученичким парламентом, 

Снежана Даниловић Милутиновић 

 

Март, 2022. године 

Извори: 

Књижевност и српски језик, Часлав Ђорђевић, мр Предраг Лучић (било које издање) 

Википедија 

Жена као вечита инспирација ументика 

Тајанствена Хермина Муни Даубер 

Гете 
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