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СЕЋАМО СЕ, ЈЕР СЕЋАЊЕМ ПОДСЕЋАМО 
 
Чланови Школске хронике важних датума у Хемијско-медицинској школи из Вршца су, 
припремајући емисију под називом СЕЋАМО СЕ, ЈЕР СЕЋАЊЕМ ПОДСЕЋАМО, направили 
избор цитата из књижевних дела савременика Великог рата. Замисао ових младих људи 
била је да код својих другова и другарица подстакну емпатију према свим страдалницима, 
и војним и цивилним, који су изгубили животе током рата или су остали трајни инвалиди, 
удовице, сирочад. Намера им је била да, подсећајући их на 11. новембар, искажу свој 
протест против свих ратова и свих зала која ратови продукују. 
Веома смислено су одабрали цитате које би свако од нас требао да, бар два пута, прочита 
да не заборави на то колико су ратови разарајући и погубни по судбину сваког човека, а 
посебно младих људи. 
Тешко је одолети а не навести избор одабраних цитата. 
Из романа „На западу ништа ново“ Ериха Марије Ремарка (1898-1970) преузели су 
цитат: 
„„Ја сам млад, имам двадесет година, али од живота не познајем ништа друго до само 
очајање, смрт, страх и сплет најбесмисленије површности са понором патњи. Видим да 
народе натерују једне против других, и да се ови ћутке, у незнању, глупо, послушно, 
недужно убијају. Видим да најпаметније главе света проналазе оружје и пароле, да би све 
то стварали још рафинованије и дуготрајније. А заједно са мном виде то сви  људи мојих 
година, и овде и преко, у целом свету, цела моја генерација то преживљава. Шта ће да 
раде наши очеви када се једног дана појавимо и пред њих станемо па затражимо да 
положе рачун? Шта очекују од нас кад дође време у ком неће бити рата?“ 
Занимљив је и њихов избор из трећег дела „Српске трилогије“ (Капија слободе) Стевана 
Јаковљевића (1890-1960): 
„Сели смо на камен и запалили цигарете. На фронту је била тишина, коју прекидају 
повремено пуцњи наших и бугарских стражара. Пред нама је силуета неког великог 
дрвета, чије је стабло граната пресекла преко пола...На овом пустом месту, обавијен 
маглом, имао сам утисак као да сам изгубљен... 
Валови магле промицали су покрај нас. Разреде се, затим се опет згусну. Обуземе немир. 
Над нама је светли застор магле, и сунце само што није пробило. Сетих се оних речи: 
„Чувај се магле.“ И ова магла учини ми се као нешто живо, подмукло, злобно, и као да се 
игра нашим животима. Сад се још више разређује, видим супротни брег као кроз неку 
копрену... 
А онај брег нараста и као да видим нечије очи, страшне, исколачене, поређане у читавом 
низу...У безумном страху, отворених очију, јурио сам бесомучно низ падину, 
уображавајући да ме нестаје. Трчао сам раширених руку, као да хоћу да прикупим маглу, 
да се њоме обавијем.“ 
 
Пратећи емисију нисам могла а да не запазим да млади људи имају изгађен негативан 
став према свему ономе што доноси невољу и да је у њима изузетна воља да подстакну и 
друге на размишљање. У том смислу, у завршном делу емисије, водитељке Школске 
хронике важних датума су истакле: 
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 „Наталијина рамонда уведена је као симбол којим обележавамо Дан примирја, а 
симболика је вишеструка. Овај цвет се може нарочито наћи на планини Ниџе чији је врх 
Кајмакчалан поприште славне битке у Првом светском рату. 
У Србији је симбол Наталијина рамонда. У Британији, и неки другим земљама Европе и 
света, то је стилизована значка црвеног мака - кажу, прва биљка која је никла на бојним 
поприштима после Великог рата.   
Да ли је Наталијина рамонда или црвени мак, или неки други симбол...!? Чињенично, 
отпор злу никада не треба потиснути! Жртве и страдалници заслужују да их се сећамо.“ 
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