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Реч аутора 
 
 

У јануару 2003. године, у часопису Велики формат, објавио сам текст под насловом 
„Професоре, олабави". Под утицајем ра-зних реакција, које је моја исповест изазвала, 
одлучио сам да своје ученике замолим за разговор о томе шта нас мучи у школи. 
Замишљао сам да ће дијалог да потраје четрдесет пет минута и да ће се завршити 
уписивањем теме у дневник. Медутим, мимо моје воље, попримио је размере 
епидемије којом нисам био у стању да овладам. Ученици су и даље желели да 
разговарају о бољој школи. Успут, на видело су изнели толико прљавштине да сам 
једноставно почео да се бојим. Наиме, испоставило се да добро памте у каквим сам 
нитковлуцима учествовао, колико сам васпитних грешака направио, да знају све моје 
промашаје које сам већ заборавио. 

Међутим, и даље нисам био свестан шта из нашег разговора може да проистекне. 
Мислио сам да ћу да напишем чланак за часопис иж методике и да ће ствар полако да 
утихне. Али, омладина не само што није престајала да разговара, већ ме је затрпавала 
текстовима, те сам најзад схватио да желе да ми поруче нешто важно. Свака од тих 
исповести је гласно позивање у помоћ; на мој предлог млади људи реаговали су тако 
спонтано јер у њима још постоји вера да у пољским школама много тога може да се 
промени набоље. 
Све док су ученици износили искључиво моје грешке сматрао сам да читава ствар има 

приватни карактер и да ћу, пре или касније, успети да је стишам. Међутим, кад су 

почели да пишу о другим професорима, као и о онима ван наше школе, схватио сам да 

оцењују целокупну школску средину. Плашећи се да ће да настане нови књижевни 

род - потказивање - замолио сам све учеснике нашег разговора да не објављују 

податке који ће помоћи да се одгонетне на кога се критика односи. Захваљујући томе 

успели смо да разговарамо о проблемима, а не о одрцђеним личностима. И ма колико 

је свака исповест ученика истинита, ниједна од њих се не односи на одређеног 

професора. 
Радио сам у многим школама, сретао разну омладину и, захваљујући томе, успео 

да нагомилам многа искуства. О томе говорим у овој књизи. Читаоца може да чуди 
што ученици тако искрено говоре о ономе што им се не допада. Одавно подстичем 
младе да своје погледе износе отворено. 

Неколико ученика у дијалог с професором ушло је необично жустро. Желим да им 
захвалим на томе што су писали истину и што се нису бојали да потпишу све своје 
замерке. У књизи се ипак не појављују потписани својим презименима. Одлуку о 
њиховом прикривању донео сам сам. Ученици су знали за намеру да се њихови 
текстови објаве и нису постављали такав услов. Али, на моју молбу, предложили су 
псеудониме: Нел, Ческа, Храфтон, Јулија, Габи, Ћутљива. Захваљујем и десетинама 
других ученика, чија ми вера у бољу пољску школу омогућава да схватим смисао 
професорског позива. Њихова имена (такође често промењена на моју молбу), или 
псеудоними, налазе се испод исповести. Нисам цензурисао ниједан текст. 

Материјал је настајао спонтано, као резултат дискусије на часовима пољског 
језика, етике, на часовима одељенског старешинц, на састанцима филозофског 
кружока, као и током разговора ван часова, на школским екскурзијама. Пошто је 
свако од нас осећао да разговор не исцрпљује тему, почели смо да пишемо. Неки 
ученици сами су доносили текстове, док сам, у почетку, неке молио да напишу то о 
чему говоре на часовима. Да бих олакшао читање збирке мојих и исповести ученика, 
целину сам поделио на три дела. У одељку Носим бакљу просвете налазе се, пре свега, 
описи образовних проблема, део Предавања од крви и меса садржи предлоге за учење 
пољског језика који су другачији у односу на општеобавезујуће, док у одељку Без 
повоца покрећемо питања професионалне етике професора и дајемо слику такозваног 
школског морала. 

Надам се да ће књига да допринесе продубљивању дијалога измеду свих оних који 
нису равнодушни према судбини пољске омладине. 

Даријуш Хентковски 
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Носим бакљу просвете 
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Изволите у школу 
 

Начело бр. I 
По дефиницији - школа, као образовна институција, не може да промовише 
оригиналност и индивидуалност, јер се то коси с њеним императивом да, према 
утврђеним стандардима, образује масе будућих грађана. 

 
Начело бр. 2 
Немогуће је да се створе идеални услови за развој тридесет јединки које имају 

различите потребе, тежње, могућности и погледе на свет. 

Закључак бр. I 
Да бисмо учили по утврђеним стандардима, морамо да имамо и стандардног 

ученика. Уколико таквог немамо, за добро читавог друштвеног организма, треба да 
тежимо да га створимо. 

Стандардан ученик: 
• потиче из добре породице (модел 2+2) која наставља хришћанско-патриотску 

традицију; 
• лишен је жеља и виших циљева - његов једини циљ је образовање; 
• не прави проблеме, не зна шта је то друштвени живот; 
• поседује безграничну способност прилагођавања; 
• воли животиње, општи с људима, може да се похвали легитимацијом Лиге за 

заштиту природе; 
• дубоко верује у оно што му се говори; 
• живи утонуо у мрак - улога професора је да га просвети и извуче из тог понора; 
• ,,има кичму" и дубоко усађена начела, поштен је, праведан, колегијалан; 
• оцене му се крећу у границама од 3 до 4; петицу ретко достиже. 

 

Закључак бр. 2 
Свет, у којем је професор месија. а уџбеник Библија, јесте диван, једноставан (и 

нестваран). 
У том случају примењује се тактика принудног уједначавања: 

• формулисањем увек истинитих реченица, тзв. објективне истине; 
• прихватањем утврђеног погледа на свет; 
• избегавањем шкакљивих тема - наглашавају се чињенице, а не ставови; 
• прихватањем образаца понашања, одевања и наметањем обавезе да се поштују; 
• наметањем начина читања лектире; 
• испуњавањем слободног времена; 
• контролисањем и праћењем. 

 
Закључак бр. 3 

Школа је тоталитарна институција, а не демократска. Као таква, није у стању да припрема за 
живот у демократији. У стварности, ученик: 

• престаје да говори, пошто га не слушају; 
• преживљава више него што се то педагозима чини - пада у стање депресије, 

потиштености; 
• воли да се изражава изгледом; 
• кад замор материјала достигне критичну тачку, најчешће почиње да тражи једноставна 

решења; 
• не воли рутину; 
• не оптерећује се датумима и бројевима; 
• очекује оцене у распону од 1 до 6; 
• трајно памти само оно што га заиста занима; 
• према неким професорима гаји симпатију, према некима - не; 
• учи искуством и упоређивањем; 
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• не успева да нађе своје место у свету; 
• има лична интересовања која често нису у сагласности са смерницама школе. 

 
Закључак бр. 4 
Обичан ученик има многе сличности с романтичним јунаком, уна-пред осуденим на 

неуспех. 
 
Резиме: 
Ограничавање слободе говора, одређивање образаца понашања, па и стандарда 

размишљања, који су прихваћени као обавезни у спровођењу дисциплине и остваривању 
програмских поставки школе, јесте вид мешања у живот ученика који га успешно спутава. Он 
тада одустаје од личних потреба и жеља, што доводи до великих депресија и проблема с 
идентитетом. Губе се вредности и особине потребне у зрелом добу које је школа дужна да 
развија. Дакле, потпуно је оправдано мишљење да школа, уместо да гради, код ученика често 
уништава оно чиме га је природа обдарила. 

Габи 
 

 
 
 

Давао сам заклетву више пута 
 

Моја прва заклетва као ученика средње школе 

Свечано се заклињцм да ћу: 

1. да чувам морална и грађанска начела достојна ученика Народне Републике Пољске; 
2. систематски и вредно да стичем знање ради одговарајуће припреме за студије као и 

активно учешће у изградњи социјализма; 
2. строго да поштујем школске прописе као и одлуке највиших органа; 
3. да исказујем дужно поштовање према школским властима и да се пристојно 

понашам према професорима и свима запосленима у школи; 
4. у свом понашању да избегавам све што би могло да наруши углед школе и 

достојанство ученика; 
5. да се придржавам начела заједничког живота; 
6. да чувам школску имовину и да спречавам неодговоран однос према њој. 

 
 

Моја друга заклетва као студента универзитета 

Свестан обавеза грађанина Народне Републике Пољске свечано се заклињем да ћу: 
Моја трећа заклетва као професора 

1. истрајно да стичем знање и вештине, припремајући се за рад на добробит 
социјалистичке отаџбине; 

2. да се бринем о достојанству студента и угледу школе; 
2. да поштујем школско особље и да се придржавам начела колегијалности; 
3. да поштујем прописе који су обавезни у школи. 
 

Моја  трећа заклетва као професора 
 

Заклињем се да ћу: 

1. савесно да вршим своју дужност професора - васпитача и заштитника омладине; 
2. свим силама да тежим развоју индивидуалности ученика као и сопствене; 
3. да учим и васпитавам млада поколења у духу љубави према отаџбини, поштовања 

Устава Републике Пољске, друштвене правде и слободе савести. 
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И шта онда? 
Ако упоредимо три горе наведене заклетве, уочљива је чињеница да сам највише 

обавеза преузимао на себе као ученик (седам), мање као студент (четири) и најмање 
као професор (три). Наравно, то је питање тумачења. У стварности, као професор, 
морам... Па да, свако има потребу да се мало потужи. То и мени не да мира. Због 
огромне жеље -да се пожалим, полажем своју четврту заклетву: 

 

Заклињем се: 

1. да од ученика не стварам исповеднике својих неуспеха; 
2. да омладину не оптерећујем фрустрацијом коју доживљавам због тога што сам 

професор; 
3. да не кривим ученике за то што не успевам да савесно извршавам обавезе 

професора. 
 

Три приватне обавезе додајем трима заклетвама које сам пред наставним већем дао 
директору. Треба да испуним укупно шест тачака. Да бих носио исти терет као и 
ученици недостаје ми још једна. Остављам је проницљивости мојих васпитаника. 
Сигурно ће нешто да ми натоваре на врат. Тада ћемо сви бити равноправни. 
Подједнако оптерећени улазимо у трку. Спремни? Старт! Трчимо по ловорике у трци 
пољског образовања. 
 
 
 
 
 

С учеником на ,,ти“ 
 

У неколико школа у Лоду ученици зову професоре по имену. У другим центрима, 
где није такав обичај, неки млади професори постају блиски с омладином. И сам сам 
имао жељу да тако урадим. Међутим, природа ми је то онемогућила обдаривши ме 
ћелавом главом. Онај ко је ћелав, тај или буди поштовање или изазива подсмех. 
Укратко говорећи, од самог почетка свог рада нисам био погодан да с тинејџерима 
будем на „ти". Ћелав сам и готово. Због тога носим браду. С ћелавим брадоњом у 
школи не може да се буде на ,,ти". 

Могу да кажем да ми природа олакшава посао. Радујем се што немам такав 
проблем као колеге из пријатељске школе, где се двадесет година млади ученици 
својим професорима обраћају речима: „Немој да ме нервираш, Јануш!", „Шта 
лупеташ". Мени би требало да се обраћају са „господине професоре". У таквој 
синтакси нема места никаквој вулгарности. Наравно, то не значи да су ученици увек 
са мном на ,,Ви". Пошто им ја тако често говорим „ти", они морају да одреагују на 
одмору или ван часова. Понекад ми се догађа да се надем у ситуацији када за ученике 
више нисам „господин професор". Тада ми обично помажу колеге. 

- Знаш, Дарек, какав сам СМС добила? - каже ми колегиница, мајка једног ученика 
наше школе. - Грешком сам узела синовљев телефон и читам: „Онај ку..ња још прави 
ред." 

- Откуд знаш да сам то ја - питам. 

- Заиста хоћеш да знаш? 
 

У школи је некада постојао зид слободе, али су га укинули. Многима се није допадало 

то што су нас ученици ту називали именом и надимком. Сад и не знам како ме зове 

нова генерација, а с епитететом ку..ња, тешко ми је да се сложим. Зид слободе 

одређивао је меру популарности неког професора. Знало се о коме и о чему се говори 

и који је предмет популаран. Сада, или треба све да наслућујеш или да се нагнеш над 
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клупу и с напором да одгонетнеш да је та и та ученица добра риба и томе слично. На-

равно, ту је још и тоалет, а у њему неколико уобичајених написа: „Кад се X... на 

вратима њише, бацај пикавац, хватај се пише" (мушки). Хи „Стоп! Не дирај! Чекам те 

у гардероби. Лепотан" (женски). 
Шта да се ради, таква је школа. То ме мало мучи. Одлазим у студентски клуб да се 

издувам. Али, приредба је затвореног типа. Страшно. Вратар гледа шта радим. Има 
жељу да ме одалами. Предосећа изванредну прилику, данас још никог није ударио, а 
ја га просто изазивам. Пробијам се ближе улазу и покушавам да угледам неког 
познатог. Нажалост, године чине своје, нико од мојих познаника више не студира. 
Одједном... опажам ученика-матуранта. Дозивам га. Вратар је ван себе од беса, трену-
так непажње и забаву ћу да завршим у хитној помоћи. 

Ученик прилази, мало је попио. Оглашавам се први: 
- Шта ти ту радиш? 
- А ти? 
Вратар се смешка. Један од организатора приредбе је на ,,ти" са ћелавим 

брадоњом, то јест са мном. Сад сам под заштитом клуба. Нико ми ништа не може. 
Забављам се до јутра с непознатим људима. Као у студентским данима. Сва срећа што 
је ученик одлучио да се са мном опходи као с другаром. У Лоду је то нормално: или 
си наш или добијаш по њушци - ту нема зезања. 

 
 
 

С професором на ,,ти" 
 

♦ ♦ ♦ 

Не бих желела да идем у школу у којој се ученици обраћају професору именом. Веома волим да 
кажем „господин професор", „господине професоре". На тај начин јасно се одређује место те особе у 
мојем животу. Није то нека обична госпођа или обичан господин, нека Јолка иии Анџеј, већ неко ко ме 
учи, неко ко за мене често постаје ауторитет. Не разумем због чега се обично сматра да то кад „профу" 
називаш професором ствара дистанцу. Најобичнија глупост. Нормално је да се људима који нас 
окружују обраћамо с посебним епитетима: мама, тата, баба, драги, матори, па и професоре. И све је 
јасно. 

Атрибут „господин професор" не смета приликом печења пишкота у кући професора, цртања 
прилично непристојних слика људског тела у соби која је уз кухињу, у исповедању после љубавног 
разочарања, у разговору о интимним стварима - мојим и професоровим, кад се загрлите после 
школског распуста, кад питате о идејама седмогодишњег сина, телефонирате укућанима тражећи 
савет. Не смета кад хвалите нову хаљину, кад одлазите у радњу ради куповине: црвених гаћица (ја) и 
црног грудњака (професорка). Не смета кад кажете да је грозно кад помислите на час/пројекат. Не 
смета ни у чему уколико обе стране желе добре односе. 

А уколико од вишка „професуре" почиње да сврби језик, можете увек да користите други израз, 
као што је реч „процесор". Па и кад „госпођа процесор" предаје хуманистички предмет. 

 

♦ ♦ ♦ 

У последње време открила сам да волим да устанем кад професор пролази ходником. Директор је 

нарочито осетљив по том питању - никоме не прашта. Неки се због тога веома нервирају, али за мене, 

то има неодољиву драж. Успоставља ред, хијерархију. Ја устајем и кажем директору: „Добар 

дан", а он одговара и додаје: „Како је, јеси ли напокон изашла на крај с торн математиком?" 

Неко може да каже да су то празне фразе. Али, зар од продавачица, келнера, агената 

осигуравајућих друштава, таксиста и многих других не очекујемо да се према нама односе са 

симпатијом, а да то нико не сматра извештаченошћу? Свако зна да треба да буде пристојан 

према шефу. Зашто би у школи важила друга начела. 

Јулија 
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Другар 
 

О ученицима се бринем најбоље што могу. Били смо већ заједно у позоришту. Дакле, 

имам представу шта може да се догоди. Моји васпитаници су ужасни. Уместо да гледају 

позоришни комад, тукли су навијаче противничког клуба. Не знам кад су то урадили. Све је 

изашло на видело тек онда када су из позоришта телефонирали због нанете штете. Тешко нам 

је да било шта докажемо, али није реч о томе. Ја сам полониста и стало ми је да ученици имају 

контакт с уметношћу. 

Тада сам гледао представу, сад сам одлучио да надгледам своје ученике. Одлазимо у 

биоскоп. Прилази ми стари познаник са студија, сада управник (можда и власник) биоскопа. 

Позива ме горе код себе, а ја дозвољавам да се навучем. Заборављам на ученике. Имамо 

толико успомена: девојке, девојке, девојке. На полонистици нас је било десетак-петнаестак 

мушкараца и преко стотину девојака. Рај. Становао сам у студентском дому за филологе. Исти 

однос. Рај. Сада посао. Унаоколо, такође, много девојака, али то није рај. Прави пакао. Живот 

ужасно тежак, али успомене дивне. Престајемо да разговарамо. Разумемо се без речи. 

Тишина? Не. Из биоскопске сале до нас допире ужасна галама. 

Нисмо успели ни да устанемо из фотеље, кад упада неки радник. Испоставило се да у сали 

владају Содома и Гомора. На тренутак је искључио тон, како то обично чини у таквим 

ситуацијама, али није помогло. Потпуно је искључио тон. Ни то није оставило неки утисак. 

Готово пола сата гледају неми филм и нико се због тога не узбуђује. Никога не занима 

пројекција, свако ради своје. Али, шта? 

Укључујемо светло. Пред нама је слика страве и ужаса. Као после битке. Унаоколо 

пуно конзерви, пластичних и стаклених боца, колача, чипса, папирића и осталог смећа. Мој 

другар је пренеражен, да свисне од туге. Кроз пола сата треба да уде нова група гледалаца, а 

то је немогуће. Биоскоп мора да се реновира. 

Нико чак и не виче - само да се скамениш од бола. Међутим, мени се то не дешава први пут. 

Припремљен сам. Знам шта треба да урадим у таквим ситуацијама. 

Пре неколико месеци пришао ми је дечак и рекао да ако у овој школи нешто желим да 

завршим, онда најпре с њим треба да разговарам. Мислио сам да је шала. Нису ме то учили на 

часовима методике. Тек сам почињао да радим и мислио сам да дечак од мене прави будалу. 

Увцрио сам се да није тако. Једном приликом неки ученик се помокрио на ходнику, мислећи 

да се налази у тоалету. Никоме га нисам пријавио. Теткици сам рекао да је то моја кривица, 

јер дечака нисам хтео да пустим у тоалет. Замолио сам је да држи језик за зубима. Штавише, 

то и није био мој ученик, а спасао сам га од циркуса - лажне бриге васпитача и педагога. Тек 

што сам завршио студије и отуда ме је веома нервирала рутина колега - сваљивање свих 

проблема на друге, одговарајуће органе и томе слично. 

За све то некако је сазнала једна особа, ученик који ми је дао онај предлог на почетку године. 

Пришао ми је и рекао да он не заборавља љубазне поступке. Мислио сам да му се нешто 

помешало у глави. Нагледао се Кума и других гангстерских филмова и заборавио је у каквом 

свету живи. Испоставило се да ја то нисам знао. Пошто је тражио прилику да се реваншира, да 

бих га се отарасио, рекао сам да не могу да изађем на крај с једним одељењем. На моје 

огромно изненађење, приметио сам да школске цвећке седе мирно и без гунђања испуњавају 

сва моја наређења. Тако је било све до краја школске године - тишина и мукотрпан рад. 

Дакле, стојим у биоскопу на рушевини пројекционе сале и добро знам шта треба да радим. 

Позивам једног јединог ученика на страну. Није потребно да му дуго објашњавам. Уступак за 

уступак - оно с одељењем било је бесплатно. Сада ће да ми се одужи за мокрење на ходнику. 

Испоставља се да дечак, којег сам раније спасао, издржава целу породицу. Незапослену мајку 

и млађу сестру. Два старија брата леже у затвору. И њима је потребна лова. Питам га како 
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долази до новца. Организује ли крађу аутомобила или из њих чупа радија? Схватам да 

постављам глупа питања. Тиме се више не бави, то је за клинце. 

Момак избацује из биоскопа све неспретњаковиће. До тог тренутка нико се није усудио да 

изађе. Преосталима одређује задатке. Мој другар не верује својим очима. Међутим, после 

двадесет минута сала блиста од чистоће. Само су два седишта оштећена неким оштрим 

предметом и ту не може ништа да се уради. 

Другар стиска руку ученика, а мени се диви на васпитним методама. У његовим очима сам 

добар професор - знам како се разговара с ученицима, а само сам ја знао да то није због 

разговора. Чудном случајношћу, без речи, без писања образовних подсетника и планова, 

споразумео сам се с младима.  

 

Неустрашиви укротитељ професора 
 

Био је отпоран на моје замерке. Често сам размишљао да ли ме ниподаштава. На крају 

сам се тога мануо. Па, не могу да окривљујем за омаловажавање сваког ко ме не слуша. 

Уосталом, дечак ме је, у извесном смислу, слушао веома пажљиво. Кад је у учионици била 

галама викао је: 

- Тишина, тупаџије! Разговарам с професором. Одељење је умирало од страха, а ја сам 

по енти пут покушавао да објасним да псовање није дозвољено, тим пре међу поштованим 

школским зидовима. Није помагало. Псовао је преда мном непрестано. Али, увек с добром 

намером. Никад због себе, приватно. Псовањем ми је помагао у испуњавању обавеза; једна 

или две псовке давале су одељењу додатну енергију за рад. Међутим, код мене су изазивале 

бес. Имао сам жељу да га нагрдим и био сам на корак да себи олакшам бујицом псовки. 

С њим су имали проблема и остали професори. Презирали су га и трудили се да ураде све да 

оде из школе. Узалуд. Био је упоран и задрт. Осим тога, није слушао шта му се говори. Није 

схватао да га овде нико неће. Ова школа није за такве какав је он. Али, био је ту. 

- Ваљда се зајебаваш, толико за један задатак? Захваљујући њему, дознао сам колико 

кошта белешка с мог часа, за колико се може купити писмени задатак, а колико треба дати за 

дужи писмени рад. До мене су одасвуд допирале његове одвратне речи: 

- Јеби га! За толико могу да купим гајбу пива. Неки продају упола јефтиније. 

Трудио се да буде близу мене. Не знам због чега, али нисам га подносио. Да није њега, 

не бих знао да се тргује задацима. Могао бих нормално да предајем и да после часова не 

размишљам о школи. Једном сам га упитао зашто прихвата куповину бележака. 

Па, они су то радили, зар не? Треба ли да их дају за вашке? А ко даје џабе? Зашто мене 

питате? Као без разлога? Ни ви нисте мајка Тереза. 

На крају, висе нисам могао да га смислим. Али, лепио се уз мене. Питао је да ли ми је нешто 

потребно. Он ће све да среди, само треба да кажем. Више није имао времена да присуствује 

ча-совима. Долазио је у школу кад су остали излазили и нешто ми објашњавао. Нисам имао 

времена, јер сам радио у више школа. Заиста је тако. Трчао сам у три школе, али никоме о 

томе нисам говорио. Само је он знао. И то ме је нервирало. Не волим кад неко зна моје тајне. 

Још ученик. И то такав. 

Пратио ме је у стопу и упорно остајао при томе да му потпишем да је био присутан на 

часовима. Нисам имао жељу да слушам његове приче, али није одустајао. Правио сам 

гримасе, али није одлазио. Пео сам се лифтом на четврти спрат, имао је времена да одговара 

до четвртог спрата. Возио сам се трамвајем три станице, имао је исто толико времена. Лоше 

сам се према њему опходио, а он ми је досађивао и псовао. Пре свега, псовао. Не, пре свега ми 

је досађивао. 

Онда су се појавиле озбиљније невоље. Професори су се организовали против њега. И 

ја сам добио понуду: да му ребнем кеца, те неће имати право на комисију. Три јединице и 
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скинућемо га с врата. Примамљив предлог. Заиста примамљив. Скинути с врата таквог типа. 

Сан. Само што нисам ставио тачку на ј. 

Онда се појавила његова мајка. Представила се и извинила што долази без најаве. 

Обавезно је желела да ми нешто каже. Сазнала је да ће њен син вероватно да оде из ове 

школе, па је дошла да ме види. 

Како то да ме види? 

- Знате, мој дечак ни о коме није рекао добру реч, а о вама, с времена на време, каже 

нешто лепо. 

- На пример, шта? 

- Па, да сте га пропитивали у лифту. То му се страшно допало. Морао је тако брзо да 

одговара, али се снашао. И да сте га једном пропитивали у маркету, у реду пред касом. Због 

тога вас веома цени, па сам дошла да видим како изгледате. 

- Стварно?  

- Знате, у нашој породици само он ради. Ја имам још два сина. Старији су. Имам и 

кћерку. Дванаест година. Ни она не ради, сувише је млада. Ускоро ће сигурно да почне. Само 

он ради. И мој муж лежи у затвору. Не знате? Син вам није рекао? Али, он није лош. Добро је 

то дете. Другачији је од остале моје деце. Поштује ме. 

Отишла је. И ја сам отишао из те школе. Више у њој не радим. Колеге су се шалиле са 

мном да сам то учинио због укротитеља професора. Нико с њим неће издржати дуже од једне 

године. Или ће му дати јединицу да понавља разред или ће сам променити посао. 

- Знаш, Дарек, колико се професора расуло због њега? Једноставно, напустили су 

професију. Попустили им нерви и одаламили га. Немој да кажеш да и сам ниси то пожелео. 

Уосталом, могао си. Ван школе ниси професор. Требало је да га пропустиш кроз шаке или 

шутнеш и био би миран. 

Не знам шта се догађа с укротитељем професора. Како сам израчунао, сад би требало 

да има двадесет шест година. Према томе, више не мора да га слуша ниједан професор. Видео 

сам га само једанпут. Пре три године. Пружио ми је руку и изашао из трамваја. Нисам га 

познао. Мислио сам да неко тражи кавгу, како се то већ догада у Лоду. Тек кад сам се прибрао 

схватио сам да је то био он.  

 

 ♦ ♦ ♦ 
 „Сунашце сија, у школу иде приглупа дечурлија. Старије госпође седе у трамвају, другима да 

седну никако не дају..." Опет сам заборавила да ми је мама рекла да у новој школској години будем 

пристојна и, за почетак, да почнем да се осмехујем људима. Како сам помислила, тако сам и урадила. 

Међутим, да ли сам могла да очекујем да ће прва особа којој сам се осмехнула да буде Јеховин сведок? 

Па, требало би да знам да се нормални људи не осмехују. На срећу, тај драги старији господин трчао је 

спорије од мене, те сам успела да му побцгнем. Мада, морам да признам, скоро да ме је стигао. Упорни 

гад. Уф! Како је добро бити поново у школи. Нисам се надала да ћу то икада да изговорим. Ваљда 

човек стари. О, опет сам закаснила на час тог дебила. То је права сељачина. Кад обради човека, милина 

да га слушаш. Зуби шкргућу, срце клокоће, али човек се учи животу. Не мешај се, спреман је да убије. 

Нек сам лупета, тај усрани паметњаковић. Идем по креду, можда ћу да му будем од користи. Осим 

тога, померићу задњицу, већ ми се залепила за столицу. О, теткица – не да креду, ваљда зајебава 

професора да би ме опет послао. Добро, идем, запалићу цигарету. И пушим неку крџу, јер овде нико 

нема ништа боље... Ух, јеби га, ево дише, сад ће да ми да по зубима и да ме дави у свом кабинету. 

Уосталом, какав је то директор ако ме добро не притегне... није то као у мојој некадашњој школи. Али, 

и ова није најгора. Знам да ћу да одрастем и да више нећу да се кесерим као глупача. Можда ће мама 

још да ми каже и да људима гурам у руке верске брошуре. Мало сутра. Ништа од тога, ма какав осмех. 

Блентава 
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Неустрашиви укротитељи ученика 
 

На фронту 
Почело је, професор је први опалио, али је промашио, јер сам баш знао одговор на то питање. 

Други хитац - лакша повреда, трећи... и сваки пут је било све горе. Зној ме је пробијао, ноге ме нису 

држале. Молио сам се да ме поштеди, али та преклињања нису услишена. Знао је моје слабо место, где 

треба да удари. Последњи хитац, пулс ми је растао из минута у минут. „Готов сам", уздахнуо сам. Пре 

него што ће коначно нечим да ме закопа, професор је дуго размишљао. Гледао је неке белешке, нешто 

говоно, али нисам слушао, јер сам био сувише узбуђен. „Данас ја, сутра ти", помислио сам. 

Лукаш 

Пажња! Иде поручник! 
Просто те нешто мами да запеваш: „У коњицу сам желео да ступим". „Школа није војска", 

кажу ученици. За вероватно најпознатијег професора, међутим, могу да кажу једно: безосећајан, 

антипатичан, строг, хладан. Најгоре је ипак то што је он истовремено у суштини изванредан професор 

и према њему не можеш јасно да се одредиш. Сваки час му је био унапред припремљен, могло би се 

ред уџбенички. На предавању влада подсвесни страх који се испољава мешањем или заборављањем 

основних појмова, закона и слично. Најзабавније је то што понекад и професор није могао да се сети 

неке очигледне ствари. Штета што за то не може да му се упише оцена у дневник. 

Паулина 

*** 

На саму помисао како ме је професор понизио. подилазе ме жмарци. Дакле, имала сам прилику 

да на крају полугодишта одговарам за бољу оцену из биологије. И, часна реч, „екстра" сам знала 

градиво из претходног полугођа. 

Дошао је тренутак истине. Изашла сам насред учионице испред профе-сорке и она ми је 

поставила питање (никада га нећу заборавити): 

- Објасни нам процес фотосмтезе. 

Веома обрадована тако обичним питањем, енергично сам почела да објашњавам. Онда сам 

добила „додатно питање": 

- Која је формула глукозе? 

- Хмм.!. Требало би да je C6H6O... CI206HI2...- почела сам да замуцкујем. 

- Шта? Не знаш основну формулу? Хоћеш да поправиш оцену? За то треба да ти одредим 

дозвољени максимум! Како то уопште замишљаш? Мислиш да ћу само због твојих стално искежених 

зуба да ти дам четворку? Преварила си се, драга! Ко ти предаје хемију? О таквим грешкама морам да 

обавестим професорку. Какве оцене имаш из осталих предмета? Каква ћеш бити жена и мајка? 

Погледајте, момо - тобоже обична девојка, а, оно, празна глава. Не бих вам пожелела такву жену. А ти, 

не гледај ме тим великим стакленим очима, већ седи и приони на посао! 

Села сам у клупу, позајмила на килограме марамица и покушала да се у њих сакријем. 

Мислила сам да ћу да убијем сваког ко ми каже или на цедуљи напише: ,,Не секирај се, биће добро". 

Све очи биле су упрте у мене. Осећала сам се као губави прегажени пас, бачен на сцену Лођске 

галерије, како би сви могли да га погледају. 

Тек кад сам се вратила кући и проанализирала целу ситуацију, постала сам свесна свега: 

„Боже! какав блам. Чекај, чекај, какве везе има формула глукозе са материнским инстнктом? Како због 

тога може да дисквалификује ученика? Могла је одмах да ми каже да немам шансе да поправим оцену. 

Могла је, једноставно, да ми да кеца и не би било проблема." 

Аркадија 

 

♦ ♦ ♦ 

Готово пре сваког часа осећа се страх. „Шта ако прозове баш мене?", сви ученици оптерећени 

су томн стално присутном мишљу. Уколико се покаже да је професор прави „жилет", лаки страх 

прелази у панику. Ученик се обично плаши понижења, јер на видело излази његово незнање, а и страх 

да не разочара професора. 

Даћу пример: моја другарица Ања, само зато што није хтела да покаже никакву слабост пред 

професором, дошла је у школу на писмени задатак, иако је само два дана пре тога имала повишену 

температуру и лежала у кревету. Какво је било моје запрепашћење кад сам љубазно била замољена да 
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изађем напоље, где ме је (како се касније испоставило) чекала пријатељица, бела као креч, држећи у 

руци посуду - ето тако, за сваки случај. Ања је тако жарко желела да напише тај писмени задатак, те 

није ни рекла професору како се ужасно осећа. Завршило се тако што је на половини часа девојци 

позлило, па је, буквално, морала да истрчи у тоалет. Ања је мислила да ће у очима професора да 

постане јунакиња, али то се није догодило: „Па, како си могла да урадиш тако нешто на мојем часу? 

Зашто си уопште долазила у школу? Видиш шта се од тога направило..." Као награду, добила сам 

веома одговоран задатак: да пријатељицу безбедно одведем кући. 

Чини ми се да овај догађај нечему може да нас научи. Међутим, није тако. Није довољно то 

што Ања код поменутог професора и даље не може да пропусти ниједан писмени задатак, већ и сви 

остали ученици - било да имају ангину или салмонелу - упорно иду на часове из тог предмета. 

Само, штета је што професор није ни свестан какав притисак врши на своје ученике. 

Ческа 
 

 

Чиста лаж 
 

У петак су ме две веома драге ученице позвале у школску дискотеку. Додуше, могао 

сам да одбијем, јер не позива се тек тако данас за сутра. Али, шта да се ради. Млади су, још не 

знају основе savoir-vivre. Осим тога, изабрали су баш мене. Млад сам, волим дискотекц, 

свеједно ми је, субота је. Пристајем, доћи ћу драге воље. 

Суботње поподне ране јесени, слободни људи иду у позориште, ресторане, клубове, 

биоскоп, а ја сам прави срећковић, идем у школску дискотеку. Тамо сам схватио да су ми за 

друштво изабрали моју старију колегиницу. То значи да смо само ми пристали: ја, јер не умем 

да одбијам, и колегиница, јер њу свако воли да одбија и зна колико то боли. Не мари што сам 

дозволио да се у то увалим, научићу како се води школска приредба, а осим тога, то ће да ми 

користи у професионалном развоју и унапређењу у пуноправног професора. 

Дискотеку је отворила професорка: 

- Сви желимо да се добро забављамо. Ја и господин Дарек посвећујемо вам своје 

слободно време да не бисте морали да идете на сумњива места, где се дешавају бог би га знао 

какве ствари. Овде сви могу да се осећају безбедно. Од вас зависи колико ће дуго да свира 

музика. За културну младеж професори умеју да се жртвују. Захвалимо господину Дареку што 

је био љубазан да преузме бригу о вама (добио сам велики аплауз). Водите рачуна да није 

дозвољено... 

И сви смо имали понављање из школског правилника о понашању ван часова, 

последњег дела педагошког савета. 

Свирала је музика, а ми, професори, седели смо, пили чај и пазили да не уђе неко ко 

није наш ученик, матурант или директор школе. То значи да директор није био присутан, али 

је сваког тренутка могао да бане и провери да ли поступамо у складу са горенаведеним 

правилником. Колегиница је неколико пута одлазила у салу и прекидала забаву да би 

објаснила да музику тако гласно могу да пуштају у својој кући, а да је ово школа где се мора 

поштовати правило о децибелима. Млади су били зачудујуће послушни. Сви су знали да тој 

особи не треба да се супротстављају. 

После два сата сјајне забаве, за време које су ученици играли, а ја разговором забављао 

искусног педагога, изненада сам био затечен предлогом: 

- Урадимо нешто, иначе ћемо у овој школи да полудимо. Шта је, зар немате породицу, 

те овде седите? 

Објаснио сам да ништа не смета, обећао сам да ћу да припазим на младе, па могу да 

поседим читаво вече. Предложио сам и да останем сам, изаћи ћу некако на крај. 

- Прописи то забрањују. Нешто ћу већ да смислим да тако млад човек као ви не стари 

на дужности. 
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Ништа нису помогла моја уверавања да сам радник на располагању (уосталом, она је 

директорова пријатељица). Старија госпођа зграбила ме је за руку, гурнула у салу, наредила 

да се укључи светло, искључи разглас и стане мирно. И, пренераженој омладини, почела је да 

објашњава: 

- Ја и господин траћимо своје време, а ви нам правите такве смицалице. Пушите 

цигарете кад сам ја дежурна! То ми се није десило већ пет година. Тројка, а можда и више 

њих, која је пушила на трећем спрату, у року од пет минута мора да дође за наш сто, иначе 

завршавамо забаву. 

Не верујући својим ушима, немо сам стајао. Приметила је пушаче на трећем спрату, а 

седела је и са мном разговарала у партеру. То ти је жена. Међутим, моје изненађење било је 

још веће кад су после пет минута дошла три дечака, ни крива ни дужна, и признала да су њих 

тројица пушили само једну цигарету. 

- Какви су ови млади, с њима се не може издржати - рекла је. - Мисле да се овде могу 

забављати до ноћи. Неће то дочекати! 

Припремио сам још један чај и испричао, неколико анегдота о ученицима. Узалуд. 

Покушао сам да поразговарам о унуцима. Није имала унуке. „Сетила сам се", узвикнула је и 

појурила у салу. Ситуација се поновила. Био сам приморан да забаву прекинем и да слушам 

бесмислене оптужбе. 

- Овог пута сте прекардашили! Крађа у нашој школи? Хоћете да правите будалу од 

мене? Да украдете јакну матуранту? Морала сам о свом трошку да отпремим јадника кући, јер 

како је могао да иде по таквом ветру. Шта ће о нама помислити кад каже да у овој школи има 

лопова? Упозоравам вас! Јакна мора одмах да се пронађе. Нема музике док се преда мном не 

нађу јакна и лопов. Наравно, нису се појавили ни јакна ни лопов. Требало би да се украде нека 

јакна специјално за потребе школског правилника о понашању. 

- Ето, видите, са мном нећете да пропаднете. Стара Луцина увек нешто смисли. Него, 

предимо на „ти", шта ми ту персирамо. Ја сам Луцина. Иди, Дарек, забављај се са женом, 

субота је. Нећеш ваљда, као будала, да седиш на послу. Није ово хипермаркет. Нећеш да 

диринчиш до ноћи. Овде се радник цени. Иди, забављај се, ја ћу да затворим школу. 

Нисам имао жељу да се забављам. Ишао сам улицама Лода, посматрао веселу пијану 

младеж у мрачним улицама нашег града. Прави сам лажов. Усред ноћне тишине јурим своје 

ученике да им кажем истину. Али, већ је прекасно. Отишли су у клубове. Тамо их сигурно 

нико неће оптужити за нешто што није у реду. У клубовима у Лоду све се стварно дешава: 

стварно се пуши, пије алкохол и краде, стварно се догађају и друге ствари. Све је истинито, па 

и моја лаж.  

 

Трачеви о школској екскурзији 
 

Био сам на школској екскурзији у Немачкој. Данас смо се вратили у Пољску. Има о 

чему да се прича. Нажалост, све чешће слушам да говоре о нама. 

1. Наводно, професор је рекао ученицима да јајима гађају дом у коме смо одсели. 

Није баш тако. Пред пут остало је још тридесет јаја. Нисам знао шта с њима да урадим. 

Ученици су питали да ли могу да им дам та јаја. Дао сам. Данас ми нико не верује не само да 

нисам рекао да их бацају већ нисам имао појма ни шта се с тим јајима догодило. Дајем реч да 

следећи пут нећу да остављам јаја ни на тренутак и да никоме ништа нећу да дам. 

2. Прича се да је професор пио заједно с ученицима. Није баш тако. Имам обичај да 

ујутру једем мед, пијем млеко или јогурт. Ученици су специјално за мене донели бокал млека 

у коме је био малибу. Нисам знао да пијем алкохол. Сви су се забављали. И ја сам се смејао. 
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Неко време. Данас се правдам да нисам опијао омладину. Нико ми не верује. Дајем реч да на 

екскурзији нећу да пијем ништа што ми донесу ученици. 

3. Кажу да је професор дозволио да дечаци спавају заједно с девојкама. Није баш тако. 

Нисам проверавао једну собу, јер ми се чинило да у њој већ сви спавају. Нисам хтео да 

сметам. Данас ми нико не верује да нисам ни дозвољавао, а ни подстицао. Дајем реч да ћу на 

свакој следећој екскурзији да будем строг професор и да сумњам да сви имају најгоре намере. 

Мало сам се смирио. С екскурзије се вратила друга група и у школи су почели да 

причају трачеве о другим професорима. Имам мало мира, могу да се замислим над својим 

поступком. На екскурзији сам много тога научио. Вреди путовати са старијим колегиницама, 

знају како треба да поступају с младима. Наводим неколико поучних ситуација. 

Прва сцена. Нико неће да иде на спавање. Најнемирнији су дечаци. Разредни старешина, 

господа преко педесете, с гелом и пешкиром у руци, прилази групи и, гробним гласом, 

ауторитативно констатује: „Данас ја купам дечаке!" Ученици знају да се професорка никад не 

шали. Сви у паници беже, нико неће да га купа професорка. 

Друга сцена. Ручамо. Недостају возачи. Кажем најближој ученици да оде да их позове. 

Одговара: „Зашто баш ја?" Не знам шта да кажем. Реагује моја старија колегиница. Прекида 

ручак и каже: „Пажња! Остављамо тањире! Идемо по возаче! А ти, принцезо, остани и ручај 

сама." Девојка моли: „Господо професорко, молим вас, дозволите ми да идем по возаче. 

Извињавам се, нисам желела да..." 

Трећа сцена. С врећама за спавање дечаци долазе у кућицу где су професори и моле нас 

да им дозволимо да ту ноћ проведу заједно с девојкама. Професорка даје сагласност. Хвали 

одважност и животну предузимљивост младих мушкараца. Затим узима слушалицу и бира 

број телефона родитеља једног ученика, говорећи да чисто форме ради жели да упита за 

мишљење оца или мајку. Ученици је преклињу да то не ради, а телефон већ звони. Сви беже. 

Професорка спушта слушалицу. 

Четврта сцена. Седимо у аутобусу. На путу смо за Лод, близу града. Професорка узима 

микрофон и захваљује свима редом. Почиње од другог професора, то јест од мене. Добијам 

аплауз што сам своје слободно време посветио младима. Снажно аплаудирамо возачима који 

су нас толико дана срећно возили. Затим, професорка хвали одељење што се током свих ових 

седам дана тако културно понашало. Наводи многе ученике по имену и захваљује. Сведок сам 

дивног растанка. 

Кад је настала тишина, колегиница ми се обраћа шапатом. „Ако ти се нешто није 

допало, кажи ми одмах. Запамти, кад стигнемо, ћути као заливен. Ако се некоме пожалиш, 

направиће од комарца магарца и само ћемо да имамо проблеме. Упамти, ако на екскурзији 

имаш неки проблем, мораш сам да га решиш, јер у школи нико неће да ти помогне. Рачунамо 

само једно на друго: ти на мене, ја на тебе."  

Примио сам то к знању. Причао сам свима да је на екскурзији било супер. А супер је 

онда када успеш да све проблеме решис пре повратка у школу. Само, за трачеве нема лека. 

Ипак, то су само трачеви. 

 

 

Још трачева 
 

Једна од школских екскурзија. Ваљда је три сата. Као и обично у таквим ситуацијама, у то 

време седимо мирно у собама. Довршавамо остатке пића и, бринући се о такмичарима који су се 

раније довукли до циља, склањамо их из сопствених бљувотина. Све хигијенски. 

Одједном, неко хистерично почиње да удара у, за сваки случај, закључана врата. Откључавам. 

Ослањајући се о зид, тетурајући се, у собу упада изгледа мало нацврцкана професорка. 

- Хик... хик... шта се... овде... догада... како... се... ви... пон... понашате... хик... коликоје... то... 

уопште... сати...? 



 
15 

- Три и петнаест - одговарам компетентно. 

- Но... ззбззз... да...(кашаљ) завршавамо... ову представу... сад ћу... све... да вас... позатварам... 

Професорка окреће кваку улазних врата и креће лаганим, несигурним кораком. 

- Ста се... дешава... хик...? 

- Господо професорко, врата су тамо - предусретљиво показујем руком. 

Жена енергично хвата кваку и необично присебно се с њоме носи. 

- Шта је... ко је... то... хик... позатварао...? 

Притрчавам акробатски и откључавам. За сваки случај, притискам кваку. 

- Е па, имате... среће... 

Професорка се још на тренутак опире о врата. 

- Па,.. добро... колико је... хик... сати? 

Храфон  

 

Изненадна посета 
 

Ученик се увек боји. Идући у школу, свакодневно сам понављао ту мудру реченицу. 

Међутим, нисам размишљао о томе кад се професор боји. Само до одређеног тренутка. Једног 

дана, озарена директорка ме је обавестила да ће сутрадан на час да доде инспектор. 

Пренеражено лице младог професора сусрело се с дубоким осмехом искусног профе. Због 

чега инспектор? Све су ми рекли нови пријатељи. Родитељи ученика једног одељења 

пожалили су се управи школе да лоше подучавам њихову децу. Имају слабе резултате, јер 

говонм неразумљивим језиком, не поштујем програм, не обазирем се на тежак рад младих. 

Такве замерке имају натприродну моћ да покваре добро расположење. Већ две или три 

недеље размишљао сам да организујем ванредни родитељски састанак. Чинило ми се да 

њихова деца мало знају а, осим тога, љута су на мене због лоших оцена. Прихватио сам то 

одељење после једног професора, сада трговца уџбеницима, који је примењивао 

мицкјевичевску методу вођења часова: „Даље од мојих очију." Бавећи се својим стварима, 

ученици нису сметали, а, у замену за то, добијали су добре оцене. Треба, ваљда, осећати и 

веровати, а не учити. Како нисам лебдео у облацима, почео сам да имам проблеме. 

Тога дана колеге ме нису остављале ни за тренутак. Пушачи су ме звали у своју 

„пушионицу" и пунили ми главу најмудријим саветима који могу да ми помогну да преживим 

сваку инспекцију. Прво, исте ствари у различитим ситуацијама нису исте. Будући да - као и 

сваки професор у овој школи - знам више него сви ученици заједно и стално их на то 

подсећам, за време посете треба тако да поступам да се ти балавци покажу у најбољем светлу. 

Друго, час коме присуствује инспектор је као бајка. Ја сам професор-владар, показујем 

принцези-инспекторки прелепи апартман-салу за предавање, проводим је по дивним кулама 

одликаша. Али, једну просторију никако не сме да погледа: забрањује се отварање врата која 

воде до тиквана. 

Ни колеге полонисти нису остали равнодушни према мојим невољама. Изнели су 

филолошки приступ проблему. Пољски је матерњи језик свега двадесет процената ученика. 

Остали се служе сопственим језицима који су инспектору неразумљиви. Пољски ћу говорити 

ја - професор, и највише петоро ученика. Између осталих, у школи разликујемо неколико 

група језика: 

- хип-хоп - њиме говоре они који носе одећу старије браће и сестара; 

- дизелашки - заснован на пијачном начину говора; 

- неодређен - у њему се основни елементи језика меду собом мало разликују. 

С обзиром на фонетску вредност наведених језика, не смем да дозволим да на том часу 

одговара неко ко њиме говори. Можда ћу у далекој будућности, како су ми сугерисале колеге, 

даровитије ученике да научим да се служе, њима страним, пољским језиком. Међутим, сутра, 
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пред инспектором, треба да дозволим да одговарају само они ученици који су свој говор 

довољно добро уклопили у пољски језик. 

Бојао сам се. Пошто нисам имао времена да час припремам хиљаду и једну ноћ, већ 

само једно вече, решио сам да дам праву слику: истину о ученицима које учим. Нек буде шта 

буде. Међутим, ујутро је директорка рекла да треба да се потрудим и да ће ме она охрабрити 

за време инспекције, надгледајући мене и инспектора (испоставило се да је инспектор 

четрдесетогодишња жена; чврсто сам јој стегао руку, али није ми узвратила на моју 

срдачност). 

Био сам неприпремљен. Нисам одредио добре ученике да одговарају и нисам се 

договорио шта треба да говоре, нисам се договорио с одељењем, како се то обично ради у 

таквој ситуацији, кад на моје питање треба да подигне руку увек једна трећина ученика, а ја 

питам само оне који мрдају прстима. Био сам очајан, јер у том одељењу нисам имао никога ко 

би могао да мрда прстима. То није било одељење за инспекцију. Ако су имали чиме да мрдају, 

то је у најбољем случају било прстом у ципели. Никоме нисам могао да верујем. Осећао сам 

да је са мном готово. Ја се нећу допасти, час се неће допасти, ученици се неће допасти. Зато 

сам истурио слабе ђаке. Нек буде шта буде. Одељење је запуштено, нека сада сви то виде. 

Мало се сећам часа. Знам, Марћин није знао падеже и није разумео шта га питам. Два 

следећа ученика нису навела генитив и инструментал и обавезно су хтели да мењају именицу 

по лицима. Ја вода, ти вода, он вода. Данијел је објашњавао да цигарете и вотка немају 

једнину - „увек треба частити". Магда је додала да су сви људи браћа и да Овсјак жели да има 

што више људи добре воље. Граматику скоро нико није разумео. Међусобно су се, међутим, 

добро разумели и ја сам почињао нешто да схватам. 

Час се завршио. Инспекторка ми је шапнула: „Колега, жао ми је што имате тако тупе 

ученике", а директорку је упитала да ли су сва одељења тако лоша. Отишле су у кабинет да о 

томе поразговарају. Излазећи из учионице, чуо сам како ученици говоре: „Ал се Брада (то је 

мој надимак) наљуштио кромпира". Као и цела школа, на инспекторку нисам оставио добар 

утисак, страшно сам изгубио у очима директорке, док су ме ученици оценили врло добро. 

Следећег дана сам с одељењем претресао посету. Разговарали смо о љуштењу кромпира. 

Објаснили су ми да још нико није љуштио кромпир у присуству директорке, а да не говоримо 

о госту. Кромпири, то су лоши ученици. Сваки професор на часовима пропитује лоше 

ученике, то јест љушти кромпир. То су омиљени ученици профана. Лако им је дати кеца, јер 

имају мало знања. Међутим, приликом инспекције свако се стиди кромпира, скрива их где 

може, да не смрде. Били су изненађени што од њих нисам направио будале, већ сам држао час 

као и обично. 

Нисам знао шта да кажем. Некако је тако испало. Насмешио сам се. Инспекција је била 

успешна. Нико више није морао да се боји било чега. Најзад сам успоставио контакт с 

одељењем које ми није било наклоњено. 

 

 

Гледано из клупе 
 

Школска срамота 

 
Понекад је професор потпуно беспомоћан. Кад улази у учионицу, нико га не примећује. Кад 

задаје вежбе, чак и ученици из првих клупа очигледно преписују решења из одговора који се налазе на 

крају уџбеника, уколико га уопште имају. Немоћ, или својеврсна беспомоћност, то је врло угодна 

позиција. Онда не треба примећивати да ученици који седе позади праве минибар (дешава се и да 

доносе фине чашице за један „цуг") или такве ситнице, као што је чињеница, да после неколико година 

„учења", практично ниједан ученик не зна основе предмета који је учио. 

Лако је тек тако једноставно рећи: „Та данашња омладина", или „Ја нисам за тај посао". Само, 

ако ниси, зашто га радиш? За бедну плату и ситно задовољство? Не ради ти се. Једноставно, не ради ти 

се. 
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Све у свему, такав систем готово је савршен. Обе стране не траже ништа једна од друге. Осим 

присутности. 

Ћутљива  

 

Како променити професора 
 

Изглeдало ми је да се нови, млади гневни пофесор прихватио посла са жаром. 

Изненада, од ученика сам чуо: 

- Желели бисмо да нам историју предаје неко други. Изненадили су ме, јер сам сматрао 

да у одељењу с тим предметом нико нема ни најмањи проблем. Зашто би требало да оде 

професор који даје саме петице? Захваљујући њему, избили смо на друго место у школи, мада 

смо се у погледу присуства на часовима налазили негде при дну. Моје одељење не похађа 

часове, а има саме петице. То је у супротности с мишљењем управе школе да су проблеми с 

учењем последица изостанака. А ипак, одељење жели да се растане од професора, у чему би, 

као разредни старешина, требало да им помогнем. 

- Не иде се одмах код генерала - објашњавам ученицима, јер бојим се да ће ствар да ми 

измакне контроли и да стигне у управу или, не дај боже, у одсек за образовање - сам ћу да се 

позабавм тиме, није нам потребан неко трећи. Објављујем да је проблем првог степена 

тајности. Ко се избрбља, макар и пред својом мајком, за казну ће у школу да ме довози својим 

аутомобилом. „Најчешћи узрок растанка је непостојање размене мишљења", таква баналност 

ми пада на памет. Казаћу је и скинућу бригу с врата за неколико наредних недеља. Ствар ћу 

да испитам тако детаљно, колико год је то могуће. Можда ћу да успем да поступак отегнем 

све до распуста и проблем ће да се реши сам од себе. Почећу од разговора о томе шта се 

дешава на часовима историје. Похваљујем све, јер се радујем што су проблем изнели мени, 

мада се љутим што им се уопште прохтело да промене професора. 

,,У чему је проблем?", то је тема за следећу недељу. Планирам да направим циркус од 

читаве те намере. Тако ћу савесно да претресам свако питање, све док не поједемо сопствени 

реп, поступак ће да нам се огади и сви ћемо да пожелимо једно: да оставимо на мини, макар и 

најгорег профу историје. Не намеравам да помогнем ученицима у остваривању растанка, јер 

имам своје разлоге. Њима је то први пут, док сам ја већ преживео много таквих искушења и 

добро знам да ако неко сазна за њихову нетрпељивост према професору, онда ће свака четврта 

особа имати неочекиване проблеме с другим предметима. Одељење ће из чистог мира да буде 

најгоре, ја ћу на наставничком већу да правдам глупост својих ученика, а они ће почети да 

трче с једног приватног часа на други. Немам намеру да будем лош разредни старешина. 

Шипак ће да буде, а не растанак од професора историје. Треба да га заволе, макар се ни у чему 

не слагали. У сваком случају, нико неће да сазна да уопште постоји неки проблем. 

Одлазим код професора историје и молим га да са мном организује образовну шетњу 

на тему Улице Пјотрковске. Објашњвам да планирам пројекат под називом „Улични 

голубови" у оквиру којег ћемо да снимамо сиромашне људе који стоје испред капија 

историјских кућа у Лоду. Ученици ће да се крећу помоћу мапе града. Свака група добиће 

задатак да обради свој сектор. Стога, треба припремити ученике да се служе планом Лода да 

не би сметали једни другима и да случајно не би снимили исте објекте као и њихове колеге. 

Такође, треба добро да се припреми час о историји репрезентативне градске улице. 

Објашњавам да, без професора, моји ученици неће извршити задатак како треба, да не 

говорим о томе да неће озбиљно да схвате оно што им каже разредни старешина, уколико 

пројекат својим ауторитетом не подржи млади професор историје кога они обожавају. 

Професор је прогутао удицу. Штавише, надам се да неће да поверује, ако нешто и дође 

до њега, да нешто против њега смишљају. Сигурно неће да отрчи и пожали се колегама да 

нападну из тешког наоружања и помогну му да тако сломи „слепиће". Ја ћу да му ласкам у 
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свакој прилици: како на састанцима родитељи о њему лепо говоре, како на мојим часовима 

пољског ученици кришом уче историју и сличне будалаштине. 

Заиграћу va banque. Уложићу сав свој ауторитет за добро одељења. Знам, кад би колеге 

дознале да водим неки процес против професора, изблатили би ме још горе од ученика. 

Професионална етика у школи је веома једноставна. Кад из одељења исплива жеља ученика 

да се растану од професора, сместа треба отићи код заинтересованог колеге и он ће с тим 

проблемом већ некако да изађе на крај. Једном сам баш тако урадио, али такву грешку више 

нећу да поновим. Једноставно, не могу да одбацим своје ученике и да кажем да се окану свега. 

Човек у својој десетој или петнаестој години има високо осећање за правду и отуда не разуме 

ситуацију кад некоме ко је беспомоћан, обично ништа не може да се уради. Највише може да 

се нашкоди себи. Као разредни старешина управо намеравам да их од тога заштитим. 

Направићу од себе идиота, јер не могу да дозволим да у зрело доба кроче обогаљени због тога 

што су желели правду. 

Дакле: ,,У чему је проблем?" Дајем кратак увод. ,,На целом свету стално долази до 

растанака. Све више ученика надгледа своје професоре. Како у америчким тако и у кинеским 

школама расте број незадовољне омладине. Због чега имате тешкоће с професором историје? 

Да ли су различити карактери у питању? Молим вас, не плашите се да кажете истину. 

Одлучно ћемо тражити наша права. Имамо много могућности, али морамо добро да се 

припремимо ако желимо да их искористмо." Затим сам замолио да свако одговори због чега 

сматра да су часови историје неуспешни. Ученици су били мало изненађени што говорим као 

надахнути проповедник. Па, добро. Нека обраћају пажњу на естетску страну проблема. Ја ћу 

целу ствар да естетизујем, рачунајући да ће негде да им промакне суштина, а, при томе, мало 

ће да науче реторику. Уосталом, четвртина одељења спрема се да упише право. Двоструко 

више за медицину. Вештина коришћења илузија потребна је у сваком од ових занимања. 

Матилда. Веома се нервира, пулс може да јој се измери с удаљености од једног метра. 

Кад одговара дрхти, гризе усне и подиже обрве; не бих се изненадио кад би затражила 

цигарету. Понекад помислим да бих се бојао да је одбијем. Можда треба да је частим 

цигаретом, па пукло куд пукло, можда час више не би подсећао на стари рами филм у којем 

људи дрхте од страха пред бомбама и покушавају да тај страх потисну снажним увлачењем 

дима у плућа. Наравно да на часовима не пушимо, али се страховито нервирамо. Ја - јер ми је 

страшно криво што Матилда дрхти, она - јер има утисак да је сви гледају право у очи. Хоће да 

одговара прва, јер јој је много стало до историје. Сви знају да машта о студијама које имају 

везу с тим предметом. 

- Тачно је речено да ако се у свету науке у школи није нашао професор-предводник, 

онда је то разлог за промену школе. Дешава се да је ученику потребно висе стрпљења 

професора. Затворен је у себе, не верује из многих разлога, који највише потичу из куће. У 

таквим случајевима професор често одустаје, сматрајући да дете није заинтересовано за 

његове добре намере. То је грешка. Треба да тежи циљу, да му помогне да се отвори према 

свету, да стекне сигурност у себе и, на крају крајева, да му пробуди жељу за учењем. Ја сам за 

то, о чему управо маштам, да постоји интелектуална и емоционална веза између обе стране. 

То је врло ретка појава, а, ако је и има, то је јединствен случај: један професор на целу 

педагошку грану. 

Матилда је признала да је на почетку школске године тако изгледао нови професор. 

Открила је пред њим многе снове о жељеном смеру студија. Сада схвата да ју је слушао реда 

ради, не показујући у стварности ни најмању заинтересованост за њене проблеме. Свима је 

давао петице, јер није марио ни за кога, није желео да му досађујемо било каквим 

поправљањем оцена, накнадним испитима и слично. Њу занима предмет који предаје 

професор историје и зато је постала његов непријатељ. Не даје мира професору, јер жели да 

зна више. Још мало и отићи ће на преглед код психолога, јер с њом сигурно нешто није у 

реду. Већ се боји да се јавља на часовима историје. А управо из тог предмета ће да полаже 

најважнији испит. Стварно треба да промени школу. 
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Не, само то не. Промена школе не долази у обзир. Изгубио сам већ три ученика. Сада, у 

време демографског пада, сваки ученик је злата вредан. Ако изгубим још једног, директор ће 

да ме прегази. Наравно, Матилда не зна ништа о кадровској политици у школи. Сигурно 

мисли да њој прети искључење за прекомерно супротстављање професорима. Искључење из 

школе је педагошки пораз. Постоје други начини да се изаде на крај с непослушним 

ученицима. Забележио сам три ствари које произлазе из Матилдиног монолога. Прво, не 

постоји спона између ње и професора. Друго, могуће је да не буде примљена на студије и, 

треће, размишља о промени школе. За мене, најважнији је овај други проблем. Ако се 

Матилда не упише на жељени смер студија, пашће нам рејтинг. Нисам мислио да још неко 

размишља о историји као предмету који ће да студира. Очигледно да још живим с 

интересовањима ученика мог претходног одељења. С размишљањем о промени школе лако ћу 

да изађем на кгај. Мало ћу да заплашим девојку и то ће је проћи. Међутим, жеља да се 

успостави спона с професором, то је болест незрелог доба. Како да изађем на крај с тим 

проблемом? 

Марћин је непоправљиви индивидуалиста. Не подноси кад се на његово излагање 

осврнем речима: „Да ли неко има другачије мишљење?" Тада се прави да гризе клупу од беса 

и виче да сумња да је ико разумео шта је желео да каже. Велико задовољство причињавају му 

говор, као и слушање онога како су остали разумели његово излагање. Нервозан је, али, ако 

поразговара на часу, смирује се, поносан што нам је опет помогао да схватимо нешто 

необично важно. Од колега често слушам да их омета у вођењу часа, јер дискутује. Имам 

утисак да се Марћин у седамнаестој години понаша као типичан професор. Кад слушам како 

критикује професора историје, тешко се уздржавам да се не насмејем: па, они су слични као 

две капи воде. Дакле, свој гризе свога. 

- Мој професор је страшно назадан, званичан и уопште није за живот. На његовом лицу 

никад се није појавио осмех. На часовима не може да се дише, мрда. Не види ништа ван свог 

предмета. И та његова стална прича кад разговарамо: „Имам право да проверим ваше знање из 

последње три лекције." Наравно, завршава се само на претњама. Следећа ствар - уместо да с 

градивом иде напред као вихор, неумољиво се вучемо. Ни са ким не волим да се упоређујем, 

али моја другарица из друге школе готово завршава градиво. На сваком часу понавља се исто 

питање: „Да ли сте имали неке проблеме с домаћим задатком?" Као и обично, нико се не 

јавља, а он цео час, с великим занимањем и жаром малог детета, распреда о домаћем задатку. 

Нема везе што цело одељење зева од досаде. Још се љути што се нико не јавља с коментарима 

(ко још да размишља за време летаргије?). 

„Гризење клупе" као начин реаговања, применила је једна ученица. Кад ју је неки 

професор изнервирао, на неколико минута излазила је са часа. По повратку у учиониции 

говорила је да се већ смирила јер је угризла клупу. Сви су замишљали како то изгледа. Неки 

ученици су на часовима на различите начине показивали како се гризе клупа. На крају, и мени 

се догодило да употребим тај начин, кад у учионици нисам успевао да обуздам галаму или 

једноставно кад с одељењем нисам могао да изађем на крај. После извесног времена, „гризење 

клупе" постало је знак упозорења и значило је исто што и ИМАМ ПРОБЛЕМ. 

Као једини спас од досаде сви су се прихватили разговора с клупским другом. Оне који 

ометају час смешта у прву клупу. Готово три четвртине одељења седи у првим клупама 

(професор заборавља кога је тамо сместио). Највећа је цепидлака коју познајем. Његове златне 

мисли: „Табла мора да буде зелена. Не седите на клупама. Скупљајте папириће. Не 

извршаваш дужности дежурног!" Хвата ме језа кад помислим да сутра имам његов час. 

Мислио сам да ћу још сазнати да професор историје из беса гризе клупу и да не 

пристаје да неко има другачије мишљење. За неколико година и Марћин ће престати да гризе 

клупу. Почеће да учи методику и схватиће да постоје другачије методе вођења часова. Али, 

сада ми досађује примедбама да га професор гњави. 
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Нећу моћи да издржим напетост. Забава почиње да ми измиче контроли. Осећам да 

претерује с оптужбама. Прилазим Марћину и претварам се - како он то обично чини - да 

гризем клупу: 

- Не свети се професору историје, јер он се никад теби није светио. 

Одељење не реагује. Боје се да Марћин не почне да гризе клупу и да се важан час не 

претвори у обично испољавање беса најважније особе у разреду. 

- У суштини - каже неко - професор није тако лош. Заиста се не свети, а то је већ 

велики плус. Штета је што се љути уместо да држи занимљив час. 

Затим, говори Јоана, љубитељка напуштених мачака, паса луталица и сваког несрећног 

живуљчета. Озбиљног израза лица, сваких неколико дана предлаже ми да се побринем за неку 

ружну животињку. Увек одбијам. Знам да сам због тога код ње изгубио сваки ауторирет. Не 

може да разуме због чега васпитач младих не жели да помаже најугроженијима. 

О свом професору говори тако као да описује мршаво псетанце из азила за животиње. 

- Следећи четвртак и следећи час с тим бедним човеком. Ушао је у учионицу и, као 

обично, нико га није приметио. Почео је час, али, цео његов тешки труд биће узалудан. 

Готово да никог не занима шта ће да каже. Једва да неколико ученика гледа у њега. Између 

осталих и ја. Али, не због тога што ме занима оно о чему говори, већ зато што ми га је жао. За 

годину дана директор ће сигурно да га избаци с посла због лоших метода учења. Штета... 

Уопште узев, веома ми га је жао. Сви смо од њега очекивали нешто друго. Требало је 

свакодневно да нас притиска с јаком страшћу у очима и да захтева немогуће ствари. Требало 

је до изнемоглости да учимо и дању и ноћу и да видимо свога бога. Мислила сам да у средњој 

школи нећу да успем. На срећу, професор ме је пријатно изненадио. Има разне бубице, али, 

захваљујући томе, изузетан је. Ваљда знамо да његове речи не треба да узимамо озбиљно, па и 

кад виче да наше знање у сваком тренутку може да се провери. Довољно је да му неко обрише 

таблу да буде зелена и професор је задовољан. 

Ученицима је претпоследња година похађања школе. Почињу да се обрачунавају с 

професорима: не припремају их добро за матуру и студије. Кренули су од професора историје, 

јер највећи број ученика из одељења жели да упише право. Мислим да ће им успети да 

промене професора историје. Желе да руше традицију школе. Не знају да професор никад не 

напушта своје место, радије ће на њему да умре. Професора историје може да отпусти само 

Бог. 

Изашао сам охрабрен са часа одељенске наставе. У року од неколико десетина минута 

успело ми је - и то захваљујући помоћи самих ученика - да у срца својих васпитаника посејем 

зрно несигурности. Да ли су добро учинили што су напали свог професора историје. Па шта 

што ништа не знају. Бар имају петице. Обрадован здравим расуђивањем младих, одлучио сам 

да ништа не предузимам. Сами ће да ме замоле да читаву ствар заборавим. Улазим у 

зборницу, узимам у руке Впрост и стајем као укопан. Уредник једног од најчитанијих 

недељника подстиче енергичан напад на професоре историје: „Ако је глумац већ морао да 

вади сабљу [Данијел Олбрицки у згради Друштва за неговање лепих уметности у Варшави - 

Д. Хентковски], онда је требало да је упери у професора историје те младе особе, јер он је 

одговоран за њено незнање."
 

Боже, нека средњошколка, сигурно моја Аска, саосећала је с глумцем који мора да је 

служио у Хитлеровој армији. И то ми је нека кривица! 

 

 

Како смо променили професора 
 

Сад осећам да се нисам понашала фер. А онда нисам тако мислила. Били смо само група 

преплашене деце која су се бојала часова енглеског језика. Сећам се својих знојавих дланова, дрхтавог 

гласа, грчева у стомаку. Четрдесет пет минута одужило се у бесконачност, са страхом смо следили 

сваки покрет професорке, сваку промену у гласу. Михала, који се лудирао, у случају потребе, била сам 
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спремна да убијем само да не би присилио професорку на неку реакцију. Осећала сам се кривом што 

не разумем тему предавања, иако ми нико није објаснио о чему је реч, одговорном за свађе професорке 

с осталим професорима, за њене животне неуспехе - за све. И није било ствари коју не бих урадила 

само да не виче, не плаче, не излази из учионице трескајући вратима. 

Одлучили смо да се бранимо. Нисмо имали намеру да заиста нападнемо професорку нити да 

тражимо њену кривицу. Једино смо желели да се ослободимо њеног утицаја. А изазвали смо пакао. 

Школа се поделила на тужиоце и браниоце професорке енглеског. Неки професори су нас 

охрабривали, док други нису пропуштали прилику да нам ставе до знања какви смо подлаци. Ученици 

су нас углавном подржавали, али једно одељење исте го-дине објавило нам је рат и стало у одбрану 

професорке. И тако, постали смо издајници. Јер, зашто иступамо против тако изванредног педагога, 

особе која је за њих анђео? Да ли смо сковали заверу да бисмо прикрили сопствену неукост, незнање? 

Осећали смо се опкољеним. Сећам се свог дволичног понашања: жалила сам се на нашу 

професорку енглеског, а на часу - можеш да је на рану привијеш - увек прва на помоћ. Тога се мало 

стидим. Али, као оправдање, могу да кажем да сам се трудила да схватим разлоге наше професорке, до 

краја сам покушавала да нађем доказ наше кривице, мада се не сећам ничег осим жутокљуног 

понашања, које сигумо није заслуживало награду, али ни прогањање. Међутим, професорка је задавала 

ниске ударце. Знала је да нареди Јуреку да, због неиспуњавања обавеза дежурног, пише тест из 

градива целе школске године. Упитала га је да ли више воли лакшу или тежу верзију. А кад је 

одговорио да му је свеједно, јер и тако неће добити позитивну оцену, хистерично се извикала, 

говорећи да не жели да му нанесе неправду, да би потом излетела из учионице плачући. Изашла сам за 

њом (можда не сама, али нисам сигурна) да се извиним за понашање Јурека (чудан обичај, зар не?). 

Лежала је на клупици у ходнику. Такав призор заиста оставља поражавајући утисак. 

Другом приликом, кад је за наш сукоб већ сазнао директор, у оквиру часа окупила нас је у сали 

и... просто не знам како то да назовем. Неколико дана пре тога, у анонимној анкети, изјашњавали смо 

се о њој. Рекла је да зна резултате те анкете и, наводно, из целог одељења подржало ју је само 

неколико ученика (чудим се да је и толико). Желела је да се те особе покажу! Затим сам дознала да јој 

директор није показао резултате анкете (sic!). 

Епилог ове приче је кратак, али веома важан. По завршетку школске године професорка је 

отишла из школе, упозонавши нас да би било боље да се никад не нађемо у ситуацији да од ње зависи 

наша судбина. А годину дана касније, после малог неспоразума који је у одељењу изазвао панику, 

наша нова професорка енглеског је рекла:"Не морате да се бојите. Али, знам шта осећате, јер сам и 

сама имала посла с професорком..." Добила је аплауз. 

Данас, кад бих о оном сукобу разговарала с професорком, извинила бих се што нисмо умели да 

се понашамо фино. Али, не бих могла да јој признам да је била у праву. И даље сматрам да није имала 

право да нас оптерећује свим својим проблемима. 

Сећам се још једног испада професорке. Спремали смо салу. Кшишек је влажном крпом почео 

да брише књиге. Чуо је нешто као „како такви балаво као он, чији родитељи млате паре, а неки морају 

да запињу из петних жила да би уопште преживели, безобзирно уништава књиге". А треба рећи да 

Кшишек не припада оним особама које не поштују туђу имовину. Управо супротно. Он је заиста желео 

да те књиге буду чисте. 

Јулија 
 

 

Ризик дискусије 
 

„Више волим да прдим, него с вама да разговарам." 

Гледао сам свог ученика и, несвесно, мислио сам да то није истина. Због чега би се 

свештеник тако обраћао ученицима? Лоше поступам јер слушам трачеве. Дозвољавам 

ученику да прича о мојем колеги с посла, а касније ћу се тога стидети. Безнадежан сам 

разредни старешина. Упетљао сам се у ситуацију из које тешко могу да се испетљам. Нећу 

више то да слушам. 

„Јеби га, свештеник је прекардашио." Читам још једанпут и проверавам ко се тако ружно 

изражава. Ваљда је посреди неки неспоразум. Куба је најпре испричао много сплетака о свом 

катехети, а сад га је и писмено увредио. Свештеник је категоричан. Објашњава ми да му се 
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тако нешто први пут десило и то баш у мом одељењу. Рекао је ученицима да опишу како су на 

њих утицале духовне вежбе и добио је гомилу глупости. Само од једног ученика. Остали су 

нормални, поштују веронауку и другог човека. 

Сад имам проблем. Нисам хтео да реагујем на оптужбу ученика, сад морам да 

одреагујем на оптужбу професора. 

- Нема попуштања - каже катехета - нећемо да прекршимо основна начела. Немојте да 

пуните главу филозофијом васпитања без стреса. Не може се омаловажавати Црква!   

Свештеник зна шта хоће. Морам да казним виновника да би се часови веронауке 

вратили на свој ранији колосек. 

Шта да се ради? Куби нисам изашао у сусрет. Осетио се повређеним и покушао је сам 

да реши свој проблем. „За рад с ученицима потребни су надљуди - тај задатак је тако огроман 

и захтева  много мудрости и упућености." Амерички професори сјајно подучавају? Али, не 

постоје амерички уџбеници о томе како изаћи на крај с колегом с посла ако је он 

проповедник. Нисам имао снаге да помогнем ученику у спору с катехетом. Сад истовремено 

морам да радим на две ствари: на односу свештеника према ученицима и на неваспитању 

Кубе. 

Листам разне педагошке приручнике: Конфликти у школи, Конфликти професора и 

ученика, Агресија и култура, Теорија и пракса - понуда дела је богата. Али, за мене безвредна. 

Свештеник у школи није типичан професор. Ученици од њега више захтевају, радо га 

критикују. Не знам ништа о свештенику, готово да се не виђа у школи. Избегава наставничка 

већа, не остаје после часова, нема времена, брине о сахранама и другим душебрижничким 

обавезама. 

Добро се сећам својих катехета. Подучавали су нас другачије од професора. Причали 

су нам о мисионарском раду у Намибији, позивали нас у парохијски дом, показивали 

необичне књиге. Никад нисам посетио кућу ниједног професора, док смо код свештеника 

често боравили. Часови веронауке одржавали су се по подне на разним местима, трајали су 

онолико времена колико смо то желели. Долазили су само они који су били заинтересовани. 

Ко је желео, могао је да изађе раније. Неки ученици увек су остајали дуже да би сазнали 

нешто посебно. У присуству свештеника нико није хулио. То нам није падало на памет. 

Једном је колегиница опсовала пред улазом у парохију, не знајући да свештеник има 

интерфон и да може све да чује. Дуго се стидела, иако је иначе псовала као кочијаш. 

Куба није био први ученик који се осећао превареним од свештеника-катехете. 

Претварао сам се да веронаука не прави проблеме, јер нисам желео да се мешам у туђе 

послове. Ко није могао да изађе на крај са свештеником, уписивао се на етику и скидао је 

проблем с врата. С Кубом је било горе, јер су му родитељи забранили да изабере етику. Иако 

он то није желео, приморали су га да похађа веронауку. Штета што сам, захваљујући тек тој 

ситуацији, сазнао да је веронаука, откад је уведена међу школске зидове, као и сваки други 

предмет, постала ствар одељенског старешине. 

Узимам Образовни план школе и читам: „Професор помаже развој ученика и није само 

извршилац". Не могу да казним Кубу за недолично понашање, јер му претходно нисам 

помогао да се избори с проблемом. До тог тренутка нисам дозвољавао да се говори о раду 

катехете. Сматрао сам да су то интриге и клевете, а сада ћу сам да замолим ученике за 

мишљење. Почећу од Кубине симпатије. Ивона је религиозна особа, стално се мува око 

свештеника, добра је полонисткиња. Недавно је учествовала на такмичењу из познавања 

Библије. Замолићу је да за Разредну хронику напише утиске с квалификација. На последњој је 

години школовања, убрзо ће да напусти школу и нека иза ње остане нешто трајно. 

 
Испуњава ме понос. У току две вечери прочитала сам сва дела светог Јована. Признајем, 

темпом који не погодује размишљању, али мој циљ није био проницање у тајне вере. Намеравала сам 

да се похвалим својим знањем из Библије, да најзад добијем шестицу из веронауке и (ко зна?) да се у 

другој фази можда сретнем са својом пријатељицом из друге школе. Осим тога, имам магловито 
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предосећање да ме свештеник Станислав, мој катехета, баш не симпатише, те желим да се покажем у 

најбољем светлу. 

У сали у којој ћемо да полажемо неописива је гужва. Добијање одређеног броја бодова 

гарантује одличну оцену, а то многи желе. Седимо збијени, тестови су већ подељени, старт, почело је. 

Брзо означавам одговоре, жагор се не стишава, још неколико питања, завршила сам. Трајало је краће 

него што сам мислила. 

Свештениеи су брзо завршили прегледање тестова. Испоставило се да сам постигла потпун успех. 

Заузела сам друго место у школи, еx аеqуо са двема министранткињама. [...]. То значи да ме чека 

додатно такмичење, јер у наредну фазу могу да проду само три ученика из једне школе. Мало се бојим 

тог суочавања - колају приче да се у допунском такмичењу тражи прецизно знање цитата - али, надам 

се да ћу некако да изађем на крај с тим изазовом. 

У међувремену, ствар се стишава. У четвртак и петак уопште се не говори о такмичењу, дакле, чекам. 

Забринута, у понедељак одлазим код свештеника Станислава да га питам када ће се одржати допунско 

такмичење. [...] 

- Нећемо да га организујемо - каже. 

- То значи да смо сви прошли даље? - радујем се. 

- Није баш тако... Одлучио сам да дам прилику дечацима. Ти и тако имаш много посла.... 

- Каквог посла? - размишљам. 

- ... заљубљена си... 

Још како знам шта свештеник има на уму. 

- ... а они се тако труде, можда ће да уду у само финале... Надам се да разумеш... 

Па, наравно. Разумем веома добро. Немам ни снаге ни жеље да то више слушам. Љубазно захваљујем 

(каква лицемерка!) и одлазим, не знајући још како да се поставим у тој ситуацији. Значи да, због тога 

што с Кубом не само што идем у исти разред већ се са њим и забављам, не могу да представљам 

одељење на так-мичењу из познавања Библије. То што не скривамо своја осећања, што их јавно 

показујемо, отписује ме као ученика. ,,ОНИ се тако труде", а ја се не трудим. Јер, док ОНИ помажу 

при служењу мисе, ја СИГУРНО тонем у разврат, падам на морално дно. [...] 

Пошто схватам који је био прави смисао катехетиних речи, застаје ми дах у грудима. Одједном, у 

школи у којој на парове који се грле сви гледају с благонаклоном толеранцијом, а поштење и 

ангажовање висе се цене од вештине уздржаног понашања, један од професора, који нас сматрају 

партнерима, оцењује ме за моје могуће прељубништво. Зашто? Да ли због бриге за моју наводно 

изгубљену душицу? Или због обичне НЕТОЛЕРАНЦИЈЕ? [...] 

 

Осећам да упадам у блато из којег нема излаза. Да ли сам у стању да помогнем 

ученицима? Не само Куби већ и Ивони? Обоје имају проблем са свештеником. Како је 

написао Куба, свештеник је заиста прекардашио. Бојкотовао је два ученика. Можда им је 

рекао, како је тврдио дечак, да више воли да прди него с њима да разговара. Нису слушали 

његове моралне поуке, те је с њима почео да се односи као према непослушним парохијанима. 

Занимљиво је да ли свештеник има педагошку припрему, да ли зна да је дужан да ,,са 

ученицима поразговара о садржају, форми и методи подучавања и васпитања" (Образовни 

план школе). А можда се школска правила не односе на веронауку? 

Ја сам професор пољског језика, тражим помоћ у књигама. Какве методе примењују 

свештеници на часовима веронауке? Да ли још уче према начелима Игнација Лојоле, који је 

тврдио да је ученик као трупло у рукама учитеља? Да ли се језуитски начини васпитања 

примењују у савременој световној школи? Немогуће, јер свештцници имају свог надзорника 

из методике. Али, и он је свештеник. Само тренутак, свештеника прима директор, он нешто 

мора да зна. Не, нећу тај терет да сваљујем на врат директора. Уосталом, он на катехету нема 

велики утицај. О свему одлучује бискуп, он је прави претпостављени, он даје и одузима 

овлашћења за вођење часова веронауке. Да ли треба да поразговарам с бискупом? Нећу да 

тужакам. Осим тога, бојим се бискупа. Никад нисам имао посла с таквим људима. То је 

Сизифов посао. Нашао сам се на полазној тачки и, при томе, са још већим теретом. Три особе 

носе осећање неправде. Свештеник, којег је увредио Куба, Куба којег је повредио свештеник, 
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и Ивона, којој је било тешко због понашања катехете. Њих троје су криви и њих троје траже 

правду. Не ,могу да изађем на крај с тим теретом. 

О часовима веронауке поразговараћу уопштено са председником одељења. Маћек је 

зрео млад човек. Спрема се за студије права и о животу у школи зна више од мене. Понекад је 

оштар у изражавању погледа, али увек говори оно што мисли. Идеалиста је, не води рачуна о 

последицама изговорених речи - горку истину каже право у лице. 

 
Школа је последње место где треба да се тражи правда [нажалост, Маћек је све знао пре него 

ја; зидови у школи имају уши, ученицима се ништа не говори, а сви знају све]. Па, ако професор и није 

гад, у њему дрема гад који понекад долази до изражаја. Свештеник није ни бољи ни гори од других 

професора. Школа постоји због тога да угњетава ученике. У школи се, „захваљујући" професорима, 

осећамо као да смо гори, као неко ко нема право гласа. Образовни план школе је фикција, нико га се не 

придржава. Ја и остали ученици из мог разреда напунили смо осамнаест година, а професори се с нама 

опходе као с бандом балаваца коју могу некажњено да вређају. Вулгарности Попе / надимак 

свештеника/ јесу успаванка за бебе у односу на ружне речи других професора. Постоје ситуације у 

којима понекад треба опсовати, али неки заиста претерују. Пре матуре сваком професору се чини да 

без чврсте руке и неколико псовки неће успети да нас натера да учимо. Добијамо грдњу за свашта. 

Професор је таква институција која увек сматра да је у праву. Ретко прихвата да неко може да мисли 

другачије. Смешно ми је то што је Куба тражио помоћ од вас. Као да је пао с крушке? Као да је тек 

дошао у школу. 

Једино што ме радује у свакодневном одласку у школу, то је сусрет с пријатељима. Веома 

често разговарамо о школи и професорима. Дешава се да некога оговарамо и да га оцрнимо. Мислим 

да је Куба погрешио што о својим проблемима није хтео да разговара с нама, већ је отишао код вас. 

Кад је реч о веронауци, у најмању руку је плус то што неко ко није заинтересован, не мора да похађа 

те часове. На осталим предметима, ако ти се нешто не допада, онда, довиђења, школо. [...] 

Господине професоре, понављам, Куба је чудак и не вреди се њиме бавити. Има два часа 

веронауке недељно и није могао да издржи. И свештеника оставите на миру. Ако желите, рећи ћу вам 

који су професори „излизане ципеле". Бољи су за прање пода него за образовање младог нараштаја. 

Сви сте имали дивне планове. И шта? Заједно смо већ четири године, а већина од вас заиста неће с 

нама да разговара, већ више воли да прди. И где је ту смисао? Свештеник нам је бар рекао шта стварно 

мисли о нама. 

 

 

0 веронауци 
 

 ♦ ♦ ♦ 
Једно је сигурно - сваки ученик има мишљење о месту веронауке у школи. Чињеница је да то 

мишљење може да се промени под утицајем свештеника или неке друге особе која држи часове 

веронауке. Тако је, на пример, моја другарица Ола сматрала себе атеисткињом. Међутим, кад је од 

других ученика из разреда сазнала да су часови које држи катехета веома занимљиви, одлучила је да 

присуствује једном од њих. Кад смо се среле, рекла ми је да је после тих предавања била потпуно 

изненађена речитошћу катехете и његовом отвореношћу за разговор о свакој предложеној теми. 

Такође је констатовала „да ју је тај час натерао да размишља о себи. Осим тога, катехета има 

изванредан смисао за хумор и непрестано нас је изненађивао 'питањима интелигенције "'. Упркос томе 

што је Ола и даље атеисткиња, почела је да посећује часове веронауке. 

Међутим, зар веронауци нема приступ свако ко осећа жељу да стиче знање о свакој теми? 

Само, остаје питање да ли је то знање пренето на прави начин,.. 

Ја сам се до сада срела само и искључиво с ужасно досадним часовима веронауке. Чини ми се 

да моје мишљење деле и остали ученици из одељења, јер поменути час код нас изгледа овако: сви 

срећниа који имају мобилни телефон баве се слањем СМС, игрицама или „цимањем" на мобилни кад 

једанпут звони. Ученици који немају мобилни причају вицеве, разговарају о дијети, предстојећој 

приредби или избору боје лала које намеравамо да дамо директору за рођендан. Сви остали, који не 

учествују у нашем разговору и не играју се телефоном, преписују домаћи задатак или уче и невешто се 

претварају да слушају свештеника. А он каже: „Слушајте, колико пута треба да вам поновим? Не 
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показујете нимало поштовања. Неозбиљни сте. Овог часа ћемо да се посвађамо..." итд. Све би било ОК 

да се та ситуација, као копирана, увек не понавља. И како да објасниш свештенику да проблем није у 

нама већ у њему, у начину како води час. Колико пута човек може да слуша једно те исто? На 

неколико првих часова веронауке, понеки срећник, „дирнут" свештениковим речима, бар се мало 

трудио и скривао мобилни испод клупе (што наравно не значи да је престао са игрицама, али, сада...). 

Усудићу се да кажем да ако свештеник већ три године води час на исти начин, онда значи да њему то 

одговара: воли да мало подвикне и то је све. Отуда, не чудим се својим колегама и колегиницама (међу 

њима сам и ја, као и они религиознији) који су се једноставно исписали са веронауке. Лако сам 

религиозна особа, сигурно бих учинила исто. Али, због присуства на тим часовима могу да поправим 

просек. Осим тога, немам намеру да касније идем на предбрачно образовање. 

Било би довољно да се унесе мало хумора, да се с нама поступа као с озбиљним људима, да се 

покрену неке занимљиве теме - и онда би се група посветила разговору на тему часа, док би се прича о 

боји цветића пребацила на час одељенске наставе. Зна се да почеци могу да буду неуспешни, али 

пракса чини мајстора! 

Ческа 

 

 ♦ ♦ ♦ 

У разговорима између ученика мишљење о свештенику готово се уопште не појављује. Влада 

потпуна равнодушност. Преовлађујућа група, теоретски добровољних учесника на часовима 

веронауке, штавише и не схвата каква питања покреће човек у мантији. Кривицу сноси сама света 

тајна свештенства, пошто, у име безгрешног „служења", потенцијални ,,учитељ вере", шачици 

заинтересованих износи старомодне погледе који просто убијају својом инфантилношћу. Човек-

марионета, дакле, одвраћа од ванбрачног секса, препоручујући здраве, односно „природне" методе 

планирања породице, у оквиру светих веза. Сви партнерски покушаји да се успостави добар однос с 

младима ограничени су канонским правом и претерано ревносним тумачењем божјих заповести. 

Лично сам имао посла са свештеницима који су у извесној мери били напредни и поседовали 

огромно суштинско знање. Један од њих нарочито ми се урезао у сећање. Симпатични чиновник 

бискупске курије, историчар, превасходно заинтересован за историју региона. Веома сам га ценио као 

човека, а исто тако и саосећао са њим. Учествовао је у бројним ваншколским активностима, али није 

му успевало да нађе више од шачице упорних ентузијаста. Парадоксално је, али млади људи су више 

волели да без њега посећују познате изложбе (између остаиих, Гротгера, Пикаса), на које се трудио да 

их води. Давање бесплатних карата, онима који су наводно „декинтирани", није ништа променило. Као 

према професору понашао сам се дрско, ометајући часове, а ако сам већ одлучио да обратим пажњу на 

покренуту тему, иронично сам галамио и тражио оправдање за грех. Подељена личност. У очима 

младих, монах је чудак с белим ,,квадратом" испод врата (до мозга не допире термин „бели 

оковратник") који миме савести својевољно ограничава сопствену људскост или је, и поред искрених 

намера, једноставно још један бирократа, поистовећен с корупцијом и малтретирањем. 

Храфон 

 

Ви сте коров 
Веронаука није обавезан предмет, што значи: не идеш ако нећеш. У пракси то изгледа мало 

другачије, пошто до осамнаесте године не можемо самостално да одлучујемо. Ефекат је такав да 50 

одсто ученика присуствује тим предавањима јер мора, пошто су најчешће тако наредили мама/ тата/ 

баба, аргументујући да тако треба, не иде другачије, крштен си и није важно да ли ти је у том тренутку 

живота до тога стало или није. Веома је смешно кад се на тако специфичним часовима нађу људи јако 

заинтересовани за окултизам, такви, који су у цркви последњи пут били на свом кризмању, или они 

који су управо схватили да је њихов избор да буду будистички монаси, а до свега осталог стало им је 

као до лањског снега. Све-зака, оцена и катехете може и да не буде, евентуално је важан папирић 

којим се одобрава склапање црквеног брака, у случају да ти се једног дана прохте бела хаљина, црвени 

тепих и заклетва пред олтаром. Јер, није реч о томе да нешто научиш - основно знање стекао си у кући. 

Дакле, сада све зависи од катехете који држи час, али, по правилу, управо је он тај који представља 

проблем. 

Одлучно сам за то да часове веронауке држе свештеници или монахиње. За катехету ме везују 

лоше успомене. У основној школи подучавала нас је госпођа Ана (из низа тек обраћених) која је 

предано покушавала да нам утуви у главу да је узимање контрацептивних таблета главни узрочник 

рака. Њено највеће педагошко достигнуће било је приказивање филма деци у шестом разреду, под 



 
26 

насловом Неми крик, чија је тема абортус. Филм је представљао наредну фазу тог поступка с необично 

натуралистичким прилазом: између осталог, како нерођено дете постепено губи екстремитете. 

Генијалан потез - већина ученика није издржала и повратила је доручак на дивни, свеже изгланцани 

паркет. Неко је изгубио свест, а неколико ученика месец дана није се појављивало у школи. Једном 

речју, траума за читав живот. Не знам да ли је то био циљ тог часа. Говорећи обазриво, не знам да ли 

су такве методе едукације хумане (јер сигурно нису добре за дечју осећајност). Уосталом, та иста 

госпођа Ана учила нас је како не треба да гледамо телевизију, препуну бруталности и насиља, а 

представљала нам је и листу сатанистичких, углавном рок група - од „Битлса" па до „Култа". Међутим, 

после свега, та катехеткиња је изгубила посао и на њено место дошла је следећа - госпођа Јађа. Ни она 

се није дуго задржала. Одустала је сама јег није успела да одржи дисциплину и, једног лепог дана, од 

чудотворног божјег детета чула је да је крпа од човека. 

И онда се појавио господин Б. Једноставно, „откровење". Похађао је богословију у Риму, коју 

није завршио из недовољно познатих разлога (женио се у јуну), свирао је гитару, певао, плесао и 

примењивао телесне казне или оне префињеније, као пресипање воде из ведра у ведро помоћу 

конопца. Обожавао је да цитира Библију у сасвим погрешном контексту. На пример, кад један дечак 

није желео да у свесци црта Пламтеће срце, избачен из равнотеже, господин Б. га је назвао коровом 

који треба ишчупати. Не сматрам да сличне претње треба да се примењују на часовима веронауке, где 

се проповеда начело ,,зло побеђуј добрим". Ипак, треба признати да је господин Б. већину довео на 

кризмање. 

Веронаука је у средњој школи требало да буде нешто друго. Неку велику разлику, међутим, 

нисам приметила. И даље сви раде оно што хоће: од преписивања задатака из хемије до чачкања носа, 

а свештеник, не обраћајући пажњу на контрасте, пропитује нас о условима добре исповести и диктира 

белешке у свеску. Нема никаве дискусије, заинтересованости за наше ставове, представљања 

другачијег мишљења, никаквих дилема, парадокса - све је јасно, једноставно и лако. Да бисмо научили 

нешто друго, требало је да се упишемо на етику. То је још један пример тога да кад професор држи 

монолог уместо дијалога, онда га на крају нико не слуша. А човек би желео да зна како на та иста 

питања гледају друге религије, како свештеник излази на крај са својим проблемима, верским кризама. 

Међутим, осетљиве теме су избачене. Таква једностраност доводи до одсуства веродостојности. 

Материја је осетљива, па, или се не јављаш, јер сматраш да се довољно не разумеш (на крају крајева, 

свештеник је завршавао богословију), или се бојиш да поново не будеш смирен етикетом безбожника 

који покушава да подрије верске догме (тако је пропраћен наш предлог да погледамо филм о 

Христовим ранама). [...] 

Свештеник је само човек и мантија не би требало да му смета у споразумевању с ученицима. 

Треба имати на уму да веронаука није математика, где задаци имају своју шему решавања. Ништа се 

не усађује силом, али ни претераном попустљивошћу. Непреузимање ризика дискусије, која се 

надокнађује оцењивањем свезака и задавањем нових задатака о папи, ваљда не служи проширивању 

верских хоризоната. Нико неће о теби да суди као хришћанину на основу твог цртежа Богородице у 

свесци. И ту уопште није реч о оцењивању. Свештеник, као и сваки професор, треба да покаже пут и 

пружи аргументе, а не да натура мишљење и диктира начела. На томе се заснива комуникација. У 

противном, не треба да се чудимо што људи не само да не осећају потребу да похађају часове 

веронауке већ и да размишљају на тим часовима. 

Габи  

 

Из младих груди се отело 
 

Сећам се... То је најсигурнији стил приповедања. Кажем ,,сећам се", јер знам да се нико 

не сећа, изузев мене. Стар сам и свега се сећам. Људи о којима говорим већ одавно нису живи. 

Остао сам сам. Имам тридесет година и свега се сећам. 

Сећам се својих школских дана кад се професор у учионици затворио с ученицом. 

Директор је одмах сазнао. Дотрчао је и почео да лупа на врата. Нико не воли кад му неко 

смета. Физичар је отворио, нокаутирао директора и оженио се ученицом. Очигледно, нешто је 

било пре тог догађаја, нешто између и још нешто више касније. Али, тога се више не сећам. 
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Сећам се да је ученик рекао професорки да има лепу фигуру, да му много значи, да му је 

потребна. Муж јој одавно тако нешто није говорио, а четрдесетогодишњој жени то много 

недостаје. Није хтела да се узбуђује комплиментима једног балавца. Али, узбуђивала се. Није 

могла да престане да мисли на њега. Престала је да мисли на мужа. Затим је сасвим престала 

да мисли. Заборавила се. 

Сећам се како је било са мном. У школу је дошао професор у пензији који је требало да 

замењује болесну професорку математике. Сад је мало смекшао, али легенда о њему не 

прихвата ту промену. Моје одељење се препало. Пашће у шаке старог и непопустљивог профе 

код којег не пале никаква ђачка врдања. Па, то је ветеран у свом послу, ни на шта не може да 

се навуче. Муњевито су се ређале лоше оцене, родитељи СУ почели да питају кад ће да се 

врати драга госпођа професорка (пре тога нико је тако није називао). 

Будући да се није враћала, а на часовима је било све горе, неколико девојака решило је 

да ствар узме у своје руке. Кад већ на мушкарца не делују освајачки осмеси, трептање очима, 

не поправља оцену сузица у оку, ни стилски обрађен плач, остају јачи адути женскости. 

Одједном сам приметио да ученице долазе у .школу с таквим деколтеима као да ће тог 

тренутка да учествују у серији Тинејџерке на плажи. Додуше, на часовима пољског језика 

трудиле су се да не падају у очи, мада се и тако видело да им је све откривено. Осимн тога, 

дечаци - моја шугава дванаесторка, како су их звали у школи - на часовима су постали 

необично активни. Били су спремни да одговарају на свако моје питање само да би добили 

прилику да се окрену према откривеним грудима. 

После неколико недеља привикао сам се на нови изглед девојака. Штавише, био сам 

задовољан. Из два разлога: прво, на часовима пољског било је живље и, друго, групи 

најлошијих ученица видљиво су се поправиле оцене. И вук сит и овце на броју. Једном ми је 

пришао тај пензионисани колега и рекао тоном који не трпи поговор: 

- Требало би нешто да урадите с грудима Донате и још две-три младе госпођице, јер ја 

више не могу да држим час. Стално ми гурају прса под нос. Као разредни старешина наредите 

им да се другачије облаче и тачка! 

Лако је рећи „треба нешто да урадите с грудима Донате". Али, како то да учиним. Ја се 

једноставно стидим да седамнаестогодишњој девојци кажем да покрије груди. Уопште не 

могу да замислим такав разговор. 

Одлучио сам да поступим тако како ми каже мушки инстинкт. Рачунао сам да ће та 

метода сигурно да успе. Доната код мене има одличне оцене, па ништа није морала да 

завршава својом женскошћу. И поред тога, на следећем часу окомио сам се на њу. 

Објашњавао сам нешто о формирању пољског књижценог језика у модерно време, онда сам се 

изненада нагнуо над Донатом и, замишљен, дубоко се загледао у њен деколте. Стајао сам тако 

изнад њених груди добра два минута. Одељење је занемело, јер до тада никад нисам то чинио. 

Углавном, имао сам обичај да држим час седећи у фотељи с далеко испруженим ногама 

испред себе. 

Поновио сам тај поступак. Опет сам стајао изнад Донате и, као опчињен, нисам се 

мицао десет-петнаест секунди. Приметио сам да се девојка видљиво збунила, док сам се ја 

понашао најприродније, колико сам био у стању - нормално сам почео да разматрам 

карактеристике пољског књижевног језика. Нисам се надао да ће то бити довољно да она 

престане да се тако изазовно облачи за школу. Деловао је један час. Од тада Доната је 

долазила у блузама закопчаним до грла. Слично су учиниле и остале луткице, јер - како сам 

доцније сазнао - по школи се пронео глас да Ћелавко (то сам ја) жели неко једро тело. Девојке 

су почеле да ме се плаше. А наредне недеље пензионисани професор ми је захвалио на 

муњевитом извршењу наређења. Оцене из математике поново су почеле да падају. 

У одељењу се најмање годину дана сплеткарило о том догађају. Штавише, морао сам и своју 

новопечену жену да замолим да неколико пута дође у школу и да ме пред ученицима нежно 

загрли. 
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Веома добро се сећам ситуације с пензионисаним професором. Помажући колеги да 

одржи репутацију непоколебљивог, за длаку сам могао да изгубим ауторитет код својих 

ученика. Уосталом, користио ме је више пута. Отуда, кад се најзад на посао вратила 

колегиница из математике, из мојих младих груди отео се уздах олакшања: 

- Гражино, никад више не болуј! 

 

 

Очи те мале 
 

 ♦ ♦ ♦ 
[...] Својевремено ми се једна познаница из основне школе поверила како јој је познати 

професор географије из реномиране средње школе, који је код нас дошао као замена, предложио да 

поправи оцену. Клизећи својим четрдесетогодишњим дланом према дражесном крају леда 

дванаестогодишњакиње, с лажном очинском бригом желео је да она после завршеног часа на цедуљи 

напише додатни задатак. Остали другови из одељења већ су одавно били напустили учионицу. Дакле, 

само захваљујући сасвим несвесно донетој одлуци, енергично се истргла сладостраснику и тако 

спречила трагедију. Само, остаје тешко питање: колико ли је пута љубитељ мора и океана, познат по 

својим удварањима деци из базена с песком, остварио своје намере, сексуално пацификујући жртве. 

Могу да се кладим да једино загрижени занесењаци професорским позивом немају жељу да 

помилују једро тело гимназијалке. Нормалне професоре, а таквих, упркос увреженом мишљењу, има 

доста, плаши професионална етика, као и бројни случајеви неуспеха сличних иницијатива, које се, 

уместо оргазма живота, завршавају срамним маратоном у тужилаштву. Међутим, постоје многи 

начини да се покаже дивљење према дражима ученица. Често се испољавају у несвесним триковима 

који срамоте ауторитет педагога. Гледајући типове у зрелим годинама, који се пале чимм виде лепо 

грађене шипарице, професоре који не реагују на очиггледно озбиљне грешке у одговорима ученика 

који слатко теку из кокетно напућених усана, тешко сам се уздржавао да не прснем у иронични смех. 

Настајале су новаторске логичке. историјске и филозофске доктрине, чију су апсурдност потврдили 

тек контролни задаци који нису узимани у обзир. 

Унутаршколске еротске опседнутости не мимоилазе ни Ијубитеље другачијих опредељења. 

Много се причало о једној професорки математике, наизглед феминисткињи, која је постајала 

живахнија једино кад угледа кратку сукњицу и дубоки деколте. Своје симпатије задржавала је у 

платонским оквирима, а високи ниво одређивања вредности њених ученика термином „толеранција" 

изазивао је алергију и код највећих конзервативаца. 

Не треба заборавити ни такозвано забрањено дрхтање, које подстиче машту чулних жеља 

чланова (па шта буде) педагошког тела. Мотив такве врсте пожуде налази се у подсвести сваког 

грешног човека. Та пожуда доводи до фаворизовања неких јединки и природне селекције у 

свакодневним контактима. Кокетни покрети и кратка сукња, у случају ученица, као и речитост спојена 

са префињеним смислом за хумор, у случају ученика (на основу мишљења колегиница), омогућавају 

да се изазове ментална и компетенцијска збрка која за резултат има то да ученик који се пропитује 

добија бар једну оцену више од оне коју заслужује. 

Злостављања на сопственој кожи нисам доживео, уколико не рачунам обест професора 

физичког, који нам је при извођењу акробатских вежби помагао ударањем по туру. 

Храфон 

 

♦ ♦ ♦ 

Лепи увек боље пролазе. Према увреженом мишљењу - брже добијају посао, радије су виђени у 

друштву. Наравно, о томе се не говори, али то сви знају. На крају крајева и професор је човек, има 

своје слабости. Нарочито кад је професор мушкарац - по дефиницији посматрач. Постоје различите 

методе да на себе привучете пажњу. Знањем или изгледом. Циљ је постигнут кад између тридесет 

девојака професор запамти баш твоје име. Можда тога и није свестан, али, ипак памти то што га 

занима. 

Ту почиње забава. Неке девојке су до савршенства овладале методом финог одвраћања пажње 

од правог нивоа свог знања, почев од кратких сукњица и тесних блузица, преко широких осмеха и 

намазаних очију, па све до непристојног и слободног понашања - да се као случајно очешу о педагога, 

потапшу га по рамену, играјући се оловком или да у сукњици седе раширених ногу. Гледано са стране 
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то изгледа тужно, али, зачудо, даје жељени резултат. Нарочито приликом усменог одговарања -то је 

право мајсторство кокетирања. Другачије је код писменог задатка: тада професор може да зажмури на 

„пушкице" или на бацање погледа на страницу другаричиног рада. И, најзад, врхунац свега: давање 

оцена. Пошто седамнаестогодишњакиње проналазе у себи огромне изворе женскости, онда ваљда не 

можеш невиној особи да нанесеш неправду. 

Тиме се нико не бави јер ничему не води и тешко је било шта да се докаже, све се заснива на 

недореченостима, нејасним ситуацијама, које могу различито да се тумаче. Мала штета за друштво. 

Феминисткиње би сигурно о томе имале шта да кажу, лако се жене саме стављају у улогу лепог 

предмета. 

Међутим, проблем настаје кад до нечега заиста дође. Господин X воли младе девојке. Предаје 

хемију и веома радо пропитује, а управо се приближава тренутак апокалипсе - оцењивање. Господин X 

позива три девојке на, цитирам: „атомску реакцију без разбијања језгра". Го
 
спођице 1 и 2 пристају, 

кандидаткиња број 3 - не, свесна да у том случају ове године неће да положи хемију, али, бар ће да 

сачува своје принципе. Наредни дан: две ученице које су пристале, на једном часу добијају по шест 

јединица, док она трећа успешно пролази у наредни разред. Господин X искористио је прилику - о не, 

није тестирао моралност ученица. Прве две ученице, с мањком морала, чекају на комисију, без 

могућности да било коме докажу било шта. Да не поверујеш како људи сами упадају у блато. 

Шипарице воле да траже идола на месту где проводе највише времена. За професора можеш да 

се загрејеш, ако је леп и млад или озбиљан и образован. У првом случају, чешће се догађа да о даљем 

развоју догађаја одлучује нарцизам професора. Постоје три могућности: 

а) опијеност обожавањем гомиле, слање осмеха ученицама и давање комплимената и, 

евентуално, везивање за једну девојку; 

б) решавање проблема у зачетку - тешка метода и ретко у потпуности успешна; 

ц) равнодушност - ништа не радити. 

Избор није једноставан. Знам многе случајеве срећних веза ученица-професор, где ју је он 

задивио својим знањем и односом према животу. а она њега природношћу и спонтаношћу. Али, исто 

тако знам да се искоришћавање дражи заљублењих шипарица завршавало променом радног места 

професора и покушајем самоубиства ученица (јер он је био тако идеалан и говорио да је воли, а онда 

се испоставља да има жену и двоје деце и да му је било драго, али, дошао је крај). 

 Не сматрам да је веза ученик-професор добра идеја. Није реч ту о разлици у годинама, већ о 

сукобу улога. У неку руку, родитељи своју децу препуштају бризи педагога и он, у извесном смислу, 

преузима одговорност за њихово васпитање, прилагођавање животу и усађивање разних ставова. Он 

често доминира јер поседује различите мере репресије. Међутим, лако долази до злоупотребе положаја 

јер ту је граница танка и слабо видљива. Тешко је разликовати усхићење и благонаклоност или 

опчињеност од истинскqг осећања. Проблем је и у објективном оцењивању особе коју волите - или 

ћете да јој гледате кроз прсте или ћете, да бисте доказали кружењу да је не фаворизујете, да јој дајете 

ниже оцене. Пар шеф-службеник није добар спој. Нарочито ако професор није сам - улога  љубавнице 

ни у једном узрасту не води ничем добром. 

 Школа није место за лечење коимплекса оца. Пољска средина је затворена и веома пуританска; 

ту нема места за понашање које одудара од норми. У овом случају, можда је то и добро. Зашто 

компликовати себи живот. Треба обликовати интелектуалне хонзонте, одлучивати, а овде су у игри 

љубомора, комбинације, неминовност скривања и слично. Стицање знања, бар у равни коју нуди 

школа, престаје да бива важно. Али, на крају крајева, љубав је слепа и кажу да не бира. 

Габи 

 

 

Под један: не извињавај се, не захваљуј 
 

У одељењу се увек нађе неко коме не одговара оцена коју му је дао професор. Таквом 

даш тројку, а он би хтео четворку, упишеш му четворку, он се буни, требало би да има 

петицу. Зашто не давати саме петице или шестице? Свима редом, за успешан почетак. У 

школи је већ била једна акција против минуса. Ученицу су написали молбу директору да у 

школи треба да се укину минуси. И он их је укинуо. Распон оцена креће се од један до десет: 

1, 2, 2 + , 3, 3 + , 4, 4 + , 5, 5 + , 6. Није дозвољено да се дају другачије оцене. Отуда, нисам 
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кршио правило. Ништа неће да постигне младић који је увртео себи у главу да заслужује већу 

оцену. Не могу дечаку одмах да кажем да нема шансе. Најпре, покушавам да га одвратим, јер 

заиста је штета да губим време у празним причама: „Зашто сте ме оценили горе од Еве кад она 

зна приближно као ја". Управо - „приближно", то јест не исто, идентично, не у длаку исто, у 

слово. Такође, изнервирао ме је један ученик који није имао снаге да призна грешку. И још 

неће да попусти, већ три дана по пет пута долази питајући ме да ли могу с њим да 

поразговарам. Не могу, јер нећу. Професор пољског не постоји због тога да пише дуге 

рецензије, а да затим свакоме преводи с пољског на наш језик. Јасно је као дан да си рад 

написао за 4 + , то и то ти је добро, а остало лоше и зато си добио 4 + , следећи пут уписаћу ти 

тројку и дати пролазну рецензију. Није одустао. Онда сам му дао три минута:  

- У року од три минута треба да ме убедиш да нешто није у реду с оценом коју сам ти 

дао. Ако почнеш да распредаш о неправди и сличним глупостима, да се ниси усудио да ми до 

краја месеца кажеш „добар дан!". Не желим да неко буде сведок да си мој ученик. Хајде, 

говори! 

 - Господине професоре, увек ме оцењујете са 4 + . Диктат 4 + , стилска вежба 4 + , 

последњи одговор 4 + . Замолио бих вас да ме једном оцените петицом, а онда бих могао да 

добијем тројку, чак и двојку, како ви процените. Знам да је чудно, али веома ми је стало до 

пенце. У средњој школи из пољског језика још је никад нисам добио. Мама ми је обећала да 

ће, ако добијем петицу, да ме одведе у ресторан на ручак. Извињавам се, знам да је то глупо, у 

питању је само пица, не неки богзна какав ресторан. Али, веома ми је до тога стало. Чекам на 

то већ веома днго и почињем да сумњам. Ви, професоре, веома праведно оцењујете. Молим 

вас, не као професора пољског већ као разредног старешину. Знам да такву оцену треба да 

заслужим, али, осећам да нећу да успем. Да ли бих могао да припремим нешто додатно из 

пољског? Страшно ме је срамота, господине професоре. 

 Нагло затварам очи. Нисам у стању да разговарам. Мене је страшно срамота, дечаче. 

Осећам да ћу убрзо да попустим. Остављам га у недоумици. Идем у шетњу, јер не могу да 

дишем. Код куће проверавам све његове радове и упоређујем их с текстовима његових 

колегиница којима сам давао петице. Све ми постаје јасно. Писао је боље радове од девојака, а 

добијао горе оцене. Ћутао је кад су се оне жучно свађале за шестицу. Догодило се да сам 

лајавим ученицама давао више оцене. Од четворки правио сам петице, а мирном дечаку, 

можда не само њему већ свима који нису били агресивни, смањивао оцене. Све у свему, 

сводило се на нулу. Просек одељења исти. Моја грижа савести је оправдана, али последица 

фатална. Девојке нису напредовале јер су код мене и тако живеле као бубрег у лоју. А 

осећајни дечак изгубио је веру у своје способности. У праву си, синак, то није ствар само 

полонистике већ, пре свега, образовања. Имаш леп циљ. Желиш да учиш пољски јер ти је 

стало да с мамом идеш у ресторан. Страшно ме је срамота што си то морао лично да кажеш 

професору. 

 Ух, дечак се боји да ми каже „добар дан". Поново сам у себи све претресао, али, нисам 

се одважио да се ученику једноставно извиним. Још делује прво правило које ми је усадила 

једна професорка. Добро се сећам њене подуке: „Видим да волите да употребљавате речи 

'хвала' и 'извињавам се'. То је озбиљна грешка. Један једини пут рекла сам ученици 'извини' и 

затим три године нисам могла њоме да овладам. Видим да сте осетљиви и волите да се тим 

речима разбацујете. Добро упамтите прво правило које је у школи обавезно. Ако хоћеш да ти 

ученици захваљују, никад им ни за шта не захваљуј. Ако хоћеш да ти се учцници извињавају, 

никад им се ни за шта не извињавај." 

 Зауставио сам дечака на ходнику и извинио му се због оцене 4 + . Баш ме брига да ли 

ћу до краја школовања имати проблем с њим. Сада га ја молим да остане после часова, јер 

желим да докажем да његов рад заслужује петицу. Он то добро зна. Зна напамет све радове 
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својих другарица којима сам давао више оцене. Од почетка зна да је у праву, али пристаје да 

ми посвети своје време. Сад је мени непријатно. Никад се нисам правдао, извињавао и 

захваљивао. До сада су се само мени извињавали и захваљивали. 

 Прошло је неколико дана и један млади професор се понадао да ћу ја да му дам неки 

савет јер има проблем са својим одељењем. Имам за њега савет. Први пут новог професора не 

подучавам златном правилу школе. Кажем: „Дај петицу, никад 4 + . Касније нећеш морати да 

се стидиш". Мало глупо звучи, али поносан сам на себе. Уписао сам петицу, позивам жену на 

пицу. 

 

Под два: не фаворизуј 
 

 Воли, симпатише, фаворизује, неће, не брине... 

 
 Највише сам се бојала проблема с хемијом. У основној школи, на писменим задацима из тог 

предмета, све сам преписивала. 

 Могу главу да дам, да се нисам звала исто као некадашња девојка професора хемије, да бих у 

средњој школи сигурно понављала више разреда због слабе оцене управо из тог предмета. Сада 

захваљујем богу што су ме родитељи крстили тим именом и што професор хемије има такав укус, а не 

другачији. 

 Вратићу се, ипак, првим часовима мени омрзнутог предмета у новој школи... Звонило је. У 

учионицу улази насмејан мушкарац средњих година. Како је изгледао? Кад сам га погледала, моја 

помисао била је тачно оваква: „У младости мора да је био изазовно згодан." Представио нам се, 

испричао неку шалу, а затим нас је замолио да кажемо неколико речи о себи. Кад је дошао ред на 

мене, представила сам се, а он ме је „смејући се очима" погледао и рекао: „Моја некадашња драга 

такође се звала Чесја и, као и ти, била је веома лепа." Остала сам без речи. У разреду се већина 

пригушено насмејала. Осећала сам како ми лице добија боју капе Деда Мраза. Убрзо ме је изненађење 

прошло. Почела сам да осећам понос и сигурност у себе. Тај један догађај веома ме је превредновао - 

никад за себе нисам мислила „лепа" и уверавам вас да то није лажна скромност. До сада сам сматрала 

да је лепота веома релативан појам, а то да ли се некоме допадамо или не - зависи једино и искључиво 

од укуса дате особе. 

 На следећем часу била сам прва коју је прозвао... И поред тога што је моје незнање у оквиру 

постављеног питања било очигледно, оцена коју сам добила била је 4 + !!! Одушевиио ме је следеће: 

професор је према мени осећао симпатију (без икаквог сексуалног подтекста) коју сам узвратила 

(такоде без подтекста). У дане кад сам имала хемију била сам веома расположена. Осим тога, моје 

оцене из тог предмета биле су заиста добре (толико добре да је мама почела да ме наговара да на 

матури полажем хемију). 

 „Дошао је тренутак пропасти", помислила сам улазећи у салу у којој је требало да се одржи 

писмени задатак из хемије. Сви су понављали градиво, а ја сам била у стању једино да сажаљевам себе 

зато што ништа не знам. Тестови су подељени. Професор је, као и увек, покушавао да нас развесели 

неким шалама, али мени заиста није било до смеха. После пола сата намеравала сам да предам чист 

папир, али, као да је читао моје мисли, професор ми је пришао. Кад је видео да ништа нисам написала, 

почео је да ми објашњава реакцију. Зелед да искористим ту прилику, замолииа сам га да ми напише 

неки пример, затим - формулу, затим - целу реакцију итд. Завршило се тако што ми је написао готово 

читав рад. Штавише, имала сам времена да помогнем осталим друговима из разреда. Све је било 

невероватно. Из писменог сам добила четворку, као и већина ученика из одељења. 

 У „изнуђивању" решења задатака од професора хемије и њиховог прослеђивања „даље", 

достигла сам савршенство. Он је мој омиљени професор. На крају крајева, много му дугујем. 

Захваљујем њему, формирала сам најважније особине, то јест понос, самозадовољство и... самољубље. 

 Девојке из мог одељења тек недавно су приметиле да професор пољског језика воли кратке 

сукњице... У првој години сигурно да се ниједна не би усудила да обуче такву сукњицу. Међутим, 

будући да смо већ у трећем разреду - ако нека ученица треба да одговара из тог предмета, правило је 

да у школу долази у краткој сукњи. Ефекат је зачуђујући. 



 
32 

Ческа 

 

 ♦ ♦ ♦ 

 У разреду је најзад завладала релативна тишина. То је била необична ситуација и веома кратко 

је трајала, нарочито кад је реч о часу географије. Међутим, сад је професор враћао писмени задатак и 

свако је желео да чује какву је оцену добио. Знала сам да се овог пута нисам истакла. Додуше, 

одговорила сам на сва питања, али, не нарочито исцрпно, а, осим тога, пропустила сам неколико 

важних проблема. То је било обично пресипање из шупљег у празно, можда за тројку... Ипак, заиста 

сам се солидно припремала за тај писмени рад. До сада сам имала добре оцене и овог пута нисам 

желела да изневерим ни себе ни професора. Била сам свесна тога да ме професор географије воли и, 

истину говорећи, нисам му се чудила. Била сам једна од малобројних особа које су биле пажљиве на 

часовима и на њима учествовале. Осим тога, то је било време кад су ме веома занимале палеонтологија 

и минералогија. Ишла сам да скупљам фосиле и о томе много читала. Кад смо на часовима изучавали 

стене и фосиле, истицала сам се представљањем својих збирки. То је на професора оставило снажан 

утисак, нарочито због тога што се испоставило да је геологија његова слаба тачка. 

 Све те мисли прошле су ми кроз главу у делићу секунде и духом сам се поново нашла на часу. 

У право време, јер је професор управо стигао до мог рада. Пружио ми га је са широким осмехом. 

Веома лепо", похвалио је и додао: „Опет си написала најбоље." Погледала сам папир. У горњем левом 

углу видели су се јаркоцрвена петица и потпис. Почела сам да постајем свесна речи које су малочас 

изговорене и постепено ми је постајало непријатно. Уз то, професор је наставио свој монолог: „Да, да, 

слушајте Ану. Опет је најбоље схватила тему." Истовремено, била сам сигурна да су многи из мог 

одељења тај несрећни писмени задатак написали боље од мене. Сад сам седела парализована таквом 

ситуацијом и раздирана између два питања. С једне стране, пријатно је имати добре односе с 

професором. Ипак, то јавно намештање оцена за мене је било веома непријатно. Тиме никако нисам 

била задовољна. Никад нисам учила за оцене већ за себе. Остали из одељења то нису схватали, али, ја 

сам пролазила кроз муке. 

 Док сам с мучнином чекала завршетак часа, моје мисли су се све време вртеле око теме 

фаворизовања. Чуло се звоно. Још једном сам погледала срамни рад из географије. Затим сам га 

ставила на гомилу с осталим задацима и напустила учионицу. Одлучила сам, такође, да следећи  

писмени задатак урадим одлично да бих била фер према професору и да умирим своју савест. Нисам 

више била љута због географије. Штавише, могуће је да мој рад није детаљно ни прегледао него ми је 

само уписао оцену, сматрајући неоспорном чињеницу да сам и овог пута све добро написала. А кад је 

реч о фаворизовању, мислим да је сасвим природно да неког волите више, неког мање. Људи смо, 

свако од нас има право на субјективност и да друге оцењује према својој вредносној скали. Отуда, и 

професори издвајају неке од нас, а и ми имамо своје омиљене професоре. 

Нел 

 

 

Ученици, прослава матуре и... 
 

 „Кока-кола" је култно пиће јер има душу. Не могу да замислим „колу" без душе. У то 

ме је уверио келнер на првој прослави матуре. Кад сам поручио „колу", упитао ме је да ли 

желим „колу" с душом. Јасно је да више волим „колу" с душом. Питао је да ли хоћу душу 

заједно с „колом" или одвојено. На моје очи келнер је обавио одвајање душе од тела, док сам 

ја, следећи пример старијих колега, извршио еухаристичко спајање материје с душом. 

Догодила се тајна вере. То значи, тајна је био алкохол који су на прослави матуре пили 

професори, а вера се односила на уверење да ученици ништа неће да посумњају. Дозволио сам 

себи овај религиозни тон јер је над свима бдео свештеник који је колегијално давао опроштај 

за вино, будући да смо пијанчили у петак. 

 Колико алкохола треба да се купи за прославу матуре? То питање мучи многе 

родитеље. Ако не купе ништа - професори организују одлазак до најближе продавнице пица. 

Матурска брука и срамота. Ако купе превише - директор ће да изађе с кодексом Јарошевича' 

који не дозвољава да се пије на послу, да се иде на екскурзије, нарочито не на ходочашће, јер 

кодекс је настао у време комунизма и није предвидео данашњу реалност. Једина нада су они 
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који могу да се уче на сопственим грешкама. Онај родитељ, који за матурску забаву спрема 

друго дете, зна да је рачуница проста: пола литра по професору. Тврдим да је то довољно, а 

остаће мало и за оне који, већ пијани ко мајке, имају потребу да пре спавања неколико пута 

потегну из флаше. Ко и даље мисли да је за целу ноћ пола литра мало, нека има у виду да се у 

друштву увек нађе црна овца која неће да попије ни кап, вадећи се да је наводно дошла 

колима. Такви доктори Шпанци, који се стиде друштва пијанаца, омогућавају професорима да 

понекад са собом доведу некога са стране, ко о професорима има потпуно погрешну 

представу и стога се уздржава од пића. Родитељи, који броје главе за вотку, с правом могу да 

изоставе такве индивидуе. 

 Према томе, с вотком смо завршили. Остала је још „кола". То пиће је за ученике. 

Ученик је у школи најважнији. Све се ради због њега. На матурској забави вредности се 

мењају. Најважнија је „кола". Све је у „коли". Али, за то већ треба да се побрину ученици. 

Време је да се најзад позабаве тиме шта је најважније. А шта ако на прослави матуре ученик 

хоће да попије „колу" с нама? Види да ми тамо нешто пијемо, може да се осети охрабреним да 

с нама попије „колу", поготово с разредним старешином. У том случају треба да проради 

савест. Шта је савест? Дефинишемо је као гледање на ствари уз размишљање (на латинском: 

conscientia). Гледање на „колу" треба да изазове пратеће размишљање које се дели: на оно пре, 

за време и после чина. Значи, можемо да размишљамо пре него што попијемо, у току пијења 

или после пијења. Због психофизичких разлога, размишљање после пијења је искључено, 

пошто наш чин за савест има привлачну моћ, док за време чина можемо да доживимо 

илуминацију, на пример, због заслепљујуће јачине „коле". Према томе, остаје размишљање 

после чина које би, међутим, требало започети пре него што се појавимо на матурској забави. 

 
*Доктор Шпанац је главни јунак поеме пољског песника Јана Кохановског О добром доктору Спанцу. Јунак 

покушава да се одбрани од наметљивих познаника који желе да га увуку у ноћни живот, чије је главно обележје 

уживање алкохола у великим количинама {прим. прев.}. 

 

 

Професори, прослава матуре и... 

 
 ♦ ♦ ♦ 
 Никако не могу да разумем зашто на прослави матуре неки професори не могу да се уздрже од 

прекомерног уживања алкохола. Треба да буду наши васпитачи, а не успевају да остану трезни на 

заједничкој забави. Можда то раде да не би видели како су сви матуранти пијани или да би спровели у 

дело идеју интеграције. Не знам. Непријатно је гледати професора који се једва држи усправно. 

Нарочито ако се поде од тога да је пијење на матурској забави испод личног достојанства. 

 Мало другачије стоји ствар с екскурзијама. Могу слободно да кажем да на школским 

путовањима никад нисам видела сасвим трезног професора. Изгреди, о којима се прича, међутим, 

запањују многе учеснике. Размишљам како се дешава да се не говори о догађајима који су могли да се 

спрече да је професор био трезан. Очигледно, Провидење води рачуна о целом ученичком роду. Ако и 

оставимо по страни практични аспект тога, све време лебди питање: због чега одрасли људи, који би 

требало да буду одговорни, да дају пример, не успевају да се уздрже од пића на службеном путу? 

 Лакше ми је да се помирим са чињеницом да пију ученици. Иако сам увек сматрала да то не 

треба да се ради „из принципа", да се не би стекла навика, да нам није увек све дозвољено, да постоје 

правила којих се треба придржавати. У стварности, пред многим стварима затварају се очи и не вреди 

да се човек труди. Нема никаквог значаја што си трезан, то једино може да ти пружи задовољство. У 

крајњем случају, ако те разоткрију, и тако ћеш да будеш у том жигосаном одељењу које није успело да 

остане дискретно. 

 Безнадежност продубљује чињеница што нисам у стању да предложим никакво решење тог 

проблема. Знам да професор, који би покушао да се успротиви, не би имао шансе за победу. Кад би 

уходио, спроводио „тиранију", кажњавао, само би изгубио ауторитет и популарност. Осим тога, 

одајући „тајне" са екскурзија, аутоматски би потказивао своје колеге. Ко би се то усудио? 

Јулија 
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 ♦ ♦ ♦ 

 Припреме за прославу матуре често коштају као просечна плата (не служим се личним 

искуством, јер не верујем фризерима који за разбуцавање нормалне фризуре узимају и по неколико 

стотина злота). У многим случајевима таква приредба повлачи за собом многа одрицања. Углед школе 

уопште не значи да сви ученици имају добру финансијску основу. А пола литра алкохола није макар 

шта, тим пре што се не прелива. Слажем се да се у већини школа пословично саставља крај с крајем. 

Научна средства су, у мањој или већој мери, сачувана ваљда још из времена Гјерека. Педагози неретко 

креду набављају сами. Међутим, прослава матуре је приредба школске омладине на коју се позивају 

професори. Разуме се да, као гости, имају право да рачунају на посебну пажњу. Али, ако се ствари не 

називају правим именом, принципи savoir vivre, у оквиру чашћавања, неукусно се изопачују. Нарочито 

осуђујем оне професоре, сталне дегустаторе, који, за промену, не могу да обуздају своје страсти. Али, 

не плаче се над проливеним млеком. Јер, покретање те теме на часу одељењске наставе прети да вам се 

не дозволи полагање матуре. И нема ту шта више да се прича. 

Храфон 

 

 ♦ ♦ ♦ 

 У животу треба све да се проба. Средња школа је најбоље место за тестирање својих 

могућности. Наравно, постоје одређене границе. Никад не бих дошла у школу „под гасом", али, има 

таквих који то чине (да мало подигну ниво адреналина) и то нико не примећује или се сви праве да не 

виде. Ево примера: за време часа о опојним средствима, кад је професорка покренула тему о њиховој 

штетности и упућивала нас како да препознамо деликвента који се налази у стању које указује да 

ужива неко од њих, седам особа слушало ју је пажљиво, пре тога тотално се налокавши жестоког пића 

у женском тоалету. Проблем је у томе што је сада настала мода декадентног начина живота, уз боцу 

јефтиног вина. Примерни ученици угледних школа, такозвана елита и крем, виђају се после часова крај 

прљавих капија да крај радног дана прославе гутљајем „командоса" или, евентуално, суперјаког, 

екстрајаког пива или већ ко шта више воли (мада треба истаћи да скупље пиво слабије делује, па се. из 

финансијских разлога, мање исплати). 

 Сва терапеутска предавања су: „Не пиј, не пуши. не узимај дрогу...", или фразе: ,Води рачуна о 

јетри, уништеним можданим ћелијама" и слично - да полудиш. Али, у реду - пошто смо научили све 

плусеве и минусе, негативне и позитивне стране, „за" и „против", вршимо свесни избор и, на крају, 

сами преузимамо одговорност за своје поступке. Слободна воља. 

 Алкохол је постао корисно средство: ни школа, ни родитељи, који нас тако кљукају моралним 

поукама, нису биљи и не знамо да ли ће бити у стању да нам нешто пруже што би омогућило да 

одреагујемо на све те стресове, неуспехе и понижења које доживљамо за време школовања. Уживање 

алкохола постаје свесни избор, а то што је снобизам увек у моди - то је и тренд. Мада није баш тако да 

мораш да пијеш да би се прикључио одређеној групи. Одређена група формира се од пијанаца. Имају 

сличне погледе и проблеме. Нису ни бољи ни гори од осталих. Остављају утисак да желе да буду 

занимљивији, опуштенији, забавнији, мање паралисани страхом, али, у суштини. јесу као и сви други. 

Можда се само више забављају. Алкохол ствара извесну атмосферу интимности - неки вид 

квазипсихотерапије. Наравно, има и таквих који пију само да се нашљокају као свиња и да забораве на 

све будалетине које им не дозвољавају да нормално живе. То сви прихватају, све док прилажеш за 

заједничко пиво. 

 Не оправдавам и не одобравам ни индивидуално ни колективно уживање алкохола пре, за 

време и после забаве, за време доручка или десерта. Сматрам да је то лична одлука сваког човека, па и 

готово одраслог ученика. Не чини ми се да је пиће најбољи начин да се изађе на крај с проблемима. У 

школи нас, међутим, не уче како да савлађујемо несигурност, бриге, падове. Не припремају нас за 

зрели живот, за недостатак поштовања и доношење тешких одлука. А колективно конзумирање 

алкохола ствара везе које не можеш да оствариш за време одмора, везе које нам често недостају, јер се 

осећамо усамљени, несхваћени, притиснути тешкоћама. Међутим, боље је ако је конзумирање 

алкохола само епизода која има почетак и крај. Горе је кад постаје стил живота. 

Габи  

 

 ♦ ♦ ♦ 

 Прво пиво сам „дрмнуо" на излету у основној школи. Не знам шта ме је нагнало на тај корак. 

Међутим, пошто сам још имао одбојну црвену врпцу на сваком сведочанству, сигурно сам желео да се 
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окушам у забрањеној области и да, успут, својим друговима-мангупима, покажем да могу да будем 

пајташ не само кад објашњавам операције с разломцима. Упорно сам локао, иако ми је укус био 

бљутав. У дечјем уверењу, међутим, поставио сам себи циљ и, како сам навикао да своје амбиције 

остварујем, намеравао сам да га испуним. Успео сам, иако ми је стомак сигнализирао алармантно 

стање, најављујући потребу да се испразни тежим путем. 

 Ту епизоду не спомињем без разлога, у контексту уживања алкохола у средњој школи, будући 

да слично расположење показују многи психички слаби и несигурни тинејџери. Не умеју сами да 

организују забаву, већ се, као код Гомбровича, играју против себе. 

 - Стари, шта си већ попио? 

 - Четири пива, од тога три јака. 

 - Слаб си, ја сам с Војтеком дрмнуо пола литра, попио два пића наискап, а Јађа ми је још 

додала неколико гутљаја мартинија. 

 - Не волим такве гадости. 

 - Па јесте одвратно. Али, сви пију. Како би се иначе забављао? Хоћеш ли да те сматрају 

апстинентом? 

 - Ма, шта ти је, стари. Кад ми после тог јефтиног бућкуриша прође одвратни укус, онда ћу још 

да потегнем из затварача. Огребаћу се... Него, има ли ко још неку флашу? 

 Чини ми се да сам у првим месецима похађања средње школе пио алкохол свесно, често с 

одређеним циљем. У међувремену, многи гадови, с недефинисаним погледом на свет, наливали су се 

новим литрама, сматрајући да је тај чин улазница за друштвену елиту. Штавише, настало је болесно 

уверење да без локања у мрачним биртијама ни на кога ничим не можеш да оставиш утисак. Врхунац 

шмекерства својевремено је било дуготрајно повраћање. „импровизатор" је постајао главна атракција 

вечери, а у случају недостатка „муниције", пунио је „шаржер" до губитка свести. Солистички наступи 

остали су у сећању као вредне успомене и полазна тачка за наставак дружења. 

 Противим се апстиненцији по сваку цену, као и болесном „моралном начелу" мог блиског 

познаника, који није узимао стимулансе све до тренутка док није напунио осамнаест година. С 

иронијом гледам на добровољне апстиненте, али, дивим се њиховој психичкој стабилности, јер су у 

средини, теоретски пред пунолетством (прва и друга година), били немилосрдно жигосани и 

шиканирани. [...] Познавао сам људе који су се панично гадили алкохола, а, после многих покушаја 

навикавања на пиће, тврдили да су изненађени што су открили нову животну страст... Довољно је 

воштане бојице сто пута мезетити с папиром да би постао прави вегетаријанац. Још боље ако је 

награда високи хијерархијски положај у љјудском стаду. 

Храфон 

 

 ♦ ♦ ♦ 

 Алкохол одређује све области друштвеног живота, не искључујући и важне „званичне посете". 

Тачно можемо да одредимо табелу према којој, од првог до трећег разреда, живе такозвани мангаши 

којима се дивимо (мушка верзија). 

 У школи: 

 - кад час почне касније - пиво; 

 - пауза између часова - пиво; 

 - слободно време после часова - пиво или жестоко пиће напола; 

 - посебан час (приказивање филмова) - два пива или заједничка четвртка; 

 - одлазак у биоскоп - винце пре, пиво у току пројекције; 

 - одлазак у музеј - пиво или винце пре посете; 

 - школско путовање - екскурзија - без ограничења, до бесвести. 

 Ван школе: 

 - састанак у пабу... - пиво и неколико чашица пића, евентуално жестоког... с претходним 

седењем испред капије - неколико пива или флаша на двоје; 

 - забава у локалу - минимум четири пива, плус вотка (око 0,25 литра); 

 - забава у изнајмљеној сали или журка код куће - без граница; 

 - одлазак на распуст - без коментара. 

 У завршном разреду долази до „кочења". Већина ученика на тренутак сазрева да би се, упркос 

свему, прихватила учења. После испита, болест звана зрелост бива излечена и страсна опасност 

експлодира с удвострученом снагом на најдужем распусту у животу. 

Храфон  
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Сто дана до матуре 
 

 Професори имају тежак задатак да припремају програм за прославу матуре. Ове 

школске године ја сам разредни старешина матурантског одељења и та обавеза пада на мене. 

Било би најбоље да се нађе родитељ који је професионални редитељ, што у Лоду није тешко. 

Ипак, од тога брзо одустајем. Штавише, један родитељ се сам пријавио. Познати је позоришни 

стваралац у Лоду, али школи би могао да нанесе више штете него користи. На крају крајева, 

прослава матуре није сама себи циљ већ начин да се матура положи успешно. Ако се жељеном 

сведочанству зрелости може приближити захваљујући префињеном кораку полонезе („Онај 

мајстор игре у првом пару, иако је 'труба' из географије, матуру је већ положио", коментар 

професора), исто тако треба добро да се искористи потенцијал који постоји у глуми. 

 Већ годинама сви водимо исте битке. На матурској забави омладина жели да показује 

мане професора, да нам се отворено смеје, а ми на све начине покушавамо да њихова 

интересовања скренемо на другу страну. Тобоже да помогне, а у ствари, као додатна 

контрола, делегиран је школски педагог. Ученици најпре мени износе своје предлоге (прва 

цензура), а затим, оно што ја прихватим, погледа педагог (друга цензура). Сви се енергично 

прихватамо посла. Ученици - пошто најзад имају прилику да нам на нешто ставе примедбу, ја 

- јер знам шта нам прети, педагог - можда зато што колеге немају поверења у мене, а можда и 

због тога што две главе више знају. Задатак припремања програма за прославу матуре је 

најосетљивија ствар у школи. Најбоље је, наравно, направити програм ни о чему: две песмице 

на енглеском о пијењу „коле" у пролеће у Силеровом пролазу, одмах по положеној матури, и 

један дијалог у стиху из романа Пан Тадеуш о попуњавању тикета лота. Али, чим постигнемо 

сагласност, млади се ангажују у припремању смешних ствари о професорима. Планирам да 

послушам све што ученици предлажу, а да затим редом избацим поједине предлоге, све док не 

остане само мој програм –досадан, али безопасан. 

 

1. Професор који зна мање од ученика 

 
 Предлог: „Ученици показују да знају више од професора. Шта год да питају, професорка им 

каже да сами погледају у књиге. После питања, на која није било одговора, сви записују тему Борови у 

Пољској. Професорка почиње излагање: 'Борови расту..., само тренутак, негде то имам записано..., 

борови расту..., не, није то, сигурна сам да сам понела белешке, о да. Борови расту у свим деловима 

земље. Молим вас, запишите и запамтите да борови расту у целој Пољској'. Нико се не смеје, свако 

марљиво записује." 

 Мој коментар: „Због тебе губимо време. Шта то значи: 'шта год да питају' ? Треба да 

припремиш конкретна питања. Поред тога, сцена је нереална. Не играмо у позоришту апсурда." 

 

2. Професор - један од Четири јахача Апокалипсе 

 
 Предлог: „После кратког, убедљивог апокалиптичног увода о неопходности припреме за 

матуру, професор почиње да делује. Вештим покретима украшава таблу цртежом јаркоцрвене боје, 

чиме јасно ставља до знања какве муке чекају незналице. Објашњава да кад би живот особе која стоји 

пред нама кренуо другим правцем, онда бисмо, поред таквих стваралаца као што су Њутн или 

Ајнштајн, наводили њено име, а она их, наравно, својим талентом знатно превазилази. Затим, 

хладнокрвно објашњава нејасноће апстрактне уметности која се пред нама шири као древна змија-

искушитељ. Сви гледају професора који трчи по сали и бира такве речи које ужасавају сваког 

смртника. Уз то, појачава њихово значење и озбиљност понављајући неколико пута: 'Авај! Авај! Авај!" 

 Мој коментар: „Веома лепа стилизација. Јеси ли читала Апокалипсис? У Библији постоји 

откровење, а код тебе, шта? Нема поделе на добро и зло. Где је лепота и узвишеност визије светог 

Јована? Помоћу садржаја Библије желиш да изнесеш грубу увреду. Идеш стопама Красицког\ Правиш 

херојско-комичну поему а не позориште." 
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3. Професор сигуран у себе 

 
 Предлог: „Циљ ове сцене је да се покажу карактеристичне особине професора: сигурност у 

себе, надменост због тога што он зна, а ученик не. Сматра да му нико није ни за мали нокат. Професор 

неки проблем објашњава примерима из обданишта. Кад уводи нову тему, користи троуглове, кружиће, 

па и дрвца. После тако темељног објашњења, на његовом лицу појављује се осмех, а за који не знамо 

шта заправо значи. Прозива особу која је добила најбољу оцену из писменог задатка и пред таблом јој 

доказује да ништа не зна. Тражи активност, чекајући да неко направи грешку како би радосно 

протрљао руке и жигосао ученика који је одважно пошао према табли, у сусрет истини." 

 Мој коментар: „Приказао си ствар која пристаје часовима одељењске наставе. Зашто не 

разговарате са мном о својим проблемима, већ желите да се пожалите пред целим наставним већем. 

Програм, ваљда, треба да буде забаван. А шта у тој сцени има смешног? Дошло ми је да заплачем над 

вашом судбином. Ниједан од тих предлога не одговара. Мућните мало главом или ћу, уосталом као и 

увек, нешто сам да смислим." 

 

 Све се одиграло онако како сам испланирао. Нисам помогао ученицима да поправе 

сцене и стекну позоришне манире и буду смешни. Нисам имао намеру да им уопште допустим 

да дођу до речи. Није дозвољено исмејавати професоре. Треба да припазим да то буде 

школска академија, а не гомбровичевска гротеска. На крају крајева, тридесетог августа нисам 

ту обавезу прихватио да бих је сада ниподаштавао. Осим тога, ако ја нешто и пропустим, над 

тим бди госпођа педагог. 

 Радујући се као куче, причао сам жени како се сјајно сналазим у школи. На то ће моја 

друга половина: „А ко је желео тебе да пародира?" Објашњавам да ме сви поштују и да нема 

потребе да упиру прст у особу као што сам ја. „Ти си сероња, а не професор. Неће ни да те 

имитирају. Без карактера си, немаш ни трунке харизме." 

 - Ма немој, ја - сероња? Без карактера? Неће да ме имитирају? Немам утицај на 

омладину? Није им стало до мене? Из сажаљења неће да ми кажу шта са мном није у реду? 

Како то мислиш? 

 Наредног дана враћам се на тему приредбе. На часу пољског језика одржава се 

одељењска настава. У дневнику се, н-равно, Марек Еделман жури да стигне пре господа бога. 

У стварности, ја се журим да допрем до мозга младих пре него што им све постане неважно, 

док их не обузму конформизам и равнодушност према проблемима другог човека. Пре свега, 

дајем им одрешене руке. Кажем да не могу да слушам њихове предлоге, јер су ме школовање 

и професија којом се бавим толико уништили да видим само мане. Нормално, кад други човек 

говори ја не слушам о чему прича, већ како лоше говори. Отуда, биће боље ако приредбу 

припреме без мене. Ја ћу им пружити сваку помоћ, али, ни о чему са мном не треба да се 

договарају. Додајем да сцене могу да буду о свима, понављам, о свима. 

 Радило се о мени. Први пут сам видео свог двојника. То јест, тако тврди моја жена. 

Пљунути ја. Доминик, који је на матурској приредби играо мене, понашао се, наводно, у 

длаку исто као ја. Кад је говорио, заклањао је уста руком. Уместо да говори о теми, стално је 

убацивао причице како је то било у његовим студентским данима и ко је од његових 

познаника доживео исто оно што и јунаци из школске лектире. Стављао је руке у џепове и 

веома јако се чешао по грудима. Радио је још много незанимљивих ствари и, уопште, слабо је 

играо. Ипак, свима се то веома допадало, нарочито мојој жени. После приредбе је рекла: 

„Видиш, увек сам ти говорила да се тако не понашаш, али ме не слушаш. Можда ћеш сада да 

послушаш младе. Мора да те воле чим су ти упућивали такве смешне замерке. Имаш драге 

ученике." Пошто се жени допада, онда се свиђа и мени. Све сам похвалио и с Домиником се 

сликао за успомену, чим је скинуо шминку. 

 Прави пакао је настао тек после распуста, кад смо се вратили у школу. Један професор 

очигледно није желео да га неко исмејава пред колегама тамо неким пародирањем. Пошто га 
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нису послушали, задао је кратки писмени рад и свим глумцима уписао јединицу, што је битно 

променило однос снага пре давања коначне оцене, а да не говорим о томе да је и неке 

озбиљно угрозило. Отворено је почело да се говори да је боље да се тај предмет не полаже на 

матури. Најочајнија група родитеља замолила ме је за састанак. Тога ми је већ било превише. 

Изнервирао сам се. Узео сам дневник, пошао до колеге ИЗ политехничке школе, показао 

јединице и рекао: „Направи такву гумицу или коректор да ове оцене могу да избришем без 

трага". Чудесан проналазак направио је у року од два дана. Добио сам га пре самог састанка с 

родитељима. 

 Седим, родитељи ми се жале причајући измишљотине о томе шта од њихове деце 

прави гневни професор. Матура је сасвим близу, боје се, не знају шта да раде. Ја слушам и 

кришом бришем оцене. Отежем разговор, молим сваког да говори јер морам да се ослободим 

неколико десетина оцена. Успело је, нема трагова, оцене су нестале. Могу да говорим. 

 - Драги моји, видим да је дошло до неспоразума. Непотребно се секирате, нема 

никаквог проблема. Очигледно је да нико не зна обичаје наше школе. Познато је да на 

матурској приредби ученици имају право да о професорима кажу све, како пријатне тако и 

непријатне ствари. Ваша деца су тај задатак сјајно обавила. Заиста, захваљујем. Сада, после 

матурске прославе, обичај је да највише критиковани професори имају своју представу. 

Позориште страве. Праве се да се нервирају и тобоже дају слабе оцене. Шире страх да би бал 

трајао мало дуже. Професор се нашалио, јер у дневнику нема ниједне јединице, исте су оцене 

као и пре прославе матуре. Молим вас да погледате како сви добро уче. 

 Родитељи прилазе столу, гледају дневник и разрогачују очи. Полако почињу да се 

смеју што су дозволили да тако наседну. Разилазе се, одлазе кући, мало се чудећи што се од 

њиховог времена школа толико променила. Ја, пак, одлазим код ражешћеног професора и 

кажем му да сам избрисао све оцене, јер сам сазнао да се родитељи мојих ученика спремају да 

интервенишу тамо где треба, на самом врху. А тамо имају рођаке и познанике, те је боље да 

то не чине. Колега ми захваљује. Ситна лаж, јер управо родитељи које сам обрадовао деле још 

гору судбину од нас из просвете. Или су без посла, или запослени на црно или су у запећку у 

малој фирми. Никога неће тужити. Једино могу да рачунају на добру вољу професора. 

 Наредне године, професор пољског језика биће задужен да надгледа програм на 

матурској забави.  

 

 

Сећања 
 
 Боље је нешто урадити и кајати се због последица, него се кајати што нешто није урађено. 

Добронамерни познаник 

 
 За средњу школу најчешће се припремаш са улизички дечјим ставом: желиш да тамо узорно 

испуњаваш своје обавезе. Пола младости губиш на мучење можданих вијуга бесмисленим подацима 

уместо да се од самог почетка прихватиш делатности које су позитивније, ако их гледаш из угла 

задовољства. 

 Сазреваш током издржавања казне у школском затвору за то што си рођен као човек, да би се 

често и болно уверио у правила друштва маски, сељачких мелодија на мобилном, као и лако 

доступних и препоручиваних презерватива. Примећујеш да лакше успеваш кад шпекулишеш и 

комбинујеш или кад престајеш да лупаш главом о зид због компромитујуће четворке из веронауке. 

Видиш како много зависи од протекције ауторитативних појединаца и колико значи њихова ментална 

декаденција. 

 Присталице вазелина и теоретичари—популисти, који јако галаме у збијеној гомили школске 

омладине, имају огромну подршку и признање, па и у школама које се сматрају елитним, док за то 

време тихи индивидуалист! бивају пригушени јастуком презира, нарочито ако свом „животном сну" 

додају елементе непопуларних погледа и бубалачки занос за науку. 

 Без обзира на то колико се чврсто држиш свог идентитета и погледа на свет, нећеш моћи да 

докажеш да године проведене у средњој школи у твојој психи нису оставиле трајне трагове. Мораш да 
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будеш свестан да си, под утицајем нових визија и идеала, почео да живиш упоредо с бунтом и да 

сваком приликом износиш породици сопствено мишљење. Развио си интересовања која су различита 

од самоубилачке школске рутине. Посежући за алкохолом или кршећи табуе стида, лажне скромности. 

поступака и цензуре, проширио си приступачне форме света до размера одраслих, које су, упркос 

привидима, одговарајуће. На крају, у тој стварности почео си да тражиш своје место. Читао си, писао, 

хулио, питао. повраћао, недовољно спавао, доживљавао стресове, вређао, кидао се, борио се с 

временом и вољом, малтретирао, лагао, онанисао, пријатељио се и пушио. Понекад си се заљубљивао, 

да би цео циклус поновио, само у ружичастим бојама. Све ради тога да се пребациш на нормално 

функционисање. Време лудости, безнађа, клевета и неоснованог оптимизма детета из базена с песком, 

води у клинику за абортус зрелости. Средња школа само упућује у тајну, остављајући свом наследнику 

да је тумачи. 

 Свака прича, идеја водиља или доктрина, које чине школске успомене, неизбежно су повезане с 

тим преломом. Намерно подвлачим идеју самообразовања и самоостваривања, јер средња школа, као 

наставак калиграфисања из основне школе, губи право на поштовање, постајући на силу вегетирајућа 

творевина бирократије. Свака реченица, израз, фраза или тачка спонтани су запис покушаја да се следе 

сопствене имагинације, запажања и мишљења, то је лагана дресура павијана за савршеног џепароша 

који присваја туђа искуства. Не заборави, време у средњој школи испуњено је лепљењем сличица, 

полусвесним одлукама о тетовирању отвореног и толерантног мозга. 

Храфон  

 

 

 

Имам менталитет косилице за траву 
 

 Дао сам довољну оцену на пробној матури. То се није допало родитељима једног 

ученика, те су дошли да интервенишу. Представљају се јер досад нисам имао задовољство да 

их упознам. Уосталом, ни њихово дете нисам познавао, није мој ученик, прегледао сам 

анонимни рад. Такав је обичај у школи. Сваки наш ученик мора да се провери пре испита 

зрелости. Улази у озбиљне воде. Узимају се у обзир само његове способности. Не презиме, 

вишегодишњи труд, симпатије професора, рачунају се само црна словца. Ако је нешто 

написао, то је то, ако није, ништа од тога. Постоји само анонимни текст и испитивач. То је 

тежак задатак за нас све - за професоре, јер морају изузетно темељно све да провере да не би 

било киксева или неправедних оцена - за ученике, јер знају да их оцењује непристрасна особа, 

те стога не могу да пишу онако како се њој свиђа. И увек има проблема. Не с ученицима, него 

с родитељима. 

 Од њих сазнајем да имају познато презиме. Студирали су пољски језик. Отац је 

универзитетски професор. Њиховог сина (сазнајем да је аутор рада дечак) оцењивали су 

многи професори с научним титулама, предавачи из Варшаве. Дечак је победник неколико 

олимпијада знања. А ја сам се, ето, усудио да његов рад оценим довољним, двојком. Јасно 

кажем да је то најнижа позитивна оцена, звана пролазна. За њих је то горе од јединице. Не 

сећам се рада, дао сам шест пролазних оцена, немам појма који припада њиховом сину. 

Предлажем да разговор одложимо за наредни дан, пошто бих желео да се поново упознам с 

радом. Одбијам да га разматрам с родитељима, јер текст знају само из казивања дечака. 

Поздрављамо се хладно. 

 Дознајем да су већ разговарали с професорком пољског као и с директором. Господа 

професорка је за њих само дипломирани полониста, никакав педагог, јер је тако понизила 

њиховог сина. Треба да надгледа и заједно прегледа рад да неки други професор не би 

упропашћавао њиховог синчића. Колегиница није могла да издржи увреду, расплакала се. 

Како је изгледао разговор с директором знам само на основу трачева и двосмислених замерки 

шефа. Наводно је мој претпостављени замолио да погледају једну слику. „По вама је ова 

слика кич, зар не? Али, за мене је она необично вредна, јер сам је ја насликао. Не могу да 

поднесем кад је неко гледа и не диви јој се. Зашто се наси су-дови толико разликују, па 
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гледамо исту слику?" Родитељ је помислио да директор има на уму рад његовог сина, те је 

одговорио да разлике не могу да буду тако велике. Да је схватио да директор, говорећи о 

слици, мисли на самог сина, можда би се још висе зачудио. Директор нема обичај да тумачи 

своје речи. Ако су остале нејасне, ту се ништа не може. Једино је додао да професор који је 

прегледао рад није имао никакав интерес да смањује или повећава оцену, пришао је послу 

објективно, као и увек. 

 Наредни дан започео сам разговором са шефом. То слути на зло. Боље је кад дан 

започиње и завршава без контакта с претпостављеним. „Рад је код мене на столу, има 

рецензију другог полонисте. Кад доду родитељи, молим вас да им све по-кажетц." Долази 

само отац. Пре сусрета, детаљно и са страхом читам другу рецензију. Трипут је дужа, дубља, 

поред неколико позитивних напомена, садржи низ детаљнијих објашњења онога што је у раду 

погрешно. Оцена подржана, пролазна. Дајем препис рецензије, отац чита и одговара да није 

очекивао ништа друго, пошто увек одлучује професионална солидарност, а не објективност. 

Сазнајем да су у његовој породици већ генерацијама истакнути полонисти. Такво је требало 

да буде и наредно роко1јепјег али, мојом кривицом, син може да одустане од полонистике. 

Читав наредни сат детаљно анализирамо рад, водећи академски разговор о томе да ли сам 

имао право да дајем критичке примедбе. Неколико пута предлажем да разговарамо као људи, 

а не да водимо академску расправу о општим појмовима. Без резултата. Најзад, успева ми да 

поставим неколико питања: 

 - Да ли сваки рад одличног ученика мора да буде савршен? 

 - Да ли сам, оцењујући писмени задатак, оценио целу породицу ученика?  

 - Шта треба да предузмем да бих ученику помогао да се боље припреми за испит 

зрелости? 

 Отац објашњава да је, судећи по мојој оцени, син установио да слабо зна пољски и 

отуда жели да сав свој труд усредсреди на тај предмет (неће да учествује на такмичењима) да 

би успео да се спреми за матуру. Зато се отац љути на мене. Поред тога, оцену сам оштро 

формулисао и због тога је дечака морао да одведе код психолога. То ме мало чуди. Увек 

молим педагога да ме, пре давања оцена, обавести о свакој болести ученика, најбоље на 

почетку школске године. На сву срећу, овај ученик је здрав. Али, под мојим утицајем, може да 

се разболи. „Имате рак! Па шта? Да ли је пријатно то чути?" Тако отац са мном завршава 

разговор. 

 Не знам да ли сам добро представио ток разговора. Мало сам се нервирао, те сам могао 

нешто да изокренем. Међутим, навикао сам да научни радници презиру професоре. Ипак, 

само сам дипломирани полониста. Нису то први родитељи који су киптели од беса. Многи се 

на мене озбиљно љуте. Кад су се појавили први, ухватила ме је паника. Паралисали су ме 

њихове научне титуле и достигнућа. Тек сам дипломирао и несвесно сам осећао поштовање 

према научницима. Поново сам прегледао радове, плашио сам се сопственог незнања. Онда је 

нешто почело да ме чуди. Посећивали су ме и своје замерке износили само универзитетски 

радници. Тражили су испите пред комисијом, поновну проверу у обласној управи школе, 

промену комисије и тако даље. 

 То није све. Негде се загубио ученик. У свему томе и ја сам заборавио на ученика. То је 

доказ да имам исте комплексе као и моје колеге вишег ранга с факултета. Ученик се стидео. 

Било му је непријатно што су родитељи од њега направили предшколско дете. Уме да 

подноси поразе, сам успева да изађе на крај с проблемима. Међутим, тешко је да дечак из 

професорске породице помоли главу испод широког кишобрана родитеља. Штета. Деца 

универзитетских професора остављају на мене добар утисак. Оштроумна су, пристојна и 

свестрана. Али, имају проблеме с родитељима. Они им не дозвољавају никакву грешку. 

Тешко је бити професорско дете. Због отровних родитеља морају да се стиде пред друговима. 

 Својим ученицима нећу да правим непријатности. Отуда, и у најгорим ситуацијама, кад 

не успевам да изађем на крај с градивом, или ми праве проблеме с владањем, разговор с 

родитељима је за мене крајња мера. Родитеље с научним титулама ни о чему не обавештавам. 
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Веома ми је жао. Ипак су то цењени стручњаци. Њихова помоћ користила би ми у послу - кад 

ме хвата апатија, кад губим тло под ногама. Читам књиге и оних родитеља с којима сам 

недавно разговарао. Сјајне су. Штета што иза њих не стоји скромни научник. 

 П.С. Извињавам се оним научним радницима који се другачије понашају.  

 

 

Шта никада нећу да кажем родитељима 
 
 Време и родитељи ме нервирају. Прво што чујем, то је страшна галама матораца. У дубини 

душе молим се да у кући буде тихо, барем ујутру. Али не, увек слушам те њихове проклете гласове. 

 - Где си опет нестао? Облачи се, до ђавола. До врага, због тебе ћу да закасним на посао. Како 

то изгледаш! Шта ће професон да помисле о теби? Јеси ли узео кључеве? Шепртљо!!! Трчи, бре! Без 

капе? Стављај капу, нећеш ваљда сада да користиш Интернет. И до ђавола, пази да те опет не ухвате 

да преписујеш! Пољубац! 

 После таквог „пријатног и топлог разговора" најзад стижем у школу... Својим џангризалима 

нисам рекао да данас имају састанак с разредним старешином. Зашто? Више волим да се не говори о 

мени. Имам утисак да због њих наредни дан нећу сматрати успешним. 

Матеуш 

  

 ♦ ♦ ♦ 

 О, авај!... Постоје хиљаде, милиони, милијарде таквих ствари које никад нећу да кажем 

родитељима. Разлози за то су различити. Прво, срамота ме је. Друго, не би разумели. Треће (можда 

најважније), не желим грубо да уништим њихово наивно размишљање, које се углавном заснива на 

томе да је највећи проблем њихове кћери да научи да ради писмени задатак. Кад бих им рекла макар то 

како професор зна да понизи ученика, због тог признања изгубила бих само ја, нико други. Јер, увек је 

ученик лош и сигурно је он морао да да повод за то, а не понашање професора. Старије генерације 

сматрају да су професори, у најмању руку, свеци, па зашто их онда у томе разуверавати. Даћу 

једноставан пример: недавно је на телевизији емитована емисија Одлука зависи од тебе у којој 

професор сексуално злоставља девојку, а она се колеба да ли то да пријави полицији. Кад сам се 

дубоко уживела у доживљаје јунакиње, моји родитељи су констатовали да „такве измишљотине 

уопште не желе да гледају" и променили су програм. Тада ми је пало на памет мноштво бунтовних 

мисли: 

 а) да се такви случајеви догађају; 

 б) да сам у основној школи била сведок сличног догађаја; 

 ц) да је просто правило да професор погледом „свлачи" ученице... Међутим, једноставно нисам 

се усудила да то гласно кажем. Бојала сам се исмевања. 

 Кад је реч о „свлачењу погледом"... сама сам била жртва те појаве (али, тврдим да је то 

искусила најмање половина девојака из мог разреда): првог дана после болести, по завршетку часа, 

обратила сам се професору с молбом да ми одреди термин заосталог писменог задатка. Док сам 

говорила, професор ме је просто мерио погледом. Уместо одговора, значајно ме је погледао. То ме је 

веома узнемирило. Нисам знала шта да радим, па сам, после дужег неприродног ћутања, поновила 

питање. Овог пута професор се насмешио, погледао у дневник и одредио ми термин. Била сам тако 

дезоријентисана да нисам могла да се померим. Тек после неколико тренутака нагло сам се окренула и 

изашла. 

Ческа 

 

 Пажња! Родитељ у школи! 

 
 Родитељи умеју да буду кошмарни. Њихови главни греси су: 

 1. Некритичност према својој деци: Јурек је попио море алкохола и попушио велику дозу 

марихуане, после чега се закључао у соби и изгубио свест. Јуреков отац оптужује разредног старешину 

што није припазио на сина. Међутим, отац никад не би пристао да Јурек, по повратку из радње, покаже 

садржај руксака, јер такве провере нису у сагласности са законом. 

 2. Мешање у школске ствари без знања деце: Мартина мајка, после сваког сукоба одељења с 

професором, телефонира директору и жали се (анонимно), затварајући тако пут за мирно решавање 
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спора. Понекад телефонира и новинама. Не пада јој на памет да на тај начин квари мишљење о целом 

одељењу и само ствара проблеме. Јер, побогу, „нико не може да јој забрани да каже своје мишљење". 

Отуда, апелујем на родитеље: не клеветајте школу! 

Јулија 

 

 

Нико не треба да положи матуру 
 

 Управо сам схватио да нико из одељења IVа не треба да положи матуру. За моје добро. 

Нешто сам разумео и осетио се угроженим. Налазим се у великој опасности и морам да се 

спасавам. Крај је месеца марта. Да ли да стигнем да све ученике увалим у невољу? О чему је 

реч? 

 У октобру сам, после првог а-ла матурског писменог рада, одржао 

четрдесетопетоминутно излагање у којем сам ученицима објаснио да ће за испит зрелости 

највише да их припреми сама књижевност. Више ће схватити после читања књиге Лет изнад 

кукавичјег гнезда него кад се упознају са свим збиркама решених задатака. Више пута сам 

понављао наслов романа Кизија, јер сам знао да је понављање мајка учења. Уколико професор 

нешто истакне на одговарајући начин, ученик ће то да запамти. 

 Јуче је код мене дошла мајка једног ученика. Остало је још месец дана до матуре. 

Родитељ се брине и моли ме да помогнем, да нешто учиним, да интервенишем, јер дечак не 

чита ништа осим романа Лет изнад кукавичјег гнезда. Већ га зна напамет, а још чита. Мајка се 

плаши да сину случајно нешто није у реду с главом. У средњој школи и сама је добијала 

сведочанства са црвеном врпцом, читала је многа дела, разумела се у ствари. Њен син, пак, не 

користи никакву помоћ, само чита литературу. Уз то, непрестано се враћа Лету... Кизија. 

 У новембру сам имао излагање од десет-петнаест минута о томе да је пред матуру 

најважније имати торбу с помоћним материјалом. У њој треба да се налазе матурска питања, 

концепти одговора, план организације времена које је посвећено понављању градива, подаци, 

као и делатности којих ученик четврте године треба да се одрекнц (на пример серије 

Ургентни центар). Све скупа, торба представља бизнис план. Пројекат ће да се оцени према 

успешности. 

 Недавно је дошла код мене мајка једне ученице. Забринута је што њена кћи, уместо да 

се припрема за пријемни испит за медицину, пише неке бизнис планове и само седи над 

пољским језиком. Процењује успешност пројектованих питања, оцењује вредност наступа на 

часовима понављања градива и утврђује упутства за поправљање оцене из пољског језика. 

Уопште не размишља о медицини, само планира и припрема се за матуру из предмета који јој 

уопште није потребан. Сигурно је сама измислила ту забаву. Мајка ме моли да кћерки 

објасним да је за њу најважнија медицина. 

 Пре месец дана имао сам кратко излагање. Најважнија ствар пре матуре јесте да се 

присетите из којег је угла ваш полониста разматрао целокупно градиво. Без светлости, која 

вас је у току последње четири године водила по беспућима књижевности, нисте у стању да 

положите матуру. Сваком штиву дао сам свој печат. Треба га обновити и, у случају потребе, 

представити одговарајући елемент на испиту зрелости. 

 Одмах су ми се пријавиле три ученице. Објасниле су да, на основу свезака свих 

ученика, припремају списак задатака који су разматрани на часовима пољског језика - од 

првог разреда до данас. Утврдиће и тематику домаћих задатака и најважније примедбе које 

сам понављао у рецензијама. Да ли ми то одговара? 

 Све сам схватио. Нико не треба да положи матуру. Јер, за неколико година моји 

ученици ће да. заврше високе школе и запослиће се. Нико неће да буде у стању да ради као 

они. То је јапански стил рада. Ако шеф изда наредење, треба га испунити стопроцентно. Ако 

је наређење добро, постићи ћемо успех. Ако је лосе, веома брзо се промени шеф. Да ли треба 

да се ради тако или другачије? Подучавам полубогове. Наредим да очисте Аугијеве стале, 
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одмах ће да ураде, наложим да разреше Гордијев чвор, нема проблема. Нико не прави 

гримасе, не жали се да им пољски језик није уопште потребан. Ја наређујем, ја одлучујем. 

Кроз неколико година ти млади људи ће да траже посао. Преузеће све функције. За моја 

генерацију неће бити ниједног места. Ко ће да задржи такве људе као што сам ја, јер ће да 

стигну титани. Кад претпостављени за нешто моли припаднике моје генерације, свако мисли 

„зашто баш ја?". Отаљавамо посао, јер сматрамо да другачије није могуће. Моји ученици у 

деветнаестој години имају мноштво докумената. Неколико потврда о знању страних језика, 

обављали су праксу у новинским редакцијама, били волонтери, учествовали на изборима, у 

разним кампањама, писали чланке. Боловали су, али нису пропуштали писмене задатке. 

Довозили су их у школу, а затим одводили у кревет на даље лечење. То су хероји рођени за 

успех. Не могу да положе матуру. Морам да их спречим. На крају крајева, одговоран сам не 

само за себе већ и за судбину своје генерације. Нико не треба да проде испит зрелости. У 

противном, за неколико година биће нам тешко. 

 

 

Гледајте нас 
 
 Будући да сам ученица, схватила сам да се служим неким сленгом и да га људи, који у том 

тренутку нису у вези са школом, не разумеју. Да, школа је неки стил живота, свет у минијатури. Бољи 

од стварног, као што је код нас: школа, па високи ниво, а, и поред толиких разлика, веома смо слични 

једни другима. Понекад гори јер перфидно мучи индивидуалисте, ограничава. Али, једно је сигурно. 

Ту све ври, чак се чује шум мозгова који раде. У ваздуху се осећа промена, сваки дан, сваки час 

изгледају другачије. 

 У лицеј сам дошла као дете, не, девојче, и од тада се свет хиљаду пута окретао главачке, а 

други људи су, својим именима и погледима, на моју личност стављали печате. Ни сад нисам зрела, 

али, ваљда је већ иза мене период дечјег слепила. Готово све што сам научила ових задњих година, 

научила сам у школи. И не мислим само на знање. Пре свега, учврстила сам се у уверењу да се за 

праведна (за мене) начела много пута треба изборити. Вежбала сам тражење свог пута, своје 

посебности. Сад знам да треба да читами новине, гледам информативне емисије и понекад, упркос 

својој вољи, да се покоравам. Сву „разлику" између мене-петнаестогодишњакиње и мене-

деветнаестогодишњакиње остављам у средњој школи. 

 Због чега то говорим? Ваљда зато да упознам професоре да је преношење знања само споредна 

улога школе. Драги педагози, ви сте у неку руку ствараоци. Молим вас, гледајте на нас више као на 

овчице којима је потребан пастир, а не као на необразовану гомилу. Јер, ученику су потребни ваша 

заинтересованост и прихватање, ништа мање него добри односи с вршњацима, јер ученик заиста жели 

да буде ваш пријатељ. 

Јулија 
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Други део 
 

 

Предавања од крви и меса 
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Драж не само певане поезије 
 
Постоји поезија коју млади воле. Поезија која мирише на зелену траву, замишљена над „наредним 

сатом постојања", тутњавом воза, нагнута над каменом крај пута и над „светом капи зноја". А изнад 

свега звук гитаре. Поезија Едварда Стахуре. Поезија логоровања и такмичења. Поезија која се пева. 

Дабоме. Зашто се на часовима пољског језика уметничке творевине лишавају свог интегралног дела, 

као што је музика? Одлучила сам да то променим и да на час донесем снимке Стеда. Показало се да се 

њиме не одушевљавам само ја. После часа направио се дуг ред оних који су желели да позајме плоче, 

на челу с господином професором. 

Једно је читати скраћени избор стихова из уџбеника, а друго осетити њихову атмосферу, појачану 

музичким аранжманом. Није тешко набавити неку плочу Старог доброг брачног пара или концертну 

верзију Мисе луталице*. У сваком одељењу ваљда ће да се нађе неки љубитељ певане поезије који ће 

да понуди не само „певана дела" Стеда него и Зјемјањина, Качмарског, па и Пшерви-Тетмајера или 

Норвида, а да не говорим о Кофти или Осјицкој. 

У учењу и процесу памћења огромну улогу играју чула. Боље памтим стих који чујем кад се пева, 

одломак Монахомахије * који сам својеручно илустровала као и контрапост који је показан „на 

моделу". Кроз десет година можда нећу у потпуности да знам карактеристике гротеске и садржај 

Фердидурке" , али, сигурно ће ми остати у сећању час из културе једења, која се заснива на „једењу 

насупрот неког" Гомбровича. И даље ће да ме засмејава филозофија садржана у краткој реченици која 

се односи на садржај Пана Тадеуша, о томе да „Пролазни тренутак Тадеуша улази у пролазни тренутак 

шуме да би се састао с пролазним тренутком Телимене". Моје одељење неће да заборави један 

кишовит дан у току којег смо обилазили Ксјенжи млин у трагању за остацима лепоте Обећане земље. 

Чуће се речи да смо млади, енергични, а у Лођу има много тога да се уради, и упозорење: ,,Да вам онда 

нико не каже: сељачине, имали сте златни рог!" Те ситуације неочекивано ми падају на памет, 

доносећи са собом укус великих дела књижевности, уметности и филозофије. И то се зове литерарни 

живот усађен у човеку. Тако често размишљам, будећи се с новом идејом о значењу стиха који смо 

разматрали заиста веома давно. 

Ганђа 

 

 

Кохановски и џез 
 

 Неколико векова Јан Кохановски био је у Пољској апостол књижевног језика, велики 

песник. Такви епитети од времена Гомбровича, међутим, имају пејоративно значење, 

нарочито у школи, где је утицај поезије на ученике мали. Ма како је тешко да се то прихвати, 

традиционална књижевност нц налази место у главном правцу интересовања младих. На 

часовима који су посвећени проучавању дела класика, често долази до потпуног неспоразума 

измеду професора и ученика. Због тога сам одлучио да променим типичан начин рада и да 

макар скратим представљање биографије аутора или генезе дела у корист културне 

пропаганде, која је, чини се, ближа новинару него професору. 

 Због чега је у средњој школи традиционално упознавање с лектиром необавезно, док је 

обрађивање пропаганде обавезно? Чини се да добра прилика у тражењу одговора на то питање 

у средњој школи може да буде рад на Тужбалицама Јана из Царноласа. С биографијом писца 

и генезом збирке млади су се упознали у ранијој фази образовања, те стога сада очекују нешто 

ново. Понављање података којима се пуни глава да је текст који се разматра општепризнат, 

јесте управо крај разумевања: сусрет критичног ученика с фанатичним професором, доведен 

до ивице некомуникативности. Делотворнијим ће се показати опробана средства пропаганде 

него најдубље познавање књижевности. 

У полонистичком послу превише места заузима духовна, а премало материјална култура. Ова 

друга је управо ближа ученику. Ако је човечанство, бар кад је реч о наоружању, учинило на-

предак (од примитивне тољаге до аутоматског пиштоља), уметничка достигнућа не могу да се 

представљају као стајање у месту или просто пад. Штавише, и највећи љубитељ Леонарда да 
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Винчија и његових потеза кичицом има обавезу да у школи покаже напредак који прати 

човечанство, од пећинских цртежа уметника-чаробњака, преко старогрчког стваралаштва 

познавалаца техне и епистеме, све до савременог експериментатора-скандал мајстора. 

Слично је и с изучавањем књижевности. Достигнуће Јана Кохановског није никакво 

недостижно мајсторство, већ израз нивоа духовне културе епохе ренесансе. 

Желећи да вреднује тољагу, ученик је упоредује са савременим оружјем - аутоматским 

пиштољем. Слично би морао да поступи и професор књижевности - Тужбалице из шеснаестог 

века требало би да упореди са савременим кретањима у том жанру, наравно не да би показао 

који је текст бољи. Задатак педагошког рада јесте да тражи одговоре, а не да изриче трајне 

судове. Проучавање Тужбалица прилика је да се истражи колико су се променили услови 

живота и потребе појединца који пати. Лирску ситуацију треба окренути; перспектива оца 

који грца у болу страна је тинејџерима. Умирање деце, честа појава при демографској 

експлозији, сада је реткост. Каква смрт је блиска тинејџерима, какав емоционални ефекат ће 

да изазове, сличан ономе који преживљава Кохановски? Одлучио сам да упоредим очев бол 

после губитка детета с духовном пустоши која прати обожаваоца после смрти његовог идола. 

Остваривање операције по канону, помоћу опробаних средстава из области културне 

пропаганде или тривијалне књижевне критике, прилика је да се оствари разумевање између 

професора и ученика. Пошто сам лако могу да доживим пораз, за помоћ сам за.молио ученике 

завршног разреда. Требало је заједно да остваримо пројекат чији је циљ био да Тужбалице 

Јана Кохановског учинимо лектиром од крви и меса. 

Изабрао сам такву тему како би матуранти имали прилику да обнове важно градиво из 

полонистике, а, истовремено, да осете да учествују у нечем озбиљном, у писању радова који 

неће бити бачени у старо гвожђе, већ ће да помогну младима да савладају ренесансни циклус 

тужбалица. Најбоља метода рада је контраст и зато сам сеоски Чарнолас упоредио с 

Њујорком, градом који је већ извесно време веома у моди. На часу треба да се користи музи-

ка, те сам, као подлогу за жалобну тематику, прцдложио амерички џез. Требало је да 

говоримо о смрти, слушамо џез и припремамо материјал за ученике првог разреда. Тако је 

настала тема: „Те глупе ствари - упоређивање сеоских Тужбалица Кохановског с градском 

елегијом Френка О'Харе Дан у којем је умрла леди Деј". Јунакиња стихова америчког песника 

је легенда џеза, чувена певачица Били Холидеј. „Глупе ствари", пак, требало је да укажу на 

улогу предмета које ценимо, јер их повезујемо с умрлима, а који ипак не могу да нам замене 

блиске особе. 

Ученицима сам припремио такозване сеоске одломке Тужбалица, као и текст Ф. О' 

Харе: 

 

Сеоски одломци Тужбалица 

 

Повредила си, безбожна Смрти, очи моје, 

Јер сам видео умируће драго дете своје! 

Видео сам, некад је тресла воце зелено, 

А несрећним родитељима срце се цепало. 

(Тужбалица IV) 

 

Као што се маслина мала под високим воћњаком 

Диже из земље у висину материнским трагом, 

А још није ни гранчицу ни листић створила, 

Сама је тек као танка младица избијала: 

И кад оштро трње или коприве родне 

Чистећи, воћар журни поткреше, 

Убрзо умире и, изгубивши снагу, 

Пада пред ноге мајке вољене. 
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(Тужбалица V) 

 

Као што сићушни славуј у зеленом грму 

Целу ноћ препева својим веселим грлом 

Живахност ми је сувише утихнула! Одједном те је сурова 

Смрт отерала. моја љупка брбљивице драга! 

(Тужбалица VI) 

 

... пала си у својој бујности, 

Жетву не дочекавши! Класу мој једини, 

Још ниси ни израстао, а ја твоје време 

 

Не чекајући, поново те у црну земљу сејем. 

Али заједно с тобом сахрањујем и наду: 

Јер више никад се нећеш успети, а ни пред мојим 

Тужним очима занавек нећеш процветати. 

(Тужбалица XII) 

 

И такво цвеће лежи косом посечено 

или јаком кишом на земљу сложено. 

Чему се надаш? Шта још чекаш? 

Зашто се смрћу жалости не губиш што пре? 

(Тужбалица XV) 

 

Живео сам тако скромно, 

Да је једва пеко знао о мени, 

А завист и кобни догађаји 

Нису морали да ми нанесу губитак. 

(Тужбалица XVII) 

 

Градска елегија - Френк О' Хара 

Дан у којем је умрла леди Деј 

 

У Њујорку је 12:30 петак, 

три дана после годишњице рушења Бастиље, аха 

година је 1959. И излазим да нађем чистача ципела 

јер у 7:1 5 силазим у Истхемптону 

одатле у 4:19, а онда идем право на доручак 

и не познајем људе који ће ми дати да једем 

идем спарном улицом почиње да пржи сунце 

и једем хамбургер и пијем млечни коктел и 

купујем 

ружно издање ПИСЦИ ТРЕЋЕГ СВЕТА 

да погледам шта има ново 

код песника у Гани улазим у банку 

и госпођици Стилвагон (једном сам чула да се зове Линда) 

ниједном у животу неће да падне па памет да провери 

мој салдо 

и код ГОЛДЕН ГРИФИН-а купујем Петси малога 

Верлена 

са сликама Бонара иако стварно размишљам о 
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Хесиоду у гужву. Ричмонда Латимора или о 

новом делу Брендона Бехана илл о Ле Балцон или о Лес Негрес 

Жене, ма не, држим се Верлена а затим 

сам отишла да одспавам с дилемом 

а за Мајка идем једноставно у продавницу пића 

на ПАРК ЛЕЈНУ и тражим боцу стреџија и 

и враћам се одакле сам отишла у Шесту авенију 

и у киоск у Зигфилд тетар и немарно тражим бокс голоаза 

и бокс пикајуна и ЊУЈОРК ПОСТ с њеним ликом 

на врху стране 

и зној већ цури са мене и размишљам о томе како сам се 

у 5 СПОТ наслонио на врата WC 

кад је она над клавијатуром Мејлу Валдрону 

шаптала песму и свима и мени је на тренутак 

застао дах 

 

После бурне дискусије о везивању за људе и предмете, после размишљања на тему 

различитих искустава господара Чарноласа и њујоршког песника, изјашњавања о различитим 

реакцијама на смрт блиске или непознате особе, ученици су добили задатак да припреме 

писмени резиме. Уместо очекиваног осврта на час, у већини случајева, настали су ауторски, 

веома оригинални писмени радови. 

Рафал - тип интцлектуалца, на часовима ретко узима реч, стално пише, намерава да буде 

новинар, лектиру чита само онда кад се открије да не чита. Свом раду дао је наслов Огромна 

суша антиљудске равнодушности. 
 

Живот представља негацију људске природе. Истовремено, људскост спада у најплеменитије 

животне вредности. Сва удаљавања и недоумице гаси хладни зрак смрти. А шта долази после? Лирска 

личност тоне у гадно блато усамљености. Памти небитне детаље, читањем књижевних дела жели да се 

издигне из вечито супротстављене гомиле. Чврсто до под ногама не дозвољава јој да продре у дубину 

искреног односа према особи, дематеријализованој у вечности. С друге стране, путовање у земљу 

маште гарантује јој проверени вид бекства од иритирајуће стварности. Светско књижевно наслеђе, 

начин испуњавања празнине у егзотичном глобализму, лирска личност потврдује речима „није то 

ништа". У шкртој жалости схвата да никаквим сажаљевањем не може да утиче на судбину покојнице. 

Данашња људска природа раскинула је с традицијом генерација ранијих епоха - ренесансном синтезом 

префињеног доживљавања лепоте, романтичном страшћу бунтовника. Још многи недовољно оплакани 

морају да умру да би се појавио обрис шансе за промену међуљудских односа. Недостатак времена у 

граду чини да се одавањем почасти покојници истовремено остварују потребе и обавезе које су 

вулгарне у свом сивилу. Будући да Кохановски није припадао цивилизацији журбе, избегао је хаос 

који одражава неспособност човека из масе да смрт доживи изнутра. 

 

Јоана - тип дискутанта, веома лабилна, уме на брзину да прелети преко лектире или 

незаинтересовано пристаје на све, књиге чита само селективно, иде својим путем, често не 

долази на часове; кад је већ на њима присутна, долазе и остали. Њен рад носи наслов Блуз у 

великом граду. 

  
Седим у задимљеном клубу. Пригушено светло, које оставља утисак прљавштине, немарно 

пада на моје белешке и слике и слуша се џез, уосталом као увек на овом месту. Овде се слуша или џез 

или блуз, иако клуб у Лођу ничим не подсећа на њујоршка легла талената с почетка двадесетог века. 

Нема ниједног црнца или мулата. Парадоксално је да је та музика, иако је настала у средини 

америчких црнаца, постала етикета резервисана за белу интелигенцију. Гледам кроз прозор, видим 

пусто двориште, мислим: „Овде - безбрижан жагор, тамо - гробна тишина, уз то кишица". Већ сам 

хтела да се предам размишљањима о неправедности овог света, кад ми је келнерица донела раније 

поручено вино, црвено полуслатко. Попила сам мали гутљај и почела да читам опо што сам донела са 
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собом, између осталог и Дан у којем је умрла леди Деј, наизменично с оригиналом Тhe Day Lady Died, 

дела Френка О'Харе, главне личности њујоршке средине шездесетих година двадесетог века. Био је 

писац, критичар, али, пре свега, поставио је темељ савремене америчке поезије. Његов поглед на 

поезију, донекле, могу да покажу речи које је изрекао Џон Китинг у филму Дрултво мртвих песника: 

„Не читамо поезију зато што је лепа. Читамо је јер припада људској врсти, а човек има осећања." 

 Из мрачних размишљања овог пута ме је пренуо топли, мада интригирајући глас Били Холидеј. 

Код куће сам искористила најновију цивилизацијску зависност, Интернет, и снимила неколико њених 

песама, у случају да главни џез клуб у Лођу не поседује ништа од њених снимљених плоча. Песма, 

која је управо ишла, била је Dream a little dream с Лујом Армстронгом. Никад пре тога нисам слушала 

овај шлагер у њеном извођењу, обузима ме чудно осећање. Погледала сам чашицу, била је готово 

пуна. На тренутак сам оставила писање да бих се уживела у атмосферу... 

 Дан у којем је умрла леди Деј елегија је о њеној смрти. Кад сам први пут прочитала ту песму, 

изгледала ми је као гомила глупости која нема везе с темом, с изузетком последња четири стиха, који, 

чинило се, једини имају везе с насловом. Сад морам да признам да је за то криво моје незнање. Кад сам 

почела да проверавам појединачна презимена, имена, места, све се лепо уклопило у целину. Сад се 

смејем слици О'Харе која лежи преда мном и размишљам: „Какав си лисац! Толика презасићеност 

садржаја у тако скраћеном и скривеном облику и код нашег Пшибоша тешко да би се приметила." 

Песма није само елегија о смрти већ, пре свега, критика површног живота Американаца који мало тога 

заиста аутентично доживљавају. Као што је рекао Мајаковски, кога је О'Хара обожавао: „Кад би из 

1959. године једина ствар која је остала била елегија Дан у којем је умрла леди Деј, онда би историчари 

могли да реконструишу тај тренутак из историје Њујорка на истом принципу на основу којег 

археолози реконструишу изумрле врсте диносауруса, имајући на располагању окамењену кост" (лично 

тумачење). 

 Човек који живи у граду нема времена за размишљање. Постаје као воз који јури и само се на 

тренутак зауставља на некој станици, да би се нечег сетио или понео са собом и, евентуално, на трен о 

нечему да размисли, али не предуго. Отуђење и збуњеност, то су особине човека који живи у џунгли 

велеграда. После Уршулине смрти Кохановски је имао времена на претек. Није се журио на доручак 

код непознатих људи, није куповао поклоне за Петси и Мајка, није завршавао свакодневне послове у 

банци, није водио рачуна о времену да би стигао на посао. Дуго размишљање сада је нешто тешко. 

Више немамо снаге ни за шта осим „да се наслонимо на врата WС" и за кратко узбудење. 

Управо се завршила песма Strange Fruit, као и моја кафа и вино. Касно је. Осим мене, остале су још 

три особе. Поручујем нову кафу. Остала је да се прочита још једна страница. О, да, сад потпуно 

схватам како је било с писањем о смрти, а у позадини се чује Big City Blues. Излазим, сама сам, желим 

да се безбедно вратим кући.  

 

 Каролина - седи у последњој клупи и стално има подигнуте руке, жели да одговара; 

дошла је из друге школе и има комплекс ниже вредности, неприметна, у стварности боља од 

већине староседелаца. Њен рад нема наслов, само мото из Хорација: „Подигао сам споменик 

трајнији...". 

  
Када бисмо људски живот упоредили с планинама, рекла бих да је чудесан као завичајне Татре, 

пун несвакидашњих изненађења као јужноамерички Анди и сложен као низ хималајских стеновитих 

ходника. Задатак човека је да кроз живот прође као планинском стазом, прикупљајући успут нова 

искуства која га учвршћују у даљем путовању. Да ли имамо право на непромишљеност или тренутак 

заборава? Путујемо сваког дана. Могло би да изгледа да је то досадан ритуал: посао, кућа, породица, 

понекад пријатељи. Вечерима гледамо сами себе и жалимо се на аутоматизацију живота. Погрешно 

сматрамо да је стабилизација све што смо могли да постигнемо, непрестано трчећи за успехом, 

градећи муњевите каријере, увећа-вајући новац на банковном рачуну. Губимо се у сивој реалности, 

патимо од људског слепила, не обраћајући пажњу на ствари које су најважније. Осећајност постаје 

језички архаизам, док је јурњава за временом које неповратно лети наша свакоднцвна обавеза. Исто 

као у шуми: мало је оних који ће да опазе како им испред ногу претрчава гуштер или да се одушеви 

пејзажом од кога застаје дах у грудима. 

 И поред тога што човек покушава да укроти живот, постоје тренуци у којима није у стању 

ништа да уради. Смрт започиње нову етапу путовања, које је често теже и више исцрпљује. Постајемо 

свесни колико је живот вредан, каква пустош обузима наше душе кад изгубимо неког ко је путовао с 
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нама. Опажамо тачну границу између света живих и оних који су отишли на вечни починак. У таквом 

дану све се окреће наопачке. Тешко је помирити се с одласком неког ко је оставио дубок траг у нашем 

животу: детета, пријатеља, идола, сваке важне особе. Други људи су нераздвојни део нашег живота, 

како укућани, тако и такозвани странци, познати само по свом стваралаштву. Присутност идола 

помаже у најгорим тренуцима, нарочито онда кад ближњи разочарају. Шта ће сад да буде? Борим се, 

мучим се и „зној са мене цури". Ударац који је задат души уништава и физички. Кад одлази ОНА 

(Урсула, леди Деј) живот губи смисао, одмах треба проанализирати прошлост, присетити се 

необављених ствари, вратити се у сећањима на почетак. За онога који пати, смрт блиске особе значи 

враћање у време детињства, ране младости, у време кад није било подела на важне ствари и оне мање 

битне. Захваљујући елегији Френка О'Харе схватам да је лирска личност Тужбалица поново постала 

дете које испочетка мора да се учи животу. Отуда, мајка га подучава као синчића који још не уме да 

доноси одлуке. 

  

У савременој школи посао полонисте често излази ван граница комуникативности. 

Ученици не разумеју чему служе компликоване анализе и тумачења књижевних дела, не могу 

да схвате зашто би своју снагу требало да троше на мучење над нечим што је већ давно 

изашло из употребе. Зар савремени уметници не стварају фантастична дела која су 

делотворнији медијум од површно проучаваних класика? Сматрам да школска литература 

мора да се служи посредовањем које пружа савремена мисао, нарочито она која је изражена у 

музици или на филму. Разумевање канона у чистом облику јесте романтична бесмислица. 

Одговорни професор мора да усавршава свој занат, а, пре свега, да призна, као што су то већ 

учинили физичари или математичари, да је савремена наука претешка за сваког ко се њоме 

бави. Као што савремени физичар није у стању да се снађе без помоћи математичког језика, 

тако и професор књижевности у средњој школи неће да буде схваћен ако се усредсреди само 

на дело које тренутно обрађује. Не треба да се служи голом фактографијом и хронологијом, 

него да користи језик и искуство ученика. Млади људи, као нико други, умеју да освеже 

строге школске прописе. 

 Ученик који је примораван да чита лектиру понаша се као Индијанац, који, видевши 

истраживача који скицира, каже: „Знам да је овај човек у својој књизи убио много наших 

бизона". Традиционално проучавање дела доводи до слегања раменима и тврдње да се 

проблеми књижевности односе само на јунаке књижевних дела и да немају ништа заједничко 

с нама, људима од крви и меса. Можда ученици, с којима сам обрађивао Тужбалице, нису ус-

пели да уоче све везе Кохановског с грчком митологијом, можда би имали тешкоће с 

набрајањем свих врста стихова које је користио аутор, али сигурно је да им се текст Јана из 

Чарноласа дубоко урезао у сећање. Повезивање Њујорка, о коме сви непрестано говоре, са 

Чарноласом, који су популарисали само полонисти, изазвало је снажан ефекат. Млади нису 

примећивали кад су наклапали о потрошачком духу, глобализацији, Америци, џезу, а кад су 

учили о ренесансном хуманизму, тужбалицама, митологији или о сеоској земљи среће, 

Аркадији. Утицај полонистичког образовања видљив је у сваком од наведених дела, па кад и 

њихови аутори нису били у стању да кажу кад су тај пољски учили. Природно повезујући 

далеке догађаје, разговарајући о небу и хлебу, нису приметили да су учили тешку вештину 

пољске речи, као што и ја нисам приметио кад су протекли сви часови с њима и како сам ус-

пео да прегледам на стотине радова с много страница које су непрестано доносили. Сада их 

чека матура. Нису стигли да припреме материјал за ученике првог разреда, пројекат није 

успео. Међутим, показали су да не морам да се бринем за њихову матуру, јер умеју да пишу и 

говоре, пошто у лектири виде аутентичне проблеме. 

 Да ли ћу успети исто тако да научим следећу групу ученика? Другачији су, критичнији 

и не плаше се нове школе, прошли су кроз гимназијско образовање, промена сколе је већ за 

њима. Остало ми је још месец дана да потражим идеју како да с њима обрадим, за мене сада 

необично важне, Тужбалице Јана Кохановског, после недавних разговора о животу и смрти 

две особе беле девојчице из Пољске и тамнопуте жене из Америке. Посебност професора, која 

га, како тврде методичари, издваја од других животиња, јесте изузетно снажан развој мозга 
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који му омогућава да се, малтене, прилагоди свакој средини. Показало се да су обе тврдње 

еволуције тачне и у школској средини. 

 

 

Јов у хипермаркету 
 

 Данас је у мом хипермаркету била велика распродаја. Ко је уснео да пронађе место за 

паркирање. сматрао се срећником. Остали су морали да остављају аутомобиле где је 

забрањено задржавање, на пешачким прелазима или на травњацима. Али, и тако је све нешто 

вукло у храм куповине. И ја сам добро напунио џепове. Срећан, прионуо сам на посао и 

обамро. Сви се тужно мотају по продавници: киселог израза лица, сви мрко гледају. Страшна 

атмосфера. Просто ти дође да некоме даш јединицу. Једног ћеш да избрусиш, сто да обесиш. 

Али, због чега? 

 Школа не треба да буде тоталитарно место. Можда би распродајом час могао мало да 

добије на живости. Нека и ученици имају неку корист од тога што се приближавају празници. 

Ко „купи" оно што данас продајемо по изузетно привлачној цени, добиће бонус: изненађење 

куће. Шта продајем? Лектиру у новом паковању. У школском програму управо сам планирао 

нови час о Библији. Свето дело, сјајна прилика. Тема гласи: „Зашто је Јов верна муштерија 

једног хипермаркета?" 

 Ученици знају да је Библија књижевни бестселер. Издато је толико примерака да њима 

неколико пута може да се опаше полутар, а од онога што преостане да се подигне планина 

виша од Палате културе и науке у Варшави. Од када је Свето писмо постало обавезна 

школска лектира, издају се нове планине те књиге и ... то одвраћа ученике од читања. Час 

пољског језика претвара се у науку о религији, будући да је „читање Библије као литературе 

горе него да се уопште не чита". Како се с тиме не слажем, упорно тражим методе да на 

часовима пољског језика Свето писмо не тумачим лошије од остале лектире. Ако дозвољавам 

парафразирање Пана Тадеуша, допуњавање Лутке или рушење мита о Трилогији, не видим 

разлог да се према Светом писму односим као недодирљивом споменику. Следећи савет 

неприкосновеног Томаса Мора, кажем да сам склапао филолошке бракове са живима, а не с 

мртвима. 

 Оживећу лектиру, макар била најнедодирљивија. Увешћу Библију у хипермаркет. Где 

моји ученици, тамо ћу и ја, с литературом под мишком. Овог пута мој зној ће да се слије на 

Библију. Само да се узалуд не трудим. Сви размишљају о куповини, ја такође. Све док нисмо 

прешли на ствар. Молим ученике да отворе примерке Светог писма на првом поглављу Књиге 

о Јову и следе текст док ја читам наглас. Питам их какве преводе поседују. Једни имају 

Библију хиљадугодишњице, други нови превод (такозвану варшавску Библију), малобројни 

старопољску верзију (превод Јакуба Вујка или гдањску Библију). Кажем да ја имам најновију 

верзију, такозвани супердинамички превод. То побудује радозналост. Проверили су на 

Интернету да постоје разни необични преводи, али за такав још нису чули. Ретко лично читам 

на часовима, јер штедим глас и отуда су посебно радознали. Због чега професор није одредио 

одељењског лектора? Желите да знате, онда слушајте. 

Традиционална верзија - провери у Библији прве две главе Књиге о Јову. 

 

 Промотивна верзија Књиге о Јову 

  
У земљи, којом владаше хипермаркети, живљаше купац по имену Јов. И тај човек би веран 

једној продавници, избегаваше робу непознатих фирми и бојаше се да купује код конкуренције. И 

роди му се више деце, којој такође куповаше у једном хипермаркету - оном истом, чија је верна 

муштерија био. Другачије не поступаше ни кад му се син роди, као ни кад му на свет доде кћи. И 

пошто тако поступаше одавно, његов иметак се увећа на повољним распродајама и умножи због 

снижења цена и сезонске продаје робе, тако да Јов убрзо постаде најмоћнији човек у околини. А 
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његови синови играше се и користише познату робу и на заједничку забаву своје сестре позиваше. 

Тако радише сваког дана, будући да ни у чему не оскудеваше. А кад прође време забаве, Јов сваког 

дана слаше послугу да набави нову робу, водећи рачуна да и послуга купује у истом хипермаркету. 

Провераваше и корпе у собама своје деце, бојећи се да неко можда не постаде муштерија другог 

хипермаркета. А то не би могао да поднесе. 

И дође дан кад се сви шефови овог хипермаркета окупише код генералног директора. А међу 

шефовима наде се и агент другог маркета. Директор га препозна и рече: „Одакле долазиш?" И агент 

одговори: „Обилазих све хипермаркете и прођох их уздуж и попреко." И директор рече: „Да ли обрати 

пажњу на моју муштерију Јова, таквог на земљи нема - то је верна муштерија која је навикла да купује 

само код мене?" Агент одговори: „Мислиш да ти је џабе веран? Зар га не окружи распродајама и 

великим снижењима, и све што има, не дугује ли теби? Мало новца од њега добијаш, а много робе 

испод трошкова производње дајеш! Него, за промену, хајде подигни цене и видећеш да ће те отворено 

псовати и од тебе право код конкуренције прећи." 

Директор рече: „Више нема робе на снижењу, биће по правим ценама." И агент оде. 

И дође дан кад Јов обављаше куповину. Као и обично, напунивши колица до самог врха, дође пред 

касу, изручи робу на тезгу и поче је паковати у рекламне кесе. Утом му приђе слуга и рече: 

„Господару, цена робе је веома висока", али Јов не обрати пажњу на њега. Утом дотрча други слуга и 

рече: „Господару, нећемо моћи да платимо", и док још то говораше, дотрча трећи, речима: „Господару, 

не можете ни да замислите суму коју од нас траже на каси". А Јов се придиже и отвори свој новчаник 

„Витхена"', поцепа га напола да би извадио све кредитне картице и, наслањујићи се на тезгу, плати 

целу суму, иако бејаше велика. Исцепа кредитне картице, јер више ништа не вредеше и рече: „С 

празним новчаником враћах се кад још бејах мали, с празним се враћам и сад кад остарих. Одајем 

признање радњи у којој има толико робе да се купи." И Јов остаде муштерија хипермаркета и не рече 

ништа ружно на његов рачун. 

Онда дође дан кад шефови одељења хипермаркета дођоше пред директора, а међу њима нађе се 

и онај агент другог маркета. И директор рече агенту: „Одакле долазиш?" Агент одговори: „Из 

обиласка хипермаркета и шетње између рафова." И директор рече агенту: „Да ли обрати пажњу на 

моју муштерију Јова? Иако га због тебе кињим високим ценама, не избегава моју робу, већ ми остаде 

веран, тако да немам разлога да га и даље пљачкам." Међутим, агент одговори: „Онда, продај му робу 

којој је прошао рок и видећеш како ће те отворено грдити и псовати што бејаше твоја муштерија.'" И 

директор рече целом скупу: „Ето, допуштено вам је да продајете сву робу, и ону којој је истекао рок 

употребе." 

И Јов купи робу којој је истекао рок и, кад је поједе, примети да је цео у гадним крастама. И 

рече му жена његова: ,Још се држиш тог хипермаркета?" И поред тога, Јов не оклевета своју радњу, 

упркос негодовању жене и свих укућана, које доводише у искушење снижења у другим 

хипермаркетима. 

 

 Док сам читао нико ме није прекидао. Међутим, сви су чекали шта ћу сада да кажем. 

 - Видите, у Библији пише о супермаркетима. 

 - Али, Библију нико тако не чита - одговори Доминика. 

 - А ко чита Свето писмо? - упитах. 

 Испоставило се да нико не чита. Објаснио сам да свако ко с разумевањем чита лектиру 

у тексту види делић себе. 

 - Нико осим вас тај делић неће да примети, јер вас нико тако добро не познаје као што 

ви познајете себе. Увео сам појам спознајне функције књижевности: читајући, свако упознаје 

себе, своје склоности и интересовања. Ко не чита, неће моћи да упозна себе. Кроз две године 

бираћете шта ћете да студирате. Што више књига прочитате тим више ћете да сазнате која су 

ваша интересовања. Уколико неко од вас жели да студира економију, у неком тексту изненада 

може да примети нешто што сам ја данас видео у Библији. Јов је верна муштерија 

хипермаркета. Нажалост, из неког разлога почело је лоше да му иде. Зашто? 

 Остатак часа био је посвећен тумачењу одломка који смо представили. На крају, дошли 

смо до закључка да читање књига не треба да уништава нашу индивидуалност, већ управо 

супротно - треба да развија наш таленат и наша интересовања. Веома ми је стало да се то 

уверење дубоко усади у главе мојих ученика. Отуда, препоручио сам да у свесци запишу: 
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„Читање школске лектире развија моја лична интересовања". Дао сам домаћи задатак чији је 

био циљ да ученицима помогне да схвате да баш тако може да буде. Требало је да прочитају 

одломак из Библије који сами изаберу. Имали су на располагању недељу дана да саберу 

утиске у писаној форми. Ево неколико занимљивих тумачења. 

 

 

 Десет заповести 

 
 Онда вођа навијача изговори ове речи: 

 Твој Господ Бог је Клуб, који ти даде разлог да будеш поносан, јер је у првој лиги. 

 Не туци се у име неких других клубова, осим Нашег! Не стављај шал друге екипе, осим Наше! 

Не стој у њиховим секторима, јер твој Клуб је осветољубив и кажњава сваки поступак издајника и 

његових потомака, до најдаљих сродника. Излаже тучи с полицијом оне који га воле и који се 

придржавају његових заповести. 

 Не помињи име Клуба свога у виду увреде, јер Клуб не оставља некажњеног оног који руши 

углед Клуба и његових навијача. 

 Размишљај о дану кад је меч, да би га поштовао. Већину дана посветићеш послу и 

извршаваћеш све своје обавезе. Дан меча је, пак, посвећен твојој екипи. И зато не ради ништа друго 

осим да се спремаш за меч, будући да се свих дана док си ти радио, екипа припремала за утакмицу. 

Замењена су запаљена седишта и постављена тамо где су недостајала, тако да имаш шта да палиш и 

шта да бацаш после одиграног меча. Отуда, Клуб је дан утакмице прогласио најважнијим и наложио да 

се освешта како доликује. 

 Поштуј клупског тренера и сву клупску браћу да би био понос навијача које Клуб поштује и 

награђује. 

 У тучама се не штеди. 

 На меч не долази без опреме. 

 Не бежи пред полицијом. 

 У случају да те ухвате, „мурканима" не говори истину о својој браћи-навијачима, већ ћути као 

заливен. 

 Не пожели шала навијачког брата свога. Не пожели бејзбол палицу навијачког брата свога, ни 

његов бодеж, ни његов боксер, ни његову металну шипку, ни било шта што припада навијачком брату 

твојему. 

Марек, ватрени спортски навијач 

 

 Проклетство лекарског позива 

 
 Авељ бејаше директор банке, а Каин - лекар. Кад једном Каин приносаше Господу на жртву 

документацију о најновијим достигнућима из области хематологије, Авељ такоде приносаше жртву у 

виду биланса активе и пасиве. Господ гледаше Авеља и његову жртву, док Каина и његову жртву не 

хтеде погледати. То веома растужи Каина, те ходаше суморног лица. Господ упита Каина: „Зашто си 

тужан и зашто ти је лице суморно? Да си поступао у складу с Хипократовом заклетвом имао би ведро 

лице; уколико, пак, не будеш добро поступао, грех те чека иза врата и вреба те, а требало би ти над 

њим да владаш." Каин посла СМС Авељу, брату својему: „Доди у мој кабинет". И кад бејаху у 

кабинету, Каин се, са скалпелом у руци, баци на брата свога Авеља и уби га. Тада Бог упита Каина: 

„Где је брат твој, Авељ?" А он одговори: „Не знам. Јесам ли ја телохранитељ брата свога?" И Бог рече: 

„Шта учини? Леукоцити брата твога гласно ме из земље дозивају. Сад нека си проклет у медицини. 

Кад се будеш бавио својим послом, нећеш више имати никакве користи. Изгнаник бићеш и сва 

племена на земљи ће те за подлост осумњичити." 

Дорота, кћи лекара 

 

 Избор једанаесторице (по узору на избор дванаест апостола) 

 
 Онда тренер позва једанаест фудбалера и посаветова их да се не штеде, да лече све болести као 

и да не разглашавају договоре са судијама. 
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И, ево, имена стартне поставе: Јежи Дудек, звани Јурек, његов брат Даријуш, затим Маћек Терлецки, 

син Станислава, и његов брат Станислав јуниор, Бартош Карван, Томаш Хајто и Анџеј Јусковјак, 

Еузебијуш Смоларек, син Влођимјежа, и Јацек Кшинувек, Томаш Франковски и Емануел Олисадебе, 

онај што је издао своју репрезентацију. 

Јанек, спортски навијач 

 

 Посета три повериоца (на основу Књиге о Јову) 

 
 Чуше три повериоца Јова о свему што га снађе. Сваки из друге банке: Елифас, Билдад и Софар. 

Договорише се да дођу и наплате своје дугове. 

 Пошто угледаше Јова издалека, не могаше га препознати. Подигоше глас и отворише ташне. 

Сви извадише документе и хемијску оловку. Седеше с њим на земљи седам дана и седам ноћи, захте-

вајући исплату дуга, јер знаше да нешто врда. 

Агата, различита интересовања 

 

 Настало је много различитих текстова. Ученици су открили своја интересовања. Нисам 

знао да у школи имам неколико ватрених навијача. Нису то показивали јер није било прилике. 

Нико их није ни питао. Сада, читајући своје радове, имали су жељу да кажу чиме се баве у 

слободно време. Неки су били озбиљнији. Тумачење лектире повезали су с плановима за 

будућност; написали су шта би желели да студирају. Један део је признао да то нису њихови 

лични снови, већ притисак родитеља. Још имају времена да размисле. Библија је све 

инспирисала. Неко је написао псалм о Леперу*. Признао је и то, мада с извесном бојазни, да 

симпатише самоодбрану. Неко је саставио причу о Валенси - „једином праведнику међу 

народима света". Свето писмо је помогло, отворило је срца већини мојих ученика. У почетку 

ме нису схватили, јер су мислили да полониста тера шегу са светим текстом. Медутим, кад су 

сами почели да парафразирају Библију, схватили су да у мојој намери није било ничег 

поквареног. Сви смо доживели много узбудења, најпре приликом писања, а касније кад смо се 

упознавали с радовима других. Прави духовни доживљај. И ко би помислио да ме је за то 

инспирисао хипермаркет? Мада... шта у томе има чудног? Па то је савремена светиња.  

 

 

 

Вишњевски, шта си урадио Пољској 
 
  (Норвид Кипњан Камил (1821-1883), пољски песник, драматург, прозаиста и вајар) 

 

 Извршио сам малу измену на стандардну тему Велики људи у поезији Норвида. Уместо 

„у" ставио сам мала разлика, велике промене. С другим разредом обрадујем питање Велики 

људи и поезија Норвида. За то ме је инспирисао ученик четвртог разреда који је после матуре 

написао есеј под насловом Четврти бард и Њих троје"'. Дечак се спрема да студира 

полонистику. Нажалост, остваривање те жеље виси о концу. Добио је много слабих оцена и 

схвата шта то значи. Веома му је стало да у њему запазим ствараоца који има право на узлете 

и падове, али да таленат остаје. Покушава да са мном разговара о својим песмама. Још једном 

морам да прочитам све радове које је написао од првог разреда све до дана данашњег. Велики 

посао и зато се нервирам. 

 Сунце дивно сија, а ја седим у школи и прегледам писмене задатке једног ученика. 

Глуп сам, зар не? Бицикл још нисам очистио после зиме, не шетам са женом, касно се враћам 

кући, јер имам кандидата за студије полонистике и морам да га „скенирам". У зборницу улази 

Каролина, матуранткиња из претходне године, сада на првој години пољске филологије. 

Рачунајући њу, пет особа студира полонистику. Ја сам им то сместио - набацила ми је једна 

новинарка. Моја је кривица што желе да студирају тако непрактичан факултет. Подсећам 

Каролину на ту чињеницу, смејемо се. Све то слуша моја старија колегиница, такоде 
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полонисткиња. Упада у разговор с примедбом да на часовима покушава да свакоме избије из 

главе полонистику, јер је то најгори смер, али не полази јој баш од руке. Шта да се ради. 

 Каролина излази јер види да опет ни за кога немам времена. Морам да радим свој 

посао, то јест да упропашћавам људе подстичући их да студирају оно што сам и ја, значи, 

полонистику. Радим две ствари истовремено: прегледам радове и из њих записујем идеје за 

теме за друге разреде. Могао бих да записујем бесмислене реченице уееника, али то већ раде 

многи полонисти, те нећу да копирам тако сјајну идеју. У једној средњој школи у Лођу, у 

зборници, наводно, виси велики лист папира на којем професори записују све глупости које су 

ученици написали у својим писменим задацима или свескама. Супер провод. Нашалићу се 

негде на другом месту, сад морам да обавим овај мукотрпан посао и обрадим текстове 

кандидата за студије полонистике. Почињем од есеја Четврти бард и Њих троје. 

 

 Рад ученика (одломци) 

 
 Вишњевски се не секира због онога што каже критика. У данашње време то нема велики значај. 

Норвид је критику примао к срцу. Иако је себе сматрао великим песником, није успео да у то увери 

савременике. Нема сумње да му данас припада „сазрела слава". Размишљање га је довело до закључка 

да изузетне личности постају признате и схваћене тек у наредним поколењима. Људски род мора да 

одрасте, сазре за стваралаштво уметника који је био знатно испред своје генерације. 

 Норвид није погрешио кад је у питању његова личност. Десетак-петнаестак година после смрти 

поново је откривен. Да ли бих сличну судбину могао да предвидим Вишњевском? Иако богат и славан, 

лидер „Њих троје" никад није сматран равноправним уметником. У својој поезији Норвид је описао 

друштво као „глину" која иако апсорбује сличне честице које се не разликују од те „глине", а другачије 

честице, изузетке, забија у земљу. У том случају требало би да се замислимо да ли су људи који 

критикују стваралаштво Вишњевског једноставно оличење норвидовског поимања незрелог друштва 

које изузетне људе насумице искључује из стада. „Сваког таквог као што си Ти свет не може одмах да 

прими у мирну постељу", пише, упућујући своје речи Мицкјевичу. Штавише, „од кад је света и века 

никад их није примао", да ли би их и данас „примао"? 

 Напади уперени на Михала Вишњевског, речи критике, сурове и циничне, потврдују закључке 

Норвида. Иако славан, песник није прихваћен, текстови његових песама називани су „пустоши на 

нивоу жутих часописа", отрцаним фразама, баналностима. Ако се нешто на увредљив начин назива 

просташтвом, можемо да будемо сигурни да се то односило на стваралаштво лидера „Њих троје". 

Норвид пише о отрованом Сократу, прогнаном Дантеу, утамниченом Наполеону. Од почетка каријере 

Вишњевски је био шиканиран због озбиљних садржаја својих текстова, написаних веома разумљивим 

језиком. Захваљући људима који су уживали поверење друштва кад је реч о култури био је изолован 

од стваралачких кругова. Било каква сарадња или изражавање симпатија према Вишњевском, у 

интелектуалним круговима сматрани су простаклуком, а о његовим текстовима или музици рећи 

нешто добро –faux pas. Међутим, многи нису свесни да се тај аутор прихватао озбиљних уметничких 

изазова. Као пример може да послужи тешка песма Марије Павликовске-Јасножевске Право 

нерођених, која је доживела интерпретацију у извођењу „Њих троје". 

 Као и личности којима се Норвид обраћа у песмама, тако и црвенокоси песник стално наилази 

на препреке, увек се нађе нека нога о коју се спотакне. У својој поеми Прилазим ти Едвард Стахура је 

написао: „Они су гмизавци, а њихове речи папагаји". Ниједан човек не би желео да се те речи и 

норвидовска „глина" односе на њега. Требало би да се замислимо да ли ће наредна поколења имати 

разлог да нас неправедно сматрају незрелим, а што је још важније, да ли својим критицизмом не 

одузимамо енергију великим савременим ствараоцима. Требало би размислити и запитати се: ВИ-

ШЊЕВСКИ, ШТА СИ УРАДИО ПОЉСКОЈ? 

Бартош 

 

 Кад сам прочитао радове ученика четвртог разреда, пала ми је на памет идеја за тему 

„Зашто критикујем школску лектиру?". Чини ми се да сам у стању да с ученицима досегнем 

занимљив циљ: да научимо да с дистанцом прилазимо сопственим уверењима (с временом, 

ипак, мењамо погледе и интересовања, али остаје оно што смо научили). То је тежак задатак и 

отуда ми је потребна несвакидашња метода вођења часова. Пробаћу да ученике образујем 
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парадоксом. Ствараћу ситуације у којима расуђивање одељења доводи до опречних 

закључака. Ево како замишљам ток часа: 

 1. Делим ученике на групе од по неколико особа и молим их да саставе листу три 

штива која су им се најмање допала (уколико се догоди да се неки члан не слаже с погледима 

групе, у току представљања може да протестује). Молим да припреме кратко и прецизно 

образложење (без уобичајених фраза типа „досадно", „ружно" и слично). (Шест минута рада у 

групама.) 

 2. Молим да се прикажу резултати - свака група представља једно штиво које им се не 

допада. (Пет пута по један минут.) 

 3. Покушавам да створим парадоксалну ситуацију која ће сваког изазвати да дискутује. 

(Укупно двадесет пет минута.) 

 

 А. Прихватам да је мишљење групе о неком штиву исправно. На пример: „Ово штиво 

је предугачко." То значи да неко жели да чита кратка штива. На табли пишем реченицу „В о л 

и м кратка штива". Уводим природни закон: „Љ у б а в није вечна". Упознајем ученике с 

просеком трајања љубави у земљи: рецимо, шест месеци. Изводим закључак: реченица „Во-

лим кратка штива" важи од 1. јануара до 30. јуна. После тог времена је погрешна. У случају 

потребе, ово питање још једном објашњавам једноставнијим језиком. 

 Б. Упуштамо се у дискусију јер ће ученици вероватно да негодују. Хвалим их што им 

се не свиђа рок од шест месеци. Можда је довољно пет година? Молим их да кажу да ли 

слушају оне исте групе као и пре пет година, да ли воде исти начин живота као пре пет 

година, да ли имају исто уређену собу, исте књиге и тако даље. 

 Ц. Молим да одреде период живота у којем ће им бити потребно знање које стичу у 

школи (вероватно ће да дају различита времена: на матури, или кроз две године, за време 

студија, кад буду радили и тако даље). 

 Д. Подстичем да формулишу закључке „Чиме се ваља руководити приликом 

одређивања дела која треба да се нађу у обавезној школској лектири? Да ли узимати у обзир 

мишљење и жеље ученика у периоду кад имају петнаест, шеснаест, седамнаест, а можда и 

осамнаест година, и треба ли узети у обзир и њихове будуће потребе." (Пет минута.) 

 Е. Дајем домаћи задатак. Свакоме уручујем одломак рада њиховог старијег колеге под 

насловом Четврти бард и Њих троје и молим да се писмено изјасне на тему Чиме се руко-

водим кад критикујем уметнике? 

 

 Можда ће да испадне добар час. Ученици ће почети да негодују да превише уче, а 

затим ће, уз моју помоћ, да замисле како ће у тридесетој години да се жале да су тако мало 

учили у школи. Иста школа, исти човек, а опречни закључци. Парадокс, зар не? Све мало 

банално звучи, али, захваљујући Вишњевском, успевам да објасним да оно што је тривијално 

може да поцепа срца маса. Па рачуна се срце, а не наочари и око. На крају, проучавамо ро-

мантизам. Било би добро да ту тему проширимо на неколико предмета. На час одељењске 

наставе? Нема проблема. На пример, „Уз сваку критику иде једна похвала". Поразговарајмо о 

томе да се не сме претеривати. Исто тако, лоше је критиковати све одреда као и 

одушевљавати се сваком глупошћу. Потребни су нам умереност и здрав разум. А на другим 

предметима? Можда ћу замолити професора германистике да одржи час на тему „Еs gibt viel 

zu lernen – wann fangen wir an ?" („Треба много тога да научимо - када ћемо да почнемо?"). 

Читао сам на Интернету да је нешто слично урађено у немачким школама. 

 И, враћајући се својем амбициозном ученику четвртог разреда - почињем да га гледам 

топлијим бојама. Једном сам му дао 3 + , а очигледно је да сам тај рад морао да оценим 

четворком. О, опет неправда. Неколико ситних грешака и одмах двојка. Ставише, нисам 

написао да је тај рад сјајан. И још два следећа су такоде супер. Дечак је даровит, а ја видим 

само његове пропусте. Откријем сваки кикс, приметим неважну запету и све је већ свршено. 

„Глина" сам, не професор. Професор Пимко из Фердидурке код мене би могао да буде 
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стажиста. Професоре, шта смо ученицима урадили? А како сам оценио есеј Четврти бард и 

Њих троје? Ево рецензије: „Велики контраст између наслова и садржаја рада. Тешко 

излагање које личи на стил мале расправе..." Не, више нисам у стању да читам те глупости. И 

ко је то написао? Лично ја. Есеј је за петицу, моја рецензија - чиста нула. 

 

 

 

Црвене гаћице Вокулског 
 

 Питање да ли је Станислав носио црвене гаћице, логично је колико и решавање дилеме 

„Вокулски - романтичар или позитивиста". Јунак је волео, дакле, био је романтичар, а 

зарађивао је силан новац, стога је позитивиста. Предлажем сличну логику. Вокулски је имао 

црвене руке, те су му се од тога фарбале гаћице. Грешка у поимању заснива се на замени 

узрока последицом и обрнуто. Разумније би било да се замислимо да ли црвени веш фарба 

руке. Исто тако, изгледа да је логичније питање да ли се романтизам испољава у љубави. 

Очигледно, да кад већ на себи имате црвене гаћице, прекасно је да размишљате шта је 

логично, а шта бесмислено. Једноставно, тада се полаже испит зрелости и иде се на срећу. 

 Да ли је то пех или срећа, али десило се. На Интернету је почела да кружи нова 

школска тема: „Бин Ладен - романтичар или позитивиста?". Бесмисленост и црни хумор, који 

се налазе у том питању, видљиви су голим оком. Како се догодило да је глупост у односу на 

јунака Лутке десетинама година стално разматрана на часовима пољског језика? Можда сви 

носимо црвене гаћице које, истина, пријају гузи, али лоше делују на главу. Према томе, гаћице 

доле, а бомба горе. Време је да поцрвенимо од стида због онога што смо урадили, бавећи се 

тако незрело сјајним романом Лутка Болеслава Пруса. 

Није лепо да се кривица сваљује на мудрог доктора Сумана, пријатеља Вокулског и Жецког, 

коме је излетела тврдња да је Вокулски романтичар и позитивиста. Свако може да погреши, 

тим пре лекар. Мислим да после недавних афера с лекарима нико разуман у Пољској не 

сматра да им се може веровати. 

 Требало би да наведемо много разлога да бисмо променили тумачење Лутке. Ја ћу да 

додам још један. Пре неколико година радио сам у школи у чијој близини су имале навику 

(наравно, углавном у каснијим сатима) да шетају жене лаког морала. Дешавало се, међутим, 

да се понекад у партеру зграде наиђе на скочањену куртизану, која се, јадна, грејала поред 

школског радијатора, црвеног као жар. Младима, наравно, од ње никад није претио никакав 

неморал, пошто су сви, сложно као један, пушили цигарете у тоалету на горњем спрату, па, 

силом прилика, с Магдаленом нису имали посла. Другачије је било са мном. Као дежурни 

професор, који се стара о свом рејону, нисам могао да напустим своје место. Поштовању 

према дежурству научио ме је директор једне друге школе, познат у целом Лођу, те сте могли 

да будете сигурни да ће пре капетан да сиђе с брода него што ћу ја да напустим зону 

дежурства. Хтео не хтео, успоставио сам контак с младом девојком. У почетку сам се понашао 

као преплашени балавац, али колеге су ме научиле да девојци указујем поштовање, јер она 

чува наша места за паркирање. Откад се девојке шетају у тој околини, увек можете да нађете 

слободно место под дрветом и светиљком. Ко је био у Лођу зна да без „помоћи" место за кола 

у центру града не може да нађе. Златна девојка. 

 О чему је професор пољског језика могао да разговара с тако необичном особом ако не 

о Лутки. Из тих разговора родила се идеја о матурском раду о проституткама у књижевности. 

Наиван, послао сам предлог Регионалној испитној комисији и за длаку да изгубим посао. У 

сваком случају, дигла се бура око Пруса и моје личности. Од громова ме је бранио Марћин 

Марковски, новинар дневника Газета виборча, отварајући на ступцима новина и на 

Интернету дискусију. Једно мишљење дубоко ми се урезало у сећање: 
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 Разумем одлуку комисије [одбацивање теме - Д. Х.]. То је једна од оних тема за коју никад не 

знамо шта ће ученик да уради. Може да се позове на лошу литературу у којој је слика проститутке 

празна или да има потешкоћа да пронађе одговарајуће речи, а не могу да замислим матуру с 

вулгаризмима. Мудар ученик би се некако снашао. Међутим, таквих је мало [подвукао Д. Х.]. 

  

Схватио сам зашто се школска омладина спрда с глупостима о романтизму и 

позитивизму Вокулског. Лоше сам читао Гомбровича - књижевност не повезујем са животом. 

Ученици су глупи и због тога им се глупост натура на часовима. Да су паметни, могли бисмо 

да се позабавимо озбиљнијим темама. То нисам знао. Радим десет година у школи и не знам 

да учим глупаке. Додуше, приметио сам неколико симптома. Једном сам упитао колегиницу 

шта ради, не знајући да предаје познавање културе. Докторанткиња је одбрусила да „учи 

дебиле". Заиста сам глуп, јер нисам извео закључак да се „дебили" за универзитет регрутују 

од глупака у средњој школи. Меа culpa. 

 Било ми је криво, али сам схватио да нисам једини кретен који мисли да постоје 

паметни ученици. С времена на време до мене стижу гласине да нас у Лођу има још. У вези с 

темом о проституткама у књижевности дигао је глас још један полониста, за кога сам мислио 

да је разуман човек, јер грешке означава на такмичењима из правописа која већ годинама сам 

организује и све ученике сматра дебилима. 

 И замислите какве глупости говори: 

 
 Одлука је помало малограђанска [одбацивање теме - Д. Х.]. Ја не бих одбацио тему. Комисија, 

ваљда, неће да узме у обзир да се омладина, не само у књигама, све чешће среће с проблемима 

проституције. Осим тога, не могу да се обрађују само религиозно-патриотске теме. Посрнуле жене су 

озбиљан проблем у књижевности. 

 

 Захваљујем колеги што се и он нашао у групи професора који сматрају да мудрих 

ученика има много, веома много. Срамота ме је због оних који мисле другачије, сав сам 

поцрвенео. 

 Замишљам ситуацију кад матурант наиђе на испитивача који цени ученике. Да ли треба 

да пресипа из шупљег у празно и објашњава како то да је Вокулски мало био романтичар, а 

мало позитивиста? Или би радије требало да покаже да заиста схвата тежину проблематике 

романа Лутке Б. Пруса? Моја бивша ученица, необично даровита девојка, једном ми се 

пожалила: „Господине професоре, четири године провела сам у елитној школи, а осећала сам 

се као да сам завршавала основну школу у некаквој забити. Кад сам, у белој блузици, црној 

сукњици, с подвезицама и, наравно, у црвеним гаћицама полагала испит, у глави ми се 

врзмала само једна мисао 'Шта ја овде радим?' Приморана да пред комисијом одговарам о 

Вокулском, тигру пољских финансијера, као да сам тинејџер, који не зна да ли за џепарац да 

купи сладолед, или да га да Црвеном крсту, или на девојке, осећала сам ужасан стид. Могу да 

замислим колико је вас било срамота гледајући мене у таквој улози: косу нисам кратила од 

прославе матуре, жуљале су ме чипкане гаћице, поклон од брижне мамице, позајмљена 

хемијска оловка је лоше писала, и још тај несрећни Вокулски. Било је ужасно." 

 За оне којима то није познато, објашњавам да су за све криви моји часови. Тема на 

Интернету „Бин Ладен - романтичар или позитивиста?" изазвала ме је да одржим час у току 

којег сам изнео следеће размишљање: седамдесетих година деветнаестог века куће на 

Краковском Пшедмјешћу у Варшави коштале су од педесет до сто хиљада рубаља. Не тако 

давно, у Лођу, у Улици Пјотровској, за милион долара продата је једна, а за милион и по друга 

кућа. Према томе, сто хиљада рубаља Вокулског сада је милион долара. Вокулски је у Паризу, 

у току једног дана, зарадио педесет хиљада рубаља, што је представљало десет процената 

суме коју је убрао Сузин. Према томе, Станислав је добио пола милиона долара, а његов 

пријатељ пет милиона. Сада такве суме, за тако кратко време, зарадују први на листи 

најбогатијих људи света. Ко год да тврди да је најважнија особина која нас занима код тих 
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људи питање да ли су они романтичари или позитивисти, не разуме процесе који владају 

светом. А ти процеси су тема романа Лутке. 

 Кад сам о томе говорио на часу, нису сви разумели шта сам желео да кажем. Неки су 

толико дуго пунили главу обрадом лектире да им је било тешко да схвате тако једноставно 

размишљање. Сећам се да сам, ходајући по сали и уживајући у ефектности свог излагања, 

опазио групицу ученика који су, незаинтересовани мојим тумачењем главног дела Пруса, 

хладно били занети читањем дневника Газета виборча. 

 - Јесте ли полудели? - дрекнуо сам. - Ми говоримо о финансијским ајкулама, о 

Вокулском и Сузину, а ви буљите у новине! 

 - Господине професоре, о Словику пишу. 

 - О каквом Словику? Покажите. 

 Узимам новине у руке и читам да је ухапшен Словик, хипербос и вишеструки 

криминалац. Пре него што се то догодило, он се мртав хладан забављао с девојкама у 

Холивуду, уопште не страхујући за своју безбедност. Одушевљен сам, пошто осећам да ми је 

штампа пружила руку помоћи. 

 - Па ви о Вокулском читате - кажем ученицима. - Само што се Вокулски сада зове 

Словик. Исти тип личности. Најпре прави велики новац, а затим га на глуп начин троши. На 

шта? То не знају ни његови пријатељи. Мисле да се бави неким пословима у САД, а он новац 

сигурно даје на жене. Романтичар или позитивиста? Можда и једно и друго, али то није битно, 

већ... Е, па добро... Вратимо се Лутки. Зашто је питање да ли је Вокулски био романтичар или 

позитивиста мало вредно? 

 Још два-три часа разговарали смо о Вокулском и Словику, размишљајући о прљавом 

новцу. Да ли је романтично да се жена осваја прљавим новцем? Па где је тај романтизам 

Вокулског? Сви су схватили да је Прус био више новатор него што су мислили и да су такоде 

сумњичили мајстора пољске прозе за таква банална интересовања. Међутим, питање 

романтизма и позитивизма само је маска за нешто озбиљније - прљави новац, међународну 

повезаност света криминалаца и многе друге ствари о којима немамо појма. Тако је било на 

часовима. 

 Нажалост, заборавио сам да се на матурском испиту од младих тражи знање од пре 

тридесет година. Кад је моја ученица почела да прича о прљавом новцу и црвеним рукама - 

два важна симбола Лутке - завладала је необична атмосфера. Осећајући да нешто није у реду, 

девојка је почела да чита белешке с расправе да је „романтичар и позитивиста...". Онда сам ја 

подигао обрве од изненађења. Ученица се вратила на питање цене кућа и необично великих 

прихода Вокулског. Без потребе је погледала неког из комисије. Шта да се ради? Почели смо 

да се нервирамо. Ја - јер сам се бојао да једна од најбољих ученица неће да успе. Колеге - јер 

је одговарање трајало превише дуго. 

 - Па то је био довољан одговор - без главе и репа - тврдила је професорка пољског. 

Можда је девојка имала и знање, али није умела ваљано да се изрази. 

 Пошто сам упорно остајао при своме, колегиница ме је упитала да ли ми се та девојка 

допада, кад се толико заузимам. Није имало смисла да се даље борим. Утврдили смо 

компромисну четворку. А ја сам схватио зашто се испит зрелости у Пољској полаже уз помоћ 

црвених гаћица. Једноставно, да је другачије видео би се контраст: ученик сав црвен од стида.  

 

 

 

Содома и Гомора на часовима пољског 
 

 Једанаести септцмбар 2001. године био је фаталан дан за Америку, а дванаести и 

тринаести, и многи наредни, упропастили су сав мој фини план образовања омладине, који 

сам вредно израдио за време распуста. После катастрофе на Менхетну нисам био у стању да 

предајем као раније. Ученици ми то нису дозволили. Непрестано сам слушао: „Јесте ли 
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видели колико је људи погинуло?", „Да можда отпутујемо у Варшаву и учествујемо на 

манифестацији подршке САД", „Колико Арапа студира у Лођу?", „Има ли међу њима људи 

Бин Ладена?" 

 Пукло ми је тек онда кад је кандидат за Високу комерцијалну школу упитао колико 

износе „људски трошкови" напада на Авганистан. Даћу вам да направите бизнис план убијања 

људи. Управо смо обрадивали роман Злочин и казна Достојевског. Применио сам методу коју 

ме је пре неколико година научила колегиница. Естетизујем злочинца, изазивајући ученике на 

опречну реакцију. Зна се да кад професор нешто сугерише, то се никоме не допада. 

„Задивљен", објашњавам колико је Раскољников морао да буде способан, јер се приликом 

злочина истакао проналаском који је вредан највишег признања Руског завода за патенте и 

проналазаштво. Са ђаволским смешком објашњавам да би злочин био немогућ да није 

пронађена петљица коју је злочинац монтирао испод огртача, ставио у њу секиру и, њишући 

њоме слободно, допро тамо где треба. 

 Као и обично, очекивао сам да ће таква провокација изазвати опште негодовање, а сада 

ученици моја запажања схватају озбиљно и с дивљењем говоре да су проналасци неопходни 

да би се извео било који напад. Неко објашњава да је у листу Газета виборча прочитао чланак 

о неком уметнику који се одушевљавао нападом на Светски трговински центар „као највишим 

уметничким делом". Примери разних проналазака сипају се као из рукава. Сви говоре, јер ту 

тему најбоље познају. ,,За време извршења злочина пропорција проналазака у односу на 

постојеће оружје износи један према три." „Ова статистика... просечно у градовима...", 

„Петљица Раскољникова, ма колико била вредна кад је измишљена, сад се налази на месту...", 

„Бомбардовање тепих бомбама, које је измислио... носило је криптоним Гомора. Тада је 

погинуло пола милиона Немаца. Тај проналазак заузима место..." 

 Даћу вам ја Содому и Гомору! Правите шоу од злочина на мојем часу? Стишавам 

одушевљење давањем писменог задатка. Уздах туге и очаја. Најављивао се тако добар час, а 

професор га је гадно упропастио. Међутим, како да задам писмени рад кад је ум свих 

фасциниран уметношћу злочина. Зашто је Достојевски у школи? Имам ли ја времена да 

објашњавам шта је аутор желео да каже. Најпре, писац даје реч алкохоличару Мармеладову, 

затим говори убица Раскољников, онда се исповеда проститутка Соња. И даље ништа није 

боље: сами лупежи, пропалице и остали олош. Поштеног човека треба да тражите са свећом у 

руци. Свако има неку прљавштину испод ноктију. И како онда ученицима да објасниш да се 

може живети честито. Како да покажеш да не треба да постанеш становник Гоморе? 

 Објашњавам који је циљ домаћег задатка. Стало ми је да покажем како велики град 

утиче на психу људи. Такав становник мисли да је геније злочина, а у стварности је бедни 

слепић који живи на велеградском сметлишту. 

 - На посао, омладино. Гледате филмове, све знате о мрачним странама града, напишите 

кратко и на свој начин оно што Достојевски тако дуго објашњава на страницама свог романа. 

Само немојте да кажете да филмови пропагирају злочине. Напротив, УНИШТАВАЈУ ИХ али 

другачије него што то чине свештеници и професори. Е, па добро. Како књижевност и филм 

приказују злочин? Обратите пажњу на дела о великим градовима. Не мора да буде проза 

Достојевског. Сами насловите рад. 

 Крај часа. Смлаћен сам. Нажалост, прави хорор је тек преда мном. У току две недеље 

настали су следећи радови: 

 

 1. „0, граде од камена! Ти око нас играш, вриштиш, певаш, смејеш се" (С. Бодлер, 

Слепци). Слика великог града на основу романа Злочин и казна Ф. Достојевског и филма Р. 

Глињског Здраво, Терезице. 

 2. Жеље и снови и разочаравајућа стварност (на основу Лутке Б. Пруса и Не пропусти 

дан Ф. Кука). 

 3. Варшава Б. Пруса и Ј. Махулског. Поређење Лутке с Гирл Гуиде. 
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 4. Утицај града и његових становника на начин живота појединца (на основу Злочина и 

казне Ф. Достојевског и Кратког филма о убијању К. Кјесловског). 

 5. Утицај велеградског друштва на живот човека (Злочин и казна Ф. Достојевског и 

Трејнспотинг Д. Бојла). 

 6. „Новац који поседујемо је оруђе слободе. Новац за којим јуримо - оруђе робовања." 

Како велики град уништава наш живот и увлачи нас у убиствену јурњаву за новцем? Чича Го-

рио О. де Балзака у поредењу с Ђавољевим адвокатом Т. Хекфорда. 

 7. Шта се догађа са човеком у великом граду? Ружна стварност приказана у Злочину и 

казни Ф. Достојевског и Напуштајући Лас Вегас М. Николса. 

 8. Друштвени напредак у деветнаестом веку и у данашње време. Станислав Вокулски и 

Форест Гамп. 

 9. „Излазим из зграде на улицу, тамо где проводим цео живот свој... у свом граду." 

Родион Раскољников, Ежен де Растињак и Леон Професионалац - јунаци великих насеља. 

 10. Двоје из гомиле, или град у коме можеш да нестанеш. Поређење Злочина и казне Ф. 

Достојевског и филма Широм затворених очију С. Кјубрика. 

 11. Утицај великог града на понашање људи (на основу филма Мрзња М. Касовица и 

романа Злочин и казна Ф. Достојевског). 

 12. „Човек је онакав какав је и град у којем живи" (З. Налковска). Љубав према 

родитељима приказана у Чича Горију О. де Балзака и Чудесној судбини Амелије Пулен З. 

Зенеа. 

 13. Град против појединца (на основу романа Злочин и казна и филма Млади гневни). 

 14. Нетрпељивост према људима и расистичке идеологије (на основу Злочина и казне и 

Фатални курс X). 

 15. „Морам да будем неко." Утицај великог града на амбицију младог човека (на 

основу Злочина и казне Ф. Достојевског и Вол Стрит О. Стона). 

 16. „Нећу да будем на туђем издржавању." Шта да радите кад немате новац? Злочин и 

казна у поредењу с Полуделим градом. 

 17. Свет мрачних јазбина и тесних станова приказан у делима Пут без повратка С. 

Мендеса и Злочин и казна Ф. Достојевског. 

 18. Методе поступања с преступницима - петроградски истражни судија Порфирије 

(Злочин и казна Ф. Достојевског) и Винцент Хана, комесар из Лос Анђелеса (Врелина М. 

Мана). 

 19. Конструктивни и деструктивни утицај града и његових житеља на појединца - 

Злочин и казна Ф. Достојевског и Америчка лепота С. Мендеса. 

 20. Град и његов утицај на индивидуалност појединца - Злочин и казна и Дан лудила. 

 21. Васпитање - основ живота. Анализа проблема на основу Америчког психопате и 

Злочина и казне. 

 22. Град несрећних људи: Злочин и казна Ф. Достојевског и Магнолија П. Т. Андерсона. 

 23. Град лисаца и лавова или прављење каријере некад и сад (на основу романа Чича 

Горио О. де Балзака и филма Први милион В Диког). 

 24. Велики градови - фабрика беде и очаја. Злочин и казна Ф. Достојевског и филм 

Седам Д. Финчера. 

 25. Велики градови - шанса за каријеру или легло криминала? Дуг К. Краузеа и Чича 

Горио О. де Балзака. 

 26. Елита као наркотик. Тајно друштво Р. Кохена и Чича Горио О. де Балзака. 

 27. Онакав си каквим те чини твоје окружење (на основу романа Злочин и казна Ф. 

Достојевског и филма Пад Џ. Шумахера). 

 28. Да ли је могућ духовни преображај човека који живи у ужасној средини? Како су 

тај проблем приказали Балзак у роману Чича Горио и К. Тарантино у филму Петпарачке 

приче. 
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 29. Ко је крив? О преступницима приказаним у роману Злочин и казна и у филму Изнад 

закона. 

 30. Каква им је била мотивација? Злочин и казна у поређењу с Пројектом Биер 

вештице. 

 

 Преко тридесет ученика у одељењу. Сви су свесни времена у којем живимо. Агресија 

лебди у ваздуху на сваком часу. Нека ситница и експлозија не гине. Понекад, кад изненада 

улазим у одељење, слушам како се међусобно обраћају: „Јеби се, говнару", „дебилу" и томе 

слично. Кад удем, заћуте. Разговарамо књижевним језиком. Међутим, довољно је да се на 

тренутак удаљим и почиње бујица најдомишљатијих псовки. Морају да се боре за позицију у 

колективу. 

 Донедавно су још седели мирно. После једанаестог септембра су се осмелили, постали 

су агресивнији. Читају да све треба „пробушити". Допада им се амерички прагматизам. С 

осмехом на уснама и у име истине, злог човека треба ударити право међу очи, секиром. И шта 

ја ту могу. После напада на Светски трговински центар нико нема стрпљења да слуша како са 

злочинцима треба да се поступа фино, постепено их ресоцијализујући. Треба пазити да се не 

престраше. Нека сами дођу у полицију. 

 - Само што нису дошли, господине професоре - кажу ученици. - Не будите глупи. Бин 

Ладена и Садама треба пронаћи и испоручити, живе или мртве. Исто тако, требало је урадити 

и с Раскољниковим. Живим или мртвим? Свеједно. Сећате ли се шта је рекао Макијавели? 

Противнике треба елиминисати брзо, и то скупа с рођацима, да нико не би могао да се освети. 

Само, добро треба да се сервира полако да би људи дуже били захвални. Тако је било, јесте и 

биће. И ту ништа не можете да учините. 

 

 

 

Лав Ривин - лорд или не 
 

 Понекад ме у школи посећују моје некадашње колеге. Један од њих воли да пита шта 

имам од тога што читам књиге. Каже: „Читаш књиге, а не видиш даље од носа. Тако и твоји 

ученици. Не блистају, јер се заглупљују књигама. Кад не бисте толико читали, можда би од 

вас нешто и било. Кажи и сам, шта имаш од тога што читаш књиге?" 

 Глуп је, размишљам. Па школа припрема за живот. Омладина у средњој школи више 

схвата зато што чита књиге. Увек објашњавам по чему се препознаје образован човек. Кад за 

нешто упиташ необразовану особу, она одмах из себе истреса све што је мучи. Међутим, ако 

је неко завршио школу, минимум матуру, увек успева да се на некога позове, да искористи 

неки термин или да проблем објасни на примерима из области културе. Ту вештину вежбам на 

часовима. Понекад, наравно, на то заборављам, бавим се лектиром, као да је она сама себи 

циљ. 

 У последње време толико сам опседнут романом Лорд Џим Џозефа Конрада да сам 

заборавио због чега радим у школи. Из опчињености грађом романа тргао ме је тек глас 

ученика: 

 - Кога је брига зашто је Џим напустио брод који тоне? Нисам могао да поверујем 

сопственим ушима. 

 - Како то кога је брига? Па Конрад вам даје у руке правог аса. Тим асом одиграћете за 

позицију у правом животу. Ако будете разумели како се прави сјајна проза бићете познаваоци 

актуелних збивања. 

 Изнервирао сам се и рекао да изваде лист папира: „Молим вас да писмено образложите 

да нас се тиче зашто је Џим напустио брод који тоне". Пет минута, највише десет. 

Применио сам методу која ми је позната са часова хемије. У случају да имате проблем, треба 

да дате контролни задатак и да га прегледате у току часа, док сте још изнервирани, да би једи-
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нице биле сигурне. У року од неколико минута сви су написали то што сам задао, јер су знали 

да се не шалим. Кад сам почео да читам испоставило се да се ни ученици нису шалили. 

 

 Рад Едите 

 
 Да за време те трагичне пловидбе Џим није напустио брод, милиони недужних људи на свету 

данас не би били малтретирани овим психоделичним кичом који је написао неки Конрад. Међутим, 

стигло нас је проклетство и књига је постала лектира. Зашто о свему томе да расправљамо ако 700 (?) 

путника није умрло у мукама на олупини брода „Патна"? Покушавам да замислим израз лица 

преплашених ученика, који на саму помисао да треба да прочитају штиво под насловом „Титаник" 

добијају чир на желуцу и пишке у гаће. Због чега да расправљамо о части пред судом кад и сами 

судови немају части. Цео свет тоне у моралну трулеж, на челу с јунаком афере Ривингејт. Ко у 

Пољској има част, тај само животари, док унаоколо вребају звери које само чекају да се спотакнемо. 

„Дављеник се за сламку хвата", па због чега је онда Џима гризла савест, као свежу лешину црви. Јунак 

Конрада био је веома несналажљив. Па пред судом Џим је могао овако да реагује: ,,Одбијам да 

одговорим на то питање". Он је, међутим, као за крст приковани Исус, једини у целој тој руљи био 

привржен моралним принципима и части. То дело требало је да буде скраћено до приче која садржи 

главни ток догађаја. Онда би можда имало шансе да постане уџбеник за проучавање историје части. 

 

          Рад Марка 

 
 Будући да нас опчињавају велика дела и самопрегор, због чега онда да анализирамо нечији 

кукавичлук? Како можемо да расправљамо о ставу Џима који је напустио брод, а, истовремено, пуни 

смо поштовања и дивљења према Христу који је био спреман да свој живот посвети за добро обичних 

честица прашине, какви су људи. Роман Лорд Џим и моралне дилеме главног јунака лакше би могли да 

разумеју припадници Банту племена него човек двадесетог века. Они су нам тако далеки као и дилеме 

Роланда, Вертера или Кордијана. 

 Застарелост тог романа додатно је повећана после удеса брода „Титаник" 1912. године. Од тада 

у поморском праву постоји пропис да је на броду број спасилачких чамаца једнак броју путника. Џим 

двадесетог и првог века би, са свим путницима, на тим чамцима без проблема нашао место и не би 

губио драгоцено време на бескорисна размишљања. Уместо да размишља о моралности својих 

поступака, могао би за пример да узме Карола Боровјецког из Обећане земље' и да драгоцене минуте 

искористи за вршење компликоване рачунице и факсирање тих података фирми. Није ли тако требало 

да поступи, господине професоре? 

 С друге стране, међутим, како сте рекли, свако од нас је морнар на свом чамцу, јер плови кроз 

живот и мора да се придржава многих моралних начела. Само да та начела не буду одвојена од 

стварности у којој живимо. 

 

 Рад Еле 

 
 Море ватре... Крик... Узалудно чекање на помоћ. Погрешио је човек у соби за дежурне. Није 

подигао слушалицу. Заспао је слушајући радио. 

 Морнар не би тако поступио. Веран својој служби, широко отвара очи. Да ли је Џим био прави 

морнар? А кога се то, до ђавола, тиче! 

 Рекао би Марлоу: „Бај, бај! Нисам спасавао путнике, али, преживео сам. Жив сам! На копну 

сам. Овде се људи руководе другим законима. Нема ту шта да се каже."  

 Што се мене тиче, слично бих поступила: скочила бих у бродски чамац и побегла из Рима који 

гори. За своје добро, у арени живота, побила бих остале гладијаторе. 

 

 Рад Агате 

 
 Морални проблеми увек ће да буду актуелни. Нарочито у тако изопаченим временима. И ми се 

данас налазимо пред дилемом: да ли да спасавамо живот „скачући у чамац" или часно да останемо до 

краја на „броду који роне". Можемо да кажемо да роман Лорд Џим додатно добија на важности због 

данашњег све мањег признавања романтичних вредности. Песник је био у праву кад је говорио: „Људи 
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је све више, а човека све мање". Џим нам показује пут како да не изгубимо остатке човечности. Не 

будимо као црв који нагриза трулу моралну структуру друштва. 

 

 Рад Евелине 

 
На преко двеста страница постављамо себи питање 'Зашто је побегао!?' По сваку цену аутор покушава 

да објасни да главни јунак не заслужује осуду пошто се повео за емоцијама које, како знамо, нису 

добар саветник. Међутим, да ли је оправдање Џима ваљано? Читајући роман Лорд Џим не можемо да 

се отргнемо утиску досаде и безначајности дела. Посао морнара је, барем по мени и мојим 

пријатељима, некако незанимљив. Морски вук подсећа нас на човека прљавог, необријаног, дивљег. 

Једини проблем који га у животу мучи је недостатак рума и жена. Медутим, Конрад разбија тај 

стереотип. Његов Џим је интелигентан, осећајан. Потпуно предан својим идеалима, као Икар који је 

покушавао да досегне небо. 

 

 Рад Естере 

 
 Вечити проблем ученика је њихова обавеза да разгрћу устајале, убуђале проблеме претходних 

епоха. У данашње време, енергију и време млади треба да користе да боље распореде џепарац: да ли 

више да дају за кутију цигарета или за збирку решених задатака, да би се бар претварали да нешто 

схватају из „прашњаве лектире". Узмимо, на пример, неког Џима којег је 1900. годинц измислио 

Џозеф Конрад, значи пре сто година. Дакле, због чега да чепркамо по давним догађајима кад на 

телевизији можемо да гледамо аферу Ривин. Седећи на тврдој школској столици, како могу да схватим 

морнара који се пробија кроз узбуркано море, кад ме вода у школи асоцира једино на тоалет. 

 Међутим, у тренутку кад сам стигла до одломка кад Џим искаче из брода који тоне, схватила 

сам да имамо сличне проблеме - обоје смо бедне кукавице. „Велики вођа свих морских вукова" ипак је 

само човек. Errare humanum est. Људски је грешити. Џим је О. К. Мало ми је лакше око срца кад знам 

да се нечег страшног не плашим само ја. Понекад је можда корисно да, уместо што школски одмор 

траћимо на жвакање бајате земичке, завиримо у лектиру. 

 

 И у осталим радовима било је слично: замерке мени и пример Лава Ривина. Нови 

утицајни човек обузео је умове и мојих ученика. То је већ превише. Ривин није лорд, а Џим 

јесте. Према томе, не вреди да се бавимо неким филмским продуцентом. Лик који је створио 

Конрад једини је те врсте, а јунак медија је типична личност. Није вредно да се на часовима 

њоме бавимо. Уколико, пак, ученици себи нешто уврте у главу, није тако лако да се отресеш 

њихових бубица. Ривин је ушао у школу, па нека му буде: изложићу га анализи и тумачењу. 

 Покушавам да предложим тему „Да ли систем вредности, заснован на истини и 

искрености, има шансе да опстане у данашњем свету? Поређење ставова Џима и Лава 

Ривина". Ражем „предложићу" а не „задаћу", јер узимам у обзир могућност да ученици 

промене тему. Ако имају нешто занимљивије, спреман сам да одустанем од школског клишеа. 

Често се трудим да тако поступам, јер знам да то утиче на даровите ученике; не морају да раде 

онако како им каже профа. Свако може да постане школски лидер. Барем привремено, док га с 

трона не скине неко ко такође има жељу да води час по својој замисли. 

 Чиме бисмо могли да се позабавимо на часу? Можда да пробамо да одломке из Лорда 

Џима протумачимо у контексту актуелних политичко-друштвених збивања. Свима треба да је 

стало до тога да лектиру искористе за боље разумевање текућих догадаја. Уместо да 

искључиво читамо роман, позабавимо се упоредивањем прозе Конрада са чланцима из 

штампе. Ја ћу на себе да преузмем терет да припремим цитате из Лорда Џима (на крају 

крајева, морам некако да их подстакнем), док ће ученици да прочепркају по новинама и да у 

архиви Интернета потраже материјал о људима који су умешани у аферу (можда их неће 

занимати само Ривин). О самом Џиму, додуше, неће да на ду ништа, али - на то рачунам - 

затрпаће ме подацима о Лаву Ривину, јер о њему непрестано разговарају. 
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 У роману тражим одломке који су, додуше, настали пре више од сто година, али 

остављају утисак као да су коментари онога што се догађа у савременој Пољској. Успео сам 

да нађем неколико: 

 

 1. „Просечна морална дисциплина не допушта нам да вршимо злочине - у правном 

значењу те речи; међутим, нико од нас не осећа се сигурним пред неком слабошћу - 

непознатом, иако, можда, наслућеном." 

 2. „Џим је изгледао висококвалитетно, као нова монета - а у том металу је ипак била 

нека сатанска примеса. Колико? Само мрвица, кап нечег необичног и проклетог - капљица! 

Кад је тако стајао, с тим својим равнодушним, ниподаштавајућим изразом лица, поставио сам 

себи питање - да случајно није изливен од најобичнијег метала?" 

 3. „То је уништен човек... Зашто нас кљукају свом том прљавштином?" 

 4. „Међу нама постоје људи различитих категорија, између осталих, праве хуље; али, 

забога, морамо да сачувамо професионалну пристојност, иначе ћемо да постанемо банда 

ошљара која лута без главе и репа. Верују нам. Да ли разумете? - верују!" 

 5. „Ниједан човек никад не разуме у потпуности сопствене, лукаве изговоре, који за 

циљ имају бекство од мрачне сенке самосвести." 

 6. „Реците шта год хоћете. Међутим, ако у својој земљи желимо да доживимо радост, 

осетимо њен мир и погледамо истини у очи, морамо да имамо чисту савест." 

 

 Остаје још дилема на који начин да водим час. Морам да поступам тако као да уопште 

нисам присутан у одељењу. То је важан час из морала, отуда у њему треба да учествују 

ученици. Уосталом, сами су изазвали тему ИЗ етике. Желео сам да се ограничим на чисто 

књижевна питања. Мени је довољно да знам какав модел приповедања је прмењивао Конрад. 

Захваљујући ученицима, схватио сам да књижевне вредности морају да буду додатак нечем 

важнијем - барем онда кад читалац није савршен зналац. Чему важнијем? Сваки пут нечем 

другом. За ученике је најважније да то буде на првим страницама новина. 

 

 Намеравам да уведем оксфордске методе дискусије. Отуда, одељење ћу да поделим на 

две-три групе и покушаћу да се расправа води у три фазе: најпре, свака група ће остале да 

упозна са својим становиштем, затим ће групе да образлажу своје гледиште и да дају 

контрааргументе. То укупно треба да траје петнаест до двадесет минута. На крају, групе ће да 

дају резиме. Свака по два до три минута. 

 Само се плашим једне ствари. На крају крајева, на часу нећемо само да разговарамо о 

фиктивним личностима (Џиму) већ и о људима који заиста постоје и имају стварне проблеме. 

Бојим се да се час не претвори у обичну свађу. Међутим, знам да ме је тај страх већ више пута 

лишио прилике да с младима поразговарам о проблемима који их заиста муче. У Лођу су 

подизани хипермаркети, а ја само разматрам Продавнице цимета Брунона Шулца и не желим 

да ме наведу на разговор о савременом кичу. Подстицао сам разговор о Томашу Јудиму*, у 

време кад су сви причали о афери у хитној помоћи у Лођу. Био сам одлучан. Сад је дошао 

тренутак да ризикујем. 

 Будући да је ипак тешко да тако једноставно постанем храбар, одлучујем да са собом 

понесем табелу (цртам је за све), помоћу које ћу, у случају потребе, да прекинем јалову 

дискусију о Ривину: 

 

Поступци и уверења достојни лорда -

вредни или безвредни? 

Поступци и уверења недостојни лорда -

вредни или безвредни? 

Сматра да је услов достојанства 

одговорност. 

Избегава да прихвати одговорност за 

своје поступке. 

Узима у обзир друштвене последице 

својих поступака. 

Друштвена штета поступка за њега је 

безначајна. 
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Уколико крши закон, то чини нехотице, 

безусловно, не обазирући се на савест. 

Свесно и намерно крши закон, 

руководећи се жудњом за коришћу. 

Поштење је за њега најважније. Отуда, у 

ситуацији кад га оптужују, без колебања 

одговара на питања која му се постављају 

у току процеса. 

Мајстор је игре речима, зато му није 

стало до истине, већ покушава да избегне 

казну и сакрије информације које су за 

њега неповољне. 

Презире непоштене људе и труди се да 

их искључи из свог живота. 

Преваранти и људи повезани са њима, то 

је стални круг његових познаника. 

 

 

 Веома сам се бојао да држим час на основу наведеног плана. Какву визију света у 

својим главама имају моји ученици? Какав став заузимају према стварности која их окружује? 

Да ли ће школска лектира да их омете да воде пристојан живот? Да ли вреди да им се усади 

приврженост поштењу и љубав према истини, пошто су такве особине у данашњем свету 

безвредне и бесмислене? Можда су у праву кад кажу да Лорд Џим није штиво по мери 

времена у којем живимо. Можда би требало написати причу „Ривин је и лорд и није лорд" и 

поразговарати искључиво о садашњости. 

 

 

 

Краљевић или просјак 
 

 Сећам се савета свог професора методике: „Рге свега морате да имате на уму да ученик 

мало зна. Стојимо пред њим и поражавамо га својим знањем. Да бисте то успешно урадили, 

добро је да прве часове водите на основу свог дипломског рада. Неколицини ученика дајемо 

да припреме реферате а затим њихове исказе допуњавамо садржајима које ученик не може да 

зна. Уколико тема нашег дипломског рада не може да се уклопи у школски програм, морате 

да се темељно припремите за час. Међутим, и слабо припремљен професор много више зна од 

својих ученика." 

 Ове савете тако сам утувио у главу да у току неколико година рада до мене није 

допирало ништа што може да буде супротно. Наиме, ученик је дубоко уверен да његов 

професор мало зна о свету. Па шта ако много прича кад из тога ништа не произлази. Млади 

човек веома брзо уочава какве недостатке има његов професор: не разуме се у музичке 

трендове, не чита култне часописе, не зна имена многих новинара, не посећује концерте, да не 

говоримо о томе да нема појма о прози хомосексуалаца или поезији инсајдера феминизма. 

 Према томе, можемо ли озбиљно да прихватимо мишљење човека који не зна у каквом 

свету живи? Коначно сам почео да схватам да ученици ни не покушавају да разумеју моје 

примедбе и судове, јер немам представу на који начин они учествују у култури, нити то 

желим да променим. За мене - тако су нас учили на студијама - ученик је лаик који живи а 

интелектуалној пустињи и чека да мана падне с неба - белешке са часова, градиво из 

уџбеника, „пушкице", збирка решених задатака, а он сам је, пак, без мозга. Није тако лако да 

се човек промени за трен ока, мало је потрајало док нисам почео некоме да дозвољам да дође 

до речи. Једноставно, није ми ишло у главу да ученик може да зна више од свог професора. 

Једном сам био сведок на факултету кад су гости из Француске питали зашто студенти боље 

говоре француски од професора. 

 Дуго сам о томе размишљао и одлучио да радове једног разреда, које сам већ 

прегледао, дам на поновно оцењивање. Тај посао требало је да обаве ученици млађег разреда, 

то јест -по општем мишљењу - глупљи, или барем неискуснији. Стари радови били су 

посвећени проблемима бунта младе генерације на основу Оде младости А. Мицкјевича, 

Јадника В. Игоа и песме Ч. Њемена под насловом Чудан је овај свет. Помислио сам да ћемо 

можда сви нешто да научимо. Аутори радова добијају критику коју су написали готово 
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њихови вршњаци, ја ћу нешто да сазнам о менталитету, погледу на свет и очекивањима 

ученика. Чиме ће да се служе критичари? О томе нисам нарочито размишљао и стога сам 

предложио да се оцењују проницљивост, радознали дух, запажање врлина и мана. У себи сам, 

међутим, трљао руке од радости. 

 - Видите - рекао сам - ваши радови никад не иду у старо гвожђе. Увек неко може да их 

извуче, отресе прашину и прочита. Шта ће да се догоди ако се испостави да је то плагијат? 

Шта сте у тренутку чишћења прашине? Матуранти? Брука. Студенти? Срамота. Запослени у 

озбиљним фирмама? Губљење поверења. Политичари? Срамота. Ваше радове увек још неко 

може да прочита. Не треба да их пишете тако као да су намењени само професору. 

 И, прионули смо на посао. Моји ученици, који нису имали ни образовање из 

полонистике ни педагошко искуство, поистоветили су се с улогом професионалаца. Просјак је 

постао краљевић? Да. И то какав! 

 

 

 Позитивни бунт као свест о сопственој кривици (Анџеј) 

 
 Да ли у школи, која у целом граду ужива изванредан углед и веома велику популарност међу 

кандидатима за упис, познатој по високом нивоу наставе и која од ученика захтева натпросечно знање 

и интелигенцију, може да се нађе човек који нема благе везе како коректно да напише писмени рад из 

пољског језика и не зна основе историје своје земље? Таква особа је управо аутор рада Бунт... 

Незнање и интелектуални ниво аутора пружају срамну слику ученика наше школе. У свом раду ученик 

X показује да је његова језичка, стилска и историјска припремљеност, у најбољем случају, на нивоу 

основне школе. Може да изгледа чудно што тако оштро критикујем дело и личност, јер је рад високо 

оценио квалификовани полониста [то сам ја - Д. Х.]. Међутим, то не чиним без разлога. Потрудићу се 

да укратко изложим и образложим своје аргументе... (детаљна анализа обухвата две странице). Аутор 

показује да ништа не зна о утицају романтичних идеала на младе револуционаре. Пише: „Многи 

невини људи гину с осмехом на лицу јер се рачуна морална победа", не успевајући да то повеже с 

утицајем романтизма на живот младих јунака. Као што видимо, ученик X мало зна о романтизму као и 

о самој књизи В Игоа, коју помиње само у једној реченици, а која је требало да буде надахнуће за рад. 

Резимирајући, аутор у свом раду показује очигледан недостатак вештине писања радова из 

полонистике. Његов текст своди се само на критику обичних, малих људи и величање Младих гневних. 

Отуда, сматрам да ученик X темељно мора да понови дате области науке, а кад то учини, може поново 

да се постара да буде примљен у нашу школу. 

 

 Наведена критика изазвала је у школи живу реакцију, јер је загорчала живот Првом 

Независном. До тог тренутка дечак је свуда причао да га погрешно оцењујем, стално му 

дајући тројке и четворке, сад, пак, није знао шта се догађа. Уосталом, и ја сам био озбиљно 

изненађен проницљивошћу и оштрином Анџејевих замерки. Ипак, морао сам да признам да је 

рад прегледао темељитије од мене. Разговарао сам с мајком Независног. У кући је врило - 

велики несхваћени пао је на само дно. Дечак је пола године киптео од мржње према мени, док 

најзад нешто у њему није пукло у трећем разреду. Понешто је научио, прочитао је прву књигу 

из школске лектире (сиц!), овладао новом вештином и престао да седи међу лошим 

ученицима. Недавно смо заједно отишли у Варшаву да на телевизији поразговарамо на који 

начин пољски језик треба да се учи у средњој школи. Обојица смо били задовољни. Више ја 

њиме. Мудра глава.  

 

 Друга времена, други љјуди, али циљ је исти (Богусја) 

 
Ученица Y је ауторка рада под наслов Друга времена... Писмени рад је настао у оквиру домаћег 

задатка и професор Хентковски га је оценио тројком. Не замерајући ништа полонисти из области 

професионалног искуства, сматрам да је довољна оцена доста висока и неодговарајућа у односу на 

вредност рада. Исто тако, знање ученице Y, као и њена композиција, не одговарају захтевима средње 

школе... Користим прилику да ученици Y честитам на самосвести, јер је у свом раду обухватила 
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одломке из енциклопедије, потписујући их својим именом. Ауторка је насловила рад Друга времена, 

други људи, али циљ је исти. Занима ме којем циљу она тежи и којим вредностима се руководи, пошто 

је починила плагијат. 

 

 У току читања ставова ових младих људи заинтригирало ме је следеће: због чега се већ 

друга особа хвата за моју професионалност. Одмах сам почео да прегледам све критике и 

приметио да готово у свакој другој добијам по носу. Дајем превисоке оцене, не примећујем 

очигледне грешке (сматрам да је то последица сталног читања радова ученика), не примећујем 

да је у питању плагијат. Молим лепо, опет ругање с професором. И ко то чини? Басја, једна од 

најбољих ученица из пољског језика. 

 

 Манифест! две генерације: свету треба помоћи (Басја) 

 
Рад ученика З... под насловом Манифестс.. изазива различита осећања. Професор Даријуш 

Хентковски оценио га је врло добрим. Тако висока оцена из писменог задатка у нашој школи добија се 

сувише често. З а и с т а, то треба да се заслужи. Сматрам да свако има право на субјективна запажања. 

Ја сам у току читања приметила више мана него добрих страна. Дакле, шта је то због чега рад буди 

различита осећања? „Савестан ум оцењује књигу не само по мислима које она садржи већ и по 

размишљањима која изазива", тврдио је Агрипа... Начело број један: осети оно о чему пишеш и пре-

неси на папир мало свог срца, а не само енциклопедију, макар била најновија и најбоља. Уколико 

желимо да пишемо о људима, пишимо језиком за људе. Добар текст код читалаца треба да буди 

емоције, код мене је емоције изазвала само професорова незаслужено висока оцена. 

 

 О нашем заједничком поразу почео сам да разговарам с ученицима чији су радови 

прошли критику. 

 - Драги моји - рекао сам. - Сви смо добили по ушима. Будући да ја лоше контролишем, 

ви не можете да научите да добро пишете... 

 Знатан део кривице почео сам да преузимам на себе да би се ученици осетили 

сигурнијим и да се не бране нападом. Осим тога, заиста сам приметио да превише мазим своје 

ученике. Дајем им добре оцене за тако мало знања. Касније сазнајем да су ту и тамо имали 

проблеме, и то они најбољи. Код мене су седели у заветрини, ја сам им о свему причао, 

требало је само да се припреме за кратак писмени задатак из лектире. Ништа не чуди што на 

испитима, где треба да покажу радознали дух, не знају шта да кажу. Ја сам им причао о 

стриктно полонистичким стварима, а они, осећајући да су то одвратни анахронизми, нису ни 

покушавали да схвате о чему говорим. Стога, покушавам да применим нову стратегију. 

 - Не разумем се у историју и филм. Од вас зависи какав ће ниво да буде на часу 

пољског језика. Доносим шницлицу из историје књижевности, ви морате да додате салату, 

односно новине које нико не разуме боље од вас. Кромпири су у уџбенику. Посластице 

можемо да правимо само заједно. Ако неко жели сам да прчка, у најбољем случају може да 

припали. Последњи рад је најгоре јело. Бацамо га у корпу. Ни за просјаке не ваља. Од данас 

желим да једем краљевски. А ви?   

 

 

 

Како се то пише 
 

 Све очи су упрте у мене. Заборавио сам како се то пише. Студирао сам филозофију, а 

не знам како да напишем Ниче (Nietzsche). Наравно да знам, јер у свом дипломском раду из 

филозофије то презиме употребио сам тридесет пута. Међутим, сад стојим испред табле и, 

једноставно, не знам. Бркају ми се слова. Кратковид сам, то јест дуго гледам, а кратко видим. 

Не, трик с наочарима неће да прође. Ученици осећају да не знам како се пише Ниче. 
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 - Е, па добро! - кажем. - Ко је дежурни? Иди по директора. Одмах. Немам појма како се 

пише Ниче. Позови директора. Убрзо ћемо све да разјаснимо. Сазнаћете да сам се запослио у 

овој школи, иако не знам како се пише једна реч. Могу да не знам. То имам загарантовано у 

уговору. Управо ту реч - Ниче. Водитељ може да мрмља и да ради на радију, а ја могу да 

предајем, иако не знам да напишем презиме познатог филозофа. Добио сам дозволу. Убрзо ће 

да дође директор и све ће да вам објасни. 

 Директор није био у кабинету, али, и тако, из одељења нико га није ни очекивао. Знали 

су да се шалим. Али, шта да радим с правописом? Били су сведоци мог пораза. Први пут 

нешто нисам знао. Кад сам почео да радим играли су са мном мачке и миша. Те кад се родио 

Николо Макијавели, те где је у Варшави становао Чеслав Милош? Нисам дозвољавао да ме 

ухвате, а овде сам им се одједном сам подметнуо. И то тако глупо. Упецали су ме. 

 - Нека ми нико не дошаптава - кажем. - Сваки човек све знање поседује у себи. Свако 

од нас зна све. Само околности доводе до тога да нечега не можемо да се сетимо. Вама је 

стало да долијам. Желите да ми покажете да имам недостатке. То на мене не утиче. У ваздуху 

осећам негативне флуиде. Престаните да ми желите да нешто не знам. Нека сви жарко пожеле 

да се сетим. Још јаче! Слабо желите! Сви. Ко ми лоше жели нека изаде ИЗ учионице и напусти 

школу. Онда ћу да се сетим. Нека остану само они којима је стало да знам. Добро? А сад, 

тишина. Ви на мене делујете позитивно, а ја се трудим да се сетим нечега што и тако знам. 

 Није било лако. Трајало је дуже него што сам очекивао, али на крају сам успео. Мало 

нам је сметала теткица која је хтела да почисти учионицу, јер је већ звонило. Најзад сам 

узвикнуо еурека и правилно написао. Проверили су у главама и у енциклопедији. Слаже се. 

Педесетпетоминутни час завршио сам сећањем на личност Тадеуша Котарбињског, који је 

сматрао да студент увек све зна, а задатак онога ко води час јесте да студенту пружи прилику 

да то знање испољи. Ни у ком случају није дозвољено да се некоме пожели неуспех. 

 Час је завршен. Касније сам сазнао да су га ученици још дуго препричавали. Штавише, 

настала је расправа око тога да ли сам се претварао с тим Ничеом, или стварно нисам знао 

како се пише. Питали су ме о томе, али ништа нисам говорио. Мало ме је било срамота и 

нисам желео да се на то враћам, јер заиста нисам знао. Рад с тим одељењем веома ме је 

исцрпљивао. Осећам како вребају моје грешке. Омашке су сматрали незнањем. Долазили су 

из такозваних добрих кућа, учествовали на олимпијадама знања, имали високе захтеве и 

свакога строго оцењивали. Због мог кикса с правописом, мало су се смирили. Почели смо да 

сарађујемо.  

 

 

 

Какав савет бих дао своме професору пољског 
 

 Неколико ситуација натерало ме је да озбиљно поразмислим. Најпре, жена ми је рекла 

да све разуме, пре него што сам уопште почео да објашњавам о чему је реч. Затим сам 

приметио да разговарам с колегом упирући прстом у њега. А последњег викенда сестра је 

почела да се жали да све подучавам, а сам нисам у стању ништа да научим. 

 Мало сам почео да рамишљам о тим запажањима. Можда са мном стварно нешто није у 

реду. Питаћу ученике. Ако већ треба да потражим савет, онда ћу то да учиним од особа које 

ми нису тако блиске. Мање боли кад се покаже да сам постао тежак за окружење. А можда са 

мном уопште није тако лоше, јер сви око мене су тако грозни. 

 Молим ученике првог разреда да на цедуљама анонимно одговоре на питање: „Какав 

савет би дао свом професору пољског језика?". Шалим се и кажем да нећу похвале - па за то 

имам жену. Стало ми је до објективних и јасних одговора. Обећавам да ћу наредне школске 

године да узмем у обзир њихова мишљења. У овој нећу стићи. 

Савети које ми је дало одељење Iф: 
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 I  Пропитивање ученика 

 
1. Можда претерујем (на крају крајева, ово је средња школа), али чини ми се да доста често 

пропитујете и понекад живот се одвија само од часа до часа пољског језика. А ми још имамо 

опширну биологију, хемију, физику, па и историју и (барем ја) посвећујем много времена да се 

спремим за те часове. Тешко је све да се усклади.  

2. Било би добро када бисте брже бирали јадника који треба да одговара, јер у току тражења 

жртве одељење добија срчани напад.  

3. Проропитујете сувише често, Пољски је једини предмет из којег имамо толико оцена. Зар није 

боље да ученицима дозволите да мало предахну, да не изгубе вољу за тај предмет? Онда би 

можда на часове долазили с већим одушевљењем, а овако се осећају као згажени мрави. Било 

би добро да се одреди један дан кад на часу пољског језика не би било пропитивања.  

4. Неправедно је кад један ученик одговара три часа заредом (што је пренмого, није здраво). 

Понекад би нам добро дошли макар једна могућност да будемо неприпремљени и бонус - на 

пример, врло добра или одлична оцена приликом последњег одговарања. 

5. Господин професор могао би да нађе неки занимљивији начин прозивања који не би могао тако 

брзо да се „провали".  

6. Молили бисмо да за време усменог одговарања престанете да дајете примедбе. То малчице 

изазива стрес!!!  

7. Сматрам да после кратке болести треба да уважавате неприпремљеност. Реч је о ситуацији кад 

нас друг погрешно обавести о задатој теми. 

8. Молим вас да не оцењујете белешке.  

9. Више времена за усмене одговоре. 

 

 II Задавање и прегледање домаћих задатака 

 
1. Реч је о прегледању радова. Знам да у вашој ситуацији то може да буде тешко, али ви доста 

дуго те задатке прегледате.  

2. Зна се, најбоље је кад домаћих задатака не би ни било!!! Али, озбиљно, могли бисте чешће да 

нам задајете занимљивије домаће задатке: пројекте, радове на слободне теме и слично.  

3. Треба да задајете лаке, кратке радове, које бисмо сматрали разонодом, а не обавезом. 

4. Веома би помогли часови на којима бисмо учили како треба да пишемо домаћи задатак. 

5. U току прегледања задатака рађених на компјутеру не треба толику пажњу да обраћате на 

формат рада, поравнавање текста, маргине и слично.  

6. Више уметничких радова. 

 

III  Начин вођења часова 

 
1. На часовима не треба да буде само сува теорија. Желео бих више групних као и радова у виду 

пројеката. Захваљујући таквим задацима, знање брже и лакше улази у главу. 

2. Говорите спорије, јер ништа не успевамо да забележимо.  

3. Часове би требало да води професор, а не преплашени ученици који немају појма о чему 

говоре. 

4. На почетку године господин професор треба да каже да свако, макар једном, на часу мора да 

начне нову тему, у супротном, „кец" или друге последице.  

5. Да се бележи мање података. Поразговарајмо мало.  

6. Мислим да би часови пољског језика могли да буду разноврснији, не можете у круг да вртите 

исте методе.  

7. Разговарајмо о темама које се односе на час, а не о свему и ни о чему. 

8. На часовима треба да користимо школску опрему. 

9. Било би добро да се, као метода вођења часова, уведу такмичења. 

10. Свака метода без стреса је добра, све оне које изазивају стрес ништа не ваљају. 

11. Мој тата сматра да би требало више да радимо по групама и чешће да слушамо предавања 

професора. 

12.  Желео бих да буде више игара и забава. 
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  IV  Опхођење с ученицима 

 
1. Молим вас да нас не сматрате балавцима који нису у стању ништа да ураде. Једноставно, 

понекад нам је тешко да се брзо изразимо, мада одговор знамо.  

2. Много се трудите да нас сматрате партнерима, али могли бисте још више. Молим вас да стално 

не сумњате да не читамо и да се ни у шта не разумемо.  

3. Господине професоре, било би боље када бисте се према свима понашали подједнако, то значи, 

ове школске године има ученика који никад нису одговарали или веома ретко, а има и таквих 

које сте, малтене, пропитивали сваке седмице. То су приметиле и моје колеге.  

4. Сматрам да мој професор не треба да прави разлику између бољих и лошијих ученика. То што 

је ученик на почетку године добио негативну оцену, никако не значи да је отписан. А ученик 

који вам је омиљен, не мора да значи да је увек припремљен. Требало би и њега да 

пропитујете. 

5. Са часова треба да избаците тренутке страха. Што вам то треба? Негативно утичу на наше 

здравље.  

6. Желео бих да мање испољавате нервозу и да имате више разумевања за ученике, наравно, до 

извесне мере.  

7. Морате да схватите да ваш предмет не занима баш све ученике.  

 

V  Задаци на часу и контролни радови 

 
1.    На писменим задацима (рад из стилистике), као што обећавате, треба да буде више тема по 

избору, а не, како се то дешава, само једна. Неки могу да се осећају боље кад је једна тема, 

други, пак, лошије. И њима треба да пружите шансу!  

2.    Нарочито су тешки писмени задаци на тему из одређене епохе. Били би занимљивији други 

видови проверавања нашег знања. Радове пишемо код куће. На часовима бисмо могли да 

разматрамо неке тестове по избору.  

3.    Никакви контролни радови. На почетку године били су потпуно сувишни. 

4.    Када бисте, с времена на време, уместо писменог задатка, могли да нам дате неки ТЕСТ. 

5.    Не би требало да контролне радове задржавате дуже од одређеног рока. 

 

VI  Преписивање и дошаптавање 

 
1. Ако „пушкице" радимо самостално, онда и ми нешто учимо. То је подсећање на оно што 

касније долази 

2. Молим вас да се толико не љутите кад неког ухватите да преписује.  

3. Шапућу они што знају, па због чега их онда тако негативно оцењујете?  

 

  VII  Лектира 

 
1. Треба да буде више школске лектире, нарочито наших аутора, да бисмо се добро упознали с 

историјом пољске књижевности.  

2. Молим вас да прихватате предлоге за лектиру који долазе од ученика.  

3. Лектиру би требало да обрађујемо дуже и подробније. 

 
 

 

 VIII Обрада градива на часу 

 
1.  Никад више да не буде читања с разумевањем! То је банално. Штета да се на то губи време.  

2.  Требало би да обрађујемо више текстова који се налазе у уџбенику (текстови типа - читање с 

разумевањем). Можда да променимо уџбеник? 

3.  Требало би да имамо више писмених задатака (не само на часовима већ и код куће).  
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4.  Морали бисмо да имамо више часова на којима тумачимо поезију, јер сам чула да ће то да буде 

један од наших матурских задатака.  

5.  На часовима бисмо могли да учимо како да пишемо си ви и друге писане форме које ће да нам 

користе у животу.  

6.  Требало би да научимо да лепо говоримо, јер ће та форма изражавања добро да нам дође у 

зрелом добу.  

7.  Школско градиво не мора да се обрађује на часовима. Понекад би могао да се организује 

одлазак у позориште или биоскоп (некомерцијални). Таква материја нам више помаже у 

развоју од уџбеника и лектире. 

8.  Молим вас да на часу организујете такмичење у рецитовању. Неки од нас размишљају о 

глумачком позиву.  

9.  Молим вас да прецизније и подробније објасните шта је тема часа.  

10.  Могли бисмо детаљније да разматрамо мисли филозофа, њихове теорије и сентенце.  

11.  На часовима би тебало да се помажемо филмским материјалима и фотокопијама. 

 

 

 IX. Активности 

 
1. У мојој школи постојала је такозвана свеска активности у коју је професор после сваког часа 

уписивао активност ученика. То није лоша идеја да се примете највреднији и да се свеска 

користи приликом уписивања коначне оцене.  

2. Молим вас да нам дозволите да изразимо наша осећања. Не можемо само да бележимо и 

понављамо оно што сте нам ви рекли.  

3. Не желе да одговарају само они који се јављају. Молим вас да гледате наша лица. Никад нисте 

желели да ја водим разговор.  

4. Молим вас да оцењујете квалитет, а не квантитет.  

5. Молим вас да дозволите да дела слободно тумачимо. 

 

 X. Остале примедбе 

 
1. Не знам шта бих желела, јер сам сувише мало времена у овом одељењу, али касније ћу сигурно 

моћи више да кажем. За сада имам мали комплекс. Доцније ћу вероватно да напишем 

комплетан рад. 

2. Домишљато мобилисати ученике да уче, а не: ако не научиш -кец. 

3. Зажмурите на ситнице: на пример, да ли неко пише по линији, испод линије или без маргине. 

4. Молим да се и озбиљним темама приђе опуштено. Јер, понекад изгледате као да сте прогутали 

оклагију. 

5. На часове би требало да позивате госте. 

6. Организујмо показни час за друге школе. 

7. Организујмо позоришну представу за друге школе. 

8. Чешће испољавајте свој смисао за хумор. 

9. Треба да нас обавештавате о свим такмичењима из књижевности. 

10. Молим вас да се не узбуђујете што је понекад на часовима галама. Ако неко жели нешто да 

научи и тако ће да научи.  

11. Треба да пишете читкије. 

12. Немојте да се предајете. 

 

XI  Посебан савет 

 
 Не могу да верујем... Откуд тако нагла жеља за променама? А можда је то само јефтин трик 

чији је циљ да код нас запалите искрицу наде, а касније да је грубо угасите, да угушите сјајну 

иницијативу? Саветовала бих да „непокорни тип" најзад постане кротак. То заиста није лако, али шта 

да вас посаветујем? Професор доминира над учеником, показује да има власт. И што је најгоре: 

ПРОФЕСОР ТУ ВЛАСТ ГРУБО КОРИСТИ. Честитам. Желим вам нове кошмарне успехе. 
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 Мноштво примедаба. Море замерки и жалби. Вулкан очекивања и захтева. Нисам то 

очекивао. Свето писмо каже: „Човек који је више пута упозораван, али се држао круто, биће 

брзо смрскан, и то без могућности да се излечи". А имао сам планове да ме предложе за 

награду председника. Размишљао сам и о некој медаљи или бар о награди директора. Шипак. 

А сугурно да шеф о свему зна. И још ме држи на послу! Сећам се да ми је једном приликом 

рекао да будем исто толико строг према себи као што сам строг према другима. 

 Узимам Библију у руке и тражим утеху. Уместо охрабрења, најпре налазим речи пуне 

горчине: „Човек не може да се поправи самим речима, јер схвата, али се на то не обазире". 

Шта да радим? Можда да стругнем из школе? „Као птица која бежи из свог гнезда, такав је и 

човек који бежи са свог места." Не, морам да останем и да одржим све часове. Како 

ученицима да погледам у очи? „Глупак показује сву своју душу, док је мудар човек држи у 

спокоју." Све треба мирно да размотрим. „Јер мућење млека даје масло, а притискање носа 

проузрокује крварење, док истискивање гнева изазива свађу." 

 А можда, као и раније, да се правим као да се ништа није ни десило. Па, ученици не 

знају све савете. Нико неће да сазна. Ваљда нисам гори од осталих? Поглед ми пада на 

Библију: „Као што се пас враћа својим балама, тако и глупак понавља своје глупости".  
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Трећи део 
 

 

 

Без повоца 
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Моја мама каже... 
 

 
 Професори су непристрасни, а оцене објективне 

 

 НЕТАЧНО: професори су обични људи. Имају своје симпатије, антипатије, „бубице", 

главобољу, мржње из детињства. Оцена не може да буде објективна - последица је разних чинилаца, 

резултат тренутних расположења, просек очекивања и могућности њихових испуњења. Осим тога, 

сваки професор сматра да је само његово субјективно мишљење једина објективна истина. 

 

 Оцене нису важне - рачуна се знање 

 

 НЕТАЧНО: оцене су важне, јег од њих се добија просек. а за школу ништа није важније од 

високог дидактичког просека који доноси виши рејтинг. Приликом уписивања коначних оцена не 

гледа се на то ко шта носи у себи већ какве су му оцене у дневнику. Ту, дакле, не можеш себи да 

дозволиш лошији дан, проблеме с окружењем. Оцена говори ко си. Више се исплати да усавршиш 

методу добијања бољих оцена него да се посветиш образовању. Јер знање и оцена не иду увек једно с 

другим. 

 

 Није важан изглед - рачуна се знање 

 

 НЕТАЧНО: школа уводи обрасце. Као ученик обавезан си да изгледаш овако, а не онако, што 

показује да поштујеш конзервативну пољску традицију, оличење си поштења и поклоник стицања 

знања. Већина професора (нарочито старијих) свесно (одевањем се показује или непоштовање према 

професору) или несвесно (јер с њим нешто није у реду) спречава свако одступање од одређених норми, 

што се најчешће испољава у одговарајућем односу према преступнику, као и постигнутим 

резултатима. 

 

 Није важан новац - рачуна се знање. Школовање је бесплатно 

 

 НЕТАЧНО: у Пољској постоји доста велика корупција - не мимоилази ни школу. Све те 

бомбоњере, цвеће и све већи поклони нису само израз симпатије. Школа од тебе убира разне, наводно, 

добровољне прилоге, али то није све. Књиге, екскурзије и остало такође доста коштају. А да не 

говоримо о приватним часовима. 

 

 

 Школа постоји због ученика, а не ученици због школе 

 

 НЕТАЧНО: нажалост, у садашњим условима то се не потврђује. Професори сматрају да 

намерно болујемо, све омаловажавамо и продајемо зјале. Сваком профану његов предмет је 

најважнији. Пошто нам и тако ни до чега није стало, зашто онда пишемо те писмене задатке, бирамо 

факултет и водимо белешке? 

 

 Професори се не свете 

 

 НЕТАЧНО: зависи од професора. Нажалост, велика већина „случајно" те пита оно што сигурно 

не знаш, или са садистичким уживањем врти тему чије непознавање си већ показао. Професори се 

свете што на њих заборављаш или, још горе, што заборављаш на њихов предмет. 

 

 Школа те учи куттури и припрема за живот 

 

 НЕТАЧНО: школа те учи превејаности, коришћењу разних могућности и улизивању. Ту важе 

исти закони као и у животу - опстаће најјачи и најсналажљивији. Методом покушаја и грешака градиш 
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неки стил живота, а што се тиче културе, никога на силу нећеш да научиш принципима, јер културу 

мора да прати одређени поглед на свет. 

 

 Професори не умеју да се служе никаквим модерним техничким средствима, па ни 

апаратом за фотокопирање 

 

 ТАЧНО: већина професора, нарочито они „основне" наставе, има прикривени дар за 

деструкцију. Пример ишчупаних поклопаца фотокопирки ваљда најбоље сликовито приказује стање 

ствари. 

 

 Све може да се научи 

 

 ТАЧНО: међутим, поставља се питање: да ли треба? Морају ли напамет да се уче подаци из 

енциклопедије или статистички годишњак? Није ли то непотребно губљење времена? Та питања остају 

без одговора. 

 

 Основно је размишљати позитивно 

 

 ТАЧНО: међутим, неостварљиво и недовољно при крајњој психофизичкој исцрпљености. 

 

 Унутаршколски систем оцењивања је светиња 

 

 НЕТАЧНО: професори очекују да кршимо овај систем оцењивања којег се и сами не 

придржавају, правећи сопствене законе. Више од три писмена задатка недељно, проблеми с 

поправљањем оцена и слично, свакодневна су појава. А заступник права ученика пијуцка кафу у 

зборници. 

 

 Професори немају љубимце 

 

НЕТАЧНО: свако је некоме наклоњен, па и професори. Нарочиту склоност имају према онима који без 

околишења признају да имају исто мишљење као професори. 

 

 Директор је непогрешив 

 

 НЕТАЧНО: директор је само човек и, као сви, греши. Још је горе кад сматра да је непогрешив 

и, не питајући никога за мишљење, доноси одлуке које се касније прихватају као општеважеће. 

 

 У средњој школи сви цене твоје способности и знање које поседујеш 

 

 НЕТАЧНО: средња школа је велики друштвени лонац. Рачунају се разне ствари, пре свега 

популарност. Стиче се новцем, екстраваганцијом или лепотом. Није обавезно да си паметан и да много 

знаш. 

 

 Зборница је неосвојива тврђава. Професор се одмара исто као и ученици 

 

 НЕТАЧНО: у зборницу доспевају ученици, али само одабрани. Остали морају да чекају испред 

врата јер се педагози претварају да нису ту. До данас не знамо зашто је то тако. Професори се не 

одмарају исто као и ученици. О томе сведоче фрижидер за хладне напитке и миришљави тоалет папир. 

Габи 
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Како постати најбољи професор 
 

 Најављује се лоша школска година. Чуо сам да ће да ме оцењује директор. Страшно. 

Треба да се припремам за час, смишљам нове пројекте и, уопште, чиним све да 

претпостављени види да савесно радим с омладином. Морам да заборавим да на часовима 

читам новине, ужинам или разговарам мобилним телефоном. Не могу ученицима да дајем 

посебне задатке нити да им причам дивне доживљаје из свог живота. Грозна школска година. 

Али, траје само десет месеци. Брзо ће да прође и опет ћу моћи да радим по старом. 

 Директорова оцена је велика непознаница. А можда он зна чим сам се бавио на 

часовима, можда није довољно само ефикасно да радим, можда треба да смислим нешто 

посебно? Не подносим негативне оцене, било би то неправедно. На крају крајева, нисам баш 

тако лош. Не кршим прописе, радим што и остали, то значи да не радим ништа нарочито. 

Међутим, и то је много. Могао бих омладину да ометам у учењу. Никоме не наносим штету, 

па ме ваљда сви воле. А то је веома важно, јер приликом оцењивања професора директор воли 

да тражи мишљење ученика. Ипак, нисам сигуран. Требало би да предузмем нешто ефикасно. 

Сећам се претходне оцене мог рада. Олако сам схватио целу ствар и од директора добио по 

носу. Откуд је знао да ништа не радим? Ученици су му рекли. Нисам био опрезан, па су 

брбљали све што им је пало на памет. Мислили су да ће то нешто да промени. А ја сам и даље 

радио по своме. Једино је колегама било забавно кад су сазнали да се ученици на мене жале. 

Сад никоме нећу то да дозволим, мада знам да се с идеалистима не може силом. Ако их 

притиснем, заинатиће се и опет ће сви да ми се подсмевају. Покушаћу другачије. 

 Пре неколико година у школи је спроведено изјашњавање за најпопуларнијег 

професора. Намеравам да дођем до резултата тог такмичења и да покушам да стекнем 

победничке особине. Знам да уколико успем да се понашам као стари профа који је победио 

на плебисциту, онда ће ученици искрено да ме похвале код директора, а ја ћу да стекнем 

жељено мишљење узорног професора. С таквим мишљењем напредовање ми је обезбеђено. 

Добићу титулу дипломираног професора и у школи ћу да постанем света крава. Ето, то је мој 

циљ. 

 Није било лако да дођем до записника с плебисцита, али некако сам успео. Читам и не 

могу да поверујем својим очима. То је био неки херој, а не профа. Натчовек и полубог. 

Документи кажу да је постојао и предавао, али моје искуство с тиме не може да се помири. 

Укратко, ТО НИЈЕ МОГУЋЕ. То мора да је била идеја ученика. Као и обично, измишљали су. 

Уосталом, уверите се сами. 

 
Ево кратког резимеа плебисцита за најпопуларнијег професора нше школе. Борба је била оштра и до 

последњег тренутка није се знало ко ће да победи. 

 

 Пре него што завршим читање записника, осећам се обаве-зним да истакнем да је опис 

сигурно лажан. Записничар сугерише да је у школи било много сјајних професора који су се 

међу собом такмичили за назив најпопуларнијег. У такву бесмислицу сигурно да нико, ко зна 

право стање ствари у школи, неће да поверује. Један или двоје ентузијаста, који су годину 

дана, или нешто дуже, запињали из петних жила за добро ученика, то се већ догађа. Али, 

толико професора? То треба прихватити као бајку. Па ништа. И бајке нешто могу да нас 

науче. Сматрајмо овај извештај школском легендом и покажимо шта је карактерисало 

прототип професора. 

 
За које особине је професор X освојио прво место на плебисциту за најпопуларнијег професора? 

(гласови ученика) 

- за свестрано знање; 

- озбиљно ме схвата; 

- води час са жаром; 

- за мудрост; 
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- за инвентивност; 

- успоставља сјајан контакт с ученицима; 

- помаже нам да сачувамо аутономију; 

- за џемпере и панталоне од штрукса; 

- потпуно је променио моје погледе; 

- сјајно преноси знање; 

- за елеганцију и отмено одевање; 

- за приступ ученицима; 

- за толеранцију; 

- за смисао за хумор; 

- за поштовање ученика; 

- воли да разговара с омладином; 

- симпатичан је; 

- његова похвала причињава ми изузетно задовољство; 

- за то што се осмехује; 

- за мирноћу; 

- за одважност; 

- за широко срце; 

- увек ми поправља расположење; 

- за ведрину духа; 

- за дивне очи; 

- за љубав према музици; 

- за неуморно унапређење креативности и способности ученика; 

- јер је ,,кул"; 

- јер је драг; 

- за фине часове; 

- за харизму; 

- јер долазим на његова необавезна предавања, чак и на часове припремног одељења; 

- за расејаност; 

- за разумевање; 

- за анегдоте које на часовима прича с великим задовољством; 

- професор је због којег учим; 

- драг је и кад се љути; 

- углавном ме правилно оцењује; 

- зато што постоји. 

Срдачно честитамо победнику и захваљујемо свима који су гласали!!! 

 

 Несумњиво да ниједан професор с таквим изванредним особинама никад није постојао 

нити ће се икад родити. То је сигурно. Сам могу да дам особине које су ученици пре неколико 

година написали о мени, кад их је директор замолио да дају своје мишљење. Изволите. 

 
Даријуш Хентковски у очима ученика (анонимна анкета) 

- не прегледа задатке на време; 

- на одељенској настави често предаје пољски језик; 

- пристрасан је према једној групи ученика; 

- има нечитак рукопис; 

- фаворизује неке ученике; 

- нема времена за ученике; 

- неправедно оцењује; 

- нема смисла за хумор; 

- не уме да заинтересује за предмет који предаје; 

- не жели ми добро; 

- радују га моји неуспеси; 

- не предаје, само прича о својој породици; 

- касни на часове; 
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- кад говорим, не слуша ме; 

- не зна моје име; 

- пакостан је; 

- осветољубив; 

- злопамтило; 

- на часовима једе и пије, а нама не дозвољава; 

- воли да нас излаже стресу. 

 

 Упоређујем своје особине с идеалним професором. Не знам шта да радим. Питам своје 

колеге како је било на том изјашњавању за најпопуларнијег професора. Плебисцита се сећају, 

одржан је ваљда годину или две пре мог доласка у школу. Сигурно сам заменио тог професора 

пољског који је победио. Или га је најпре неко други заменио. Затим је и он отпуштен, а ја сам 

заузео место после њих двојице. Тешко је рећи. Било је то пре десет година. 

 Неколико наредних дана вртим исту тему. Како то? Победио на плебисциту, а 

отпуштен? Колеге ме полако упућују. Прво, треба да узмем у обзир да је то био плебисцит за 

НАЈПОПУЛАРНИЈЕГ а не за НАЈБОЉЕГ професора. Тај полониста био је само популаран, 

као Куба Војевудски* или Цезари Пазура*, а они су најбољи у својим областима. Ствар је 

веома контроверзна. Друго, код нас више не ради и од популарности није имао ништа. Колеге 

ме саветују да не подилазим ученицима јег то изазива невоље. Треба да радим као што сам то 

чинио до сада и биће добро. А због мишљења ученика не треба да се узбуђујем, јер директор 

их не узима озбиљно. То је само страшило за младе професоре. Заправо, рачуна се нешто 

друго. 

 Осим тога - објашњавају ми - резултати плебисцита сигурно су фалсификовани. Те 

глупости написале су неке две шипарице, заљубљене у професора, јер су желеле да му се 

допадну. Уосталом, можда је професор сам организовао плебисцит за себе, мислећи да ће то 

да га спасе од отпуштања. Управо би овај записник - даље ми саветују колеге - могао да 

предам у школску хронику да бисмо могли чиме да се похвалимо за ових двадесет година, или 

још боље - на основу њега да направимо рекламни летак за кандидате за нашу школу. Па и 

тако смо сви најбољи професори, само ученици то не знају. Због овога не треба да се секирам. 

Сви смо најбољи и школа је најбоља. Прва професорова оцена обично је просечна. Сад треба 

да примим честитку. 

 Послушао сам колеге. Ставио сам у орманчић легенду о страшном професору и радио 

свој посао. Кад је директор желео да погледа моје часове, нешто сам на брзину припремао. На 

осталим часовима радио сам као и раније: кафа, чај, приручник, новине, самостални рад 

ученика, телефон. Било је онако како су ми и предвидали. Добио сам најбољу оцену. Шта ће 

ми титула најпопуларнијег професора кад сам најбољи. Ученици су као деца. Желели би чуда 

у школи. Правилно ће да ме оцене кад одрасту. Сад могу да им се не допадам. Професор 

пољског језика цени се тек после извесног броја година. 

 

 

 

Срести доброг професора 
 

 Успешан спој 
 Моја гимназија није била ни богата, ни нарочито „висококвалитетна", мислим на ниво знања. 

Преносило се више знања о животу него типично школско знање. Треба истаћи да ни ученицима, а ни 

професорима није претерано стало до стицања, односно преношења знања. Можда су једни били 

уверени да учење и тако ни за шта у животу неће да им користи, а други су можда сматрали да ничему 

неће моћи да науче гомилу умно ограничене деце. У таквим условима и тако смо сви морали да 

завршимо пред продавницом животних намирница, размишљајући одакле да скупимо новац за још 

једну вотку. Веома је могуће да би они бољи ученици некако одскочили од осталих, међутим, огромна 
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већина била је пуштена низ воду. Али, ево, појавио се зрачак наде, ослонац знања, растеривач мрака, 

подршка за пријемчиве умове. 

 Веома неугледна, ниског раста, великог кукастог носа, који је често био предмет ђачких шала, 

малих злобних очију, јако стиснутих уских усана - госпођа дипломирани професор полонистике. Кад 

сам је упознала била је већ добро преко четрдесете. И поред тога, имала је много жара за посао, код ње 

се нису примећивали замор и резигнација, карактеристични за професора с толиким стажом. 

 Пре свега, по мом мишљењу, показала се као револуционарна полонисткиња, чији су се 

оригинални и занимљиви часови битно разликовали од напора претходне професорке - веома 

систематичне, алл која уопште није волела ученике. Петиција директору учинила је да смо добили 

нову професорку. С једне стране, она је била наша школска мајка, која је од најгорег одељења желела 

да направи можда не најмирнију групу (то нико не би успео), али солидарну и сложну. Од тога је и 

почела. С друге стране, тако ревносно се латила нашег културног развоја да смо на крају почели да 

учимо „за њу". 

 Постојао је Кружок живе речи, на којем смо се припремали за културна догађања и похађали 

кратак курс учења правилног пољског језика. Никоме није пало на памет да се још негде припрема за 

испит. Помагала нам је да изаберемо школу, саветовала нас је сазнавајући о другим школама из својих 

извора. Такмичење из романтизма било је круна рада: разбили смо упоредни разред који нам је много 

пута навођен као пример. Ха, и ко је био бољи? 

 Не тврдим да остали професори нису били способни за рад с младима, да им је понестало 

наклоности и разумевања за своје ученике.. .Знам да их је било још неколико: професорка математике, 

али, на крају, понестало јој је енергије. Професорка културе, али понестало јој је стрпљења. Професор 

историје, али време му је одузело радост живота, професор грађанског васпитања, али природа га није 

учинила превише осетљивим за проблеме околине... Насупрот њима, мојој полонисткињи нису 

недостајали енергија и стрпљење, време ју је научило дистанци од себе и света, а природа је обдарила 

чудотворним оруђем: осетљивошћу, упорношћу и снагом. Веома успели спој. 

Агата 

 

 Желим да похађам стваралачку школу 

 
 Пре средње школе срела сам само две добре професорке - госпођу Елу и госпођу Јоланту. Прва 

је била професор историје и археолог из љубави. Из ње је избијала огромна страст, па је на крају 

успела да све заинтересује за свој предмет. На њеним часовима није било могуће да се досађујеш. 

Захваљујући госпођи Ели почела сам да се занимам за историју - то је био мој први хоби. Осим тога, 

госпођа Ела имала је смисао за хумор, умела је свакога да посаветује, да за њега нађе времена, али, при 

том, успевала је да одржи дисциплину. 

 Неколико година касније пољски језик ми је предавала госпођа Јоланта. Била је 

традиционалисткиња и покушавала је и мене да научи реду (с малим учинком). Био је то професор 

који је волео оно што ради, а његов живот био је посао. И поред тога што јој се дешавало да се наљути, 

те ме је избацивала из учионице што се сувише често јављам, иако ми је систематски снижавала оцене 

за ружан рукопис, приморавала да учествујем на школским приредбама и да учим напамет (онако, за 

сваки случај) текстове на представама мог одељења, ипак, госпођу Јоланту увек сам поштовала. Због 

чега? У то време она је била једини професор који је с нама остајао после часова, организовао додатне 

часове, школске новине - њена савесност и посвећеност мобилисале су нас за рад. 

 Прећуткујем остале професоре, јер готово ништа нису радили или су били толико 

незаинтересовани за посао или уопште нису имали времена за нас. Укратко, жао ми је што сам их 

срела. И поред тога, школу сам завршила с врло добрим успехом. За мене је био важан предмет, а не 

професор. 

 Желела сам да идем у средњу школу у којој ће да влада стваралачка атмосфера, где ћу да 

сретнем људе који су орни за учење и рад. Нису ме заплашили захтеви професора а ни то што већини 

од њих уопште није важно шта говоре. Навикла сам. Разочарали су ме моји другови и то што се у 

школи готово ништа не догађа. Професори не умеју да преносе знање на занимљив начин, приморавају 

нас да бубамо неважне детаље и уопште не разговарају са својим ученицима. Ту се свако на свакога 

прси. Све то довело је до тога да ми учење у школи не причињава никакво задовољство, а часове 

одрађујем аутоматски и без ентузијазма. Размишљала сам да променим школу, али свуда је слично. 

 Моји контакти с професорима су добри кад наиђем на рођене професоре, који живе за посао, 

који себи не опраштају, с омладином су, а не поред ње. Професор треба бар да се труди да ствара 
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привид да га занима оно што ради. Мора да разговара с младима, да посвећује време барем онима који 

се залажу, да искористи потенцијал који лежи у ученику, да му да шансу да се искаже. Моји лоши 

односи с професорима произлазе из тога што су од мене престајали да очекују било шта, а ја сам, опет, 

губила жељу за било чим. Једноставно, што сам старија све више ме нервира што су тако крути, без 

смисла за хумор, не прихватају никакву критику, а толико су незаинтересовани за посао и ученике да 

просто мораш да их молиш да нешто кажу. 

Габи 

 

♦ ♦ ♦ 
 Необично су занимљиви професори који прекидају часове причама које се тематски разликују. 

На пример, водимо разговор на тему „Да ли мушкарци воле цвеће?", после чега пада виц о плавуши и 

лифту. Многи наши профани имају разне духовите досетке, на пример: „Нек дежурни приђе урни". 

Захваљујући томе, долази до опуштања на дугом и досадном часу. Многе од тих досетки касније и 

сами употребљавамо у животу. Могу да наведем још смешних понашања професора. Захваљујући 

томе, досадни часови остају упамћени до краја живота. Такве ствари памте се веома дуго, помажу нам 

да дођемо до закључка да су и професори људи јер праве исте гафове као и ми. Професори, упамтите, 

смех је здрав! 

Евелина  

 
Од првог дана обратила сам пажњу на њу. Ишла је у зборницу с осмехом па лицу и изгледало је да је 

срећна што је почела нова школска година. Чудно. С временом сам је ближе упознала и уверила се да 

је идеални професор. Уме на веома занимљив а, истовремено. и оригиналан начин да преноси знање, 

једноставно, има смисао којим су обдарени само малобројни. Осим тога, интелигентна је и начитана. 

На сваком часу прича разне анегдоте које ми помажу да боље разумем дату тему. Импонује ми њено 

понашање. Искрена је, што значи да се исто понаша у школи као и ван ње. Има велики смисао за 

хумор и опуштена је, а, при том, веома строга. Треба признати да се ретко среће професор који 

поседује ове три особине. 

Глорија 

 

 Буди професор бар једном 

 
 Професорски позив је ваљда једно од најтежих занимања на свету. Мало ко има тако огроман 

утицај на развој људи. Под утицајем професора просечно смо од седме до деветнаесте године живота. 

У том периоду најпријемчивији смо на спољашње утицаје (како негативне, тако и позитивне), по сваку 

цену трудимо се да себи нађемо пример за углед. Ретко који ученик ће да призна да је његов идол 

професор, иако се многи у дубини душе диве свом педагогу. Нажалост, све је мање професора 

достојних дивљења, чија је слика такозвана данашња омладина. 

 Какав треба да буде идеални професор? Наизглед лако питање, али може да нам ствара велике 

невоље. Јер, ако се присетимо слике свог омиљеног професора и детаљно га проанализирамо, 

закључићемо да и тај човек има мане и, кад бисмо могли, многе ствари бисмо код њега променили. С 

једне стране, знамо да нико није савршен, али, с друге, не задовољавају нас половичности. 

 Постоје два типа професора које обожавам. То су два парадоксално екстремна случаја. Први 

тип. На час касни петнаест минута, али све надокнађује одушевљењем с којим почиње час. Не држи 

час, он га прича, а то чини не само зато што је то његов посао. Не, само отварање појединих тема за 

њега је задовољство, а занета публика у личности ученика само је додатак који он, чини се, не 

примећује. Оцене даје само зато што мора (то обично ради у последњем тренутку). Кад би од њега 

зависило, ослободио би оне који нису заинтересовани за предмет. Само што би на његовом часу сви 

остали. 

 Други тип. Професор који увек долази на време, уредан, сваког ученика зна по имену, 

презимену и знању. Овај професор је наизглед строг, али заиста њему је само стало да ученик нешто 

научи. Веома се труди, увек има времена да објасни нејасноће и проблеме. 

 Оцене уписује систематично, на сваком часу пропитује само једног ученика и увек је присутан 

у школи. 
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 Две различите личности, а ученици их подједнако воле. Шта је узрок томе? Да ли природна 

потреба да ученицима посвети пажњу (други тип) или можда жеља да на часовима буде мало 

опуштеније? Одговори могу да буду различити, али утисак је један: нема половичности. 

Ћутљива 

 

 

 

Зашто не могу да будем ауторитет за своје ученике 
 

 Опет нема ништа од мојих намера. Планирао сам један сат за разговор о професору 

који би могао да буде ауторитет за ученика, а то питање претресамо већ другу седмицу. 

Спреман сам да то радимо још два месеца. А ја ћу управи морати да објашњавам због чега не 

остварујем образовни програм, већ се ужасно вучем. Полонисто, не буди корњача! Али, то 

није пољски језик, већ етика. Не могу да прекидам разговор примедбама да нећемо све да 

стигнемо до матуре. На часовима етике млади имају потребу да причају, тим пре што је тема 

за њих тако важна. На другим часовима није ми дозвољено да о томе разговарамо - па зна се 

да се о колегама не воде трачеви. Осим тога, градиво чека, треба остварити програм. Имам 

жељу да ту тему затворим предлогом да остатак своје истине о професорима представе у 

матурском програму. Међутим, не могу то да им кажем, јер знам да ће сваки васпитач да учим 

све да најважније ствари никад не изађу на видело. Осим тога, они су тек у другом разреду и 

неће да чекају до матуре. 

 Сам сам крив. Прохтеле су ми се нове методе учења. Уместо да радим по „дефиницији 

кључних појмова", или једноставно да издиктирам белешке, донео сам у одељење успомене 

Хермана Хесеа Из мојих ђачких дана и школску проблематику почео да илуструјем 

примерима из пишчевог живота. Самостално, или уз помоћ ученика, приказао сам неколико 

сцена, показао како је Хесе упамтио омиљеног професора. Желео сам да објасним колико је за 

интелектуални развој ученика важно да успостави тесну везу с професором. Објаснио сам им 

да није добро да се супротстављају школском ловцу на душе, јер, без сарадње с ауторитетом, 

за младог човека ништа добро неће да произађе. На крају, замолио сам одељењског лектора 

да, са жаром у очима, односно као обично, прочита најјачи одломак Хесеових успомена. 

Занет, слушао сам: 

 
 Необично успешна, а, при томе, тако фина веза духовног вође и даровитог детета, директора 

Бауера и мене достигла је пуни процват. Чудан, готово одбојан старац, с бројним каприцима и 

смешним особинама, који је тако осећајно и тужно гледао испод свог уског, зеленкастог бинокла и из 

своје дуге луле непрестано пунио димом нашу тесну, препуну учионицу, постао је за мене вођа, узор, 

судија, обожавани полубог. 
 

 Рекао сам да последње речи прочита још два пута, да их сви добро чују и упамте. Затим 

сам, као малој деци, објаснио да онај ко у својој школи није нашао таквог професора треба 

дубоко да се замисли над собом или да одмах изабере једног од многих професора који овде 

раде или да што пре промени школу. С променом школе мало сам претерао, али некако ми је 

то само излетело, јер Хесеов текст већ извесно време читам као Библију. Још сам додао да 

саосећам с онима који стичу знање без божије помоћи или духовног учитеља. Без помоћи 

професора сакупиће кукољ, а не пшеницу, узалуд се труде и муче тело, јер само троструко 

уже (ученик-професор-школа) има шансу да издржи терет пријемних испита за студије. Кад се 

изгубе у савременом свету, увек ће да чују глас свог професора: „То је пут којим морате да 

идете!". Уместо планираног разговора, час се завршио мојим монологом, док је задатак 

ученика био једино да припреме („Само за вољне, понављам, само за вољне, нема никаквих 

оцена.") кратак текст о свом духовном учитељу (надао сам се да ће неко да опише мене) или 

да објасне зашто га још нису нашли и шта намеравају да ураде по том питању („Анонимно, не 

треба да се потписују."). 
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 Одмах су ми донели читаву хрпу радова. Признаћу да у њих дуго нисам завиривао, јер 

ми се једноставно није хтело. Међутим, пошто се на часовима етике стално постављало 

питање ауторитета професора у вези с разним догађајима у школи, најзад сам морао да се 

упознам с оним што су написали. У истом тренутку сам зажалио што радове нисам одмах 

прегледао.
 

 Прочитао сам и... променио поглед на свет. Осетио сам потребу да напишем песму. 

Нисам је довршио, јер кад је читам нервира ме што нема тачке на ј. Уопште, цела ствар ми 

изгледа недовршеном. Требало је да будем ауторитет, а постао сам аутор. Песма је 

графоманска, али нисам био у стању да се винем на највиши врх Татра. Морао сам да се 

задовољим малим брежуљком с којег сам покушавао да видим врх с одстојања, с обзиром на 

чињеницу да за ученике нисам ауторитет. То је мучно, осећам се као да је у мени нешто 

умрло. 

 

СМРТ ПРОФЕСИЈЕ 

кад оде ученик 

видећеш да већ одавно није жив 

његова присутност дошла је прекасно 

учио си га да чита и пише 

а он ти је говорио да се не прихваташ 

стиховања живота 

непотребно си увлачио мисли у плућа 

 - између тебе и њега  

није било бола у грудима  

свако ко те је видео  

постајао је хладан и миран  

одлазио је...(стих одбачен) 

 
Сва срећа што нисам применио стари трик полониста, то јест образложење да, по пропису, професор има на 

располагању три недеље за проверу писмених задатака. „Прво, као што знамо, све рокове рачунамо с првим 

даном наредног месеца. Према томе, ако је писмени рад био шестог марта, онда термин тече од првог априла. 

Први април, то јест априли-ли узрокује да се термин пребаци на први мај, а то је Дан рада, значи нерадни дан. 

Стога, ако желимо да утврдимо тачан први дан у месецу, наш термин морамо да померимо на први јун, а онда 

је Дан детета, после чега долази школски распуст. Према томе, прописи омогућавају да прегледате задатке 

тек наредне школске године. Ипак, из сажаљења, доносим их пред крај школске године, само не питајте кад, јер 

то радим због своје добре воље." На часовима етике углавном влада добра воља, не само професора већ, пре 

свега, ученика, јер је то необавезан предмет. 

 

 Запажања ученика изгледају као извештај Највише контролне агенције, а требало је да 

буду шаблонске белешке. Уз то, нису морали толико да се труде, радили су онако, не за оцене. 

О чему се ту ради? Стављам радове дубоко у ташну, да их нико не види, тим пре што су 

многи потписани именом, презименом или свима познатим псеудонимом. Потписи нервирају. 

Нису то анонимне оптужбе без основа, већ написмене чињенице. Да ли су упућене мени? Да 

ли су о мени? Сигурно да јесу. Како да препознам себе? Како да изађем пред одељење кад 

знају ко сам. Некад сам мислио: „Добро је што нисам као и остали". У послу сам видео 

свашта, али увек сам понављао: „Ја нисам као остали". А сад је све изашло на видело: исти 

сам као и остали. Ученици примећују да сам се променио, иако ја то још не видим. Нисам 

учитељ и пријатељ, ја сам извршилац. Ако за њих нисам учитељ и пријатељ, онда их ничему 

не учим. 

 Стављам слушалице и слушам плоче Молесте - поклон од ученика. 

 
 Кад завршиш школовање, имаш срећу а не квалификацију. 
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Добро пева Молеста. Ученици су писали о мени. Праве се као да је то професорка, као 

господа професорка хемије или математике, али то сам ја, њихов професор пољског језика. 

Добро пева Молеста. 

 
 Размишљам шта сам научио, ко је био мој професор. 

 

 Размишљајте, размишљајте, сви размишљајте. Само, момци, промените наслов ове 

песме. Не „Шта је учење", већ „Много лупета без ауторитета". У овој песми није реч о томе 

шта је учење, већ о томе какви су људи и шта уче. И шта ће од тога да буде? Израста 

генерација која се не поистовећује са школом. Момци, певајте даље, да и ја послушам. 

 
Сећам се школе из које ништа нисам понео,  

Само сам родитељима срамоту нанео. 

 

 Да, шта ће да кажу родитељи? Немају времена за разговор, гледају оцене, остало их не 

занима. Проблем настаје само онда кад су оцене лоше. Песма се завршила. Свирајте даље. 

Послушаћу другу. 

  
Не допусти да неко на тебе има штетан утицај. 

 

Изгледа да је то песма за наркомане. Многи људи узимају дрогу због школе. 

 

Нека ти узор буду они које сматраш мудрима. 

 

Исправно. Глупе не треба опонашати. Како да разликујеш мудрог од глупог? Ко је глуп, а ко 

мудар професор? Шта предлажете? 

 
Срце и душа морају да буду искрени. Дошло је твоје време, сад ти бираш. 

 

То је Молеста, уџбеник етике многих мојих ученика. Њихов ауторитет и духовни вођа. Штета 

што то нисам ја. 

 

 

 

У потрази за ауторитетом 
 

 Ко кога мрзи 

 
 Професор. Заиста фантастичан позив. Само није баш за мене. Нисам мазохиста и не маштам о 

томе да свакодневно неколико десетина идиотских, разузданих, бубуљичавих малолетника упире 

прстом у мене и да ме исмева, ни не кријући свој однос према мени, мојем послу... 

 Човек се мучи целог живота. У почетку му се још чини да то што ради може да има неки утицај 

на историју човечанства. Међутим, после неколико година рада с младима, типичан професор не само 

да пати од психичких тегоба већ једва саставља крај с крајем и мрзи школу исто а можда и више него 

његови ученици. Не, то није све. Професор је човек лишен сваке вере. Некад је говорио да воли 

омладину, да верује у узвишене идеале... Данас је несрећник који у свом послу не налази никакво 

задовољство, а да не говоримо о страсти. 

 Кад посматрам неке професоре, заиста ми их је искрено жао. Мора да је ужасно кад целог 

живота говорите једно те исто, а да ниједном не наиђете на ученика који се бар претвара да вас слуша. 

Наравно, можете да покушате другачије: насиље, пропитивање, избацивање са часа, позивање 

родитеља... али, то је толико непријатно, а, при томе, само наизглед успешно. 

Ћутљива 
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 Да, не може да се сакрије да... 

 
 Кад сам се припремала за средњу школу, водила сам рачуна о неколико чинилаца: нивоу 

наставе, матурским оценама претходних годишта, опремљености учионица, атмосфери која влада у 

школи, мишљењима познаника и своје маме, која је свршени ученик ове школе. Морам да признам да 

је професорски кадар бољи од оног који сам имала раније, иако смо теоретски били најбољи у граду. 

Већина професора зна свој предмет и уме да нас за њега заинтересује. Раније је било другачије. Нико 

из мог претходног одељења није волео већину наших професора, били су непријатни и водили су 

рачуна само о СВОЈОЈ задњици. Једини професор којег смо заиста поштовали била је професорка 

математике. Умела је тако да заинтересује за свој предмет да никад није морала да нас умирује, јер је 

свако радо извршавао задати посао. Искрено ћу да признам да је то једини професор који је знатно 

бољи од ових које имамо данас. Наша „драга" госпођа професорка ништа не уме да објасни, а, уз то, 

страшно је саркастична и осветољубива. Сваки час с њом је прави хорор, а свака добијена битка је 

огромни тријумф о коме се прича целе следеће недеље. 

 Поменућу још једног професора, боље ред, професорку хемије, из моје бивше школе. Пре часа 

сви су се тресли од страха да некоме не зада контролни рад. Стрепели су и они који су имали лоше и 

они који су имали добре оцене. Професорка је умела толико да се наљути на ученика да му је давала 

јединицу (на пример, што је погледао друга иза себе) и избацивала га са часа. Штавише, кад се 

изнервира, умела је ученика да назове дебилом, глупаком, сељачином и смрдљивцем. Срећом, ту 

школу сам већ завршила и више не морам да се свађам с професорком хемије. 

 Већина особа из мог садашњег одељења не воли професорку... На нашу несрећу, виђамо је три 

пута недељно. До сада се нико није усудио да прекине њен час, да одложи контролни задатак или да се 

обрати ако није питан, а да не говорим о бежању са часова. Пре сваког часа сви се детаљно подсећају 

последњих тема и упоређују своје домаће задатке с другима. Ја мислим да наша професорка добро 

предаје и, да није ње, сигурно је да бих о медицини једино могла да сањам, али сад сматрам да је то 

сасвим реално. 

 Пре поласка у средњу школу разговарала сам с мамом више пута о њеним младалачким 

годинама. Обожавам да слушам њене догодовштине из средње школе. Ту је склопила многа 

пријатељства која, упркос протеклим годинама и променама којима смо окружени, трају до данас. У 

школи се држала свог друштва које се састојало од особа из разреда. А школске дане спомиње као 

најлепше тренутке живота. Веома лепо се изражава и о својим професорима. С некима и до данас 

одржава везу. Желела сам да имам исте успомене као мама, исто друштво као и она, јер раније никад 

нисам могла да нађем такве пријатеље. Желела сам, такође, да заволим своје професоре. Нисам успела. 

С тим људима сам већ дуже време, а с некима, практично, нисам изменила ниједну реченицу. После 

школе још се ниједном нисмо срели. Истина, кад смо у школи, узајамно се помажемо и бранимо, али 

то није оно о чему сам маштала. Бојим се да, у случају да некад својој деци причам школске 

догодовштине, нећу имати много тога да им кажем. 

Ваја 

 

 ♦ ♦ ♦ 
 Осећам нетрпељивост према једном професору. То ми веома отежава да учим предмет тог 

господина, тим пре што је то веома опширан предмет и морам да се мучим пет сати недељно. Тај 

господин не може да се воли. Штавише, понекад имам утисак да знам више од професора. Било шта да 

га упитам, господин професор каже да сама проверим. Сматрам да је он на часовима због тога што зна 

више од нас и што то знање треба да нам пренесе. Међутим, изгледа да је погрешио професију. 

Марта 
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Гог или педагог 
 
 Данас већ мајстор свог заната, истину говорећи, никад не престаје да буде ученик. И по 

завршетку високих студија, вредних највеће хвале, мора стално да се усавршава. (Тадеуш 

Котарбињски, Васпитавање и образовање) 

 

 Износим многе теорије, а ученици их записују. Затим читам њихове белешке и не 

препознајем себе. Ја то нисам рекао. Ипак, морам да признам, то је моје. Тако ме је ученик 

разумео. Тако сам га учио. Данас завршавам годину у којој сам био разредни старешина. 

Сумирамо заједнички рад. Какав сам био професор? Разговарамо о томе. Неколико особа води 

белешке, иако не треба. После часа тражим свеске, јер желим да погледам шта су написали о 

мени и мојем предмету. Три особе ме хвале. То је добро. Савесно урађена белешка, сјајни 

ученици. Али, четврта белешка некако је чудна. То није било на часу. Нисмо правили никакве 

табеле. Шта је то Ула смислила? 

 

ПЕДАГОГИЈА ГОГИЈА 

свесна и целисходна васпитна делатност скуп средстава и метода 

сарадња усамљеност у раду 

теорија и њена примена теорија 

ангажовање пасивност 

дискусија монолог 

извођење закључака информација 

отвореност затвореност 

васпитавање подучавање 

 

 Сваки штап има два краја. Ја сам задовољан својим радом. А моји ученици? Где треба 

да ставим свој потпис? Да ли сам теоретичар васпитања? Да ли сам тежим циљу, јер знам да 

нико то боље од мене неће да уради? Да ли сам усамљени дугопругаш или трчим заједно с 

осталима? Ко ми прави друштво на путу васпитавања омладине? Да ли само колеге из 

зборнице или и ученици? Чиме се бавим - гогијом или педагогијом? Има ли на часовима 

разговора или само мојих монолога? „Не учите, не радите, не желите..." - каква пасивност с 

моје стране. Критика је беспосличење. Ја ништа нисам радио на часовима, а ученици су 

правили белешке. Ја сам говорио монолог у којем сам причао о својим успесима у овој 

школској години, а један ученик је бележио разговор свог срца. Тешко ми је да у тој белешци 

препознам себе, али осећам да се негде у њој налазим. 

 

 

 

Гог 
 
 За мене је то био шок. Упорно се бранећи од истине пред којом сам се налазила очи у очи, 

запитала сам се још једном: „Да ли је то могуће?" Неконтролисаним урођеним рефлексом узвикнула 

сам: „У помоћ!!! Она ће да нам предаје!!!" 

 И десило се. Одузета, немоћна да задржим догађаје који су трчали спринтом, села сам на своје 

старо место у средњем реду. Са сетом сам погледала столицу и клупу које су за мене биле симбол везе 

с прошлошћу. У учионицу је упала „будућност". На ученике је пала сенка ужаса. Сви, парализовани 

страхом, гушимо уздисаје, али гомиламо најгора осећања: огорчење, мржњу, гнушање и једну велику 

непознаницу. Одлучила сам да проценим своје оружане снаге. Погледала сам тридесет и седам осталих 

ученика, а затим сам полако бацила поглед на непријатеља. Како се убрзо показало, нисам била 

спремна за тај окршај. 
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 Погледи су нам се укрстили. Мале, лукаве очи прелетеле су преко мог лица, затим су грубо 

отвориле лобању, изазивајући превртање ганглија. То је било превише. Прихватила сам једину 

разумну позицију под називом „ја сам ништа" - оборила главу и загледала се у клупу (никако из 

радозналости). То ме је спасло. Ослободила сам се притиска хладне снаге која леди крв у жилама. У 

току тих четрдесет пет минута чекало ме је још много битака. Прву сам потпуно изгубила. Ударац у 

гонг означио је другу рунду. 

 Њене речи испуњавале су учионицу као лепљива, слатка густа маса. Злобан поглед и веома мио 

осмех ишли су упоредо с нашим ратом. Са сваком њеном иритирајући спором и јасно изговореном 

реченицом растао је бунт у мени. Осетила сам се јаком, веома јаком. Снага је покуљала из мене с 

таквим блеском да се на тренутак у просторију пробио зрак сунца. Тај тренутак трајао је предуго. 

Професорка је већ стигла да угаси извор непријатељске енергије и напала је с поражавајућом 

жестином: поставила је питање. На тренутак ми се учинило да је са мном готово. Штета што није 

трајало дуже, можда би установили смрт. Боже сачувај. Мисли су се повратиле: „Морам нешто да 

кажем, али шта? Немам појма. Мозгу, ради! Душо, ради! Срце, ради!" У њих сам полагала све наде. 

Ништа није помагало. Ситуација је била безнадежна. Сви органи, до сада тако верни, отказали су. 

„Боже, како сам глупа! Ништа немам да кажем... Али, нећу јој то рећи. Можда ћу да се правим да 

нисам добро чула питање, и тако ћу да добијем драгоцено време." Проверена стратегија. Замолила сам 

да понови питање. „Десило се. Опет исто!!!" 

 На крају, склепала сам кратку, доста садржајну реченицу (ваљда на тему) и дрхтавим гласом 

изрекла је на суд одељења. Преко лица јој је прелетела гримаса ниподаштавања. „Немаш више ништа 

да нам кажеш?", готово је запевала. Нисам имала. Цело друштво у учионици задржало је дах. 

Мождани олујни облаци лебдели су испод таванице, подрхтавајући од напетости. Није стигла 

интелектуална помоћ. Телепатија је изневерила. [...] И, ето тако, кости су бачене, билијарске кугле 

разбијене, први домино је пао. То сам видела. Ловила је следећу жртву. „А ти? Шта мислиш о 

излагању колегинице?" 

Марта 

  

 ♦ ♦ ♦ 

 Кажу да је физика као и математика: или се воли или мрзи. Обично се мрзи. И том мржњом 

треба да се супротставиш професору - који сјајно зна тему и са одстојања осећа колико је ђачко 

незнање. Штавише, некад сам веровала да превише дуг боравак у школској средини изазива трајну 

промену личности, хе, садистичке склоности. Сматрала сам да обичан смртник нема шансе у борби с 

особом која предаје физику. 

 Можда је то због тога што у кабинету за физику нема правих столица. Седимо на неким 

столичицама без наслона, клатећи се иза клупа као иза барикада, а школска помагала стрче испред нас 

као топови. Госпођа професорка има јаркориђу косу и веома продоран глас. Од самог почетка 

остављала је на нас снажан утисак. Јадне, дезоријентисане „мачкице", које су, у складу са школском 

политиком, готово сви професори миловали по петнаестогодишњим главицама, мора да смо жалосно 

изгледале несигурно окрећући носеве према њој. А физика је као командант кога спопада бес кад 

примети несигурност или, не дај боже, страх. Али, то нисмо знали. 

 Дакле, на првом часу, невиним погледом гледамо према њој, планирајући (у случају потребе) 

да својим младим годинама дамо посебну драж. Отуда, скромно спуштамо поглед, кад нешто пита 

одговарамо тихо, веома тихо, тако да пробудимо матерински инстинкт, старатељску бригу. Ништа 

погрешније! После неколико тренутака атмосфера постаје неподношљива. На крају, професорка 

праска: 

 - Смирите се - виче. - Код мене неће бити лако. Ово је средња, а не основна школа. Да сам 

желела да радим с децом остала бих васпитачица! 

Седим паралисана страхом. Али, то још није крај. 

 - Ред мора да постоји. А ако ме не будете слушали, ја ћу вас пацификовати! 

ПАЦИФИКОВАТИ! Знате ли шта то значи? Ако не знате, онда у „Вестима" погледајте извештај с 

Косова!!! 

 У тренутку сам се сетила да, у ствари, уопште нисам ни желела да идем у средњу школу. Шта 

ја овде радим??? Размишљам о томе како ме чекају две године учења физике, писмени задаци (какав 

ужас), изласци пред таблу. И пролази ме језа. Ако то издржим - бићу велика. 

 С временом, показало се да је преживљавање физике осредње јунаштво. Сви принципи, које је 

одредила госпођа професорка, улазили су глатко у главу. А, принципи су, заправо: она је у праву, ми 
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нисмо. Као у сваком рату, било је тешко - многи су пали, многи задобили озбиљне ране. Међутим, 

никад, па ни кад је изгледало да ће угљеноводонична армија од нас да направи питу, нисмо сумњали (а 

можда само ја ) у свог команданта. И данас, као борац, чезнем за војевањем. 

Јулија 

 

 

Обликовање идеалног професора 
 

 Драги учениче/Драга ученице! 

 Молим вас да попуните доленаведену анкету која ће да ми помогне да поставим 

дијагнозу односа омладине према типичном понашању професора. Твоја запажања омогућиће 

ми да се поставим према проблему и да извршим евентуалне промене у својем стилу рада. 

Анкета је потпуно анонимна. 

 

 

 

 

СТИЛ РАДА ПРОФЕСОРА ДА НЕ 

Не толерише кашњење на часове   

Пропитује и пред таблом и у клупи   

Прихвата твој предлог теме из које би желео да одговараш   

Систематично задаје и прегледа домаћи задатак   

На часу прави малу паузу за гимнастичке вежбе   

Ученицима даје свој приватни број телефона   

Јавно образлаже разлог за оцену коју је дао   

Јавно чита оцене које си добио/добила   

Пије кафу, ужина на часу   

Ученицима задаје самосталан рад, јер мора нешто хитно да уради   

Дешава му се да изађе са часа   

Остваривање главног циља часа прекида забавним причама из свог приватног 

живота 

  

Воли да зна шта те занима   

Хоће да поразговара с твојим родитељима   

 

 

  

СТИЛ РАДА ПРОФЕСОРА ДА НЕ 

Не дозвољава преписивање на писменим задацима   

Жели да устанеш кад с тобом разговара   

Не трпи кад му се супротстављаш или имаш сопствено мишљење   

Труди се да држи занимљив час   

Савесно се придржава програма, не воли инвенције   

Стало му је да његови ученици умеју самостално да раде   

 

 Материјал је припремљен уз помоћ твојих колега који похађају часове етике. 

Захваљујем што сте попунили анкету. 
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 Пошто су ученици попунили анкету, уписујући разне примедбе, био сам приморан да 

припремим другу верзију. 

 

 

 

Обликовање идеалног професора по други пут 
 

 Драги учениче/Драга ученице! 

Молим те да даш свој предлог професорових особина које прихваташ (позитивне особине) 

или стави примедбе на оне које ти се не допадају. Доленаведену анкету уради потпуно 

анонимно. 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНЕ И НЕГАТИВНЕ ОСОБИНЕ ПРОФЕСОРА ДА НЕ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Материјал је припремљен уз помоћ твојих колега који похађају часове етике. Захваљујем што 

сте попунили анкету. 
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Поклон 
 

 Професор од ученика добија цвеће. Уколико је то један цветић, можемо да га оставимо 

у школи. Ако је неколико, можемо да их поделимо радницима администрације и 

послужитељима. Ако добијемо много цвећа, на располагању треба да имамо аутомобил. 

Академска размишљања. Нисам добијао цвеће, само презерватив. Лепог тајландског меду с 

ушима, милина да га погледаш. 

 Откуд помисао на презерватив? Знамо да је човек сам себи крив. Заиста, желим да 

кривицу свалим на ученике, на њихов простаклук и недостатак васпитања. Међутим, не могу, 

јер ми савест шапуће да је то моја кривица. Анализирам ситуацију. Шта сам недавно говорио 

на часовима одељењске наставе? А, да. Објашњавао сам кинеске принципе даривања. Уопште, 

био сам луд за конфучијанизмом. Треба да учимо од Азијата. Европа нестаје. Правац 

цивилизацијског развоја одредиће Азијати. Тако сам говорио. Ево последица. 

 Медутим, зашто презерватив? Знам. Дариваном поклон треба да пружи шансу за 

развој, да га физички и духовно оснажи. Поклон је заједничка нит разумевања две особе. То је 

игра страсти која значи исконску духовну снагу. Најпре, ко жели да дарује мора да постигне 

унутрашњи мир и спокој. Затим, треба да одреди особину коју жели да развија: пријатељство, 

приврженост, поштовање, оданост или уважавање. Онда треба да се позабавимо тиме коме се 

поклон намењује: захваљујући нашем поклону за успомену, нека тежи да достигне идеал у 

испуњавању обавеза за опште добро. Тако сам говорио, не другачије. 

 Трудио сам се да будем добар професор. Желео сам да водим праве часове, а не да 

губим време на попуњавање дневника. И, долијао сам. Ученици су размишљали према 

принципима конфучијанизма и закључили да нас, захваљујући презервативу, повезује потреба 

за лепшим животом. 

 Чекај, чекај..., није на одељењској настави. То је био неки други час. Ја им само 

предајем пољски језик. Не сећам се да смо се бавили нечим другим осим лектире. Према 

томе... Не опраштам им такве представе. То је безочност. Како им је то пало на памет? Ух, 

испитаћу, проверићу. Биће озбиљније, много озбиљније. Само да колеге не сазнају да меда с 

ушима... 

 О, ево мојих ученика. Добијам цвеће и вазу. Наравно, то је прави конфучијанизам. 

Цвеће и ваза учвршћују везе међу људима. Овакви поклони су доказ познавања принципа који 

успостављају исконски поредак. Без цвећа нема Дана професора. Добио сам цвеће, значи да се 

одељење хармонично развија. Без цвећа немогуће је достићи људско савршенство. Само, шта 

да радим с толиким цвећем? Оставићу га у школи. Задржимо status quo. Место за цвеће је у 

школи. Воду у вазу и цвеће унутра. Готово. 

 А шта да урадим с презервативом? Па ништа, понећу га кући. Користиће. Али, 

кришом. Жени ћу да кажем да сам купио специјално за њу. Биће лепо. Добра идеја, зар не? 

Имаћемо rendez-vous, као у стара времена. Са цвећем тај трик неће проћи. Зна да је за мене, а 

не за њу. Али, презерватив је нешто друго. Неће се сетити, нико се не би сетио да је то поклон 

од ученика. 

 Које је то одељење? Морам добро да га запамтим. Презерватив? Хе, хе. И то из Азије. 

Баш како волим. Да, да, даровите хуље. 

 

 

 

Гимназијалац - гора врста ученика 
 

 Први час одељењске наставе. Пажљиво посматрам ученике и трудим се да будем строг. 

Чекао сам их неколико година. Већ дуго нисам био разредни старешина. Због реформе 

образовања, прошле године нисмо имали упис у школу. Настале су нове школе - гимназије. 

Испред мене управо седе свршени ученици гимназије. Иако су примљени у средњу школу и 
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формално били средњошколци, обично се називају гимназијалцима. Средњошколци су у 

трећој и четвртој години, у првој години су једноставно гимназијалци, односно гора врста 

ученика. 

 Нисам ја то измислио. Тако се каже. Због чега? Зато што су у средњу школу први пут 

дошли ученици који немају знања, а овладали су само једном вештином: решавањем тестова. 

У средњој школи се, међутим, углавном не примењују тестови, нарочито не по избору. 

Средњошколац мора да зна више него да на срећу означи одговор. Учење није лото. Према 

томе, имамо проблем. Чијом кривицом? 

 Прошле године кренуо сам у извиђање. Запослио сам се у гимназији да бих се упознао 

с програмом нове школе и - како се то каже - да покушам да у њој испечем занат. Нећу ваљда 

да питам ученике шта су учили у гимназији, а шта нису. Морам све да осетим на сопственој 

кожи. Стога, радио сам у гимназији. Из чега се тај посао састојао? Заправо, бавили смо се 

једино решавањем тестова за пријемни испит. Сви остали часови само су нервирали ученике и 

родитеље, као и управу школе, која је била искључиво заинтересована за добре резултате 

испита, а не учењем, васпитањем или вежбањем умећа рада у групи. Оно што нема везе с 

гимназијским испитом, не рачуна се. Сувишан терет.  

 Сви, и професори и ученици-средњошколци, знали смо да ће код нас да дође такозвани 

гори ученик. Неприпремљен за рад у средњој школи, неспреман за самостално стицање знања, 

неспособан за иницијативу. Како с њим да радимо, како да се дружимо? Као професор етике, 

уосталом једини стручњак за тај предмет, осећао сам обавезу да са средњошколцима 

поразговарам о опасностима у вези с доласком гимназијалаца. 

 Утврдили смо сјајан план деловања. Прво, да овладамо чопором дивљих створења. 

Пошто једне године није било уписа, биће више нових одељења, па првака може да буде исто 

колико и школских „ветерана". Спорили смо се да ли треба да применимо методу 

Макијавелија, то јест „за гушу" и кратко стиснути, или лењинистичку, то значи пронаћи и 

елиминисати друштвено штетног појединца - прљавог патуљка реакције, или стаљинистичку - 

у свакоме видети непријатеља? 

 Друго, одлучили смо да покажемо добре обичаје средње школе. Учитељ је професор, 

док је за прваке господин професор. За нове ученике школски прописи су светиња. „Ветеран" 

може себи да допусти одступање од прописа, али „гуштер" мора да поштује све од А до З, 

укључујући и интерпункцију. Осим тога, млади ученици могли би старијима да говоре „добар 

дан". У сличном тону, на часовима етике разговарали смо још неколико недеља. Створили смо 

етос средњошколца који гимназијалцима мора да се наметне силом. У случају потребе нећемо 

дозволити „иматрикулацију" или... 

 Теоретисали смо и додавали нове килограме терета на плећа још непостојећих ученика 

првог разреда. Учествовао сам у тим разговорима, јер сам имао сличне планове. Сазнао сам да 

ћу по други пут да будем разредни старешина, те сам размишљао о новој концепцији 

васпитавања - узорној методи образовања, у европском и националном духу. Само ми дајте 

људе - мислио сам - и направићу папину телесну гарду. 

 Најзад, дошао је тренутак првог сусрета. Мислио сам да ћу да уђем у учионицу, бацим 

претећи поглед профе сигурног у себе на групу престрашених дечака који се ни у шта не 

разумеју. Међутим, у учионици сам затекао младе, насмејане људе, сигурне у себе. Можда су 

били само мало узбуђени. Али, не због школе. Разлог су биле нове колеге, непознате девојке, 

нови дечаци. Ни у ком случају страх од школе. Чинило ми се да преда мном седи група 

посланика Самоодбране, а не несрећни ученици првог разреда. 

  „Шта се десило?" размишљао сам, „где је нестао страх од мене? Где је природни, лепи 

страх од средње школе? Шта то треба да значи?" 

 У зборници је врило као у кошници. 

 - Какви су ово ученици? Гурају нас. Не склањају нам се с пута. Јесте ли видели, нису 

нам дозволили да изађемо из учионице, први су почели да излазе? 
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 А гимназијалци су радили по своме. Нису се плашили. Нису осећали природни страх 

од професора. Зашто? Настале су разне хипотезе. Највише присталица добила је теорија 

колеге који је доказивао да је разлог у томе што су гимназијалци већ једном променили 

школу. Из основне школе прешли су у гимназију. Према томе, знају укус промене. Само 

првих дана човек се осећа изгубљеним, затим се понаша као код своје куће. Све познаје и 

никога се не боји. Кад неко први пут мења школу не зна како то изгледа, дуго се боји и смерно 

стоји пред професором. Можда је такав механизам прорадио код гимназијалаца. За њих је 

промена школе ситница. 

 Доста брзо сам се привикао на њихово природно понашање, слободу и сигурност у 

себе. Схватио сам да су другачији, као што су увидели и остали професори. Горе је било с 

ученицима старијих разреда. Дуго нису могли да схвате и сигурно још не схватају зашто тако 

благо поступамо с ученицима првог разреда. У њихово време то... 

 Иако су у првом разреду новајлије, у ствари су искуснији од средњошколаца. Њихове 

старије колеге ће тек на студијама по други пут да осете укус новог образовања. Према томе, 

ако неко не жели прваке да назива средњошколцима, нека их назива студентима. Тај назив 

веома им одговара. На наредном часу етике и о томе морам да поведем рачуна. 

 

 

 

 

Средња школа - чудна врста школе 
 

 ♦ ♦ ♦ 
 Једину реч коју сам могла да изговорим је „чудно". Ништа више. Нема ту ничег што бих могла 

да назовем нормалним. Шта се овде дешава? О чему је реч? Какав је то феномен? 

 Седим у учионици број један, а тамо се између статуа Аполона покреће фигура која залива 

цвеће. Пролазе минути, а биљке и даље заливају. Следећих пет, седам, девет минута, вода тече 

потоцима. ,,Ту нешто није у реду", размишљам, лик одједном ставља у страну флашу и као претворен 

у стуб соли гледа у зграду иза прозора. Пролазе минути. На крају, тргнута изненадним импулсом, 

окреће главу према клупама и, снажно облизујући усне, пита: „О чему сам ја говорила?" Звоно. 

 Десет минута одмора. Десет минута у окружењу СРЕДЊОШКОЛАЦА који би нас најрадије 

сопственим рукама избацили из школе. Слика погледа пуних мржње, који су прелазили преко другова 

и другарица из истих разреда, на мене је деловала одбојно. Мене не гледају као њих, али ме нервира 

њихов укупан однос према нама „гимназијалцима". То изгледа као пресуда, као смртна казна за невину 

особу коју су једноставно увалили у нешто. И нас су УВАЛИЛИ. Ми смо жртве реформе просвете. По 

мишљењу оних који управљају - стадо животиња које никоме нису потребне, са којима непрестано 

можеш да експериментишеш. И они, СРЕДЊОШКОЛЦИ, који се сматрају културним и толерантним, 

такође не виде ништа што нас разликује од животиња. Као антисемити Јевреје, тако и ОНИ желе да 

нас униште у зачараном кругу мржње. То није у реду! Није морало тако да буде! Не треба тако да се 

поступа с другим људима! Чему писма која нас оптужују за хулиганство? Зашто погледи пуни мржње? 

Због чега заједљиве примедбе? Зашто коментари? И међу њима има црних оваца! И оних што жврљају 

зидове, што пију, пуше и „фиксају се". Неки можда воле да играју у том малом позоришту, али ја не. 

Није за мене недостатак толеранције. Није за мене недостатак културе, јер ја, као и они, у нашим 

редовима истребљујем „црне овце". Само што их они не виде код себе. Није тако требало да буде. Не 

тако... Не изгледа ваљда тако прослављена средња школа. Не тако... Говорили су нам: „Иди у ту 

школу, тамо је много добра атмосфера." Сада ту реченицу могу да говорим као добар виц. Али, ваљда, 

то би био црни хумор... Звоно. 

 

 ♦ ♦ ♦ 

 Нова учионица и нови лик. Уопште не мрда, а уколико то и чини, у најмању руку, ради 

неспретно. Али, зато је веома брбљив. Међутим, оно што говори не може да се цитира. Чисто 

антисемитски погледи. Час траје. Лик из фиоке вади лоптицу од каучука, привезану за неки метални 

предмет, и почиње њоме да удара о сто. На наше упитне погледе одговара прекорно: „Шта је? Док је 
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нисам привезао, бежала ми је". Враћа се излагању о педофилу Кошћушку и Александру Македонском. 

Опет звоно. 

 Нови одмор. Музика из разгласа не одговара атмосфери. Весела је, жива и гласна. Ходником 

шетају СРЕДЊОШКОЛЦИ. Неки ми се осмехују, размењујемо „здраво" и идемо даље. Само понекад 

успевамо да изменимо неколико реченица. Да седнемо на клупу и попричамо. Звоно. 

 Следећа учионица и нови лик. Коса кратко ошишана, ледено лице и још леденији поглед. 

Удубљује се у оно што предаје и не трпи противљење. Плива по формулама као да је у води. Прска нас 

том водом, али уместо воде падају капи сумпорне киселине. „Какве киселине?" чујем њен глас. 

Сумпорне киселине VI - одговарам малтене несвесно... После четрдесет пет минута најзад долази спас. 

Звоно. 

 На ходнику срећем девојку из трећег разреда. „Здраво Катја." Упитно стављам руку на груди, а 

она клима главом. „Не сећаш ме се?" Видевши моју несигурност, брзо објашњава - били смо заједно на 

распусту. Причамо и смејемо се. Звоно. Прекинут нам је жив разговор. 

 Четврта учионица, четврта загонетна личност. Он и његов предмет. Топао глас, али у очима 

пламичци који непрекидно светлуцају испод наочара с веома танким оквиром. Цврст карактер који 

већину приморава на послушност, а мене забавља. Лик се смешта позади и оданде држи предавање, 

често скрећући с теме, чиме обезбеђује четрдесет пет минута непоновљиве атмосфере. Међутим, нико 

не гледа према професору, јер сви брижљиво записују сваку његову реч. Онда се шепури као паун и 

прави се важан. Касније задаје безброј радова и писмених задатака. Кад зазвони за одмор, подвија реп 

и тихо излази из учионице. 

 Крај часа. Кроз уска врата готово истрчавам из зграде. Прилази ми црномањасти дебељуца, 

средњег раста. „Ха, гимназијалка", каже супериорно. „Шта је, средњошколче?", одговарам такође с 

висине и пуцам од смеха. Он се осмехује без ироније и пропушта ме ... Улазим у трамвај, возим се 

кући и, сама не знам зашто, размишљам: „Чудна школа". Ништа више. Наредног дана с осмехом идем 

у чудну школу. Због чега се смешим? Па и сама сам чудна. Ето тако, једноставно чудно срећна. 

Катја 

 

 ♦ ♦ ♦ 
 Долазећи овде знао сам за шта сам се одлучио. Бар ми се тако чинило: школа с традицијом, 

висок углед, добро образовање, што подразумева да се од ученика много тражи. Шок који сам доживео 

по преласку из гимназију није се могао описати. Од старијих другова сам слушао да средња школа 

није шала, али нисам сањао да ће ми школа узети више времена него мојим родитељима посао. 

 Међутим, више ме је зачудио широко распрострањени конзерватизам у нашој школи. Према 

томе, могу да разумем негативну реакцију директора кад некога види од главе до пете обученог у 

кожу, са четири ланчића на панталонама, толиким минђушама да му се не види лице и црвеном чироки 

фризуром, али то да девојке не могу да се шминкају, већ је мало претеривање. Изгледа да је мишљење 

о омладини постајало актуелно сваких десетак-петнаестак година, а нови погледи су стварани на 

основу броја кривичних дела малолетника. Таква начела, бар како их ја доживљавам, супротна су 

ставовима с којима сам се понекад у овој школи сретао, као да је овде сама „елита омладине". 

 „Елитом омладине" сматрам добро васпитане младе људе, али прописи који код нас важе јесу 

за оне којима нису страни ситни преступи и улица, а амбиције се толико ограничавају да се не би неко 

ухватио на делу. Сматрам да би педагози, нама ученицима, требало да поклоне веће поверење. Надам 

се да ће се некад рачунати оно што имаш у глави, а не оно што је на њој. 

Себастијан 

 

 И даље мрачно, али много светлије 

 
 Професори су сада успели да се прилагоде нашем понашању. Више не изигравају апсолутне 

владаре, јер тиме не могу да стекну уважавање. За разлику од професора из гимназије, према нама се 

опходе веома озбиљно. Говорећи нам да се учимо самосталности, не олакшавају школски живот. И то 

је веома добро, јер само је наша ствар како ћемо да решимо свој проблем. Нарочито ценим то што су 

педагози отворени за све идеје и предлоге ученика. 

 После полугодишњег узајамног упознавања, многи професори почињу с нама да се шале и да 

причају анегдоте из свог живота. У школи заиста има неколико стручњака за разне шале, чиме 

повећавају интересовање ученика. Кад старијима причам шта се догађа у школи, одмах чујем 
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мишљење да у њихово време то не би могло ни да се замисли. Али, времена се мењају (на срећу) и 

између ученика и професора владају више партнерски него формални односи. Професори сами траже 

контакте с ученицима. Недавно, седећи на ходнику после часова, уверио сам се како многи професори 

желе да ми приђу на кратко ћаскање. Питали су шта још у то време радим у школи. Можда то није 

ништа нарочито, али такви гестови изазивају осећање да си ту радо виђен. На крају крајева, школа 

треба да буде наш други дом. 

Маћек 

 

 Духовни вођа 

 
 Професори су за мене увек били људи који су ме на нешто приморавали. Нисам подносила да 

идем у школу и чинило ми се да су за све они криви. Тако сам мислила све до ове школске године. [...] 

Због тога сам дошла у ову школу. Овде сам наишла на мало другачији однос. После неколико месеци 

учења у новој школи отишла сам да посетим своје некадашње професоре. И била сам потпуно 

изненађена. Показали су се као људи. У мојим очима престали су да буду чудовишта. Први пут сам с 

њима разговарала опуштено, могла сам без проблема да кажем оно што као ученица никад не бих 

рекла. Исто тако, стекла сам утисак да се ни они нису устручавали у разговору са мном - напокон, 

више нису морали да ми служе за пример. 

 После викенда вратила сам се учењу у новој школи. Богатија за искуство од пре неколико дана, 

почела сам да посматрам професоре. Гледала и гледала, али ништа нисам видела. Сви су страшно 

затворени, не показују своја осећања, ретко ко прича неки догађај из свог живота. Имам утисак да у 

школи раде само роботи лишени људских осећања. 

 „Школа је радно место", како рече један колега из старијег разреда. А посао се аутоматски 

повезује с нечим непријатним, с нечим на шта си присиљен. Професори се не труде да упознају 

ученике, а ученици више воле да се не зближавају с професорима. Да ли на томе треба да се заснива 

сарадња? Без успостављања контакта заправо не можемо да живимо у слози. По принципу „Отаљаћу 

тих неколико сати и вратићу се кући." 

 Само једном у животу успела сам да наиђем па професора који се бринуо за судбину својих 

ученика и тежио да се с њима спријатељи. То је био мој идеал, Иако смо га сматрали особом равној 

нама, а не претпостављеним, или, пак, господаром живота и смрти, поштовали смо га. Имали смо 

сјајне односе. Једном сам о том професору причала познанику, професору математике, који је тек 

почињао да ради у школи. Био је изненађен да се с ученицима може пријатељевати. По њему, треба 

бити строг и непријатан човек, јер само тада други ће према њему да имају поштовање. [...] 

 Понекад размишљам до чега је стало нашим професорима. Могло би да се претпостави - до 

учења. Али, да ли у потпуности? Кад би било тако, узимали би у обзир да смо веома оптерећени 

учењем, да имамо мало времена да се спремамо за час, а да не говоримо о одмору. Једном сам чула 

мишљење да се по повратку из школе, пре него што се почне с учењем, треба одмарати бар два сата. 

Колико пута се тога сетим и горко се смејем. Само што стигнем кући, одмах морам да идем на додатне 

вежбе. Вежбе трају два сата, па кад стигнем кући већ је веома касно и остаје ми мало времена да се 

припремим за наредни дан. Заправо, од првог часа ујутру у школи до тренутка кад пођем на спавање 

(или од умора заспим над књигом), све време учим. И тако заиста немам ни тренутка за одмор. А, 

наводно, школско доба треба да буду и задовољство, склапање нових познанстава и радост. Моје 

питање гласи: кад за то можемо да пронађемо време? 

 Било би добро кад би професори најзад покушали да схвате и да понекад једноставно пропусте 

неки контролни, пропитивање или писмени задатак. Чини ми се да и даље живе од успомена на године 

кад су и сами били ђаци. Међутим, времена се мењају... Некад није било толико вежби после часова и 

учење је било само један мали део живота. А сада, живот је само један фрагментчић у односу на учење 

и слободно време. 

Анонимка 
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Да ли ти учење причињава задовољство 
 

 Ти си мој ученик, па те молим да анонимно одговориш на неколико питања. Дубоко 

размисли пре него што даш одговор. Потруди се да твоје оцене буду промишљене. Резултате 

доње анкете желим да искористим за планирање бољих часова у новој школској години. 

 

........................................................ 

 потпис професора 

 

 

 

Да ли ти................учење причињава задовољство? ДА НЕ 

После дужег времена радујем се што ћу поново да учим овај предмет   

Учим с особама из пријатељске групе   

На часовима учим оно што ће да ми помогне на студијама или у професионалном 

раду 

  

Чини ми се да време лети и да не знамо кад, а оно већ звоно   

Волим да с друговима разговарам о овом предмету   

Сматрам да ће знање које стичем да користи и другим људима   

Имам утисак да петак долази веома брзо   

Захваљујући учењу овог предмета развијам разне способности   

Професор уме да ме заинтересује за свој предмет   

Радо бих долазио на часове, па и кад би били необавезни   

Сматрам да сам добро припремљен за часове   

Схватам о чему професор говори   

Желим да на часовима говорим о теми о којој се расправља   

Учим у пријатним условима   

Сматрам да је моја продуктивност на часовима већа од просечне   

Овај предмет знам више од просечног ученика   

Слушам пажљиво шта кажу другови о теми о којој се расправља   

Имам неопходан прибор за учење овог предмета   

Умем да се служим разним помоћним средствима која ми олакшавају учење   

Професор је добро припремљен за предавање овог предмета   

   

 

 

 Провен да ли си нешто пропустио. Што си више пута одговорио са ДА, онда ти учење 

овог предмета причињава веће задовољство. 

 Формулар анкете припремљен је на часовима етике уз помоћ твојих колега. Захваљујем 

што сте попунили анкету 
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Да ли ми учење причињава задовољство 
 

 Заседа егзистенцији 

 
 Опет тумарам по школи. На одмору је прегласно и не могу да се усредсредим. Све очигледније 

притискају ме многе ствари које морам да урадим: писмени рад из пољског, писмо из енглеског, 

реферат из хемије... Листа је застрашујуће дуга и потпуно несразмерна времену које имам на 

располагању. Само кад бих могла да се ишчупам одавде и да мало радим код куће. Међутим, морам да 

траћим време овде, на месту, каква иронија, које је одређено за стицање знања. Као тешка психичка 

робија пролазе ми минути које бих могла да искористим оптимално и на прави начин... 

 Нажалост, стварност је насликана малчице другим бојама. Одељењска настава је четрдесет пет 

минута играња лавиринта, зевања у плафон и чачкања носа. Географија је бесконачно прављење 

бележака: у којем граду се налазе фабрике вафла, а у којем железничких шина. Подаци које морам да 

научим напамет и да их што пре заборавим да не бих загађивала мозак. Уместо да правим те белешке, 

могла бих једноставно да их копирам и наредни сат да искористим ефикасно и ваљано. Физика је курс 

прављења летећих папирних авиончића и размена трачева из света. У најбољем случају, тренутак сна и 

регенерације снаге. Остали часови код мене једино могу да изазову мрзовољу и осећање кривице. Кад 

би на тим часовима бар била тишина... али моје одељење нема милости, па у болу аутодеструкције 

осуђена сам на безнадежно чекање последњег звона. 

Кад се после осам сати убијања времена најзад вратим кући (енклави саморазвоја), већ уобичајено 

убијање сопствених мисли и жеља омогућава ми да дремнем пре поласка на додатне часове страних 

језика. Вратићу се сувише касно да бих имала времена и вољу за било шта стваралачко. 

Нина 

 

 Бежање са часова 

 
 На домаћем огњишту научила бих више и, што је важније, оне ствари које ће да ми користе. То 

не значи да географија или историја нису важне. Основе знања су неопходне, макар и због тога да се 

не истакнем антизнањем типа: „Сејшели су ваљда кинески зачин". Мораш да будеш свестан света који 

те окружује, што не значи да време треба да траћиш на нагваждања. Шта би се десило кад би нам 

професор из своје бележнице одштампао оно што ћемо морати да записујемо током три наредне 

вежбе? 

 Бежање са часова је кључ за слободу воље и делања, ретко кад пут за обично ленчарење. 

Ученици угледних школа беже са часова да ураде задатке, да се припреме за писмени задатак и, само 

понекад, да се релаксирају и да спавањем надокнаде седмицу монотоних профиних монолога. 

 Другар, с којим два месеца нисам имао времена да поразговарам, најзад је рекао: „Прождире те 

систем". То је чињеница. Морао сам да признам да је у праву. Он више борави код куће него у школи. 

Вероватно му то неће изаћи на добро, али он не жели да заврши као примерни ученик: закрвављених 

очију и са збрком у глави. Седи код куће и ради, развија се, учи ствари које га занимају. Чудно је да 

неко најзад има храброст да у свом животу обори „систем". Међутим, ми, послушни, допуштамо да 

нам наређују да се понашамо као машине, да гутамо податке и да их обнављамо, а да баш и не 

схватамо њихов смисао. 

Нина 

 

 Школа као заседа егзистенцији 

 
 Морам да признам да су људи које сам упознала одмах по ступању у школу и они који већ три 

године иду са мном у исто одељење, сада потпуно друге личности. Неки су били симпатични само на 

почетку, онда им је досадило да се претварају. Међутим, има и таквих који су раније изгледали веома 

задовољни животом, особе спремне за забаву и увек насмејане, али сад су то само крпе од људи. Ретко 

се оглашавају и увек су замишљени. Узрок таквог стања ствари никако нису проблеми у кући. То су 

тешкоће с прекомерним учењем, а уз то иду не баш најбоље оцене. За некога то може да буде банално, 

али за те људе то је заиста велика брига. Кад на ходнику видим утучену особу, кладим се да ју је или 

професор понизио на часу (цело одељење је сведок понижавања) или ноћима не спава довољно због 
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тона задатака који на њега чекају. У то сам сигурна 97 одсто. Ипак, три одсто морам да оставим за 

неке непредвиђене случајеве, као што су разочарање у љубав, губљење новца или покварени стомак. 

Ческа 

 

 

 

Удружење оштећених ученика 
 

 Ове године предајем етику двема групама. Прва група има предавања на седмом и 

осмом часу, друга на претчасу и на првом часу. Етика није обавезан предмет, те је довољан 

мали проблем да више нико не долази на час. Уосталом, не треба се чудити. Од шеснаест 

часова почињу курсеви, а за претчас нико нема снаге да устане после дана препуног 

корепетиција. Тако раде моји ученици и ја то добро знам. Радним данима виђам их чешће на 

курсевима (вежбе се обављају у истој згради) него у пабовима. Заиста се трудим да часови 

етике буду привлачни. На пример, изучавамо уличне преводе Платонових дијалога, али то 

много не помаже. Пошто је ученицима више стало до етике него до мене, организују протест. 

Уручују ми, ево, овакав допис: 

 

НЕ ПОТЦЕЊУЈТЕ ОВО! 

 
Ми јадни, понижени и неиспавани, с главобољом, неотпорни на прехладу, потпуно исцрпљеног 

организма, с кесицама испод очију, закрвављених беоњача, бледи, успорених реакција, изложени 

психичким стресовима изазваним раним устајањем, а везаних с крајњим замором мозга лишеног сна, 

одлучили смо да збацимо јарам тираније која нас приморава на нељудске жртве. 

 

ПРЕСТАНИМО НАЈЗАД СА СРАМНИМ ПРЕТЧАСОВИМА 

 
Спавачи свих земаља, уједините се! Нек настане нова ера спавања! Ништа нису вредели наши напори 

и молбе. Рецимо јавно, сви углас: 

 

ДОСТА ЈЕ НЕЉУДСКИХ ПОСТУПАКА! ВРАЋАЈМО СЕ У КРЕВЕТ! 

 
Младом човеку је за нормално функционисање потребно најмање осам сати сна. Поремећаји тог 

процеса изазивају трајне последице по здравље - пре свега, психичке. Устајање у тако раним сатима да 

би се стигло на претчас, јесте отворена злоупотреба власти опресивне институције школе и од ње 

ствара подводача савременог доба. Претчасови су непродуктивни и неекономични: каква је 

усредсреденост ученика у тако раним сатима који активно учествује у ноћном друштвеном животу, 

образујући се у области медуљудских односа? Одговор гласи - никаква! 

 

ПРАВО НА САН ЈЕ ЈЕДНО ОД ОСНОВНИХ ПРАВА ЧОВЕКА! ТРАЖИМО САМО СВОЈА 

ПРАВА! ПРОФЕСОРИ, НЕ ОМАЛОВАЖАВАЈТЕ НАС! 

Удружење оштећених ученика 

 

 Веома лако успевам да протест неутралишем. Не желим да тако нешто дође до управе, 

јер је то ствар само њене добре воље што уопште држим часове етике. Шта да радим? 

Примењујем познату и популарну методу „немоћи". Најпре похваљујем ученике за храброст, 

а затим ширим руке: 

 - На вашој сам страни, али ништа не можемо да учинимо. Ствар је безнадежна. За све је 

крив компјутерски програм који одређује план часова. Програм је такав и ту се ништа не 

може учинити. Имамо програмирано избацивање мање важних предмета на последње или 

прве часове. 

 Ма, ми нећемо никакве претчасове. Уопште не желимо претчасове. 
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 - Ту ништа не можемо да урадимо. Тиме се бави специјална комисија која сада не може 

да се састане пошто је један њен члан на породиљском одсуству. Мора да буде тако како је. 

Верујте ми, нема смисла да се тиме бакћете. Само ћете себи да наудите. Претчасови су увек 

постојали. И ја сам тако рано ишао у школу и видите како сам учен. Претчасови неће да вам 

шкоде. Боље не покушавајте да промените оно што мора да буде. Мислите ли да само ви 

трпите што устајете рано. Трпим и ја.  

 Послушали су. Схватили су да су немоћни. Сви смо немоћни. Ништа не може да се 

промени. Кроз недељу дана имам планирани час о утицају средине на морал појединца. Знам 

да ученици желе да поразговарају о школским проблемима. Не могу, морам да остварим 

програм. Па шта ако се прекосутра састаје савет у вези с избацивањем из школе њиховог 

друга. Сви су заинтересовани за тај проблем, али, нисам га обухватио програмом. Дакле, 

беспомоћан сам. Не могу ништа да учиним. 

 

 

 

Припадам супкултури 
 

 Још смо далеко од Њу Орлеанса, али већ се види да у школи постоје поделе. Неко је 

будиста и медитира. На ходнику седи у положају лотосовог цвета и не реагује на осмехе 

другова. За њега се наводно интересује ШКС (Школски клуб скинхедса). Међутим, панкера 

има више. Не дозвољавају да се чудак дира. Нешто друго су окршаји навијача. То је њихова 

ствар. Кога се то тиче, кад и извиђачи слежу раменима. Само не у школи. У школи могу да 

делују припадници Оазе*. Има толико празника да увек добро дођу. На Бадње вече запевају, 

за Ускрс накувају јаја. Анархисте боље да не дираш, јер њих ништа не дотиче. На моје 

примедбе су равнодушни. Па и ја носим панталоне на кант. У најбољем случају, могу да ми се 

ругају због Канта. Сигурно да и тако ништа нећу да разумем. Имам преко тридесет година. 

Можда ће да ме прихвате хевиметалци или рокери. Код њих увек има доста олдбојса. Једног 

сам упознао. Професор из Немачке. Минђуша у уху, тетоважа на руци. 

 - А ти - пита ме - јеси ли бар еколог? 

 Еколог међу житељима блокова? Како бих ја с њима разговарао? Не могу. Раније ме је 

привлачио реге, али сам оћелавио, па не иде. Уосталом, могу да будем шта год желим. То ми 

дозвољава устав: „Свакоме се гарантује слобода мишљења". У школи слобода свих значи 

неред, те није дозвољено. Нема супкултуре. Званично. Сви радимо тајно. Своји познају своје. 

Свакодневно идемо у школу прерушени. Нажалост, репери почињу дан техно музиком. Таква 

музика трешти средом. Права дискоманија. Шта с тиме да учиним? Непотребно се трудим, јер 

у четвртак ће да одјекује „Нирвана". Али, шта имам од тога? Ни то није мој стил. Трпим због 

тога, али нисам једини. Сви се кријемо. Нико нас није приморао да дођемо у ову школу. Сами 

смо дошли. Штавише, ја сам читао уговор и слушао какви су обичаји у овој школи.
1
 Право из 

уста директора. Ништа није помогло. Свог стила нећу да се одрекнем. Радим, али сам свој. То 

ме повезује с ученицима. Припадамо различитим групама, али се трудимо да будемо своји. 

 - Шта си? - опет ме пита Немац. 

 - Свој сам на своме. То је моја супкултура. 

 - Само ти минђуше недостају. 

 - Али, имам спреј. 

 - Шта ћеш с њим да урадиш? 

 - Да пишем графите у дневнику. 

 Исписујем графите у дневнику. Уписујем тему одељењске наставе „Жеља за 

припадањем некој групи је природни саставни део развоја младог човека". И потпис. Моја 

шкработина. Нико неће моћи да је прочита. Истакао сам се. Већ сам завршио час о 

супкултури. Посматрам своје ученике. Видим како се труде да се истакну. Ја морам да их 

разликујем. Морам да пожурим. Иначе, потражиће алтернативног васпитача - улицу. 
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 На моју молбу Патриција саставља извештај о супкултури. Никога нећу да одам. Стало 

ми је да сви схвате право стање ствари. Па у нашој школи нису сами месечари који несвесно 

иду у школу и изигравају ученике. Већина је отворена на унутрашњи зов супкултуре и ја 

морам да знам шта уз то иде. Не плашим се људи које познајем. Више волим да знам с ким 

имам посла и онда знам како с тим човеком да разговарам, шта га нервира, чиме могу да га 

одбијем. Извештај је веома занимљив, нарочито закључци. На основу њих могу да градим 

тематику за одељењску наставу. 

 
1. У школи влада неколико гвоздених правила која се односе на одевање и шминкање: није дозвољено 

лакирање ноктију, фарбање косе, забрањено је тетовирање, ношење одеће или накита који одређују 

припадност некој супкултури и слично. Иако се ови прописи односе на ученике и професори својим 

изгледом морају да дају пример омладини. 

 

 

Закључци из извештаја о супкултури у нашој школи 
1. Постоји велика група ученика која припада депресивним супкултурама и отуда би требало да се 

уведе антидепресивна превентива која спречава самоубиства (на ову чињеницу морају да обрате 

пажњу и професори). 

2. Ученике треба упознавати с идеологијом опасних супкултура и упозоравати их да се не 

поистовећују са супкултурама за које немају потпуне информације. 

3. Треба обратити пажњу на опасне појединце и штитити од њих остале ученике. 

4.  Велики део омладине који припада супкултурама седи „на зидићу" или стоји „испод зида", мало се 

креће. Отуда, понуда спортских активности мора да буде разноврснија (теретана, кошарка, фудбал и 

слично) и све треба подстицати на активно бављење спортом. 

5. Део ученика припада супкултурама које придају значај физичком развоју и не поистовећује се с 

идеологијом групе. 

6. Због забавног стила живота омладине предлаже се да се уведе превентива против алкохола и 

никотина и да се појача приступ информацијама о венеричним болестима, сиди и раном материнству. 

7. Због великог интересовања за музику треба задржати радио-центар и водитеље упознати с музичким 

наклоностима ученика. 

8.  Део омладине не припада ниједној супкултури. Чудно понашање неких ученика може да се објасни 

обичном потребом да се разликују од гомиле и скретањем пажње професора и других особа на себе. 

9. После укидања забране ношења фризура, одеће и накита, карактеристичних за одређену супкултуру, 

само би се мали проценат омладине одлучио на драстичну промену изгледа. 

10. У школи није утврђено присуство расистичких супкултура, једино се примећује симпатија према 

таквим групама. 

 

Закључци су обрађени на основу извештаја „Супкултуре омладине у нашој школи". На молбу 

професора етике, извештај и закључке сачинила је Габи 

 

 Улазим у учионицу број 48. Напољу тутње аутомобили, а ми почињемо да проучавамо 

Потоп Сјенкјевича. Нервирају ме они који нису прочитали књигу. Не кријем одбојност према 

њима јер потцењују лепоту пољског језика. Дајем неколико јединица. После часа прилази ми 

Адријан. На себи има црну мајицу с муњом на грудима, испод цртежа натпис „TNE LORD IS 

ONE". Показује књигу под насловом Чаробњаково прво правило и пита ме да ли знам 

најкултнијег аутора фантастике. Немам појма о коме прича. Дечак се нервира: дао сам му 

јединицу за непознавање тамо неког Сјенкјевича, а не знам за Терија Гудкајнда. Срамота. 

 - Око за око, зуб за зуб - каже Адријан. - Ако желите да неко чита ваше књиге, онда и 

ви читајте наше. 

 Узимам дело у руке. Видим, дебела књижурина, 696 страна текста ситних слова. 

 - Професоре, ако прочитате први том, донећу следећи. Нећете зажалити. Наредни су 

још бољи, на пример Камен суза. 

 Завршио сам час етике и пољског, па идем у кафе-ресторан. Поручујем кафу и колач с 

кремом и прихватам се читања књиге: „Људи су били прилично љубазни, нису се бојали, али 
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су јасно давали до знања да сами завршавају своје послове и не траже никакву интервенцију 

са стране. Претње на њих не утичу." 

 Доста дуго размишљам о тим речима. Па такви су моји ученици. Као љубазни, али на 

одстојању. Једном сам у школи видео натпис: „Најпре ћу да седнем, а онда ћу почети да 

презирем". Наредног дана покушавам да с младима поразговарам о супкултури. 

 - Због чега људи желе да припадају неким групама? 

 - Кад за нешто замолим - одговара дечак у војничким панталонама - никад нисам 

наишао на одбијање. Други ме сматрају нулом. 

 

 

 

 

Школа - место моралног неспокоја 
 

 ♦ ♦ ♦ 
 „Школа као школа … Идеш, јер мораш", каже шеснаестогодишња Ивона, ученица наше школе. 

„Чула сам да је то једна од бољих школа у твом граду: конзервативна, с принципима, директор тврди 

да сте ви, ученици, интелектуална елита, послушна омладина која има узвишене циљеве", провоцирам. 

„Ха, ха, ха, да, директор вероватно стварно верује да смо такви." „Какви сте заиста?" Ивона се 

осмехује, гледа ме испод нашминканих трепавица и одлази. Видим само њене ноге у тешким ципелама 

и каиш с нитнама око њених бедара. На тренутак се окреће, звецкајући наруквицама и издалека виче: 

„Било шта да кажеш о нашој генерацији није истина..." 

 Чудно је ово место, ова школа... Полазећи од тога да млади људи овде с одушевљењем треба да 

стичу знање, проширују хоризонте, да буду васпитавани у духу правде и слободе уверења. Усађивани 

су нам морални принципи, на часовима пољског језика Канта цитирају у свакој другој реченици. Шта 

је ова школа заиста? Гледам пар седамнаестогодишњака који се грле на ходнику - плавушу чија 

сукњица уопште не пристаје углађеној интелектуалки, на коју уосталом и не личи, и дечака који је 

изгледао као да је јутрос толико времена посветио прављењу фризуре те му је мало преостало да се 

припреми за час. Наравно, данашња омладина је недокучива. Пењем се на први спрат и видим како се 

на ходнику врзмају креатуре обучене у црно, тихо размењујући запажања типа: „још одавно бих 

завршила с овим мучењем, али знаш, жао ми је родитеља". Ови млади људи, пуни песимизма, јесу 

несумњиво тужна слика, тако различита од оне коју је насликао директор школе: весела омладина која 

се радује што има могућност да се образује. 

 Ову генерацију не могу да оценим једнозначно. Може да се назове генерацијом 

противречности: у истој школи различити животни ставови, материјални статуси, сасвим различита 

искуства. Ова генерација потпуно је хистерична. Ни старији, а ни млађи не познају њене законе. Каква 

је улога школе у обликовању индивидуалности тих људи? Тешко је рећи. Мислим да би пре требало 

размислити каква је улога те институције у нашој држави. 

Вари 

 

 

 

Чему служи етика 
 

 Ово није прва школа у којој предајем етику. Међутим, једино у овој школи био сам 

познат искључиво као полониста. Одједном, после неколико година бивствовања као 

професор пољског језика, добијам решење да предајем етику. Рађа се сумња да сам servis 

universal. Омладина не воли кад се неко прихвата предмета у који се не разуме. Стога, час 

почињем показивањем дипломе о свршеним студијама филозофије. Шалим се и кажем да сад 

могу заиста да будем сигуран да имам право да предајем етику, али не могу да будем сигуран 

ни за пољски језик, јер нико није видео моју диплому (осим директора, наравно). 

 Како да водим час етике? Најрадије бих искористио часове које имам на располагању и 

надокнадио пропусте из наставе књижевности. Па толико имамо да урадимо на часовима пољ-
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ског. Тешко, али ћу да се уздржим. Одустао сам и од програма наставе етике. Доћи ће право 

време и за то. Почећу на неконвенционалан начин: од одређивања потреба ученика. 

Разговарам с младима једне групе (некако треба да почнем) о њиховим потребама. Онима што 

немају никакве потребе (sic!) показујем програм који је утврдила управа школе. Почиње 

дискусија о томе шта треба да се ради на часовима етике. 

 
Дамјан: На часовима етике треба да се покрећу текуће школске теме, на пример, бојење зидова 

спрејом, узимање стимуланса у дискотеци, пушење у тоалету.  

Марта: Мора да се разговара о свему, па и о недостатку хигијене у облачењу неких који раде у школи. 

Ја желим да знам шта о томе мисли одељење.  

Марћин: Желиш ли да на часовима етике расправљаш и о високим ценама у продавници? 

Марта: Па наравно. 

Гжесјек: Требало би да разговарамо само о питањима морала, на пример о пијењу алкохола на 

матурској забави. 

Мажена: Да ли је и приморавање да директора поздрављамо стојећи тема етике или није? 

Мажена: Зашто нико не одговара на моје питање? 

Ја: О обавези да се професорима каже „добар дан" стојећи одржаћу посебан час. Обећавам да ћеш 

имати прилику да говориш на ту тему. Ако желиш, могу и господина директора да позовем на час. 

Мажена: Директор би требало да буде присутан на свим часовима етике. Кад би видео шта се овде 

дешава укинуо би нам тај час.  

Пјотр: Разговарајмо о свим темама које су блиске ученицима. На крају крајева, ваљда се етика на томе 

заснива. 

 Дорота: Предлажем тему за следећи час: ,,Да ли ученик представља школу и кад је ван ње?". 

 Агата: Да ли је истина да директор иде по пабовима и избацује ученике из школе које ухвати да пију 

пиво?  

Ја: Разматрамо такву могућност. 

Госја: Сматрам да су ђачке теме исцрпљене на одморима. Не могу да замислим разговор с професором 

о кикицама и шминкању. Нећу стално да причам једно те исто док се човеку не смучи. Радије бих да 

учим филозофију. 

Ева: Не будите тако фини! Ја више немам жељу да с вама идем у исто одељење и не знам како да с тим 

изађем на крај. Можда ћете ви, професоре, да ми кажете шта треба да урадим? 

Пјотр: Промени школу. 

Ева: Јеси ли ти покушао? Мислиш да државне школе тек тако примају. А за приватну немам довољно 

пара. Осим тога, свуда је исто друштво са дна.  

Ја: Имаћемо час о „друштву са дна". Одређујем термин за две недеље. Час ћемо да водимо ја и мој 

колега који не ради у овој школи. Некад је свирао у рок групи. Има богато искуство кад је реч о 

„друштву са дна".  

Анета: Заиста је свеједно какве ће бити теме. Најважније је да најзад добијемо прилику да се 

испричамо и да нас неко саслуша.  

Гжесјек: Ако имаш толико ствари да кажеш, онда пиши женским часописима. Ја бих радије да говори 

неко ко се у то разуме.  

Марта: Мени је стало да сазнам мишљење свих људи. Па, ми готово међу собом и не разговарамо, сем 

о пићу.  

Анета: Часописи за жене уопште нису глупи. Нека ме неко подржи.  

Ја: Ја читам Твој стил. Веома добре новине.  

Матеуш: Овај разговор је бесмислен. И тако ништа не зависи од нас. Да ли си чула да су ученици 

одлучивали шта ће да уче? 

Анета: Зашто нас онда професор снима?  

Матеуш: Видећеш. 

Дамјан: Вратимо се етици. Реч је о томе да у школи нема трачева. Етика служи да избацимо оговарање 

других. Разговарајмо отворено о свему што нас мучи. Тако ћемо да избегнемо извртање чињеница. Ја 

хоћу да нас професор извести о томе како се заиста представљају наши проблеми. Онда ћемо моћи да 

утичемо на то како нас оцењују професори. Штавише, овако ја не знам да ли сам надрљао код неког 

професора. Ако о мени разговарају у зборници, онда хоћу то да знам. 

Марта: А можда би још желео да знаш шта о теби мисли Кант? 
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Матеуш: И Ниче. 

Пјотр: И маркиз Де Сад. 

Мажена: Сократ, Платон и Аристотел. 

Гжесјек: Декарт, Лок и Лајбниц. 

Анета: Ко? 

Гжесјек: Продуховљени колачић „Лајбниц" из стомака се јавља филозофским блејањем ergo sum. А за 

cogito требало би да имам 4,90 злота. Толико сам дао за пиво и колачић, дакле „Лајбниц" штуца, не 

обраћајући пажњу на cogito. 

Анета: Ти ниси нормалан. 

Гжесјек: Браво, управо о томе говорим. 

Ја: Дозволите да вас напустим. Идем да попијем кафу. На следећем часу довршићемо дискусију. Само, 

немојмо теоретски да се бавимо једењем колачића. 

 

 После одмора час је започео упадом особе непознатог порекла која је, упитавши ко је 

редар, уручила бели дебели коверат и нестала. Настало је запрепашћење. Због случајева 

инфицирања бацилом антракса преко поштанских пошиљака ученици су викали да се 

пошиљка никако не отвара. Редар, као и обично, ипак се жртвовао и отворио коверат. Унутра 

се налазило десетак-петнаестак бројева илегалног часописа ученика Параграф XXI. Већ дуже 

време, како су тврдили ученици, директор је упорно покушавао да открије редакцију „дрског" 

шпијуна. Без резултата. Млади ствараоци стално су изненађивали растурањем новина, тако да 

није било могуће да се пронађу. Овог пута су допрли до читалаца упошљавајући потрчка ван 

школе. Пошто су сви горели од жеље да се загњуре у читање, што су управо и радили, није ми 

ништа друго преостало него да дам разумну препоруку („Ауторитет се заснива на разуму", 

Мали принц): 

 Читамо ПараграфXXI. 

 

 

 

Одломци из Параграфа XXI 
 

 Параграф XXI је илегални часопис ученика који има своју Интернет страницу, богату 

техничку базу, бројне читаоце и још бројније симпатизере. Редакцију су безобзирно 

прогањали управа и остали запослени у школи, а аутор ових речи никад их није открио. То је 

велики пораз наших органа гоњења. Тим веће дивљење изазивају ефикасни начини 

камуфлаже које примењују храбри ствараоци Параграфа. Страшно је осећати на себи будно 

око Великог Брата. Колеге професори, пажња! Параграф XXI све види и никоме не опрашта. 

Као доказ признања непријатељу желим да људском памћењу задам три ударца који највише 

боле. 

 

1. Највећи пораз професора - плаћенички лист се развија: 

 
Кад већ говоримо о новитетима, у претходном броју једва да смо напоменули да смо успоставили 

сарадњу са Шакалом, то јест с новинама пријатељске школе. То што видите изнад нашег назива, 

односно Издавачко предузеће, управо је назив наше заједничке организације. Опште узев, не можемо 

превише да пишемо о облицима сарадње које предузимамо (осим, можда, заједничких теревенки, али 

то је већ посебна прича), јер би то све покварило. Довољно је да кажемо да се резултати већ виде. 

Уосталом, планови су доста велики, можда би и у осталим школама могло да се покрене нешто 

слично. Ко зна, за годину дана можда ћемо да говоримо о читавој федерацији (и никаква Агора* неће 

да нам буде равна), разговори су у току. Будући да смо и ми и они амбициозни, посао на графичком 

знаку, односно логу, траје, али традиционално имамо подметања, па ће можда да се појави у наредном 

броју. 
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2. Омладина критикује наше претпостављене, почев од госпође министарке - ужасно 

хулиганство!!! 

 
Прихватили смо принцип да у Параграфу никада никога нећемо да вређамо, јер је то културни 

часопис, али кад је у питању министарка Либацка, нерви сами попуштају. Кад види њено лице на ТВ, 

главни уредник баца на екран шта му падне под руку. Проблем, због којег нас спопада бес, сигурно 

вам је већ добро познат. Реч је о предмету званом „предузетништво". Либацка се опет истакла 

интуицијом и, да би показала како је напредна госпођица, одлучила је да уведе часове из поменуте 

области. Чули смо неке гласине да ће то наводно да се односи само на ученике првог разреда, али 

нисмо добро проценили великог реформатора пољског образовања који нам је забио клин, 

препоручујући да наведена невоља падне на све, без изузетка. Наравно, да би традиција била 

поштована, Министарство је, разуме се, потврдило да предузетништво мора да се налази у школском 

програму и тачка, али школи неће одобрити никакве додатне часове, па је најбоље да се узме један час 

од већ постојећих предмета. Претпостављамо да ћемо, ако не положимо матуру, да учимо како да 

скупљамо грош по грош за пиво у војсци, јер је „Либацконатор" морао да покаже колико је напредан. 

Та жена налази се на положају на коме је одговорна не само за питања професора већ, пре свега, за 

наше проблеме, то јест ученике, и ми (редакција Параграфа) не желимо да она своје неостварене 

амбиције да постане цар Јужног Заира остварује на наш рачун. Тако, успут, омладина је будућност 

народа и, као што садашњи запослени раде за пензију старих, тако ћемо и ми да радимо за њих. Ако 

Крисја жели да образује армију јефтине физичке радне снаге, онда нека се не чуди што јој неће бити 

довољно за чорбу кад себи купи нови жакет. Јер ми не намеравамо да је плаћамо. 

 

3. Шпијун јача - на зидове угледне школе баца гранате ироније. Ох, због чега их 

подучавамо историји и географији кад то умеће користе против нас!!! 

 
 Другови! 

 Настала су тешка времена за нашу измучену отаџбину. Будући да је Христ народа, ношена 

снажним вихорима историјске олује, која је стално морала да се супротставља животним тешкоћама, 

нечасно и издајнички рањена отровним бодежом смутљиваца, који из саме њене душе, из мајчице 

земље својих предака, врше нове и све гнусније нападе на грађански мир и поредак, над којим брижно 

бди Министарство образовања. Наиме, овде се ради о империјалистичком плаћеничком листу, какав је 

без сумње подривачки часопис који носи трули назив Параграф XXI. Знамо да је племићка република 

платила највишу цену за своје бунтовништво и за недостатак истинског патриотизма: изгубила је 

Државу. Тим пре, данас нећемо да дозволимо да хушкачима попуштамо узде. У време промене 

образовног система, кад вредни млади пионири првих разреда својим грудима крећу у борбу са 

животним тешкоћама, морамо да останемо збијена маса, друштво из клупе, које ће да се уједини пред 

историјском опасношћу. Да ли код нас има толико ражешћених и заслепљених људи да не виде ову 

очигледну истину? Показује се да је тако. Бедна реакција, која себе надмено назива уредницима 

Параграфа, покушава да ослаби наше јединство, ширећи немир и неморал, пишући клевете и лажи, 

подмукло критикујући и оптужујући, а нема ни толико храбрости да покаже своје одвратно лице 

империјалистичког олоша. Они су не само непријатељи своје школе већ и целог образовног система, 

па и сваког ученика посебно! Управа школе ће у оваквој ситуацији да предузме све неопходне кораке 

и да употреби сва расположива средства да се одупре тој зарази, да сачува углед пољског ученика. 

Отуда, имамо право да с поверењем гледамо у нашу будућност и да гајимо чврсту веру у оне који 

управљају нашим животом - директоре школа који пожртвовано испуњавају нашу мисију! 

Друг Гомулка Владислав , дана 31. 09. 1968. 

 

 Немам храбрости да цитирам критику која се односила лично на мене (да, да, по имену, 

и то често). Била је болна и нећу да копам по својим ранама, тим пре што још нису зарасле. 

Осећам како ми срце испуњава огромна нетрпељивост према подмуклим саботерима, 

вуковима у овчјој кожи. Јуде у маси скромних и послушних ученика. Дошли су, видели и 

отишли. Ово последње је само моја жеља. Још нису отишли. Још уходе, кују завере, гледају у 

руке, жмире тим лицемерним очима. Али, ускоро ће да оду из школе. На свакога дође ред. 

Лебди у облацима и о њему се више ништа не чује. Само да не васпитавамо наследнике. Само 

то не. Јер, једва чекам да оду. Далеко. Онда ћу да седнем за своју катедру и казаћу ученицима, 
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као моја омиљена јунакиња господа Дулска: „Моћи ћемо опет да почнемо да живимо у складу 

са божјим заповестима..." Ах, само када ће то да буде?  

 

 

 

 

Зашто професор лаже 
 

 На предавањима из етике највише ми се допала реченица професорке И. Лазари 

Павловске да ,,лаж морално више оптерећује професоре него представнике других 

професија". Заносећи се теоријом моралности зарекао сам се да никад нећу да слажем своје 

ученике. Нажалост, кад сам се после неколико година рада у школи присетио - на годишњицу 

смрти госпође професорке - онога што сам за време њеног живота одлучио, осећао сам се 

глупо. Последњих година доста често сам обмањивао ученике. 

 На почетку рада у средњој школи предавао сам четвртом разреду. Плашио сам се 

искусних ученика, школских ветерана. Они су то осетили, те су ме потцењивали много више и 

пољски језик уопште нису учили. Знао сам, ако се тако настави, да ћу најпре на матури да 

пропаднем од стида, а затим ћу с треском да излетим из школе. И, отуда послужио сам се 

првом лажи: 

 - Директор воли поезију скамандрита . Ако је научите, напола ћете већ да будете 

матуранти. 

 Нисам имао појма шта директор воли, а шта не, јер сам га видео само неколико пута, а 

с њим разговарао не дуже од петнаест минута. И поред тога, оставио сам утисак и тако радио 

неколико месеци. Ако нешто нису желели да уче, објашњавао сам да је то необично важно за 

професорку, која ће можда да проверава њихове радове. Једноставно, та полонисткиња је за 

тим луда. Постепено сам ученике четвртог разреда навикавао на конспиративни рад и учили 

смо под надзором конкретног професора. Ја сам се претварао да им нешто говорим у великој 

тајности, а они су, у замену за то, имали само да држе језик за зубима. Да ли желе или не желе 

да науче омиљену тему управе школе, то је већ њихова ствар. Јадници нису имали појма да о 

склоностима колега ништа нисам знао. Масно сам лагао. 

 Затим сам се похвалио да сам се запослио преко везе. То је била потпуна бесмислица, 

али сви су мислили да је истина. Боље су учили, јер сам био познаник управе школе. А 

шефови су, што свако добро зна, у матурској комисији. Помоћу лажи савладао сам одбојност 

ученика према мени. Ситним лажима пбчео сам да постижем мале успехе. Не знајући како и 

кад, заволео сам да говорим неистине. Данас, на годишњицу смрти професорке Лазари-

Павловске, размишљам како то да променим. 

 Будући да сам лажов, постизао сам успехе. Штавише, у часопису Полонистика написао 

сам чланак под насловом „Дидактика и педагогија". Држећи предавања и постижући успехе уз 

помоћ лажи, у штампи сам упозоравао колеге да не примењују етику укуса, јер - како сам 

доказивао - омладина је необично осетљива на етичке импулсе. Упозоравао сам да се не 

поведу за привлачношћу лажи, јер заиста делује лепо на емоције, али не упућује људе на 

добра дела. 

 Многи моји ученици успешно су завршили средњу школу и сјајно положили пољски 

језик на матури. Имао сам чиме да се похвалим пред колегама. Сад размишљам да ли бих 

постигао такав успех кћристеци се само оружјем истине. Да ли омладина може успешно да се 

образује ако јој се говори само истина? Ово питање је посебно важно за младог професора. 

Кад је реч о професионалном искуству, сад сам у такозваним средњим годинама. Могу себи 

да дозволим да говорим истину, пошто умем да користим и друга средства притиска: утичем 

на омладину својом властитом вољом. Ја то желим, мени је до тога стало, ја то волим, то је 

моја слаба тачка и мој хоби. 
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 После десетак-петнаестак година присећам се предавања из етике и замишљам час с 

матурантима у време кад сам почињао: 

 - Мени је стало да научите поезију Чеслава Милоша. Желим да прочитате песме 

Виславе Шимбровске". Зашто би то требало да урадите? Не због тога што ће неко на матури 

да вас пита о пољским нобеловцима. Истину говорећи, такво питање не постоји у збирци 

задатака за испит. Бар ја ништа о томе не знам. Зашто би требало да познајемо њихово 

стваралаштво? Не знам. Поразговарајмо о томе. 

 Да ли је тако добро, госпођо професорко? Да ли такву истину треба да кажем својим 

ученицима? Да или не? 

 Размишљам због чега ме је факултет припремао за стил наставе који ћу да достигнем 

тек после десет година праксе. Недостајало је размишљање о ситуацијама с којима ћу да се 

сретнем по завршетку студија. Сад прегледам белешке с предавања и осећам да су намењене 

мени, професору после тридесете године. Кад сам почињао да радим, морао сам да их оставим 

по страни. Уопште нису одговарале животној пракси. То не значи да сам присталица лажи као 

поучне методе у почетном периоду рада с ученицима. Само желим да кажем да сам, почињући 

посао, био потпуно беспомоћан, па сам насумице тражио различита средства која су могла да 

ми помогну. А на студијама користио сам помоћ многих познатих научника. Одржао сам 

неколико десетина предавања, практичних и семинарских вежби из области психологије, 

педагогије, методике и, на крају, из етике. Све ове предмете успешно сам положио. И шта 

онда? Почињући да радим могао сам, као Сократ, да признам само своје незнање. Међутим, 

кад сам пред одељењем стајао беспомоћан, код мене није било надмености античког 

филозофа. Имао сам жељу да кажем другачије: „Знам да говно знам". 

 

 

 

Опседнута сам да кажем пуну истину 
 

 Сјајна лаж 

 
 Сјајна лаж у одбрану јадне ђачке судбине. Најспектакуларнији пример којег се сећам јесте 

анегдота која се најчешће препричава у нашој школи. Дешава се на излету у планинама. Другог дана 

боравка идемо у шетњу. Сви смо ужасно неиспавани, многе мучи мамурлук, али се, по обичају, 

вучемо. Најгоре од свих тада се ваљда осећао Маћек, који не само да је морао да савлађује главобољу 

већ и тегобе система за варење. Сваког тренутка се заустављао у жбуновима поред пута да олакша 

стомак и покушавао је да се по њему не примети да се страшно осећа. Али, није издржао. У једном 

тренутку сео је насред падине и категорички изјавио да даље не иде. Пришао му је професор пољског 

језика, који је био наш старатељ, да види шта се догодило. Био му је довољан један поглед, ништа није 

морао да пита. Погледали смо се - шта ће сад да уради? А он је, смешкајући се, упитао: 

 - Шта је, Маћек, лоше се осећаш? 

 Маћек је спремно климнуо главом, али је ћутао, јер се плашио да ће задах да га ода. 

 - Знаш, то је нормално за твоје... године. Исцрпљен си. Кажи, колико си порастао ове године? 

(Маћек је висок готово два метра.) 

 - Десет сантиметара - процедио је, изненађен. 

 - А годину дана раније? 

 - Шеснаест... 

 - Видиш - констатовао је полониста - исцрпљен си због сазревања. Знаш ли какав је то напор, 

кад се тако брзо расте? Мораш да сакупиш снагу, кад стигнеш до тридесете биће од тебе момак и по, 

али сад можеш лоше да се осећаш. 

 Одахнули смо. Не чека нас никаква афера. Маћек је устао и већ је требало да крене, кад га је 

професор, као успут, упитао: 

 - Да то можда није мамурлук, а Маћек? И шта онда, избацујемо те из школе? 

 Скаменили смо се. А профа је једноставно отишао. Слатка лаж, зар не? 

Јулија 
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 ♦ ♦ ♦ 
 Од самог почетка школовања свако се труди да остави добар утисак на свог професора. Ако му 

се допаднеш, онда је то плус за тебе, тада ћеш увек лакше да измолиш додатни поправни писмени 

задатак или да 3 + постане 4-. У школи нема правде и свако то зна. Оцена постаје саставни део 

главобоље професора или његовог доброг личног расположења: да ли се посвађао с брачним другом, 

или му је претходног дана загорео ручак, или га твоја минђуша у носу подсећа на младалачке покушаје 

бунта, или је то за њега пре одраз губљења морала ,,те ужасне данашње генерације". [...] 

 Знање се често губи негде у тој субјективној мешавини. Све је релативно. Опстаћеш ако будеш 

умео да се продаш и одговарајуће поставиш - мала школа живота. У таквим околностима твоји идеали 

често су изневерени. Ни сам не знаш кад. Били и одједном нестали. Неке вредности престају да буду 

важне и замењују се другима. Постајеш потпуно други човек, тихо, лагано. Почињеш себе да убеђујеш 

да тако изгледа одрастање и да тако мора да буде. А школа образује, саветује и учи животу у друштву, 

засипа те слоганима у које нико не верује, принципима којих се нико не придржава, изрекама које 

нико не користи, религиозно-патриотском мешавином, пуном празних фраза. Професор ти понавља да 

Мицкјевича треба волети, јер је наш, велики је, био је талентован и волео је отаџбину која је твоја 

мајка и која ти ствара одговарајуће услове развоја и живота. Стога, учиш напамет нови одломак Пана 

Тадеуша у нади да ће то да промени твој живот. Говориш оно што треба, иако ни у шта не верујеш. 

Понављаш прописана правила. Већ знаш шта треба да кажеш да би се допао, који је песник „бљак", а 

који треба да ти буде узор, шта ће твој педагог да каже, шта од тебе очекује. Радиш исто што и они. 

Свесно, сматрајући то само надом за достизање недефинисаног успеха(?), или подсвесно - да то ниси 

ти, не говориш ти, то није твоја ру-ка и није твој рукопис. Морас да будеш добар, племенит. поштен, 

да поштујеш закон, а ако затреба, онда на ровове (које, на срећу, у последње време не копају). 

 И ту настаје дилема, јер „живот одређује свест"; треба да се стегнеш да би могао да се спасеш у 

ситуацији испред капије, да препишеш домаћи задатак кад понестане времена за позајмљивање нове 

порције материјала, да се улизујеш, широко осмехујеш и, уредно очешљан, да певаш веселе песме, с 

надом гледајући у будућност. Над свима бди застава с ликом заштитника твоје школе, којег очигледно 

поштујеш због његових погледа, цениш због његовог рада и он за тебе представља отелотворење онога 

што би желео да будеш у будућности - добар ујак. И о чему је овде управо реч? Где је тај ауторитет? 

Габи 

 

 Ко подрива школу 

 
 Мишљење о свемоћном коверту у Пољској? Ако постоји организована помоћно-услужна 

мрежа на линији ученик-професор, поред „саучесника" остају посвећени у тајну само људи неопходни 

за реализацију преваре. Лично сам се срела с преваром општијих размера. Извесни ексцентрични 

скејтер-дислектик имао је могућност да из године у годину без муке прелази у следећи разред угледне 

школе, знајући већ унапред да ће успешно да положи матуру. За реванш, родитељи су награђивали ње-

гово образовање, уплаћујући у такозвани Фонд савета родитеља готово петоцифрене суме. Да 

задовоље форму, професори су од њега захтевали да често похађа школу, обезбеђујући „стручне" 

часове. 

 Најтеже је наћи полазну тачку за спонтане услуге које су произлазиле из потребе тренутка или 

обичне људске радозналости. Довожење педагога у школу, код ученика често рађа уверење у складу с 

максимом „Добро се увек враћа добрим", да му припада надокнада, али већ на нивоу школе. На тврдим 

орасима традиције дистанце, по званичним и професионалним питањима (професор-службеник, 

ученик-молилац), можеш да поломиш зубе. И многи гестови филантропије нестају у зачетку због недо-

статка поверења и страха од губљења ауторитета. 

 Два моја познаника су за божићне празнике спремили стан својој болесној професорки. 

Међутим, треба истаћи да их је на милосрдну одлуку покренула снажна сугестија чврстог карактера 

професорке музике. Дакле, појављује се проблем ауторитарних „терориста", моћи убеђивања, подупи-

раном празним обећањима у случају непотчињавања, које код својих подређених налази групу 

помоћника. Задовољство у конформизму или савремени однос према професији? 

Храфон 
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Школа без часова етике 
 

 Још никад нисам предавао етику од првог разреда. Прво, власти не дају сагласност за 

увођење тог предмета, па покушавам да га реализујем у оквиру интересовања ученика. Затим, 

кад најзад почињем да предајем од другог или трећег разреда, ученици сазнају да оцена из 

етике и тако неће да се упише у матурско сведочанство, јер нису прошли пун циклус наставе. 

Отуда, на часовима остају само ентузијасти којима није стало до оцене. Уопштено говорећи, 

може да се каже да школа у којој предајем, као и већина пољских школских центара, нема 

часове етике. Уосталом, о томе убедљиво сведочи још нешто друго. 

 Завршавајући једногодишњи или почињући не знам колико дуги курс етике (одлуку 

сваке године доноси одсек за образовање), прикупљам материјал за извештај о етичком нивоу 

својих ученика. Отуда, разговарам с њима о њиховој будућој области студија. Питам их за 

разлоге избора и о моралним опасностима које су повезане с остварењем њихових жеља. Ка-

кав став имају према праву, медицини, новинарству и ветерини? Поред разговора, 

примењујем друге облике испитивања: анкете, тестове, упитнике или их једноставно замолим 

да напишу дужу изјаву. 

 

Зашто желим да будем правник 

 
Зашто желим да будем правник? Имам добро памћење и желео бих да га искористим. Али, постајући 

адвокат, могао бих, пре свега, професионално да се искажем и свакодневно да лажем, јер сам у томе 

добар и то ми причињава задовољство. 

Матеуш 

 

Знам да се од правника пре свега захтева поштење, али сада се та особина не исплати. Вешти људи 

успевају да се сналазе, „мало" варајући државу. Ја сам вешта и захваљујући томе мој живот је лакши, 

па зашто онда да радим нешто теже. То је можда у супротности с основним особинама које правник 

треба да поседује, али другог излаза нема. Нажалост, криве су прилике које владају у овој земљи. 

Малгосја 

 

Приликом избора студија нисам размишљала о етичким проблемима који могу да се појаве у животу, 

на пример кад почнем да радим. Истину говорећи, још нисам срела никог ко је узимао у обзир етичка 

питања или проблеме које би морао да решава. На основу мог мишљења и посматрања познаника, 

сматрам да морални проблеми немају утицај на избор студија. 

Ела 

 

Моја породица ме види као малог дерана који трчи у пеленама. Стално слушам речи: буди добра, 

иначе ћемо да се наљутимо. Из сажаљења према родитељима играм мученичку улогу милог анђела. 

Заиста ми је потребно да ми неко каже шта треба даље да радим. Нећу да изаберем право, јер сам 

читала бајку о жени-судији која се борила за правду. Смешно је, али нико у породици не уме да ми 

помогне, иако ме сви наводно толико воле. 

Каролина 

 

Иако уписујем право, не умем да дам никакав смислени разлог због чега сам изабрала тај смер. У мојој 

глави врзма се хиљаду разлога према којима је студирање права потпуна бесмислица. Више волим да о 

томе не разговарам, јер не желим да пре испита губим остатак свог самопоуздања. 

Ева 

 

Зашто желим да будем лекар 

 
Гледам серију Ургентни центар и опчинио ме је лекарски позив. 

Викторија 
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Увек се трудим да управљам људским реакцијама. Отуда, желим да будем лекар. Кад постанем 

професионалац верујем да нећу престати да будем човек. Али, нисам сигуран, јер кажу да живот људе 

лишава морала. 

Пјотр 

 

Једном приликом чула сам лекара који је рекао да су шансе пацијента да преживи операцију тако мале 

да га не вреди оперисати. Тада сам истрчала из болнице плачући и са чврстом одлуком да ћу у 

будућности учинити све да до таквих ситуација никад не дође. 

Ола 

 

За мене је најважније да ми будући посао доноси радост и да буде извор задовољства, пре свега 

материјалног. Руководим се и породичном традицијом и имам добре везе. 

Бартек 

 

Помагање људима чини ме задовољном. Осим тога, знам да ћу имати могућности да зарадим много 

новца. У супротном, мој посао не би ми причињавао задовољство. 

Војтек 

 

Зашто желим да студирам психологију 

 
Знам да то глупо звучи, али желим да свет буде бољи, лепши и мирнији. Сматрам да свако на неки 

начин може да промени свет и надам се да ћу то да учиним радећи с људима, помажући им да ре-

шавају проблеме. Извињавам се што сам ово рекла на тако баналан начин. 

Естера 

 

Наклоњена сам овом позиву јер волим да слушам људе и желела бих да им помажем. Стога, најпре 

морам да научим да их разумем. Желела бих да боље упознам језик покрета, мимике и грешака. 

Дорота 

 

Осећам се мало „удареном". Осим тога, необично занимљиви ликови спремају се за тај смер. 

Доминика 

 

Јер желим. 

Гжесјек 

 

Не желим предуго да говорим о својим особинама, па ћу кратко да кажем - то умем. Ја једноставно 

осећам да сам способна за посао психолога. 

Вероника 

 

 Довољно је. Одмор. 

 Мој час не похађају морални људи (етика је добровољна), ни неморални (често не 

похађају веронауку), једино долазе они који имају нешто да кажу. Млади имају потребу да 

буду саслушани. Понекад изазивају ставовима који као да су пали с Марса. Не смета. 

Дозвољавам им да говоре о свему. Нисам са њима на „ти", али, у жару дискусије, дешава се да 

то забораве. Па шта? 

 У стварности час етике подстиче на стално тражење дијалога с другим човеком. За 

мене је то најважнији час. Присиљава ме да с учеником разговарам као с партнером. Ученици 

осећају да на часовима етике не тежим брзом извођењу закључака (да се стигне), не журим с 

градивом (да се пређе). Етика у школи је непрестано представљање себе друштву: гледајте, 

такав сам био, такав сам, такав ћу да будем. На том предмету најважнији је човек и како жели 

себе да прикаже. На другим предметима немам времена да разговарам с људима. 
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Предавања од крви и меса или како уважити ученике 
 

 Књига Даријуша Хентковског Из школе од наслова, преко поднаслова, начина писања, 

па до садржаја, хода по ивици, ризикујући да је читалац не узме озбиљно у руке или да је 

након првог прелиставања одбаци, верујући да је реч о још једној из серије сладуњавих књига 

исповедне прозе: моја искуства из школе, како сам решавао проблеме са ученицима, моја 

успешна решења... Овај тип књига не мора по дефиницији бити сладуњав, али је приступ који 

у њима доминира, посебно омиљен код америчких издавача, у суштини ризичан, пошто тражи 

велику вештину да се на појединачном примеру укаже на опште, да се на основу конкретних 

збивања јасније сагледају глобални проблеми и могући начини њихових решавања. Међутим, 

ако савладате почетну предрасуду према наслову и паковању књиге, открићете да она има шта 

да понуди. Ова књига не личи на друге, није још једна у серији, већ има свој специфичан дух 

и успешно нас увлачи у озбиљна образовна питања, актуелна у свим срединама. 

 Поднаслов књиге Да ли ученика пустити са ланца може завести читаоца да помисли 

како је реч о дефинисању улоге ученика у школи (колико простора и слободе дати ђацима), 

или о дискусији о концепту школе усмерене на програм насупрот школи усмереној на 

ученика. Међутим, ова књига говори о наставнику, његовим сложеним и деликатним улогама, 

његовом односу са ученицима, његовом разумевању шта се дешава у школском контексту. 

Књига илуструје читав процес настојања да се види и разуме ученичка страна како би се 

дошло до бољих наставних решења, било у домену комуникације, било квалитета наставе / 

учења. Ако бисмо у једној реченици хтели да дефинишемо о чему је реч у овој књизи, могли 

бисмо рећи да она казује о озбиљном напору наставника да сагледа и разуме ученичку страну, 

да би се, тим новим увидима, поправљао квалитет наставног процеса. 

 Дилема Да ли ученика пустити са ланца јесте дилема да ли ученике уопште питати шта 

и како виде у школи, јер то може да изазове неочекиване одговоре над којим се одговоран 

наставник озбиљно мора замислити. У уводном тексту Хентковски каже да је његово питање 

шта нас мучи у школи изазвало бурне ученичке реакције и попримило размере епидемије. 

Ученици, чак ни средњошколци, нису често у прилици да их у школи озбиљно питају за 

мишљење, а имају шта да кажу. У коментарима и оценама нису увек у праву, али то нису ни 

наставници који заборављају да наставу чине два партнера, не једнако зрела, не једнако 

образована, али заједнички одговорна за ефекте образовања. Наставник не ради на ученицима 

као што вајар ради на комаду дрвета, он је у интеракцији са њима, покушавајући да их вуче у 

развоју, да им поставља сазнајне изазове тако да им буду у домашају, али да их се не могу 

домоћи лако без улагања додатног труда. 

 Књига почиње експлицирањем основног судара који имплицира идеја школовања. Под 

циничним називом „Изволите у школу", на врло једноставан начин, у неколико тачака 

осликава се судар школе и индивидуе у њој. Школа као институција, смишљена је за 

преношење базичних културних образаца и знања и тежи ка стандардизовању, уједначавању 

процеса образовања. С друге стране, стоји ученик, индивидуа која има специфичне 

способности, склоности, начине рада, понашања. Дакле, сударају се карактеристике партнера, 

школске средине и детета, и много теже је остварити помирење у овом судару но што се то 

чини. Књига по-чиње постављањем основног питања како створити „идеалне услове за развој 

тридесет јединки које имају различите потребе, тежње, могућности и погледе на свет". У том 

контексту, аутор покушава да разуме „другу страну", да открије права значења одређених 

реакција, формулација, захтева. Цео први део књиге бави се, пре свега, проблемима у 

комуникацији са ученицима. Прича тече из два угла, ауторског - наставничког - и ученичког, 

који се често разликују, али скупа чине целину. Ненавикле на школски дијалог може да 

изненади озбиљност и аналитичност ученичких коментара, сурова истинитост њихових 

дијагноза стања у образовању, попут следеће: „... после неколико година 'учења', практично 

ниједан ученик не зна основе предмета који је учио. Лако је тек тако једноставно рећи: 'Та 
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данашња омладина', или 'Ја нисам за тај посао'. Само, ако ниси, зашто га радиш? За бедну 

плату и ситно задовољство? Не ради ти се. Једноставно, не ради ти се. Све у свему, такав си-

стем готово је савршен. Обе стране не траже ништа једна од друге. Осим присутности." 

 Други део књиге, „Предавања од крви и меса", изузетно је значајан. Сам наслов говори 

о његовој суштини: како учење учинити смисленим за ученике, како уместо осушене, 

испоштене академске приче, која често звучи декларативно и папирно, учењу удахнути 

живот, вратити му крв и месо, учинити га разумљивим и препознатљивим за ученике. 

Проблем који решава аутор у овом делу јесте централни проблем наставничког посла: да 

направи спону између ученика и градива које им предаје. „Традиционално проучавање дела 

доводи до слегања рамена и тврдње да се проблеми књижевности односе само на јунаке 

књижевног дела и да немају ништа заједничко с нама, људима од крви и меса." 

 На који начин организовати наставу да би учење било ефикасно и квалитетно - питање 

је које решавају разни модерни приступи настави,
 
а с којим се индивидуално носи аутор 

књиге, професор полонистике. У школи се ученицима често каже да је неко дело значајно, да 

је неки писац или песник велики, али проблем је у томе што ове тврдње, иако засноване, 

ученици третирају као фразе, формулације које понављају, а које не разумеју. „Понављање 

података којима се пуни глава да је текст који се разматра општепризнат, јесте управо крај 

разумевања: сусрет критичног ученика с фанатичним професором, доведен до ивице 

некомуникативности." 

 Хентковски се на изузетно инвентиван и оригиналан начин носи с проблемима 

приближавања традиционалне књижевности младима. Он решава тежак проблем како да 

приближи, на пример, Тужбалице Јана Кохановског из 16. века, тужбалице оца који је изгубио 

дете, данашњим тинејџерима, којима је стран тај давни период, као и сами феномени губитка 

детета или суочавања са смрћу. Први корак у приближавању јесте разумевање. Решавајући 

овај тешки проблем, аутор укршта неколико поступака: кроз обраду књижевног дела ученици 

истовремено обнављају важно градиво из полонистике, а ти радови које пишу матуранти не 

завршавају у неком прашњавом орману, већ се користе да младим ђацима помогну да 

савладају ренесансни циклус тужбалица. Свака од седам тема, садржаја, изазов је за себе и 

аутор је решава на другачији начин. 

 Овај приступ обради градива, дакле, карактерише неколико важних ствари: 

успостављање веза између различитих књижевних дела, које ће ученицима осмислити и 

приближити градиво; повезивање књижевних дела са знањем и животним искуством 

средњошколаца; заједнички рад наставника и ученика на прављењу продуката који ће се даље 

користити у настави; коришћење ученика као наставног ресурса; развијање мотивације за рад 

код ученика (раде смислене ствари чије ефекте могу да виде); укључивање ученика у 

активности релевантне за наставу књижевности и језика, чиме се реализују постављени 

циљеви ове дисциплине. 

 Оцењивање је једна од свакодневних, редовних, а веома деликатних и захтевних 

наставничких активности. Нормално је да наставник оцењује ученика, његов ниво знања, 

умења, његове активности на часу и ван њега, то је важан део учења. Али, и наставник је на 

сталној ученичкој оцени и процени, само о томе најчешће уопште не зна. А онда, када се деси 

да се суочи са ученичким оценама, о томе како пропитује ученике, како задаје и прегледа 

домаће задатке, на који начин води час, како се опходи са ученицима, какве задатке и 

контролне радове даје на часу, како реагује када ухвати некога да преписује или да се 

дошаптава с другом - отвара се проблем шта чинити с тим примедбама, коментарима, 

виђењима. Да се човек на њих љути - бесмислено је, да се оглуши и прави као да се ништа 

није ни десило - није ни морално, ни корисно, ни паметно. А опет, ко узима ђачке оцене у 

обзир!? И ево нас пред једним осетљивим питањем којим се аутор бави у трећем делу своје 

књиге: какав је то добар професор, како постати бољи професор, како бити ауторитет за своје 

ученике, како ученицима бити учитељ и пријатељ, а не извршилац педагошких радова. 
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 У трећем делу своје књиге, Хентковски задржава свој отворен, јасан и прецизан начин 

говорења о школској свакодневици, с тим што је у овом делу то тежи и осетљивији задатак, 

пошто се разматрају бројна етичка питања. На директан и неувијен начин аутор контрастира 

уобичајене изјаве о школи (професори су непристрасни, а оцене објективне; оцене нису 

важне, важно је знање; није важан изглед - рачуна се знање; није важан новац - рачуна се 

знање; школа постоји због ученика, а не ученици због школе; професори се не свете; све може 

да се научи; професори немају љубимце; у средњој школи сви цене твоје способности и 

знање) са оним са чим се ученици сусрећу сваки дан. 

 Из збирке ученичких одговора види се какав је профил доброг професора по њиховом 

мишљењу. То није професор одређених година или изгледа, већ онај који, пре свега, има жара 

за свој предмет, који својом страшћу успева да заинтересује ученике за свој предмет, који има 

времена за своје ученике и после часа и мимо часа, који чује своје ученике, који се труди, који 

живи са ученицима, а не поред њих. Ово нас нужно тера да се запитамо да ли ово виде и 

уважавају директори и инспектори када оцењују рад наставника, да ли су ово критеријуми и у 

једној формалној евалуацији наставничког рада? Тесно повезано са овим јесте и питање 

колико је таквих наставника по школама, а колико оних које су издали енергија и стрпљење, 

којима је понестало наклоности и разумевања за ученике или оних које „природа није учинила 

превише осетљивим за проблеме околине"? 

 Главна карактеристика књиге Из школе јесте то што она трага за одговорима, што 

поставља питања, покреће проблеме, а не даје рецепте. То чини духовитим, питким и лепим 

језиком аутора, али и његовог вештог преводиоца. Ово није исповедна проза са срећним 

крајем, већ откривање „места моралног неспокоја", дилема које можемо да не видимо, да о 

њима не говоримо, али с којима ћемо се сударати сваки дан у школи и око ње. Ова књига ће 

додати нову ватру и продубити расправе међу онима, каквих сигурно има, који нису 

равнодушни према судбини омладине и који се не мире са ставом: ,,За мене - тако су нас 

учили на студијама - ученик је лаик који живи у интелектуалној пустињи и чека да мана падне 

с неба - белешке са часова, градиво из уџбеника, 'пушкице', збирка решених задатака, а он сам 

је, пак, без мозга." 

Ана Пешикан 

 

 

 

 


