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ИЗ БЕЛЕЖНИЦЕ
ПРЕПРЕДЕНОГ
ПРОФЕСОРА

Добио сам посао и требало је из Сарајева да се вратим у 
родну Фочу. Директор школе Садик Врето ме је позвао да 

одмах дођем, већ троје примљених колега, Војислав Старовић, Борка 
Дракул и Меша Софраџија, су увелико почели да раде, каже. Одгова-
рам му да ћу доћи у време које је конкурсом предвиђено, јер ми је 
требало времена да се растанем са Сарајевом и волонтирањем у та-
мошњим дневним новинама, „Ослобођењу” и „Вечерњим новина-
ма“. Радио сам у две школе и три зграде: Средњој стручној школи 
„Никола Тесла” и Гимназији „Симо Милошевић“; ни слутио нисам 
да ће доћи време, у будућности, да у Београду радим чак у четири 
најбоље гимназије – истовремено! У Математичкој гимназији – 21 
годину, у Шестој београдској – 19, у Четрнаестој – 9 и у Трећој 
– 2 године… Говорио сам да је радити у Београду у једној школи исто 
као да се ради у некој паланци. То вам је као са рибама које у сушти-
ни „немају појма о води, јер немају антисредину“. 

У Фочи сам врло брзо препознат као веома „слободоуман 
професор“, а то вам је просто тако, логично, када се после извесних 
година проведених у Сарајеву вратите у провинцију. Од осталих ме је 
разликовала и браон ташна од телеће коже преко рамена, коју сам 
први почео да носим у граду на Дрини, а коју сада у различитим вели-
чинама и дизајнерским варијацијама носе скоро сви мушкарци. Ку-
пио сам је по сниженој цени од хонорара за причу „Унутрашња кр-
варења“, објављену по конкурсу у сарајевском омладинском листу 
„Наши дани“. Жири, наиме, није доделио прве три награде, али је 
листу препоручио да откупи и објави, колико се сећам, 12 прича. 

Пуних 11 година био сам хонорарни дописник беогрдаске 
„Политике” из Фоче и Горњег Подриња, као и уредник 

школског листа „Крила младости” (У Београду сам уређивао ли-
стове „Акко” и „МГ“, те часописе „МГ” и „Г6“), листа који је цити-
ран, како у „Политици” тако и у „Илустрованој политици“. Прено-

1. 

2. 

3. 
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сили су пикантерије, попут оне да 372 родитеља није дошло на 
први родитељски састанак у Средњошколски центар, а редовно 
примају дечији додатак! Мој колега и ментор Желимир Тројер у 
дневнику је оставио забелешку: „Родитељском састанку родитељи 
не присуствоваше“!

Мој најдражи час у професорској каријери био је у IIIa 
оделењу Математичке гимназије, у мају 2001. године. На 

њему није проговорена ни једна једина реч! Цело одељење је целих 
47 минута стојећи аплаудирало…Од заглушног аплауза није се 
чуло ни звоно за крај часа. Када је професор физичког васпитања, 
Зоран Николић, који је по распореду требало да одржи следећи 
час, отворио врата учионице, немо и зачуђено је застао, а онда их 
исто тако хитро затворио, оставши збуњен на школском ходни-
ку… У напомени сам записао колико дуго су ђаци аплаудирали… 
И данас сам поносан на тај запис. Када ме питају за објашњење, 
кажем да је била реч о великом међусобном поверењу!

Опет, мој највећи гаф, којег се и данас стидим, јесте што 
сам на почетку каријере на предлог професорке руског 

језика Мирославе Стевановић да пређемо на „ти“, одговорио да 
она мени може говорити „ти“, а ја ћу јој се обраћати са „Ви“, пошто 
сам млађи. Она ће ми касније подарити велики комплимент, река-

4. 

5. 5. 

Рембрант у Математичкој гимназији
Идеја: Радивоје Благојевић  
Реализација: Никола Тодић  

АККО (2000)
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вши да личим на руске грофове. Тада сам носио белу кошуљу са 
руском крагном фабрике „Инкос” из Стоца, црни, сомотски сако 
фирме „Ник” Загреб и браду коју је у Фочи ретко ко носио, погото-
во не професор у настави. 

Када сам из Београда долазио у Фочу и ћаскао са колега-
ма, Неђом Никачевићем, Ненадом Лечићем, Војком Стан-

ковићем и Мићом Машићем, молили су ме да им причам о бео-
градским гимназијама, посебно Математичкој. Питао бих какву 
причу желе, белу или црну? Најчешће су тражили да приповедам о 
изузетном ауторитету и мудрацу, Милану Распоповићу, вишего-
дишњем директору Математичке гимназије. Казивао бих им о ње-
говој несхватљиво лакој комуникацији с људима, бриљантном 
вођењу Наставничког већа, одличним говорничким особинама, 
његовим хотимичним парадоксима, „аристроктима” међу ре-
торичким фигурама. Једном приликом, када сам Распоповићу при-
чао о тим фочанским разговорима, припоменуо сам му да сам им 
казао како је и он мени, после вредновања и разговора о мом раду 
у Матемачкој, казао: „А, Благојевићу… Ти си бисер!” Распоповић 
је, када сам га касније на то подсетио, не дајући се збунити, узвра-
тио: „Можда! Можда сам ја то и рекао!“

Mоје троје деце похађало је три наведене гимназије. Као 
што им нисам бирао учитељице (додуше, син je, као и ја, 

имао учитеља, иако сам ја променио тројицу), нисам им бирао ни 
школе. Говорио сам да свако може имати своју учитељицу и сам 
своју гимназију, јер их у Београду има доста. Сам, пак, нисам могао 
да бирам, морао сам да предајем својој млађој ћерки и сину. На 
првом часу, те школске године, рекао сам да моја ћерка неће ни у 
чему имати привилегије, а неће ни остати без истих, уколико свима 
у одељењу буду на располагању. Целе школске године, никад им ја 
нисам поставио питање на одговарању, увек би то учинио, нео-
чекивано, изабрани ученик. Обоје су у првом полугодишту (сви 
знају да је тада оцењивање било, руку на срце, реалније) имали за-
кључену четворку. Коментар другарице мога сина из разреда био 
је: „Немојте породичну свађу преносити у учионицу!“. Док је ћерка 
одговарала непосредно пре закључивања оцене, ја сам је хвалио. 
Када су после мога часа ученици видели њену оцену у дневнику, 
одахнули су – и престали да буду сумњичави… 

На крају школске године, када ученици преговарају о што вишој 
оцени и говоре о лакоћи поправљања постојеће, реалне, обично им 
испричам анегдоту из Шпанског грађанског рата. Франкови фа-
шисти терају заробљене републиканце на камион, да их возе у 
брда, како би их тамо стрељали. Зима је сурова и хладна. Републи-

6. 

7. 
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канац изусти како је хладно, да срце може да пукне. Стражар ће 
њему – „а ми се још и враћамо“. Кажем ја матурантима – лако је 
њима, они одлазе, а ми, професори, остајемо. Сличну реченицу чуо 
сам, много година касније, у филму „Лајање на звезде“. 

Постоји једна анегдота из Треће београдске гимназије, 
из прве декаде децембра 2001. На почетку часа, док уносим 

оцене из контролног задатака и враћам радове, катедри прилази 
ђак и негодује што је добио „само четворку“. Реч је, подсетићу, о 
гимназији с највишим прагом бодова за упис у генерацији, у коју 
су обично примани само „вуковци“. Тај ђак је тврдио да његов рад 
нисам „ни прочитао“. Прихватио сам „игру“, рекавши како „ових 
дана због велике заузетости не читам ни Андрића, а камоли про-
сечне ђачке контролне радове“. Изашао сам с том причом на бриса-
ни простор за добијања и губљења ауторитета, што је у школском 
простору питање „живота и погибије“. Како сам те школске године 
предавао устав и права грађана у четири школе и 27 одељења, уку-
пно 945 ученика (од којих 831 матуранат, док се у Математичкој 
Устав изучавао у трећем разреду), дао сам свима контролни са три 
питања, од којих је треће било: референдум. Тада су, према Уставу 
Републике Србије, поред факултативног, који је распрострање-
нији, била и три обавезна референдума: промена Устава, промена 
граница и смена председника Републике. Ко није навео та три од-
говора, није могао добити највишу оцену. Замолио сам ученицу 
која је приљежно бележила моја предавања, да их прочита из своје 
свеске. Након што је прочитала, ученик који се бунио вратио се 
покуњен, на своје место. Занемели су и већ спремни други јуриш-
ници на жељене „петице“, које су им се све до тог тренутка некако 
необјашњиво указивале. 

Десетак дана потом, 19. децембра, на слави Светог Николе, у 
стану породице Зорић на Дорћолу, ученици су препричавали ову 
анегдоту. 

Школског педагога је имала само једна од пет гимназија у 
којима сам радио. Колегиница је више волела да се бави 

„едукацијом” професора, него ученика. А ученика је скоро шес-
наест пута више! Можда је то компензација за промашени смер 
андрагогије? Ко ће то знати!? Директор би јој бланко потписао рас-
поред посете часовима, који би она потом најпре поставила на ог-
ласној табли, а потом га самоинцијативно мењала. Измена је посеб-
но тешко падала млађим колегама, који би се таман припремили за 
посету. Тако је дошла на мој час, и то већ трећи или четврти пут. 
Лепо сам је најавио и питао да ли ће час „посматрати са учешћем 
или без учешћа“. Одговорила је: „Наравно, без учешћа“. Затим сам 

8. 
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пред њом и ученицима испричао догађај који се збио седамдесетих 
година XX века, у селу Пелагићеву код Градачца у Босни и Херцего-
вини. Село су посетили инспектори, не би ли проверили да ли је у 
фотографском паковању тачан број папира, који је, иначе, осетљив 
на светлост. Бројали су га и на тај начин уништавали, не знајући 
шта раде. На крају часа, колегиница ме је питала када можемо да 
поразговарамо о часу. Одговорио сам да немам поверења у њу, те да 
је сваки разговор излишан. 

Изнећу једну научну истину, да опозиција више снажи 
власт од удворица и поданика. Подстиче је да буде увек буд-

на и делатна. Ако погледате први број публикације бренда „Куп“, 
једне гимназије, можете пребројати 17 аматерских фотографија ди-
ректора школе. У дугом броју, следеће године, наћи ће се чак 20 но-
вих фотографија истог директора. Шта закључити друго, после све-
га виђеног, него да је директор апсолутиста? Удворице и поданици, 
занесени „новопримљеном вером, уверењем, науком“, задовољни 
су – директор, свакако, то не би смео бити. Већ сам навео колико 
сам часописа уређивао, а само сам два пута ставио у школске нови-
не групну фотографију са директором. Када је у ђачкој задрузи ви-
део нови број, тадашњи директор је извадио новчаник, купио 100 
примерака и поделио их ученицима. 

Прозелитизам – тај патолошки облик подаништва чини ми се да 
је у експанзији. 

Поданицима је важније добро се држати чопора (групе) и хорски 
мислити, него бити личност, индивидуа. 

Савремени прозелити не би требало да станују у школама. У 
учионицу мора да улази слободан и аутономан професор. Нису 
ли људска слобода и своја, лична, највеће благо света?

Радивоје Благојевић
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