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балканских ратова и Првог светског рата

сребро и алуминијум, 237 × 77 × 74 цм (2012)

Фото
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ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ -  
- ДА ПРЕПОЗНАМО  

И  
(СА)ЧУВАМО 
ВРЕДНОСТИ

Зачетак формалног образовања налази се у организованим ре-
лигијским активностима. Свештена лица су знање, традицију 

и свете обичаје друштва преносили на своје ученике. Око четири 
хиљадите године пре нове ере, Египћани су имали формално об-
разовање и то не само за елиту, већ и за одабране сељане које су 
сматрали способним да раде у државној администрацији. Да није 
било формалног образовања оних који нису припадали елитним 
слојевима становништва, у њиховој држави не би било могуће из-
градити канале, пирамиде, гробнице, па и градове. 

Каква би била судбина Ломоносова да је као син сељака, дошавши 
из провинције у престоницу, морао да плаћа (елитно) образовање. 

Фририх Ниче вели, да је био трећи ђак у школи јер се тада 
сматрало нормалним да у организованим школама, најмарљивијима 
припада прво, а најбољим у моралном смислу друго место, док 
најдаровитијем „изузетку“ припада тек треће место. Није ли то 
случај и са школама данас!?

Није лако препознати најбољег, а камоли генија… Тако је 
Матица српска одбила да стипендира Николу Теслу, а он је после 
тога, као нико пре њега, осветлио и свет и свест. Имена чланова 
комисије који су му ускратили стипендију и данас се спомињу 
с прикривеном нелагодом и разложним стидом. Подразумева 
се да би стид изостао, да се млади Тесла није и без те Матичине 
стипендије винуо високо и осветлио мрак скучене провинцијске 
бирократије. 

Француски математичар Галоа један је од најгенијалнијих и 
најтрагичнијих личности у историји математике. Иако је живео 
кратко, за собом је оставио значајне резултате и поставио темеље 
нове математичке дисциплине. На први поглед, за већину нимало 
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генијалан, јер, Галоа није два пута успео да положи пријемни 
испит. Стога је„свезнајући„супервизор, његов професор физике 
чак записао: „Он не зна ама баш ништа. Речено ми је да овај ученик 
има математичке способности, али судећи по његовом испиту, 
рекао бих да је неинтелигентан, или да је тако добро сакрио своју 
интелигенцију, да ја не видим ни трага од ње“. 

Пре осам година у Бачкој Паланци комисија је доделила титулу 
ђак генерације гимназијалцу Славољубу Илићу. Наставничко веће 
је поништило одлуку комисије и закључило да титулу не додели 
никоме, тврдећи да има више уједначених кандидата и да би 
издвајање Илића била грешка. А опет, вероватно, из гриже савести 
је одлучило, да га награди за ваннаставне активости. Међутим, 
младић је ту нову награду одбио. 

Нарцизам наставника, ђака и родитеља, тог зачараног тројства 
школског живота, се из године у годину увећава, а тиме и број 
несугласица кваса. Прошлогодишњу дилему око именовања ђака 
генерације у двема престоничким основним школама, решили су 
избором два ученика. Лане, у мају, један портал нас је обавестио да 
је пред Републичком просветном инспекцијом било Србије седам 
приговора у вези са избором ђака генерације, уз разложну сумњу 
да писаних примедби има још, али су отишли на друге „просветне 
адресе“…

И Омбудсману за децу Републике Српске су се родитељи жалили 
на повреду права у избору ђака генерације у основним и средњим 
школама у појединим општинама Српске. Ђак генерације мора 
да буде онај за кога сви знају да је „најбољи“, а не да се системом 
бодовања дође до изненађења која стварају незадовољство и онај 
горки осећај који деле изабрани ученик, остали ученици и њихови 
родитељи. 

Тако се производе недоумице, које остају, с обе стране вечно 
криве реке Дрине. Али, као што рече Иво Андрић: „Све су 
Дрине овог света криве; никада се оне неће моћи све ни потпуно 
исправити; никада не смемо престати да их исправљамо. “ То је 
случај и са избором најбољег ученика генерације. Само сејач 
илузија би могао да поверује како има чаробни штапић којим би у 
целу област увео потпуну правду и праведност. Али, неизоставно 
треба тежити напретку, те сам уверен да је Наставничко веће 
најпозваније и најодговорније да донесе одлуку о ђаку генерације. 
И то да га изабере између више кандидата које су предложила 
оделењска већа завршних разреда, или пак комисија, онако како се 
бира председник Србије – тајним гласањем! 

Зашто тајним? Зато што за јавно гласање, бојим се, професори 
данас често немају потребну грађанску храброст и моралну 
одговорност. Може да буде и репресије од стране других колега 
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и надређених ако не гласају за одређеног кандидата. У тајном 
гласању се зна да је гласач независан и искрен, да не зазире ни од 
каквог евентуалног „лобисте“ и да више верује себи и свом избору, 
па самим тим у изабраног на крају гласања. За ученика генерације 
требало би да буде изабран кандидат који је добио већину гласова 
професора који су гласали. Ако ниједан кандидат не добије ту 
већину, гласање се понавља. На поновљеном гласању учествују два 
кандидата која су добила највећи број гласова, или више од два, 
ако више ученика дели прво, или друго место. Ученик генерације 
треба да буде онај који је добио највећи број гласова. 

Осим што крајње стрпљиво анализирају наставне и ваннаставне 
активности, домете сваког кандидата ослањајући се на прописане 
правилнике, пожељно је да наставници о сваком кандидату 
размисле и шире од нормативних принципа. У супротном, прети 
опасност да се правилници укалупе и да се ђаци такмиче по 
„застарелим правилима“, а с друге стране, ни друштву, ни појединцу 
није у интересу, да их прегази време, односно дух времена. Каква 
се порука шаље ученицима ако се изабере ђак генерације који није 
био редован на настави?!

Наставничко веће, иако га, рецимо, у Републици Српској 
помињу тек у 13. члану од 18 чланова Правилника (и након 22 
претходно обављена мерења) је изузетно одговорно за доношење 
правилне одлуке. Не само због осетљивости узраста оног (или оне) 
коме се та важна титула додељује, него и због тога што ће слика 
победника још деценијама стајати на школском ходнику и бити у 
школској монографији, па ће индиректно свакодневно подсећати 
на добру или лошу одлуку, те тако деловати на целокупан углед и 
квалитет образовне установе. Вага за тачно мерење, у овом случају, 
је целој школи важна и у општем интересу ! 

Ђак генерације је амблем школе. Према, њему се треба односити 
с пуним поштовањем, као што се и ја сам, као аутор овог уводника, с 
пуним уважавањем односим и поносим мојим некадашњим ђаком 
из Шесте београдске гимназије, Ђорђем Поповићем, који је на 
Београдском универзитету у року са високим просеком, завршио 
два факултета - Електротехнички и Медицински!!! Или на мог 
ученика Теодора Фон Бурга из београдске Математичке гимназије, 
који има шест медаља из математике са светских математичких 
олимпијада, четири златне, једну сребрну и једну бронзану! 
Завршио је студије на Оксфорду. Да напоменем да је Фон Бург и 
изборни предмет, грађанско васпитање, радио посвећено као и све 
друге предмете. Њима се могу придружити, свестрана Катарина 
Петровић, која је завршила престижни амерички универзитет у 
Принстону, као и Лидија Микић из Шесте београдске гимназије, 
која је побеђивала на републичким такмичењима у беседништву и 
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биологији, а сада је успешна студенткиња Медицинског факултета 
у Београду. На њиховом примеру учимо да се велики духови 
препознају по томе, што за њих не постаје мале ствари и неважне 
теме. Стога, да се не би стидели будућности јер ти млади људи су 
наша сутрашњица, изузетне ученике треба на време препознавати, 
поштовати и изнад свега дати им„ветар у леђа“. 

Зато нека Наставничка већа буду гласна и компетентна у избору 
ђака генерације. Нека се не поигравају својим моћима. У нашем 
техницизованом друштву, успешност се веома цени, обично 
више од знања. У време кад се сви такмиче, кад је успех постао 
императив и као мора се надвија над главама младих људи, о 
успеху треба да просуђују јаки ауторитети, објективни и морално 
одговорни. Ауторитет би требао да буде и узор, узор друштвеног 
понашања, узор друштвеног става, нека врста чувара вредности, 
која има висору цену. 

Радивоје Благојевић
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