
 „Без шкпле шта би ми?! Огледи из истприје пбразпваоа у Србији и Југпславији пд 19. 

века дп данас“ је назив збпрника Института за савремену истприју.  Уредили сте пву 

коигу заједнп са са прпф. др Александрпм Илић Рајкпвић. Збпг чега сте се ппределили за 

пву тему? 

Истприја щкплства, дефинисаое а затим и имплементација разлишитих пплитика пбразпваоа и 

васпитаоа представљају теме кпјима се кплгиница Илић Рајкпвић и ја бавимп гпдинама. Наща 

истраживаоа фпкусирана су на разлишите временске перипде. Александра се бави, пре свега, 

сагледаваоем наведене прпблематике у 19. векпм, дпк сам ја фпкусирана на 20. век и тп, пре 

свега, на перипд ппстпјаоа спцијалистишке Југпславије. Размеоујући знаое и разлишита мищљеоа 

п темама кпјима се бавимп дпщле смп дп закљушка да, какп је тп лепп рекла рецензенткиоа 

нащег збпрника, истпришарка Александра Вулетић, ппстпје пдређене „неуралгишне ташке“ нащег 

пбразпвнпг система шија се „метастаза“, акп такп мпгу да кажем,  мпже пратити крпз шитаву 

мпдерну истприју пвих прпстпра па и дп дана данащоег. Кап припаднице наушне заједнице кпјпј 

припадамп али и кап грађанке желеле смп да скренемп пажоу на разлишите прпблеме из сфере 

дефинисаоа и примене разлишитих пплитика пбразпваоа и васпитаоа п кпје се кап друщтвп 

„саплићемп“ пд краја 19. века тј. 1882. гпдине када је у Србији уведенп пбавезнп ппхађаое 

пснпвне щкпле дп данас када већ вище пд две деценије приплазимп крпз најнпвију рефпрму 

щкплскпг система. Кап уреднице смп сматрале да би сагледаваое мнпгих кпнтинуитета али и 

дискпнтинуитета мпглп бити пд кпристи какп истраживашима прпщлпсти разлишитпг прпфила, такп 

и свим ушесницима у пбразпвнпм прпцесу па и пнима кпји се хватају у кпщтац са рефпрмпм 

щкплства данас. У тпм смислу пвај збпрник представља неку врсту пдраза у пгледалу друщтва кпје 

би мпралп да се пресабере и ппшне да уши на свпјим грещкама. Истприја, кап у псталпм и друге 

друщтвене и хуманистишке науке,  мпже и мпра бити ушитељица живпта. 

 Овпј теми збпрник прилази из различитих углпва. Шта аутприма и читапцима пвак 

пристут пмпгућава и дпнпси? 

Рад на збпрнику радпва представља велики изазпв. Када гпвпримп п пвпј прпблематици дпдатнп 

смп биле у прпблему јер је истприја пбразпваоа на нащим прпстприма пуна „рупа“. Када тп 

кажем, желим да нагласим да нам фале пдређена истраживаоа ппгптпвп за 20. век. Одређени 

сегменти щкплства пппут универзитетскпг пбразпваоа су дпста дпбрп пбрађени захваљујући 

вредним истраживашима и истраживашицама пппут Драгпмира Бпнчића. Ипак, пдређени фале. 

Слпбпднп мпжемп рећи да нема пбимнијег истраживашкпг рада на тему места и развпја 

гимназијскпг пбразпваоа унутар слпженпг щкплскпг система. Кап уреднице вепма смп ппнпсне на 

младу кплегиницу, дпктпрандкиоу Милицу Секулпвић, пд скпрп сарадницу Института за 

филпзпфију и друщтвену теприју и једну пд секретарки наще редакције кпја је свпј рад ппсветила  

анализи средопщкплскпг пбразпваоа, тпликп знашајнпг у перипду ппстпјаоа спцијалистишке 

Југпславије када су мнпги кадрпви фалили и када их је требалп „прпизвести“ скпрп „прекп нпћи“ 

јер се држава супшавала са прпблемима пбнпве и изградое земље, прпблемима трансфпрмације 

друщтва пд аграрнпг ка индустријскпм. Заједнп са радпм кплеге Срђана Милпщевића кпји је 

указап на знашај развпја средопщкплскпг пбразпваоа за ппљппривреду у гпдинама пп пкпншаоу 

Другпг светскпг рата, када се пгрпман деп шпвешанства супшавап са недпстаткпм хране, рад 

кплегинице Секулпвић представља знашајан ппмак у пднпсу на раније пбјављене збпрнике на 

тему развпја щкплства и пбразпвних пплитика. Свесне да не мпжемп ппнудити истприју 

пбразпваоа ппределиле смп се за пгледни приступ ппсебнп стављајући дп знаоа нащим 



изузетним аутприма и аутпркама да нам је жеља да пвај збпрник пре свега стигне дп студената, 

будућих аутпра диплпмских и мастер радпва али и дпктпрата из пбласти истприје пбразпваоа. 

Жеља нам је била да „саберемп“ ппстпјећа знаоа, али и да укажемп на белине и тиме трасирамп 

неке нпве истраживашке стазе. Ппред тпга, желеле смп да збпрник кпга смп уредиле буде нека 

врста друщтвене истприје Србије и Југпславије. Збпг тпга смп наще аутпре и аутпрке ппдстицали 

да прпблеме из дпмена истприје щкплства и разлишитих пбразпвних пракси сагледавају крпз 

„писаое истприје“ разлишитих друщтвених група пппут: жена (радпви, нажалпст ппкпјне, Љубинке 

Тргпвшевић, Ане Стплић), пдраслих (рад Јпвана Миљкпвића), припадника наципналних маоина 

(рад Зпрана Јаоетпвића). Сматрале смп да збпрник ппсвећен истприји пбразпваоа не мпже 

изпставити анализу истприје нащих све вище ппсусталих прпсветних али и других институција кап 

и пдређених пракси кпје су непдвпјиве пд оих. У тпм смислу ппсебнп су драгпцени радпви 

кплегиница: Александре Илић Рајкпвић, Натаще Вујисић Живкпвић, Љиљане Станкпв, Ђурђе 

Максимпвић, Љубинке Щкпдрић и Ладе Дуракпвић.  

 

 Ви сте се бавили истраживаоем рефпрме кпја је спрпведена 1953. гпдине. Какп се тих 

гпдина приступалп пбразпваоу и кпји су фактпри на ту рефпрму утицали? 

Ја сам се бавила истраживаоем велике рефпрме щкплства кпја је спрпведена у Југпславији и 

Србији тпкпм педесетих гпдина 20. века с ппсебним псвртпм на рефпрму пснпвнпщкплскпг 

система кап фундаменталнпг сегмента целпкупнпг щкплскпг система. Рефпрма п кпјпј је реш у мпм 

раду спрпвпђена је у перипду пд 1953. гпдине када је при Скупщтини Федеративне Нарпдне 

Републике Југпславије пснпвана Кпмисија за рефпрму щкплства дп 1958. када је дпнет Опщти 

закпн п щкплству кпјим је на теритприји целе југпслпвенске државе, шетири деценије накпн оенпг 

псниваоа, уведена јеинствена псмпразредна пснпвна щкпла каква у Србији ппстпји и данас. 

Ппсебнп је знашајнп нагласити да је рефпрма из педесетих гпдина 20. века била пквир за 

спрпвпђеое нпве, савремене пплитике пбразпваоа и васпитаоа, али и пквир за усппстављаое 

нпве пплитике детеоства кпја је свпј израз нащла у фрази „пплитика срећнпг детиоства“.  

Вище је фактпра утицалп на спрпвпђеое  ппменуте рефпрме. Пре свега, југпслпвенска рефпрма 

щкплства је била самп једна у низу рефпрми щкплства кпје су тих гпдина спрпвпђене щирпм 

Еврппе и света, какп на „кпмунистишкпм истпку“ такп и на „капиталистишкпм западу“. Свака пд тих 

рефпрми била је индиректна ппследица супшаваоа разлишитих друщтава са трагишним 

ппследицама Другпг светскпг рата кпји је иза себе „пставип“ између 50 и 70 милипна људских 

живпта, разпрене градпве и села, рата кпји је супшип шпвешанствп са трагишним сликама страдаоа 

пдраслих људи али и деце. Мпже се рећи да је трагишнп наслеђе Другпг светскпг рата на известан 

нашин дппринелп изнуђенпј еманципацији деце кап друщтвене групе. Ппследице Другпг светскпг 

рата кап и слике страдаоа деце у Другпм светскпм рату кпје су захваљујући развпју медија за 

маспвну кпмуникацију сада ппстале „дпступније“ далекп већем брпју људи щирпм света, скренуле 

су пажоу на децу кап ппсебнп угрпжену и незащтићену друщтвену групу, али и на шитав низ 

институција кпје су у свпм фпкусу имале децу па и на щкплски систем за кпга се сматралп да је у 

гпдинама пред ппшетак Другпг светскпг рата ппсебнп заказап. Исхпд Другпг светскпг рата је 

неминпвнп мпрап дпвести дп преиспитиваоа разлишитих пбразпвних пплитика. Рекла бих да су 

управп пва два фактпра дакле први кпји бих пкарактерисала кап „пткриваое детиоства“ и други 



кпји треба разумети кап супшаваое са „ппсусталим“ пбразпвним пплитикама у великпј мери 

„ппгурали“ спрпвпђеое брпјнив рефпрми щкплскпг система у гпдинама накпн 1945.  

Пп пкпншаоу Другпг светскпг рата дплази и дп фпрмираоа Организације уједиоених нација шија 

ће једна пд најважнијих агенција ппстати УНЕСКО, Агенција ОУН за пбразпваое, науку и културу 

пснпвана 1946. УНЕСКО ће у наредним гпдинама играти кљушну улпгу у прпцесу спрпвпђеоа 

разлишитих щкплских рефпрми щирпм Еврппе и света па и у прпцесу спрпвпђеоа југпслпвенске 

рефпрме щкплства у перипду пд 1953. дп 1958. гпдине. Шланствп Југпславије у ОУН-у кап и оенп 

изузетнп ппзиципнираое при УНИЦЕФ-у (пд 1947), Савету безбеднпсти (пд 1951) и УНЕСКО-у (пд 

1952) „везали“ су југпслпвенску државу за респектабилну и мпћну међунарпдну прганизацију кпја 

је у великпј мери ппмпгла Југпславији и тп не самп крпз материјалну већ и крпз струшну ппмпћ кап 

и крпз прпграме едукације. Накпн разлаза са СССР-пм 1948. гпдине Југпславија је несумљивп 

ппстала привилегпван кприсник разлишитих прпграма већег брпја агенција Организације 

уједиоених нација па и УНЕСКО-а кпји је имап крпвну улпгу у прпцесу спрпвпђеоа велике 

југпслпвенске рефпрме щкплства. За узврат, југпслпвенска щкпла се кап усталпм и щкпле у другим 

делпвима Еврппе и света градила на два пснпвна принципа кпје су прпклампвале управп 

Уједиоене нације а тп су били: антифащизам и кпегзистенција свих дп јуше завађених нарпда.  

У прпцесу рефпрмисаоа целпкупнпг щкплскпг система југпслпвенска државе је ппщла и пд неких 

других претппставки. Пре свега, први ппслератни пппис станпвнищтва из 1948. гпдине је ппказап 

да деца узраста дп 14 гпдина старпсти шине скпрп 34% свих грађана и грађанки Југпславије. Када 

се узела у пбзир шиоеница да већина припадника пве групе није била пбухваћена дпвпљнп 

развијеним системпм прпсветних, спцијалних и здравствених устанпва, држава се супшила са 

пгрпмним прпблемпм. Питаое збриоаваоа деце се разумелп кап крупан пплитишки прпблем. 

„Санираое“  прпблема билп је и услпв развпја спцијалистишкпг друщтва у Југпславији. Тп је један 

пд разлпга защтп је спцијалистишка Југпславија тпкпм шитавпг свпг ппстпјаоа а ппсебнп у 

педесетим и щездесетим гпдинама када се у Југпславији развија једна пд „најузбудљивијих“ и 

сасвим сигурнп најаутентишнијих култура за децу и младе, имала изпщтрен фпкус на деци и 

младима. Тај фпкус се „пщтрип“ крпз имплементацију једне јаснп дефинисане културне пплитике 

шији је кљушни сегмент представљала пплитика пбразпваоа и васпитаоа. 

Да је питаое развпја щкплскпг система крпз кпга је требалп ппнудити нппви пбразпвни пднпснп 

културни мпдел представљалп једнп пд најважнијих друщтвених и пплитишких питаоа гпвпри и 

шиоеница да је један пд главних мптпра пве рефпрме из педесетих гпдина билп сазнаое п 

изузетнп нискпм ступоу пбразпваоа Југпслпвена и Југпслпвенки. Мајка свакпг трећег детета кпје 

је улазилп у рефпрму је била неписмена. Мислим да је управп пвакав приступ рефпрми щкплства 

дакле приступ кпји сагледава интерес друщтва у целини бип један пд разлпга защтп је велика 

рефпрма щкплства из педесетих гпдина била ушинкпвита. Она је у знашајнпј мери пплазила пд 

интереса друщтва у целини тј. какп пд интереса деце кап друщтвене групе такп и пд интереса 

рпдитеља. 

Бавећи се пвпм рефпрмпм схватила сам да је шитав рефпрмски прпцес у највећпј мпгућпј мери 

ппшивап на две групе: рпдитељима кпје је такпђе требалп едукпвати и прпсветним радницима. 

Прпсветни радници и ппбпљщаое оихпвпг пплпжаја у држави и друщтву се сматралп кљушем 

успеха рефпрме. Ушитељ/ушитељица пднпснп наставник/ наставница су кап државни службеници 

представљали „лепп лице“ држава кпја је свпјим грађанима и грађанкама желела да се представи 



крпз разлишите императиве, а један пд најважнијих је бип императив п „дпбрпм ђаку“. Ова парпла 

није била безнашајна. У спцијализму - пна је била сущтинска јер је щкпла у спцијализму за разлику 

пд щкпле данас имала важну спцијалну функцију. Испуоаваоем те функције пна је друщтп 

ппкретала и мпбилисала вище негп икада дп тада јер је успела да брпјне сељашке синпве и кћери, 

децу сирпмащних радника захваљујући щкпли и пбразпваоу „спрпведе“ крпз прпцес дп тада 

невиђене еманципације и друщтвене прпмпције. Једнпставније решенп, щкпла је грађанима и 

грађанкама у спцијализму пмпгућавала да „изађу из атара сппственпг села“ и „виде свет“. Није 

билп непбишнп да дете неписмених и сирпмащних рпдитеља захваљујући щкпли, свпм раду и 

успеху „прескпши класу“ и ппстане нпр. универзитетски прпфеспр, виспки државни функципнер, 

угледан шлан друщтва.  

Тпкпм педесетих гпдина 20. века Југпслпвени и Југпслпвенке су дпбили мпдеран и функципналан 

пбразпвни систем јер је држава на највищим прганима власти дпнела пплитишку пдлуку п 

изградои једнпг бащ таквпг система. Тпм се пдлукпм није калкулисалп и држава је све свпје 

капацитете ставила у тај ппгпн. У прпцесу псмищљаваоа рефпрме ангажпвани су струшни и 

кпмпетентни људи. Кпмисију за рефпрму щкплства кап и разлишите респре из сфере пбразпваоа 

су впдили људи кпји су имали пгрпман пплитишки, мпрални али и сваки други кредибилитет. Први 

министар прпсвете у пслпбпђенпј Србији 1944. гпдине је ппстала Митра Митрпвић. Такп је Србија 

дпбила и свпју прву жену министра прпсвете. Кпмисију за рефпрму щкплства је впдип прекаљени 

хрватски и југпслпвенски ревплуципнар и пплитишар Милпщ Жанкп. Савезни министар прпсвете у 

тренутку дпнпщеоа Опщтег закпна п щкплству је бип Рпдпљуб Шплакпвић. Другим решима 

рефпрма се „сликала“ крпз делп и лик пних кпји су били најбпљи.  

 Улпгу епилпга има истраживаое Иване Ђерић и Владимира Џинпвића. О чему пнп 

гпвпри? 

У увпднпм тексту Збпрника кплегиница Александра Илић Рајкпвић и ја већ у првпј решеници 

кпнстатујемп какп су прпщле две деценије пд када је у Републици Србији ппшела ппследоа 

рефпрма пбразпвнпг система. Већ на пвпм месту ми се ппзивамп на резултате важнпг 

истраживаоа кпје су кплеге из Института за педагпщка истраживаоа, кплега Владимир Чинпвић и 

кплегиница Ивана Ђерић, пбјавили, између псталпг и у раду Рефпрме пбразпваоа пд 2000. дп 

2010. гпдине из перспективе експерименталне генерације кпји је публикпван у нащем збпрнику. 

Истраживаое кпје су кплеге спрпвеле ппказалп је из угла скпрп свих кљушних актера ппследоег 

рефпрмскпг прпцеса, какп припадника експерименталне или експерименталних генерација 

пднпснп ушеника такп и наставника, директпра щкпла и рпдитеља да ппследоа рефпрма щкплства 

пставља крајое прптивурешне утиске пд кпјих се већина пбјащоава на следећи нашин:  „хаптишне 

прпмене шестих и наглих смена праваца кретаоа“, без „јасних циљева и исхпда“, „превище 

амбиципзнп ппстављене“, „псмищљене без дпвпљнпг ангажмана и укљушенпсти актера рефпрме у 

реализацију и планираое прпмена“ итд. Прпшитавщи пвај рад кпји смп и у сампм збпрнику 

ппзиципнирале кап неку врсту, кап щтп примећујете, епилпга кпга смп наслпвиле Шта је билп 

ппсле, ушинилп нам се, да би се гледанп из истпријске перспективе мпглп рећи да „жива архива“ 

кпја је је пстала иза једнпг пд најзнашајнијих ппкущаја рефпрме пбразпвнпг система у Србији јпщ 

пд времена када је на пвим прпстприма уведена щкплска пбавеза, а щтп се десилп 1882. гпдине, 

представља једнпг пд „најгпвпрљивијих“ сведпка дпба ревплуција, али и екстрема, у кпји се 

пбразпвни систем вище пута сунпвратип да би се на идејама и „инфраструктурама“ разлишитих 

прпмена кпје су се дещавале настанкпм: Краљевине Србије (1882), Краљевине Срба, Хрвата и 



Слпвенаца/Југпславије (1918), Федеративне Нарпдне Републике Југпславије (1945) пбнављап. У 

тпм смислу, „жива архива“ ппследое велике рефпрме пбразпвнпг система, кпја се, сплетпм 

истпријских пкплнпсти, десила у првпј деценији 21. века, иакп пп свим свпјим карактеристикама 

па и разлпзима (не)успеха припада 20. веку, представља „ппследои дпказ“ „дпба рефпрми“, кпје  

се у збпрнику кпји је пред шитапцима и шитатељкама ппсматрати пд краја 19. века дп данас. 

 

 Сматрате да је пвај збпрник драгпцен за све кпји се баве пбразпвнпм пплитикпм јер 

скреће пажоу на прпблеме кпји су у пбразпваоу присутни и данас. На кпје прпблеме 

данашоег пбразпваоа желите ппсебнп да укажете? 

Ја бих указала на два. Мислим да је један дп те мере слпжен и спфистициран систем немпгуће 

рефпрмисати и ушинити функципналним без јаснп дефинисанпг и у јавнпм прпстпру за све 

припаднике друщтав преппзнатљивпг система вреднпсти. Не мпжете „градити“ щкплу у друщтву у 

кпм су неке пд фундаменталних идеја на кпјима се градип ппслератни свет ппсустале. Овде не 

мислим самп на идеје антифащизма и кпегзистенције већ и идеје п једнакпсти, братству, 

сплидарнпсти. Бпјим се да младе генерације данас стасавају у свету кпји и превище пплемище са 

свакпм пд пвих идеја, у свету у кпме је дпщлп дп реафирмације идеја кпје ја лишнп разумем кап 

кпнзервативне.  

Щтп се тише другпг прпблема рекла бих да щкплски систем кап на крају крајева и други делпви 

система није псетљив на пгрпмне спцијалне разлике у друщтву кпје са децпм и рпдитељима а 

сасвим сигурнп и прпсветним радницима улазе у щкплу. На тај нашин щкпла се и сама укљушује у 

прпцес репрпдукпваоа све већих разлика у друщтву, а требалп би да буде супрптнп. Управп је пвп 

другп у директнпј вези са првим. 

 

 Јпш је Стпјан Нпвакпвић 1883. гпдине увидеп препреке кпје пметају рефпрме – 

материјалне, кадрпвске и психплпшке. За Нпвакпвића је пва ппследоа кључна. Да ли тај 

аспект и данас има таквп значеое? 

Нажалпст има. Нпвакпвић је психплпщке препреке разумеп кап неппстпјаое свести међу 

грађанима и грађанкама п знашају щкпле кап институције. Наравнп за крај 19. века када је српскп 

друщтвп билп дпминантнп сељашкп и неписменп пва врста бпјазни је имала свпје пправдаое кап 

щтп је и Нпвакпвић имап јасну визију п тпме какп ће се ппстпјећи прпблем рещити. Мислип је 

ппдизаоем пбразпвнпг нивпа целпкупнпг станпвнищтва. Мпжемп рећи да није ппгрещип иакп је 

за свпг мандата бип супшен са пгрпмним птпприма кпји су заправп били птппри мпдернизацији и 

еманципацији друщтва. Са станпвищта ппшетка 21. века пва врста бпјазни треба ппсебнп да нас 

плащи. Пп мпм мищљеоу пна је у директнпј вези са нащим друщтвеним памћеоем у задое три 

деценије. Већ вище пд три деценије присуствујемп урущаваоу разлишитих институција система па 

и институције щкпле. Када институције ппшну да пкрећу леђа грађанима и грађанкама и грађани и 

грађанке ппшиоу да прпналазе рещеоа у сфери ванинституципналнпг. Наравнп тп је ппшетак 

пзбиљнпг урущаваоа институципналнпг система, али и друщтва за кпје у кризним ситуацијама 

никада не знате на кпју страну ће ппћи. Сетимп се щта се десилп у немашкпм друщтву ппшеткпм 

тридесетих гпдина 20. века. Немпгућнпст друщтва да се супши са наслеђем Првпг светскпг рата кап 



и слабпст институција Вајмарске Републике ствприли су прпстпр за делпваое немашких нациста 

кпји су 1933. гпдине дпщли на власт. За тп им шак није бип пптребан ни преврат. Власт су псвпјили 

легалним и демпкратским путем тј. на парламентарним избприма. Шини ми се да је пвп врлп 

дпбар пример какп се и „демпкратска прпцедура“ мпже пкренути прптив демпкратских принцима 

и нашела укпликп се исти пдвпје пд прпсветитељских прегнућа а пни су пд Француске ревплуције 

исти egalite, fraternite, liberte!  

 Успех рефпрме из 1953. гпдине прпстекап је из приступа. Пплитика пбразпваоа и 

васпитаоа је мпрала да изађе из шкпле и  да укључи пипнирске градпве, дпмпве 

културе, бипскппе, ппзпришта. Данашое улице су пусте, ппсебнп у малим градпвима, 

јер нема ни бипскппа, ппзпришта... Деца прпвпде мнпгп времена у шкпли, а тадашоа 

рефпрма је захтевала да прпвпде малп времена у шкпли. Сматрате ли да су за неуспех 

данашоих рефпрми пдгпвпрни и пви фактпри? 

Апсплутнп. Пп пщтем Закпну п щкплству из 1958. гпдине задатак щкпле је бип да се птвпри ка 

друщтву. Ова важна тенденција щкпле у спцијализму је представљала ппследицу сазнаоа п 

дужини времена кпје прпсешан ушеник пднпснп ушеница прпведу у щкпли. Сва истраживаоа 

спрпведена педесетих гпдина за пптребе рада Кпмисије за рефпрму щкплства су ппказивала да 

прпсешан ушеник пднпснп ушеница далекп вище времена прпвпди на улици и кпд куће негп у 

щкпли. Тп је бип један пд разлпга защтп је пплитику пбразпваоа и васпитаоа требалп извести на 

улицу и у нпва стамбена насеља. Наравнп, сви су се питали какп. Врлп брзп је ппсталп јаснп да 

щкпла тещкп да ће мпћи да „ращири свпје гране“ укпликп у сам васпитнп-пбразпвни прпцес не 

укљуши маспвне прганизације и рпдитеље. Нпва ппдела пдгпвпрнпсти кпја је ппдразуевала и 

делегираое „власти“ пднпснп ппделу мпћи између државе, друщтевних прганизација и грађана у 

свпјпј сущтини је била изузетнп плурална и демпкратска. У свпјпј крајопј кпнсеквенци пваква 

пплитика је имала фпрмираое брпјних, ја их зпвем, off пунктпва пбразпваоа и васпитаоа какви су 

били: пипнирски градпви, дпмпви културе, дпмпви впјске, летпвалищта, зимпвалищта кпјима је 

била прекривена шитава Југпславија. Ова вепма развијена мрежа разлишитих институција 

представљала је један пд кљушних пптппрних стубпва щкплскпг система у спцијалистишкпј 

Југпславији. Она је у пптпунпсти дисала заједнп са щкплпм и представљала оен нераскидиви деп. 

Данас се сваки „излазак“ из щкпле сматра алтернативним ппдрушјем пбразпваоа и васпитаоа. У 

спцијализму није ппстпјала алтернатива јер је алтернативнп, прпвпкативнп и другашије 

представљалп деп званишнпг система. Са једне стране тп је бип „дпбар“ нашин да држава све 

тпкпве држи ппд свпјпм кпнтрплпм и да међу грађанима и грађанкама гради имич „пне“ кпја вам 

„дарује и саму слпбпду“. Са друге стране кпликп гпд би смп данас мпгли критишки да се пднпсимп 

према живпту у спцијалистишкпј Југпславији па и оенпм пднпсу према разлишитим слпбпдама, 

брпјна истраживаоа па и пвп мпје ппказују да је један бащ пвакп замищљен систем у далекп већпј 

пгрпмннпј мери дппринпсип ствараоу слпбпдпумних и креативних ппјединаца. 

Сведпци смп, кап щтп и сами кажете, да је пва важна инфраструктура данас или унищтена или 

применпвана и наравнп препущтена сфери приватнпг капитала шиме је пдвпјена не самп пд щкпле 

већ и пд друщтва кпје нажалпст данас све маое тпга себи мпже да приущти. Такп се пд деце 

пшекује да иду у щкплу а пд рпдитеља да дп бесвести раде. У ретким слпбпдним интервалима 

друщтвени живпт је испуоен минималним брпјем садржаја кпји нас интегрищу у щиру заједницу. 

Са једне стране збпг неппстпјаоа инфраструктуре са друге збпг недпстатка нпвца. У таквпј 

ситуацији не ппстпје претппставке за развпј слпбпдпумних и креативних људи. Затп млади данас 



све шещће напущтају маое средине али нажалпст и пву земљу. Бпјим се да им шестп ни живпт на 

некпм „бпљем“ месту не пставља превище мпгућнпсти за лишни раст. 

 

 У тадашопј Југпславији деца узраста пд 7 дп 14 гпдина заједнп са рпдитељима су 

чинила 38% станпвништва. Тадашоа рефпрма се тицала и рпдитеља и била је 

заснпвана на пднпсу државе према прпсветним радницима. Какп пцеоујете данашоу 

улпгу рпдитеља, оихпв пднпс према пбразпваоу и прпсветним радницима, кап и пднпс 

државеме према заппсленима у пбразпваоу? 

Данащои пднпс државе, щкпле и рпдитеља разумем кап  неравнпправан пднпс у кпме се щкпла 

кап и прпсветни радници кпнстантнп ппдсећају да свпј ппсап не раде дпвпљнп дпбрп. Овакав 

пднпс щире друщтвене заједнице али и државе прма щкпли схватам кап ппследицу неразумеваоа 

пплпжаја кпји щкпла има у друщтву. Щкпла је нераскидивп везана за друщтвени и пплитишки 

амбијент унутар кпг функципнище. У тпм смислу пна је нека врста пгледала на шијпј се ппврщини 

пресликава наща стварнпст. Тп щтп нам се не свиђа слика у пгледалу прпизвпди пдређену врсту 

кплективне фрустрације кпја се неће превазићи такп щтп ће се пгледалп „макнути из прпстприје“ 

или такп щтп ћете га гађати првим предметпм кпји вам се нађе при руци. Велика рефпрма 

щкплства из педесетих гпдина 20. века нас мпже пунп тпга наушити. Пре свега, пдлука да се гради 

мпдеран и функципналан пбразпвни систем је увек пплитишка пдлука кпју дпнпсе дпминантне 

пплитишке елите. Спрпвпђеое рефпрме щкплскпг система нераскидивп је везанп са другим 

рефпрмским прпцесима. Збпг тпга дпнпщеое пдређених закпна кпји представљају израз рефпрме 

щкплскпг система увек прати дпнпщеое шитавпг сета других закпна а шестп и уставне прпмене. Кад 

малп бпље размислим, захтев за „нпвпм щкплпм“ је увек захтев за за шитавим низпм радикалних 

прпмена у друщтву.  

 

- Збпг чега се у наслпву коиге нашла реченица из песме групе „Зана“? 

Култна песма групе Зана, пна кпја их је ушинила пппуларним и лансирала међу највеће 

југпслпвенске ппп звезде, песма Наставнице, у нащем збпрнику се разуме, са једне стране, кап 

„права мера“ new wave-а, нпвпг музишкпг правца кпји је пбележип пппуларну културу с краја 

седамдесетих и ппшетка псамдесетих гпдина 20. века, дпк се са друге стране разуме кап глас 

генерације кпја у свпм неппсреднпм искуству није имала сећаое на рат и ревплуцију, али је 

стасавала у сенци пплитике пбразпваоа и васпитаоа кпја је дефинисана децембра месеца 1949. 

гпдине на Трећем пленуму ЦК КПЈ, када је Милпван Ђилас, један пд првих људи Кпмунистишке 

партије Југпславије испред те исте партије изнеп „захтев“ за ствараое „пдважнпг спцијалистишкпг 

шпвека“. „шија су схватаоа щирпка и разнпврсна“, „кпме су туђи бирпкратизам и укалупљенпст 

мисли“. Тај исти шпвек, тридесет гпдина касније, пвпга пута из перспективе „матурске вешери“, 

„спреман за будућнпст“ ппдстакнут сампзадпвпљним пришама п екпнпмскпм расту с краја 

седамдесетих и ппшетка псамдесетих, артикулище свпје (не)задпвпљсвп стихпм „Без щкпле щта би 

ми“, али и пдређенпм дпзпм цинизма кпји је заправп представљап ппследои трзај пне пплитике 

кпја је на пбразпваое гледала кап на „јавнп дпбрп“ а не „лишнп правп свакпг ппјединца“. 

Скретаоем пажое на пву важну песму желеле смп и да нагласимп кпликп је ппље пппуларне 

културе некада представљалп важан прпстпр за птвараое брпјних и тещких питаоа кпја су се 



наметала генерацији кпја је тек ступала на живптну и истпријску сцену. Не треба ппсебнп да 

наглащавам да је управп та генерације изнела на свпјим плећима терет кризе кпја је у пвп време 

већ пзбиљнп пптресала југпслпвенску федерацију – кризе кпја ће дпвести не самп дп прппасти и 

распада земље већ и дп избијаоа рата. Ппстављјући на пвакав нашин прпблем, кплегиница Илић 

Рајкпвић и ја смп заправп желеле да птвпримп прпстпр за  будућу дебату кпја би представљала 

важан дппринпс исписиваоу нпвих редпва истприје щкплства на пвим прпстприма али и да 

скренемп пажоу на пптребу за прпушаваоем савремених пбразпвних пплитика пднпснп пних кпје 

су „пале“ на тлп дезинтегрисанпг југпслпвенскпг прпстпра. 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                      Виплета Симић 


