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Однос комунистичке власти у Србији према 
„старом“ учитељском кадру после Другог светског рата1

Апстракт: Рад представља покушај да се, полазећи од ши-
рег контекста обликовања школе као етатизоване инсти-
туције у време стварања националних држава, односно 
модерне српске државе у 19. веку, прикаже механизам 
прихватања у првим годинама после Другог светског рата 
„старог“ учитељског кадра тј. учитеља који су професио-
нално искуство стекли у периоду Краљевине Југославије. 
Значајан део рада биће посвећен односу нове комунистич-
ке власти према учитељима који су дипломе стекли у оку-
пираној Србији и учитељима који су по окончању рата до-
били „негативне карактеристике“, што је било у директној 
вези са њиховим „држањем“ током рата и блискошћу са 
одређеним колаборационистичким војним формацијама 
или покретима.

Кључне речи: учитељ/учитељица, основна школа, нацио-
нална држава, Краљевина Југославија, влада Милана Не-
дића, Други светски рат, комунистичка власт, Министар-
ство просвете НР Србије, четници, љотићевци

Континуирана пракса

Школски инструктор Милан Анђелковић писао је у свом из-
вештају из децембра 1948. како се нигде у школама власотиначког 

 Чланак је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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среза учитељ и учитељица не ословаљавају са друже и другарице већ 
искључиво са господине и госпођо.12Његова опаска на то како ђаци 
ословљавају своје учитеље, којима по свему судећи ни четири годи-
не од краја рата и успостављања револуционарног режима није сме-
тао овакав избор именице којом су ословљавани, требало је да скре-
не пажњу на присуство „несоцијалистичких“ појава у институцији 
која се од краја Другог светског рата па све до распада југословенске 
државе, бар декларативно, означавала као социјалистичка, као она 
која почива на социјалистичкој педагогији.

Однос југословенске државе после 1945. према свим учи-
тељима, па и према онима који су непосредно по окончању Другог 
светског рата означени као „стари“ кадар, међу којима су се посебно 
издвојили они који су оцењени негативном карактеристиком, што 
је пре свега имало везе за проценом њиховог држања током рата, не 
може се разумети без увида у далеко ширу проблематику улоге учи-
теља у друштву још од времена када се држава заинтересовала за 
школу као институцију која масовно окупља и васпитава најмлађе 
припаднике заједнице, односно још од времена просвећеног апсолу-
тизма. Три су кључне идеје мотивисале најзначајније представнике 
просвећеног апсолутизма да се у великој мери посвете и реформи 
школства. Пре свега, мотивисале су их филантропске идеје. Значајну 
улогу играли су и економски и војни разлози. Сматрало се да економ-
ски напредак, одбрана и територијална експанзија државе не могу 
бити загарантовани без писмених радника и војника. Држава је, у 
том смислу, била дужна да их описмени. Будући да је срећа народа 
зависила од самог народа, држава је сматрала да школа мора има-
ти још једну – васпитну функцију. Грађани су морали бити васпита-
вани тако да представљају одане и лојалне чланове заједнице којој 
припадају, оне који ће се ставити у службу остваривања економских, 
али и војних циљева, евентуалне територијалне експанзије.23„Про-
извођење“ поданика - оних који су се морали ставити у службу на-
ционалне државе није се могло замислити без школе ни без учи-
теља, који су се морали обавезати више него други. Процес стварања 
националне државе учинио је учитеље, као службенике најближе 

1 Aрхив Србије (АС), Министарство просвете НРС, Г-183, Ф-85, Допис Извршног од-
бора Среза власотиначког Наставном савету Министарства просвете НР Србије у 
вези са извештајем школског инструктора Милана Анђелковића, децембар 1948.

2 Александра Илић, Уџбеници и национално васпитање у Србији 1878–1918, (Бео-
град: Универзитет у Београду Филозофски факултет, 2010), 11–12.
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најмлађим поданицима, посебно „упадљивом“ групом која је у циљу 
одбране поретка морала бити стављена под посебну контролу. Ство-
рена у 19. веку, модерна српска држава није представљала изузетак. 
Иако су положај и место једне струке у оквиру бирократског апара-
та младе државе, која је убрзано градила институције, зависили од 
многих чинилаца, „учитељски позив био је, у поређењу с другим чи-
новничким занимањима, можда највише укључен у сложен однос 
између власти и народа“.34 

Надзор над учитељским позивом није изостао ни када се 
Краљевина Србија после 1918. нашла у саставу заједничке државе 
Јужних Словена. Бавећи се положајем Јужне Србије у саставу југосло-
венске државе, описујући просветне прилике „југа“, историчар Владан 
Јовановић је посебан акценат ставио на обичај Министарства просве-
те да често „казненим премештајима“ у Јужну Србију доводи учитеље 
из Србије, Црне Горе, Босне, Херцеговине и Војводине. Јовановић при-
мећује како је ова врста праксе над политички нелојалним и пробле-
матичним кадром узела толико маха да је учитељима који су на овакав 
начин добијали службу у Јужној Србији приписиван и посебан назив – 
„вардарци“. Обичај да се кажњени и на неки начин прогнани учитељи 
називају „вардарцима“ а Јужна Србија „југословенским Сибиром“ није 
изостао ни у парламенту Краљевине.45Пишући о југословенским учи-
тељима и њиховом положају између „идеолошке и друштвене“ одго-
ворности, историчар Љубомир Петровић наводи како су чак и веома 
непопуларни жандарми у македонским селима били у повлашћенијем 
друштвеном положају од учитеља. Упућивање политички прокаже-
них учитеља у крајеве који су процењивани као „национално сигурни“ 
или тамо где није било услова за политичко деловање представљало 
је уобичајену праксу све до краја постојања Краљевине Југославије.56 

Доношењем Уредбе о учитељским дисциплинским судовима 
1927. створили су се оптимални услови за надзор, као и за кажња-
вање учитеља. Значајна овлашћења у поступку процене политичке 
подобности и просветне способности учитеља дата су среским школ-

3 Ана Столић, „Место учитељског позива у систему образовања у Србији 19. 
века“, Образовање код Срба кроз векове, приредили Радослав Петковић, Петар 
В. Крестић, Тибор Живковић, (Београд: Завод за издавање уџбеника и наставних 
средстава, Друштво историчара Србије, Историјски институт, 2003), 89–100.

4 Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929, (Beograd: Institut 
za noviju istoriju Srbije, 2002), 317.

5 Ljubomir Petrović, „Jugoslovenski učitelji između ideološke i društvene odgovornosti“, 
Tokovi istorije 1–2/2005, 45.
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ским надзорницима, који су додељену им моћ користили и за надзор 
над приватним животом учитеља и решавање тзв. „личних спорова“. 
Давање већих овлашћења школским надзорницима, са једне стра-
не, довело је до повећања стопе кажњавања секуалних преступни-
ка тј. просветних радника склоних сексуалној злоупотреби деце, док 
је, са друге стране, уобичајило етикетирање учитеља као оних који 
су склони: алкохолу, коцкању и „скитњи“. Под посебним притиском 
били су учитељи хомосексуалног опредељења, као и учитељице које 
су називане и повезиване са: „конкубинатом“, „ванбрачним везама“ 
и „ванбрачном децом“.67

И даље „интелектуалац најближи народу“

Изградња социјалистичког друштвеног поретка пред-
стављала је крајњи резултат културног преображаја тј. културне 
револуције која је требало да отпочне у југословенској држави да-
ном успостављања нове, револуционарне власти и апсолутне доми-
нације Комунистичке партије Југославије. На путу до успостављања 
жељеног друштвеног уређења и културног преображаја, свим грађа-
нима и грађанкама Југославије била је додељена одређена улога. Па 
ипак, у претежно аграрној земљи тек изашлој из ратног сукоба чије 
су се последице тешко сагледавале и санирале, одређене друштве-
не групе биле су препознате као оне које ће у будућности морати да 
поднесу највећи терет. Ако су мајке и очеви били они који су изнели 
сав терет рата и првих дана револуције, на шта су младе генерације у 
Југославији свакодневно подсећане, њихова деца добила су задатак 
да поднесу највећи терет преображаја који је тек требало да се деси. 
Управо због тога, изградња сложеног система установа којима ће 
бити обухваћена деца и млади представљала је кључ успеха полити-
ке тј. културне револуције која је требало да препороди југословен-
ско друштво и уведе га у социјализам. Једној институцији односно 
једном систему било је намењено посебно место. Пре свега, културна 
револуција која је била у вези са културним преображајем друштва и 
стварањем социјалистичког друштвеног поретка тешко да се могла 
замислити без основне школе. И поред лошег искуства „са школом“ 
које је у великој мери било скопчано са неким од најупадљивијих од-
лика југословенског друштва и политичког система, држава се теш-
ко одрицала учионице, у којој се лакше него на било ком другом ме-

6      Исто, 48–50.
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сту успостављала комуникација између државе и њеног најмлађег 
грађанина. Успех „дијалога“ зависио је од спремности и могућности 
државе да јасно омеђен простор испуни не само клупама, кредама 
и таблама већ и ђацима, а можда и више од ђака, учитељима који су 
као, како се говорило, „интелектуалци најближи народу“ морали да 
одиграју кључну улогу у процесу културног преображаја друштва и 
изградње социјализма.

Поред тога, однос власти успостављене после окончања 
рата према „старом“ учитељском кадру мора се анализирати у свет-
лу кризе и значајног мањка кадрова, а без њих се социјалистички 
друштвени поредак у будућности није могао градити. Колико је не-
достатак учитеља представљао алармантан проблем, не само у пр-
вим годинама већ и читаву деценију после рата, говоре статистички 
извештаји објављивани у Статистичком билтену Савезног заво-
да за статистику Федеративне Народне Републике Југославије то-
ком 50-их година 20. века. Према расположивим подацима78пораст 
броја школа, одељења и ученика, уз повремене стагнације, у првим 
годинама после рата, није пратио пораст броја наставног особља. 
Број наставника ангажованих у основним школама у Југославији по-
сле Другог светског рата надмашио је број наставника ангажованих 
у основним школама у Краљевини Југославији школске 1938/39. 
тек 1953/54. године. До школске 1956/57. број наставника основ-
них школа увећао се у односу на школску 1938/39. за 25,2%, што је 

7 Сви подаци су преузети из: „Osnovne i srednje škole 1951/1952“, Statistički bil-
ten Saveznog zavoda za statistiku i evidenciju Federativne Narodne Republike Jugo-
slavije 26/1954, (Beograd: Savezni zavod za statistiku i evidenciju Federativne Na-
rodne Republike Jugoslavije); „Osnovne i srednje škole 1952/1953“, Statistički bil-
ten Saveznog zavoda za statistiku i evidenciju Federativne Narodne Republike Jugosla-
vije 43/1955, (Beograd: Savezni zavod za statistiku i evidenciju Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije); „Osnovne i srednje škole 1953/1954 i 1954/1955“, Statistič-
ki bilten Saveznog zavoda za statistiku i evidenciju Federativne Narodne Republike Ju-
goslavije 49/1955, (Beograd: Savezni zavod za statistiku i evidenciju Federativne Na-
rodne Republike Jugoslavije); „Osnovne i srednje škole 1954/1955 i 1955/1956“, 
Statistički bilten Saveznog zavoda za statistiku i evidenciju Federativne Narodne Re-
publike Jugoslavije 72/1957, (Beograd: Savezni zavod za statistiku i evidenciju Fede-
rativne Narodne Republike Jugoslavije); „Osnovne i srednje škole 1955/1956“, Sta-
tistički bilten Saveznog zavoda za statistiku i evidenciju Federativne Narodne Republi-
ke Jugoslavije 118/1958, (Beograd: Savezni zavod za statistiku i evidenciju Federativ-
ne Narodne Republike Jugoslavije); „Osnovne i srednje škole 1956/1957“, Statistički 
bilten Saveznog zavoda za statistiku i evidenciju Federativne Narodne Republike Jugo-
slavije 122/1958, (Beograd: Savezni zavod za statistiku i evidenciju Federativne Na-
rodne Republike Jugoslavije).
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било у значајној несразмери за повећаним бројем школа (36,38%) и 
одељења (45%) у истом периоду. Стручњаци ангажовани у изради 
прве велике послератне реформе школског система (1953–1958) из-
нели су, десет година по окончању рата, у реферату под називом „Ос-
новни проблеми обавезног школства као највећи проблем у процесу 
изградње модерне обавезне школе“, став да је у погледу недостат-
ка учитељског кадра Југославија годинама по окончању рата стајала 
„далеко горе него пре рата“.

Двоструки терет

Може се рећи да је учитељски кадар изашао из рата опте-
рећен двоструким теретом. Са једне стране, не само учитељи „као 
интелектуалци најближи народу“ већ уопште сви просветни радни-
ци препознати су као они који су у рату поднели огроман терет и 
жртву која мора бити награђена у миру. Први чланак о пожртвовано-
сти учитеља у рату и њиховој повезаности са народом па самим тим 
и „народном револуцијом“, под називом „Учитељи ће вратити дуг на-
роду“ објављен је у београдској Политици само неколико дана после 
завршетка војних операција за ослобођење Београда, 5. новембра 
1944. године.89Месец и по дана касније, 19. децембра 1944. Политика 
је обавестила јавност о херојском чину и додели Ордена за храброст 
учитељу Миладину Зарићу који је приликом Битке за Београд спре-
чио минирање тзв. Земунског моста.910Патриотски лик учитељског 
позива који је доминирао јавним простором после рата није био у 
нескладу са антифашистичким опредељењем многих представни-
ка позива од кога се у првим годинама мира, па и касније, толико 
очекивало. Бројни су примери учитеља и учитељица који су током 
рата били заточеници и жртве Концентрационог логора на Бањи-
ци,1011логора који је основан још јула 1941. пре свега за комунисте, 
али и за друге политичке неистомишљенике. Представници окупа-
ционе управе и колаборационистичког режима владе Милана Не-
дића често су препознавали интелектуалце, просветне раднике па 
и учитеље као најнелојалније групе грађана које су криве за дизање 

8 „Учитељи ће вратити дуг народу“, Политика, 5. новембар 1944.
9 „Предаја ордена за храброст учитељу Милану Зарићу одликованом што је спре-

чио минирање земунског моста“, Политика, 19. децембар 1944. 
10 Р. Вуковић, „Учитељи и учитељице жртве логора смрти на Бањици“, Годишњак 

града Београда 37/1990, 208.
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устанка на територији немачке окупационе зоне у Србији, због чега 
су их држали под контролом и „прописно“ кажњавали. Колабораци-
онистичка пропаганда је највећу одговорност за избијање устанка у 
Србији лето и јесен 1941. приписивала комунистички настројеном 
просветном кадру, који је експлицитно означен као главни вођа и 
протагониста отпора. До које мере су просветни радници у окупи-
раној Србији препознати као непријатељи „новог светског поретка“, 
говори податак да је након гушења устанка у Србији, током 1942. го-
дине, из службе удаљено 3.858 запослених у Министарству просве-
те. Највећи број отпуштених, њих 2.435, радио је при Одељењу за на-
родне школе.1112 

Са друге стране, поред веома позитивног имиџа са којим су из-
ашли из Другог светског рата, просветни радници, самим тим и учи-
тељи, код нових власти су изазивали одређену дозу подозрења и не-
поверења. Прве притужбе локалних просветних власти на рачун 
„старог“ кадра пристигле су у Министарство просвете НР13Србије12 
само неколико месеци пошто су основне школе почеле са радом на-
кон ослобођења Србије у јесен 1944. године. Повереник Просветног 
одељења у Ужицу обавестио је јула месеца 1945. Одељење за основну 
наставу Министарства просвете Србије да многи учитељи у ужичком 
крају „нису на нашој линији“. Означио их је као „заостале“ односно као 
оне који „не улазе довољно у суштину покрета и не осећају његов зна-
чај и величину“. Исти повереник је писао: „У самом Ужицу нпр. има их 
који по дужности посете неку седницу ЈНОФ-а, АФЖ-а, седницу своје 

11 Ljubinka Škodrić, „Prosvetni radnici u ideologiji Vlade Milana Nedića 1941–1944“, 
Istorija 20. veka 1/2011, 159.

12 Повереништво за просвету Народне Републике Србије Председништва Анти-
фашистичке скупштине народног ослобођења Србије основано је 14. новем-
бра 1944. Повереништво је постојало све до 8. априла 1945. када је Србија доби-
ла своје прво послератно Министарство просвете. Први српски министар про-
свете у влади Благоја Нешковића била је Митра Митровић Ђилас, која је на ис-
тој функцији остала све до септембра 1948. Увођење радничког самоуправљања 
и друштвеног управљања довело је до реорганизовања државне управе. Репу-
бличка министарства просвете престала су да постоје 1951. године. Министар-
ство просвете НР Србије престало је са радом 9. априла 1951. када га је, све до 
1956. заменио Савет за просвету, науку и културу Владе НР Србије, који је преу-
зео послове расформираних: Министарства за просвету и Министарства за нау-
ку и културу Владе НР Србије. Савет за просвету, науку и културу преимеован је 
фебруара 1953. у Савет за просвету и културу. Преименовање је било у директ-
ној вези са доношењем Уставног закона  и појединачних одредби Закона из 1953. 
које су јасније дефинисале улогу различитих савета, који су пре свега постојали у 
области: просвете, културе, народног здравља и социјалне политике.
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синдикалне подружнице или нешто на брзину напишу за зидне нови-
не, мислећи да је то довољно“.1314

Да ће рад са предратним просветним радницима бити дуг и 
сложен посао, било је јасно првом послератном министру просвете 
НР Србије Митри Митровић, која је на Конференцији начелника и 
просветних референата из Србије, Војводине и са Косова одржаној 1. 
и 2. марта 1946. рекла: „Ја ћу почети са оном народном: Ни ђаво није 
тако црн као што се прича. Из дискусије избија преузак став према 
учитељима и професорима, а то може само да их деморалише, а не да 
им да снаге за рад... Наши људи би хтели да они проговоре одмах на-
шим језиком. Међутим, треба знати да ћемо ми још дуго морати че-
кати на нове кадрове и радити са постојећим кадровима. Треба по-
дићи и искористити све што је позитивно код досадашњих кадрова, 
а код њих има доста добре воље“.1415

Неповерење према тзв. „старом кадру“, пре свега према онима 
који су током Другог светског рата били активни као службеници Не-
дићевог министарства просвете, није било без оправдања. Током че-
тири ратне године сви просветни радници запослени на територији 
немачке окупационе зоне у Србији били су дужни да у школама, међу 
ђацима промовишу идеје на којима је требало да почива „нови свет-
ски поредак“, па и поредак у Србији као његов саставни део. Према ре-
зултатима истраживања историчарке Љубинке Шкодрић, „профил 
идеалног просветног радника по замислима колаборационистич-
ких власти имао је идеолошку улогу стожера духовног преображаја 
на путу ка новој Европи“.1516Обраћајући се београдским наставници-
ма у данима непосредно након масовних стрељања неколико хиља-
да углавном цивила (Срба, Јевреја и Рома) у Засавици, Шапцу, Јабуци, 
Јајинцима, Краљеву, Крагујевцу, помоћник министра просвете Вла-
димир Велмар-Јанковић нагласио је: „Очување народа, обнова отаџ-
бине, изграђивање нације на новим социјалним и културним осно-
вама не може се спровести без моралног и духовног препорода, који 
у првом реду треба да преобрази елиту да би она затим могла повес-

13 АС, Министарство просвете НРС, Г-183, Ф-114, Допис Просветног одељења 
Окружног округа ужичког Одељењу за основну наставу Министарства просве-
те Србије у вези са извештајем о завршном прегледу рада основних школа у 
округу ужичком, 24. јул 1945.

14 АС, Министарство просвете НРС, Г-183, Ф-11, Стенографске белешке са Кон-
фернције начелника и просветних референата из Србије, Војводине и Космета, 
1–2. март 1946.

15 Lj. Škodrić, n. d., 153.
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ти народ правим путем“.1617Иступе високих представника Недићевог 
министарства просвете није увек пратио афирмативан тон. Чести 
јавни наступи били су прилика да се говори и о санкцијама које следе 
свима онима који нису спремни да прихвате политику окупационог 
режима и квислиншке владе. Током јесени 1941, министар просвете 
Велибор Јонић изрекао је два пута у обраћањима београдским про-
светним радницима упозорење и препоруку да напусте службу уко-
лико нису у могућности да прате задате смернице.1718Лојалност „но-
вом поретку“ потврђивала се најпре формалним чином давања неке 
врсте заклетве.1819Колаборационистичке власти су се посебно пла-
шиле деловања комуниста међу просветним радницима. Због тога је 
највећи број организованих акција (антикомунистички зборови, ан-
тикомунистички курсеви, учествовање у ширењу антикомунистич-
ке пропаганде, држање антикомунистичких предавања по селима и 
мањим местима) међу просветарима био усмерен ка сузбијању ко-
мунистичког утицаја. Посебно велики број антикомунистичких ма-
нифестација одржан је након гушења устанка у Србији, крајем 1941. 
године.1920 

Победа у рату и, како су говориле послератне власти, револу-
цији, ставила је Комунистичку партију Југославије, као врховни по-
литички ауторитет у земљи, пред велики број изазова. Један од њих 
је, као што је већ речено, била „изградња“ просветног односно учи-
тељског кадра који је током рата био изложен систематској, добро 

16 Исто.
17 Исто.
18 „Ја“ (име и презиме) прожет(а) најискренијим побудама за што скорије оз-

дрављење и обнову Србије, а убеђен(а) да ће се том циљу највише доприне-
ти савесном и преданом службом, као и одржавањем реда, мира и поретка у 
земљи, овим ИЗАЈВЉУЈЕМ: Да ћу интересима службе увек предан(а) бити и све 
додељене ми задатке од стране претпостављеног ми старешине најсавесније 
извршавати. Да ћу сваку акцију, спровођену делом или речи, која иде за тим, да 
се уноси забуна и поремети ред и мир у земљи, сузбијати и против свију носила-
ца рушилачке акције најодлучније се борити, ма ко они били и ма из којих побу-
да они то чинили. Да ћу сваки рад и тенденције комунистичке и масонске оне-
могућавати, а неговати и у народ ширити само српска национална осећања и 
рад за што скорије оздрављење и обнову Србије у духу интенција, одлука и на-
ређења Владе народног спаса. То је основа мога осећања о коју се никада нећу 
огрешити и на моју часну реч, у мојим личним и службеним односима, само ћу 
се те линије водиље увек најстрожије држати. У (место датум)“. АС, Министар-
ство просвете НР Србије, Г-183, Н-III-70, Изјава учитељице Љубице С. Недељко-
вић, 18. децембар 1942.

19 Lj. Škodrić, n. d, 154–155.

Сања ПЕТРОВИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ ОДНОС КОМУНИСТИЧКЕ ВЛАСТИ У СРБИЈИ ПРЕМА 
„СТАРОМ“ УЧИТЕЉСКОМ КАДРУ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА



130

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2016.

организованој индоктринацији. Пошто је у процесу изградње со-
цијалистичког друштва сваки учитељ био драгоцен, „борба“ за оне 
који су имали другачија убеђења или једноставно нису разумели 
„ново време“ почела је са првим данима мира.

Недовољну заинтересованост или недовољно познавање 
елементарних принципа на којима је требало да почива политика 
образовања и васпитања у Југославији, и у Србији, после рата тре-
бало је превазићи тзв. „идеолошким уздизањем кадрова“, чему се 
приступило од првих дана ослобођења. Већ априла 1945. Министар-
ство просвете НР Србије је доставило списак препоручене литерату-
ре директорима средњих, учитељских и грађанских школа који је у 
исто време био и списак препоручене литературе за ученике наве-
дених школа. На списку литературе била је књига Јосипа Броза Тита 
Борба за ослобођење Југославије, која се сматрала посебно значајном 
за обраду тема: „Комунистичка партија Југославије у народно-осло-
бодилачкој борби“, „Борба народа поробљене Југославије“, „Пета не-
пријатељска офанзива“ и „Значај одлука АВНОЈ-а“. На понуђеном спи-
ску нашла се и књига Арсе Јовановића Шеста и седма непријатељска 
офанзива. Књига Арсе Јовановића сматрала се посебно значајном 
због „лепог и драматичног описа непријатељског напада на Врхов-
ни штаб у Дрвару“. Наставницима и ученицима препоручене су: књи-
ге Едварда Кардеља Пут нове Југославије, Владимира Дедијера Пар-
тизанске штампарије, разни чланци из часописа Нова Југославија, 
омладинске штампе итд. На списку су се нашла и књижевна дела: Ро-
дољуб Чолаковић, Из партизанског дневника, Радован Зоговић, Био-
графија друга Тита.2021 Ипак, најзаступљенији метод упознавања са 
радом у „новој“ школи било је похађање различитих курсева или те-
чајева. Курсеви за идеолошко уздизање трајали су од неколико дана 
до неколико недеља. Дужи течајеви организовани су током зимских 
односно летњих распуста. Течајеви су трајали и до месец дана. Глав-
на сврха курсева је била да се просветни радници упознају са осно-
вама дијалектичког материјализма, на којима је требало да почива 
целокупан наставни процес у Федеративној Народној Републици Ју-
гославији. Похађање предавања, која су држали неки од најзначај-

20 АС, Министарство просвете НРС, Г-183, Ф-79, Допис Наставног савета Мини-
старства просвете НР Србије директорима средњих и учитељских и управници-
ма грађанских школа, 30. април 1945.
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нијих идеолога новог југословенског режима,2122а затим и активно 
учествовање у бројним кружоцима требало је да приближи учитеље 
вредностима на којима је почивала „нова“ југословенска држава, са-
мим тим и социјалистичка педагогија, која се налазила у основи сло-
женог процеса образовања и васпитања у Југославији. 

Курсеви су били организовани и за повратнике из заробље-
ништва. Сви просветни радници који су се вратили у земљу током 
1945. били су дужни да похађају краћи течај на коме су организова-
на следећа предавања: „Развој НО борбе“, „Тековине НО борбе и ор-
ганизовање народне власти“, „Национално питање у Југославији“, 
„Школство у СССР“, „Најважније реформе у циљу спровођења демо-
кратизације школства“, „Школа и омладинске организације“, „Школ-
ски и ваншколски рад наставника“, „Синдикалне организације про-
светних радника“.2223 

Под сумњом

Увид у досијеа просветних радника који су се непосредно по 
окончању ратних дејстава налазили под ингеренцијом Министар-
ства просвете НР Србије указује на спремност не само просветних 
власти већ пре свега безбедносних органа „нове државе“ да олак-
шају „пролаз“ чак и декларисаним сарадницима окупатора уколико 
су били спремни да се мењају и прихвате улогу учитеља у социјали-
зму. Прихватање декларисаних непријатеља, покушај њиховог ин-
корпорирања у систем који је почивао на дијаметрално супротним 
вредностима од оних које је дојучерашњи непријатељ зговарао, не 
спада у праксу која је на југословенском простору уведена тек 1945. 
године. Напротив. Са сличним се проблемом морала суочити адми-
нистрација тек основане Краљевине СХС када се требало одредити 
према свима онима који нису били на линији југословенске идеоло-
гије током Првог светског рата. 

Тако је у Министарство просвете Краљевине Југославије јула 
месеца 1930. стигла анонимна пријава „о раду човека који је Србе 

21 Иво Лаћа, Вуко Павићевић, Борис Зихерл, Јован Ђорђевић, Душан Петровић, 
Пуниша Перовић, Јаков Леви, Војин Гузина и др. АС, Министарство просвете 
НРС, Г-183; Ф-62, Извештај Драгутина Прелевића о похађању течаја за настав-
нике историје, 26. јул 1949.

22 АС, Министарство просвете НРС, Г-183, Ф-80, Одлука Министарства просвете НР 
Србије на предлог Наставног савета о организовању течаја за наставнике (учи-
теље и професоре) који су се вратили из заробљеништва, 27. септембар 1945.
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својим сведочењем изводио пред суд окупаторске војске и скидао 
звона с црквених торњева, а после стварања југословенске држа-
ве увукао се у Демократску странку и обављао посао вероучитеља 
локалне исламске верске заједнице“. Декларативно исказивање 
привржености југословенској идеологији и власти спасло је из-
весног учитеља из Никшића кога је маја 1923. посетила жандарме-
ријска патрола, како би потврдила сумње о поседовању веће коли-
чине оружја за потребе побуне црногорских сепаратиста. Када су 
пронашли оружје, жандарми су затражили дозволу за његово посе-
довање, на шта им је оптужени одговорио изношњем слике Николе 
Пашића, чиме је хтео да потврди своју лојалност и чланство у Ради-
калној странци.2324 

И поред тога што су сви просветни радници који су се нала-
зили у служби Недићевог министарства просвете били дужни да по-
себном изјавом, којом су се експлицитно заклињали „да ће сваки рад 
и тенденције комунистичке и масонске онемогућавати“,2425потвр-
де своју лојалност политици колаборационистичке владе, нова ко-
мунистичка власт је била спремна да у службу преузме све оне који 
нису отворено сарађивали са окупатором и његовим сарадницима, 
чак, ако се показало као нужно, и оне за које је постојала сумња да су 
на посредан начин били блиски са одређеном колаборационистич-
ком војном формацијом или покретом.

Од самога краја рата и почетка уобличавања нове политике 
образовања и васпитања држава је показивала спремност да изађе у 
сусрет онима који су школовање почели пре рата не само као учени-
ци учитељских већ и других школа и гимназија. Све до 1971. године 
и увођења педагошких академија2526учитељи у Србији су образовање 
стицали у учитељским школама, које су биле школе за средње струч-
но образовање. Да би се убрзао процес школовања будућих учитеља, 
просветна власт, која је у Србији конституисана већ крајем 1944, до-

23 Lj. Petrović, n. d., 48.
24 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Н-III-70, Изјава учитељице Љуби-

це С. Недељковић, 18. децембар 1942.
25 Период прелаза од учитељских школа на педагошке академије није био исти у 

свим деловима Југославије. У Хрватској су педагошке академије уведене 1961. а 
у Србији десет година касније, 1971. године. У Словенији се прешло на факултет-
ско образовање учитеља већ 80-их година 20. века. Словенија је била једина југо-
словенска република у којој се прешло на факултетско образовање учитеља пре 
распада Југославије почетком деведесетих година 20. века. Никола Поткоњак, 
Образовање учитеља у Срба, (Ужице: Учитељски факултет Ужице, 2006), 309.
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нела је одлуку да се при већини расположивих учитељских школа 
организују курсеви за образовање учитеља на којима су предност 
имали они кандидати који су започели школовање у учитељским 
школама пре рата а прекинули га за време окупације. На курсеве при 
већини учитељских школа у Србији су се могли пријавити сви који 
су испуњавали минималне услове у погледу претходног школовања. 
Како би се изашло у сусрет ученицима учитељских школа који због 
учествовања у рату или због боравка у заробљеништву нису могли да 
се школују, свршеним ученицима средњих школа са положеном ма-
туром који су кроз похађање учитељских течајева желели да се оспо-
собе за рад у основној школи и одређеном броју свршених ученика 
шестог и седмог разреда гимназије ометених ратом у школовању, 
Министарство просвете НР Србије је донело одлуку да се при учи-
тељским школама отворе следећи течајеви: течај у трајању од шест 
месеци за свршене ученике осмог разреда гимназије који су положи-
ли матуру; течај у трајању од три месеца за ученике који су заврши-
ли четири разреда учитељске школе; течај у трајању од шест месе-
ци за ученике који су завршили три разреда учитељске школе; течај 
у трајању од дванаест месеци за ученике који су завршили два раз-
реда учитељске школе или седми разред гимназије; течај у трајању 
од осамнаест месеци за ученике који су свршили један разред учи-
тељске школе или шести разред гимназије.2627Истог месеца донета 
је одлука да се на шестомесечне учитељске течајеве предвиђене за 
свршене ученике гимназија могу примити и свршени ученици бо-
гословије. Првенство на упису дато је онима који су већ радили као 
учитељи и нису били старији од 26 година, сем у случајевима када је 
Министарство одлучивало другачије.2728 

Спремност нове власти да се не обрачунава са малобројним 
просветним радницима чак и ако су били „на другој страни“, у другој 
половини 1944, када су ослобађани источни делови земље, и током 
1945. треба разумети и у светлу првих амнестија које су почеле да се 
обзнањују већ крајем 1944. године.2829Прва званична амнестија при-

26 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Ф-79, Допис Наставног савета Ми-
нистарства просвете НР Србије у вези са отварањем течајева при учитељским 
школама у НР Србији, 4. септембар 1945. 

27 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Ф-79, Одлука Министарства про-
свете НР Србије на предлог Наставног савета у вези са уписивањем свршених 
ученика богословије на шестомесечне учитељске течајеве, 5. септембар 1945.

28 Више у: Milan Radanović, Kazna i zločin: Snage kolaboracije u Srbiji: odgovornost za 
ratne zločine (1941–1944) i vojni gubici (1944–1945), (Beograd: Rosa Luxemburg 
Stiftung, 2015), 184–285.
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падника колаборационистичких снага oбјављена је крајем 30. августа 
1944. када је Јосип Броз Тито, председник НКОЈ и врховни командант 
НОВ и ПОЈ, упутио „последњи позив свим заведеним слугама окупато-
ра да из квислиншких и колаборационистичких формација (...) пређу 
у НОВЈ или јој предају оружје и опрему“ до 15. септембра 1944.2930Неко-
лико месеци касније, односно 21. новембра 1944. Председништво АВ-
НОЈ-а донело је „одлуку о амнестији лица која су учествовала у четнич-
ким јединицама Драже Михаиловића, или су их помагала, или су била 
у јединицама хрватског или словеначког домобранства (...) а која их 
до 15. јануара 1945. напусте, пријаве се и ставе се на расположење вој-
ним властима НОВЈ и ПОЈ или органима грађанске власти“.3031Коначно, 
Указом Председнишва АВНОЈ-а о општој амнестији и помиловању од 
3. августа 1945, а у складу са Законом о давању амнестије и помило-
вања од 6. јула 1945. омогућена је амнестија, како стоји у Указу, „свим 
особама које су учествовале у четничким и недићевским јединица-
ма, јединицама хрватског и словеначког домобранства, муслиманској 
милицији, шиптарским оружаним формацијама и свим осталим ору-
жаним формацијама у служби окупатора или их помагале као и свим 
особама које су припадале одговарајућим политичким организација-
ма или одговарајућем аминистративном односно судском апарату“. 
Посебно је значајно нагласити да су Указом о општој амнестији и по-
миловању била обухваћена лица која су „сарађивала са окупатором на 
културном и уметничком пољу“.3132 

Др Владислав Рибникар, министар просвете ФНРЈ, потписао 
је 18. јула 1945. Упутство о поништењу сведочанстава стечених за 
време окупације у средњим, учитељским, стручним и њима сличним 
школама, као и забавиљским течајевима. Иако је у члану 1 Упутства 
стајало да се „не признају ни разреди ни годишња сведочанства у 
средњим, учитељским, стручним и њима сличним школама из вре-
мена окупације“,3233у пракси то није значило да ће се све дипломе сте-
чене за време окупације одбацити. Свака од проблематичних дипло-
ма требало је да се нађе пред специјално образованом комисијом, 

29 Zbornik NOR-a, II/13/1982, (Beograd), 876–877.
30 Службени лист Демократске Федеративне Републике Југославије II/1/1945, 

(Београд), 6.
31 Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944–1946. Dokumenti, 

priređivači Zdravko Dizdar i drugi, (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, 
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2005), 237–238.

32 Службени лист, број 53/1945, (Београд).
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чији је задатак био да утврди да ли је кандидат стекао диплому на 
основу прихватљивих критеријума. 

Први дани мира у Србији показали су да комуникација из-
међу нижих и виших органа власти није била увек довољно добра. 
Одлуке најнижих органа власти често су представљале израз локал-
них тензија и нетрпељивости која је постојала између „комшија“ које 
су биле на различитим странама у рату, а не званичне, још увек не-
довољно профилисане политике. Из Извештаја просветног одељења 
Окружног народноослободилачког одбора града Ниша из фебруара 
1945. види се да су власти у нишком округу неблагонаклоно гледа-
ле на праксу нижих органа да учитељима који су први пут ступили 
у службу за време окупације или су завршили школу током рата не 
исплаћују принадлежности, као ни осталим учитељима иако су их у 
службу примиле среске односно окружне власти.3334

На основу увида у досијеа, пре свега учитељица, могло би се 
рећи да су нове југословенске односно српске власти имале мање 
разумевања не само у првим данима мира у односу на каснији пе-
риод, већ и за одређене „категорије“ просветних радника као што 
су биле неудате учитељице и оне које нису имале деце а за које се 
сумњало или претпостављало да су током Другог светског рата са-
рађивале са окупационим режимом и квислиншком управом или 
одржавале интимне односе са њиховим представницима. Истражи-
вања историчарке Ане Столић показују да је на основу поделе из-
међу учитеља и учитељица могуће на примеру овог занимања сагле-
дати резултате једне од најзначајнијих друштвених подела, која је 
била последица изграђене хијерархије друштвене моћи настале на 
темељу полних (gender) разлика како у 19. тако и у 20. веку.3435Поло-
жај учитељице током овог периода тешко се може разумети без 
сагледавања ширег контекста државне идеје о образовању у вре-
ме стварања Србије као националне државе у 19. веку, када су се и 
школе изграђивале као националне институције. Уверење поли-
тичке елите да је женској деци потребно образовање створило је 
простор за укључивање жена у учитељски посао.3536Упросторавању 

33 АС, Министарство просвете НР Србије, 8Г-183, Ф-108, Извештај за месец јануар 
о основној настави Просветног одељења Окружног народно-ослободилачког 
округа града Ниша Одељењу за основну наставу Повереништва просвете Ан-
тифашистичке скупштине народног ослобођења Србије, 28. фебруар 1945.

34 А. Столић, н. д., 89.
35 До 1845. у Србији није било женских школа. Посебна приватна школа за женску 

децу у Београду отворена је 1842. Прва општинска школа за девојчице основа-
на је у Параћину 1846. Исто, 91.
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учитељског позива и као женског требало је да допринесе предста-
ва о посебној блискости мајке са женском децом и њеној васпитној 
улози. До које мере је лик учитељице морао бити сличан традицио-
налном виђењу мајке, најбоље говори сазнање да су у 19. веку у Ср-
бији учитељице и у званичним документима означаване као: воспи-
татељке, учитељке, учитељице, наставнице.3637

Иако се по окончању Другог светског рата револуционарна 
пракса морала супротставити патријархалном моралу, јер је био у 
супротности са изградњом социјалистичког друштва у коме су жене 
и мушкарци били у свему равноправни, строжије санкционисање не-
удатих и жена које немају деце од оних које су биле мајке и старије 
представљало је, са једне стране, лицемерно посезање за традицио-
налном улогом жене па самим тим и учитељице у друштву. Са дру-
ге стране, изградња моралног лика учитеља, пре свега учитељице, 
представљала је једно од кључних места успешне реализације поли-
тике образовања и васпитања у Југославији после Другог светског 
рата јер ју је у највећем броју случајева требало „довести“ до удаље-
них, забачених и аграрних подручја у којма је патријархални морал 
био на високој цени. У том смислу, посезање за традиционалном уло-
гом жене у друштву није представљало лицемерни већ револуцио-

 Говорећи о укључивању жена у учитељски позив у 19. веку, James C. Allbisetti ко-
ристи фразу „феминизација учења“ (feminization of teaching). James C. Allbisetti, 
„The feminization of teaching in the nineteenth century: a comparative perspective“, 
History of education, vol. 22, no. 3/1993, 253–263.

36 А. Столић, н. д., 91.
 О истом феномену у шведском друштву у другој половини 19. и почетком 

20. века писала је Christina Florin у чланку под називом „Social closure as a 
professional strategy: male and female teachers from co-operation to con lict 
in Sweden 1860–1906“. У уводном делу чланка Флорин упућује читаоце на 
фотографију полазница школе за учитељице из 19. века скрећући пажњу на 
чињеницу да је довољан само један поглед на фотографију да би се поставило 
много питања: „Why do these young women look so solemn? Why is their hair drawn 
back so tightly, and why are their collars so high? The strictness of their deportment 
seems to communicate decency, respect and self-control. The young women look 
like stereotypes of the spinster schoolmistress who sacri iced womanliness and 
sexuality to be able to devote herself to teaching and training children. The picture 
can be interpreted as an expression of the systemic sphere which the nineteenth-
century schoolmistress inhabited. She was expected to play the part of the faithful 
instructress passing on morals and values, and she was subjected to severe social 
control by the school board, the church, the inspector, and the local community“. 
Christina Florin, „Social closure as a professional strategy: male and female teachers 
from co-operation to con lict in Sweden 1860–1906“, History of education, vol. 20, no. 
1/1991, 17.
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нарни чин. Лик учитеља имао је у многим, нарочито у малим среди-
нама пресудну улогу у доношењу одлуке да се дете упише у школу и 
редовно је похађа, што је дуго био један од императива политике об-
разовања и васпитања у Југославији и Србији. 

Бројни су примери младих и неудатих учитељица које су, иако 
подједнако криве као старије и удате колегинице, пролазиле далеко 
горе и губиле службу. То је био случај са двадесеттрогодишњом Рад-
милом Бенеш, учитељицом из Шапца, за коју се у карактеристици Пер-
соналног одељења наводи да је „за све време окупације била активна 
сарадница четника“ и да је „живела са четничким командантом бри-
гаде Радом Степановићем“ те да је „чувала четничке ствари и тек на 
енергичан захтев НОВ предала“. У карактеристици се посебно истица-
ло да „мрзи НОВ“ због чега је није требало „преузети у службу“.3738

Још једна учитељица из Шапца није преузета у службу после 
Другог светског рата пошто је у карактеристици описана као нес-
кривени пријатељ окупационог режима и злогласног Гестапоа. Маја 
месеца 1945. године Персонално одељење Окружног НОО у Шапцу 
дало је карактеристику за Јованку Попјованову, учитељицу из Шап-
ца, за коју се каже: „Стручне спреме добре. На раду у школи неуред-
на. У приватном животу несолидна-неморална. Сарађивала са ге-
стаповцима, који су стално били код ње. Претила са гестаповцима и 
изјављивала да јој нико ништа не може. У бившу Хрватску пребацила 
је се помоћу Гестапоа још пре ословођења. Не заслужује да буде пре-
узета у службу.“3839

Врло лошу оцену добила је и Роксанда С. Јанковић, учитељи-
ца из Врхпоља, за коју се у карактеристици истицало: „Са четницима 
и белогардејцима и недићевцима била је увек у интимним односима 
и уживала њихово поверење. Од њих је била и награђивана. Неприја-
тељ је НОП-а у срезу азбуковачком. У приватном животу прљавог је 
карактера. Не треба је преузети у службу.“3940

Из сличних разлога није требало „преузети у службу“ ни учи-
тељицу Ђулку Познановић за коју се наводи да „није позната као из-
разити непријатељ НОП-а“. Ипак сумње у њена „морална својства“ 

37 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Ф-119 (досијеа), Карактеристика 
за учитељицу Радмилу Бенеш, 25. јануар 1945.

38 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Ф-119 (досијеа), Карактеристика 
за учитељицу Јованку Попјованову, 18. мај 1945.

39 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Ј-X-15, Карактеристика за 
учитељицу Роксанду С. Јанковић, 25. јануар 1945.
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имале су пресудан значај при доношењу коначне одлуке. У каракте-
ристици се каже и следеће: „Девојка у моралном погледу стоји врло 
рђаво. У доба окупације била је у интимним односима са шефовима 
управног апарата у срезу као и са четничким вођама: командантима 
бригада и командантима срезова“.4041

На сличан начин оцењена је четрдесетогодишња, врло искус-
на и пре Другог светског рата од тадашњег министарства просвете 
добро оцењена учитељица Даница В. Стефановић, за коју се у карак-
теристици којом је оцењена децембра месеца 1944. каже да је била 
„љубавница Петра Ђевђелића и поверљива личност“ али и „неморал-
на“ тј. особа која је „стално имала љубавнике. Авантуристкиња. Сви-
ма се подметала. Политички била присталица Дражиног покрета.“4142

Мада под озбиљном сумњом да су сарађивале са неприја-
тељем и саме биле припаднице појединих колаборационистичких 
покрета, удате а по правилу и старије учитељице имале су далеко 
бољи третман од оних које су биле млађе, неудате и без деце. О томе 
сведочи пример тридесетдвогодишње учитељица Катарине Јањуше-
вић Богдановић из Бајине Баште која се није могла похвалити много 
бољом карактеристиком од већине наведених колегиница у погле-
ду сарадње са окупатором и његовим помагачима. Окарактерисана 
као „четнички симпатизер“, „чланица женског равногорског покре-
та“ за који је „купила прилоге“ а „исте активно помагала и као таква 
и данас остала“, Катарина је ипак у закључку карактеристике оцење-
на као она која је „на раду исправна и способна“ због чега ју је, сматра-
ло се, „уз јаку контролу“ требало задржати уз служби. Да је Катарина 
остала у служби види се и из њеног послератног досијеа и података 
за школску 1947/48. на основу којих ју је могуће лоцирати у основној 
школи у Бајиној Башти. Бивши четнички симпатизер, чланица жен-
ске равногорске организације, три године по окончању рата оцење-
на је као она која је „активно сарађивала са НОП од ослобођења и у 
АФЖ“. Знање Катарининих ученика оцењено је као добро а она као 
просветни радник који се „труди да постигне добар успех“. Катари-
на Богдановић оцењена је као „блиска и тактична са ученицима“. У 
раду је сматрана „марљивом“ и особом која „не избегава додељене 
јој дужности“. У месту службовања „уживала је добар углед“. Сматра-

40 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Ј-X-15, Карактеристика за учи-
тељицу Ђулку Познановић, 25. јануар 1945.

41 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, С-XXXVII-3, Карактеристика за 
учитељицу Даницу В. Стефановић, 6. децембар 1944.
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ло се да се посебно истиче у ваншколском раду и у стручном усавр-
шавању. Све наведено препоручило ју је за „предавача у натечају за 
официре ЈНА“. 

Посебна доза опреза постојала је према просветним рад-
ницима који су били чланови породица припадника колаборацио-
нистичких покрета. Таква врста опсервације представљала је део 
текста карактеристике чак и када учитељи нису били у блиским 
односима са својим „проблематичним“ рођацима. Тако је у каракте-
ристици врло добро оцењене учитељице Косаре Гавриловић стаја-
ло и то да издржава дете зета који је био у „Љотићевој војсци“.4243

Одређену дозу флексибилности власт је показивала према 
учитељицама које су биле супруге припадника четничког покре-
та или припадника Недићеве војске. Извесна разлика је прављена 
између оних које су одбијале да се дистанцирају од својих мужева и 
оних које су биле спремне на то. Тако је учитељица Наталија А. До-
мановић, жена Александра Домановића, припадника „четничке ор-
ганизације“, оцењена као особа која јавно изражавала солидарност 
„са радом мужа“. Поред тога примећено је да је и „после ослобођења 
ширила разне вести које су протурали народни непријатељи - чет-
ници“.4344

Са својим мужем, капетаном Милуном Видићем, за кога се на-
води да је 1. фебруара 1944. извршио „покољ присталица и симпати-
зера НОП“, била је солидарна и учитељица Даница Јовановић-Видић, 
која се и сама налазила у бекству.4445

Било је и оних просветних радница, попут учитељице Стане 
Гашпаровић, чији је муж био капетан Недићеве војске и „учествовао 
у борбама противу партизана у Босни“, које су поступале другачије. 
Тако је ова учитељица изјавила после рата „да јој је муж хохштаплер 
и да са њим не живи у брачној заједници од 1940“.4546

Однос државе према просветним радницима који су се током 
рата отворено стављали на страну окупатора и његових сарадника 
зависио је у великој мери од претходног, предратног искуства учи-

42 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Г-II-12, Досије учитељице Косаре 
В. Гавриловић.

43 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, књига 261, Досије учитељице На-
талије А. Домановић.

44 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, књига 264, Досије учитељице Да-
нице Јовановић-Видић.

45 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, књига 260, Досије учитељице Ста-
не Б. Гашпаревић.
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теља али и од оцена које су као државни службеници добијали од 
предратних просветних власти. У годинама када су учитељи мањка-
ли а културни преображај друштва у великој мери зависио од ства-
рања модерне школе, држава се није одрицала оних који су и поред 
блиских веза са осведоченим непријатељима били искусни и марљи-
ви у свом послу. Један од начина да се учитељ или учитељица задрже 
у служби, без обзира на лошу репутацију, био је да им се понуди по-
сао у другом месту тј. другој средини. На основу Извештаја о основ-
ној настави Просветног одељења Окружног народноослободилач-
ког одбора града Ниша из фебруара 1945. види се да је стање основне 
наставе у нишком округу било веома тешко. Просветне власти по-
себно су се жалиле на мањак учитеља, од којих је један број био пре-
мештен у врањски, пиротски и друге округе.4647Разлози честих пре-
мештања учитеља у првим месецима после рата нису били случајни, 
већ их треба разумети као праксу која је била посебно распрострање-
на у Србији после фебруара 1945. када је Одељење за наставу Повере-
ништва просвете АСНОС-а сугерисало свим окружним НОО да „пре-
месте нарочито оне наставнике у друга места, који су се својим радом 
компромитовали у досадашњим местима службовања“.48

Да је не само висок професионални углед већ и „добар глас 
у народу“ могао сачувати посао компромитованим предратним 
учитељима, говори и случај Луке С. Опачића који је као просветни 
радник у учионицу ушао први пут 1919. године. До времена када је 
отпуштен, 2. јануара 1945, место службовања је мењао више од три-
десет пута иако је био жењен и отац двоје деце. Његовом хапшењу 
у јануару 1945. претходило је оцењивање у децембру месецу 1944. 
када му је карактеристиком приписана не само сарадња са окупа-
тором и његовим сарадницима већ и лични ангажман у Недићевом 
министарству просвете. У карактеристици је наведено: „Радио је у 
одељењу за основну наставу. Изразити присталица покрета Драже 
Михаиловића који је припадао групи Бошка Зељковића. Покушао да 
спроведе организацију Драже Михаиловића. У Министарству про-

46 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Ф-10, Извештај за месец јануар о 
основној настави Просветног одељења Окружног народно-ослободилачког ок-
руга града Ниша Одељењу за основну наставу Повереништва просвете Анти-
фашистичке скупштине народног ослобођења Србије, 28. фебруар 1945.

47 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Ф-108, Допис Просветног одељења 
Окружног народно-ослободилачког округа града Ниша Одељењу за основ-
ну наставу Повереништва просвете Антифашистичке скупштине народног ос-
лобођења Србије, 10. фебруар 1945.



141

свете добио неограничено одсуство са правима на принадлежности 
ради одласка у добровољце.“ И ако је без у вида у додатна докумен-
та готово немогуће судити о исходу Опачићевог случаја, из располо-
живе грађе се види да је за мање од две године од хапшења учитељ и 
начелник квислиншког министарства просвете успео да оде у пен-
зију, што је значло да му је нова држава, иста она против које је оти-
шао да се бори као добровољац, признала скоро тридесетогодишњи 
рад у служби.4849

Отпуштање из службе непосредно после рата због блиско-
сти са окупатором и његовим сарадницима у многим случајевима 
није представљало трајан губитак службе. Активност безбедносних 
структура у случају појединих особа имала је позитиван исход. Није 
била неуобичајена појава да се особе са најгорим карактеристикама 
временом врате у службу и чак напредују. У јануару 1945. оцењен као 
„склон пићу“, „четнички командант места и симпатизер“, „противник 
НОП-а“ који се „не може преузети“,4950учитељ Љубомир Илић је само 
годину и по дана касније, у јулу 1946, добио нову карактеристику у 
којој се и даље водио као „четнички симпатизер“ и „брат команданта 
четничке бригаде Саве Илића“. Ипак стоји и да се ради о човеку који 
ће се ради „повратка у службу“ „прилично ангажовати“ „јер је опте-
рећен са бројном породицом, те живи доста тешким материјалним 
животом“.5051

Непосредно после рата врло лошу оцену је добио и учитељ Сте-
ван Јовановић. Власти су знале да је „био један од првих организатора 
четничког покрета у своме крају и инспиратор скоро свих испада пре-
ма НОП-у“. Знало се да „још и данас одржава најприсније везе са чет-
нички настројеним елементима“, те да „не постоји никаква могућност 
да се исти поправи“. Са изнетом оценом Новака Живковића, начелни-
ка Персоналног одсека СНО, о „држању“ учитеља Стевана Јовановића 
само делимично се сложио Бор. Јокић, председник СНО, који је јуна ме-
сеца 1945. приметио да учитељ јесте „активно сарађивао са четници-
ма“ али да се „сада нуди за сарадњу“ и да „морално задовољава“. Тако се 
Стеван Јовановић бар привремено „сачувао“ од отказа. Децембра ме-
сеца 1945. премештен је за учитеља основне школе у Рогачицу (срез 

48 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, О-V-8, Карактеристика за учи-
теља Луку П. Опачића, 6. децембар 1944.

49 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, И-XII-58, Карактеристика за учи-
теља Љубомира Илића, 28. јануар 1945.
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рачански, округ ужички). Само два месеца касније, 9. фебруара 1946, 
отпуштен је из службе, да би се у јуну исте године запослио као учи-
тељ основне школе на Мокрој гори. Да је Јовановићу, и поред одређене 
флексибилности система, било тешко да се прилагоди на новонаста-
ле прилике, види се из података за октобар месец 1947. који указују на 
чињеницу да га је ужичка Озна више пута хапсила јер је, како се каже: 
„и даље остао непријатељ НОП-а тако да се дешава да се код ђака у 
Мокрој Гори где је он учитељ налазе разни црквени летци, односно 
верски летци које деца носе кућама и преписују а које у школу доносе 
неки ђаци под утицајем родитеља. Креће се у друштву непријатељски 
настројених елемената“. Какве год да су биле последице Јовановиће-
вих саслушања у Озни, из његовог досијеа јасно се види да је одлуком 
Министарства просвете од 6. септембра 1948. био постављен за учи-
теља основне школе у Ваљеву и да му је плата у односу на пређашњих 
3.240 динара, колико је примао као учитељ основне школе на Мокрој 
гори, порасла на 4.400 динара.5152 

Слична „судбина“ задесила је и учитеља Марка М. Нешовића 
који је јануара месеца 1945. године добио веома негативну карак-
теристику са препоруком да се не прузме у службу. У изнетој оцени 
стајало је: „У доба окупације био стално на страни четника. Имао стал-
не везе са њима. Давао је податке четницима за поједине партизанске 
симпатизере, иначе на служби је био јако немарљив. Он одржава везе 
и састанке са компромитованим људима, а о школи не води рачуна. 
Не треба га преузети у службу.“ Мишљење о овом учитељу врло брзо, 
само након годину и по дана, веома се променило. У новој каракте-
ристици коју је добио у јуну месецу 1946. се каже: „На учитељској дуж-
ности савестан је и осећа се потпуно одговорним. Одликује се струч-
ном спремом а ради и даље на личном усавршавању. У школи сасвим 
правилно обавља наставу и има доброг успеха. У задње време ак-
тивнији је на раду на народном просвећивању као и раду народног 
фронта. Прилично је склон материјалном богаћењу али уопште није 
подложан корупцији. Управитељску дужност савесно обавља. У при-
ватном животу добрих је моралних особина. Ужива добар ауторитет 
у народу али га није искористио довољно у своме раду. Однос према 
народу има правилан.“5253

51 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Ј-XXX-26, Досије Стевана 
Јовановића.

52 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Р-XIII-39, Досије учитеља Марка 
М. Нешковића.



143

Интересантан је случај учитеља Илије Радусиновића, који је 
за време окупације био најпре просветни референт у среском начел-
ству у Рековцу а затим је исти посао обављао у Светозареву. Након ос-
лобођења у затвору је провео четири дана. Из затвора је пуштен као 
невин. Већ у априлу месецу 1945. запослио се као повереник за про-
свету Окружног НОО у Светозареву. Од децембра месеца 1945. радио 
је као члан Комисије за додељивање помоћи настрадалима у НОБ-у, 
а затим истог месеца био постављен за учитеља у селу Равнову.5354

На основу увида у досијеа и карактеристике „проблематич-
них“ просветних радника може се закључити да су државни органи 
били свесни да примају у службу „сумњиве“ учитеље јер се у оцена-
ма појединих просветних радника неретко истицало да су учитељи 
који су током Другог светског рата били на „другој страни“ деклара-
тивно али не и суштински прихватили нови систем вредности. Шта-
више, држава је имала јасан увид у то да многи од њих учествују у тзв. 
изградњи новог друштва само зато да би закамуфлирали своја лич-
на убеђења и активности. 

Тако се за учитељицу Радмилу Павловић каже: „Непријатељ-
ски расположена према народноослободилачком покрету. Да би при-
крила ранији став њеног мужа и свој у организацији ДМ ван школе 
ради у организацији АФЖ као секретар. Ради на аналфабетском те-
чају. Сарађује са народном омладином и добровољно ради у задрузи 
као књиговођа. У школском раду не показује позитивне резултате и 
ако је способна учитељица, јер ради зато што мора.“5455

Врло слична оцена дата је и за учитеља Мирка Додића, за 
кога се наводи да га „не треба отпустити из разлога што од како му 
је стављена забрана на плату, потпуно се предао раду и на тај начин 
омогућава себи опстанак у служби“.5556

Поједини просветни радници веома су се тешко „инкорпори-
рали“ у нови систем. И поред спремности великог броја оних који су 
били „под сумњом“ да прихвате „нова правила“ како би сачували по-
сао, заштитили себе и своју породицу и решили се срамног баласта 
оличеног у фрази „сарадника окупатора и његових помагача“, било је 
и оних који су се тешко одрицали својих пређашњих ставова.

53 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Н-VII-26, Досије учитеља Илије С. 
Радусиновића.

54 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, П-VI-30, Досије учитељице Радми-
ле Ђ. Павловић.

55 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, књига бр. 264, Досије учитеља 
Мирка Додића.
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Тако је учитељица Љубица С. Недељковић одбила премештај 
„у опредељено место“ инсистирајући на томе да остане у Крушевцу 
или у околини како би „била у својој кући“. Иако је постојала велика 
опасност да остане без посла, Љубица, за коју се сматрало да је била 
„противна НОП-у“, „одржавала везе приватног карактера са органи-
зацијом Д. М“, одбила је понуђени премештај.5657

Велики отпор према новом режиму исказивала је и учи-
тељица Радмила Павловић, за коју се тврдило да је „помагала сво-
га мужа у издајничком раду“. Сматрало се да узрок њеног незадо-
вољства лежи пре свега у чињеници да јој је муж стрељан, због чега 
је она „остала непријатељски расположена према свима из села који 
су били присталице НОП“. У оцени је изнето да своје мишљење није 
променила ни „до данас“, да „одржава везе са кољачима“, да је „пр-
косна и незгодна према месној народној власти“.5758

Врло слабо „интереовање за НОП“ показивала је и учитељи-
ца Јелисавета П. која је била позната „као симпатизер Љотићевог по-
крета“ и „васпитач у дому у Смедереву“. Означена је и као сарадник 
Збора и особа која је „достављала напредне ученице“.5859

Врло непоузданом сматрала се и учитељица Милица Радо-
сављевић из Крагујевца, која је, како се наводи, „за време окупације 
одржавала интимне везе са четницима Д. М. и сарађивала са њима 
(...) За време окупације нападала припаднике НОП-а, окривљујући их 
за масовна стрељања 1941. у Крагујевцу“.5960

Закључак

Стварање националних држава, у којима је отварање школа 
намењених свим припадницима заједнице а не само виших друштве-
них слојева постало један од најприоритетнијих националних ин-
тереса, заувек је променило однос представника политичке елите 
према учитељима – они су као државни службеници „од изузетног 
значаја“ морали бити стављени под посебан надзор. Надзор над учи-

56 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, књига бр. 262, Досије учитељице 
Љубице С. Недељковић.

57 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, књига бр. 262, Досије учитељице 
Радмиле Ј. Павловић.

58 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, књига бр. 260, Досије учитељице 
Јелисавете П. (...).

59 АС, Министарство просвете НР Србије, Г-183, Р-XI-49, Досије учитељице Мили-
це Р. Радосављевић.
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тељима оба пола представљао је уобичајену праксу и у Краљевини 
Србији и у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Отпочињањем Дру-
гог светског рата и окупацијом Србије, у којој је, на територији не-
мачке окупационе зоне, успостављена колаборационистичка влада 
Милана Недића, учитељи, као и сви просветни радници (у најши-
рем смислу интелектуалци) нашли су се под притиском репресив-
ног окупационог и њему лојалног квислиншког апарата. Колабора-
ционистичка управа је била посебно нетрпељива према просветним 
радницима за које се сумњало да су блиски Комунистичкој партији 
Југославије. 

Окончањем рата и успостављањем револуционарног, кому-
нистичког режима, нова просветна власт се посебно заинтересова-
ла за тзв. „старе“ кадрове – за све оне који су се кроз учитељски позив 
афирмисали у „бившој“ држави, за оне који су своје школовање окон-
чали и дипломе стекли у Недићевој Србији и посебно за оне који су 
током Другог светског рата нескривено изражавали своје симпатије 
према различитим колаборационистичким војним формацијама и 
политичким покретима од којих су неки декларативно били фаши-
стички. Сагледавање попустљивог односа државе према онима који 
су у првим данима рата добили најгоре карактеристике, које су зау-
век постале саставни део њихових професионалних досијеа, указује 
на спремност режима да у првим данима мира, који су често били 
„испуњени“ осветом и реваншизмом, „сачува“ чак и декларисане не-
пријатеље уколико су били неопходни у процесу стварања соција-
листичког друштва и државе. Као „интелектуалци најближи наро-
ду“, искусни и школовни учитељи све до школске 1956/1957. нису 
представљали већину у односу на број учитеља који је радио у ос-
новним школама Краљевине, школске 1938/39. године. Такво стање 
било је у несразмери са порастом броја школа и ученика, што је ди-
ректно угрожавало реализацију политике образовања и васпитања 
у Југославији, која је представљала само једну од манифестација кул-
турне револуције чије је крајње исходиште требало да буде соција-
лизам. 
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The Attitude of the Serbian Communist Government towards 
the “Old” Teaching Staff after the Second World War

Abstract: This paper aims to present the mechanism of the in-
tegration of the “old” teaching staff, i.e. the teachers who gained 
their professional af irmation in the Kingdom of Yugoslavia and 
in the irst years after the Second World War. Its starting point is 
the wider context in which the school was established as a state 
institution in the period of the formation of national states, i.e. 
the modern Serbian state. A signi icant part of the paper will 
deal with the attitude of the new communist government to-
wards the teachers who obtained their degree in occupied Ser-
bia and the teachers who got “negative characteristics” after 
the war, which was directly related to their “behavior” during 
the war and connection with certain collaborationist military 
formations or movements.

Key words: teacher, primary school, national state, the King-
dom of Yugoslavia, Milan Nedic’s government, the Second 
World War, the communist government, the Ministry of Educa-
tion of the PR of Serbia, Chetniks, Ljotićevci

State supervision of teachers who were “the intellectuals closest 
to the people” and who played one of the key roles in the process of ed-
ucating and forming pupils and students to be future loyal members of 
the community is a common practice which dates back to enlightened 
absolutism and the period of the formation of national states. This kind 
of practice was “nurtured” in the young Serbian state and later in the 
Kingdom of Serbia and in the state of Yugoslavia formed in 1918 (the 
Kingdome of Serbs, Croats and Slovenes). Once the Second World War 
was over and the revolutionary government was established, the gov-
ernment of the Communist Party of Yugoslavia developed a special in-
terest in the so-called “old” teaching staff ‒ in all those who had been 
teachers before the war, those who had received their teacher’s degree 
in occupied Serbia, and particularly those who had openly showed their 
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commitment to collaborationist military formations or movements. The 
analysis of the attitude of the new government in Yugoslavia and Serbia 
towards the teachers who openly advocated the establishment of “the 
new world order” during the war indicates the willingness of the state 
to accept even those who were on the other side of the “front” if their in-
tegration into the system could contribute to the implementation of the 
education and upbringing policy which was based on socialist pedagogy 
and which could help carry out the cultural revolution which had the es-
tablishment of socialism as its inal goal. 
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