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СРПСКЕ ОСНОВНЕ ПРАВОСЛАВНЕ 
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ука зу је на зна чај срп ских пра во слав них ве ро-
и спо вед них основ них шко ла за одр жа ње кон ти ну и те та у про це су шко ло ва-
ња, вас пи та ња и обра зо ва ња Ср ба на те ри то ри ји Ру му ни је, као и на њи хо ву 
из у зет ну уло гу у очу ва њу тра ди ци је, на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те-
та. Рад је усред сре ђен на де лат ност и ор га ни за ци ју срп ских пра во слав них 
ве ро и спо вед них основ них шко ла, пре све га са пе да го шког аспек та, у сми-
слу ана ли зе на став них пла но ва и про гра ма, уџ бе ни ка, ор га ни за ци је на став-
ног ра да, кон тро ле ра да и фи нан си ра ња. Те шко ле су за цр та ле зна ча јан 
траг у оства ри ва њу кон ти ну и те та у шко ло ва њу, очу ва њу кул ту ре и тра-
ди ци је срп ског ста нов ни штва у Ру му ни ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би, Ру му ни ја, ве ро и спо вед не шко ле, на ста ва, тра-
ди ци ја

Тра ди ци ја је ва жно и моћ но сре ди ште у раз во ју и очу ва њу иден ти те -
та сва ког на ро да, по себ но де ло ва ко ји се као ма њин ско ста нов ни штво за-
тек ну у стра ном окру же њу. Уз пр вен ство цр кве, шко ле – као уста но ве за 
вас пи та ње и обра зо ва ње – има ју кључ ну уло гу у очу ва њу тра ди ци о нал-
них ис ку ста ва и обра за ца прет ход них ге не ра ци ја; оне су сим бол тра ја ња 
јед ног на ро да у од ре ђе ном вре ме ну и ње го вог по сто ја ња на од ре ђе ном 
про сто ру. У пре лом ним дру штве но-исто риј ским тре ну ци ма шко ле су ве о-
ма че сто има ле пре суд ну уло гу за вас пи та ње мла дих ге не ра ци ја у прав цу 
очу ва ња на сле ђе них кул тур них обра за ца, ко ји за на род има ју уни вер-
зал но зна че ње и вред ност. По сма тра но са тог аспек та, срп ске пра во слав-
не ве ро и спо вед не шко ле у Ру му ни ји има ле су дво стру ки зна чај: с јед не 
стра не, не про це њив је њи хов до при нос у одр жа њу кон ти ну и те та у по сто-
ја њу срп ских шко ла у ве о ма те шким окол но сти ма; с дру ге стра не, из у-
зет на је уло га ових шко ла у очу ва њу кул ту ре, тра ди ци је, ве ре и дру гих 
еле ме на та на ци о нал ног иден ти те та срп ског на ро да.

*1Слађана Анђелковић, доцент Географског факултета у Београду.
**2Зорица Станисављевић Петровић, доцент Филозофског факултета у Нишу.
***3Стеван Бугарски, самостални истраживач, Темишвар.
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У сло же но сти ин те ре са др жа ва по бед ни ца, у пр вом ре ду ве ли ких 
си ла, Вер сај ским ми ром из вр ше но је, из ме ђу оста лог, раз гра ни че ње на-
ци о нал них др жа ва на те ри то ри ји не ка да шње Аустро у гар ске; у том скло-
пу, на кон раз ма тра ња опреч них ста во ва, исто риј ска те ри то ри ја Ба на та 
по де ље на је 1919. го ди не из ме ђу Ру му ни је, Кра ље ви не Ср ба, хр ва та и 
Сло ве на ца и Ма ђар ске; на кон то га до шло је и до ма њих из ме на гра нич не 
ли ни је на осно ву ме ђу др жав них спо ра зу ма; та ко се на те ри то ри ји ко ја 
је при па ла Ру му ни ји, у ко нач ном ис хо ду, за те кло 44.078 Ср ба, гру пи са-
них нај ве ћим де лом у 55 на се ља [Ко стић 1925: 90–91]. 

Ру му ни ја је за др жа ла за те че ну ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал ну по-
де лу на жу па ни је, с тим што су де ло ви Та ми шке и То рон тал ске жу па-
ни је ко ји су јој при па ли, спо је ни у јед ну, Та миш-То рон тал ску жу па ни ју. 
Под руч је са срп ским ста нов ни штвом на ла зи ло се на те ри то ри ја ма Арад-
ске, Та миш-То рон тал ске, Ка ра шке и Се ве рин ске жу па ни је. Ако се из у-
зме крат ко трај на по де ла на тра ди ци о нал не про вин ци је 1938, по де ла на 
жу па ни је са под руч ним сре зо ви ма, ко ји об у хва та ју по не ко ли ко оп шти-
на, за др жа на је све до 1950. го ди не, прак тич но, за све вре ме по сто ја ња 
ве ро и спо вед них шко ла. [Са бљић 1996: 26]. 

ПРАВ НИ АСПЕК ТИ ПО СТО ЈА ЊА И ДЕ ЛО ВА ЊА 
СРП СКИх ВЕ РО И СПО ВЕД НИх ШКО ЛА

У по гле ду цр кве ног ор га ни зо ва ња срп ска на се ља су по ти ца ла из 
две раз ли чи те епар хи је: Те ми швар ске (42) и Вр шач ке (13). У школ ском 
по гле ду, на се ља из Те ми швар ске епар хи је има ла су срп ске пра во слав не 
ве ро и спо вед не основ не шко ле, а на се ља из Вр шач ке епар хи је, нај ве ћим 
де лом из са ста ва не ка да шње Вој не гра ни це, има ла су ко му нал не шко ле, 
ко је су 1919. го ди не пре тво ре не у др жав не, с ру мун ским на став ним је-
зи ком [Бу гар ски 1995: 15–17; 184–187].

У окви ру Кар ло вач ке ми тро по ли је–па три јар ши је срп ске шко ле су 
по ста ле ве ро и спо вед не 1862. го ди не, од но сно под вла шће не су управ ним 
ор га ни ма Ми тро по ли је, а по епар хи ја ма – Епар хиј ским школ ским од бо-
ри ма. За осни ва ње и рад срп ских пра во слав них ве ро и спо вед них основ-
них шко ла у Епар хи ји те ми швар ској нај ве ћу над ле жност и од го вор ност 
имао је Епар хиј ски школ ски од бор, а ду жно сти су му би ле у сле де ћим 
до ме ни ма:

- да упра вља срп ским основ ним и поф тор ним шко ла ма, за др жа ва ју ћи 
и пра во над зо ра;

- да по твр ђу је и по ста вља срп ске на род не учи те ље за по ме ну те шко ле;
- да при ма из ве шта је ме сних школ ских од бо ра и епар хиј ско га школ-

ског ре фе рен та о ста њу по је ди них срп ских на род них основ них и 
поф тор них шко ла и да вéћа о њи ма;

- да одо бра ва осни ва ње но вих шко ла и ре ша ва спо ро ве из ме ђу учи те-
ља и цр кве них оп шти на, има ју ћи пр во сте пе ну и дру го сте пе ну суд-
ску над ле жност;

- да из да је на ред бе за поф тор не и основ не шко ле [У ред бе 1872: 30–31].
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По себ ну те шко ћу за школ ство Ср ба у Ру му ни ји има ла је чи ње ни ца 
што се, на кон раз гра ни че ња, од но сно при по де ли Епар хи је на део са се-
ди штем у Те ми шва ру и део са се ди штем у Ве ли кој Ки кин ди, ни је дан 
члан Епар хиј ско га школ ског од бо ра ни је за те као у Ру му ни ји, кра ће ре-
че но: бар не ко вре ме та квог од бо ра ни је би ло; од бор је на кнад но обра зо-
ван као при вре мен, али не ре дов ним из бор ним по ступ ком, не го пу тем 
име но ва ња чла но ва све ште ни ка, учи те ља и све тов ња ка [Гла сник 1921: 7]. 
Пр ви по сле рат ни епар хиј ски из бо ри одр жа ни су 1926. и тек та да су, на 
Епар хиј ској скуп шти ни, ре дов но об но вље ни управ ни од се ци: Епар хиј-
ска кон зи сто ри ја, Епар хиј ски ад ми ни стра тив ни од бор и Епар хиј ски школ-
ски од бор. Ти ме је са цр кве ног ста но ви шта на ста ло ре дов но за кон ско 
ста ње.1

Са аспек та др жав не за кон ске ре гу ла ти ве, срп ске ве ро и спо вед не 
основ не шко ле су при вре ме но то ле ри са не, а озва ни че не су тек ру мун-
ским За ко ном о осни ва њу при ват них шко ла 1925. го ди не (Le gea pen tru 
învăţământul par ti cu lar, „Mo ni to rul Ofi cial”, Bu cu re ş ti, 22. 12. 1925). Пра-
во слав не срп ске ве ро и спо вед не основ не шко ле би ле су ше сто ра зред не, 
а за тим су омла дин ци, до сво је 15. го ди не по ха ђа ли та ко зва ну по нов ну 
(или поф тор ну) шко лу, то јест ишли на обу ку зи ми по 5, ле ти по 2 са та 
сед мич но, при де не де љом и пра зни ком нај ма ње по 2 ча са. Поф тор не шко-
ле су уки ну те 1928. го ди не, ка да је др жав ним про пи сом за ве де на оп ште-
о бра зов на сед мо го ди шња на ста ва.

МРЕ ЖА ПРА ВО СЛАВ НИх СРП СКИх ВЕ РО И СПО ВЕД НИх 
ОСНОВ НИх ШКО ЛА У РУ МУ НИ ЈИ

Не по сред но по сле Пр вог свет ског ра та, школ ске го ди не 1920/21, на 
те ри то ри ји Ба на та у Ру му ни ји ра ди ле су 44 срп ске ве ро и спо вед не шко ле 
са 2.960 уче ни ка, од че га у 11 ме ста са ви ше од 100 уче ни ка. На осно ву 
ру мун ско-ју го сло вен ске Кон вен ци је о уре ђе њу ма њин ских шко ла у Ба на
ту, ко ја је сту пи ла на сна гу 26. сеп тем бра 1933. го ди не, за др жа не су ве-
ро и спо вед не основ не шко ле у ме сти ма где су и до та да по сто ја ле, а 
отво ри ла се мо гућ ност да се но ве осни ва ју, на зах тев ро ди те ља, у По ља-
ди ји и Ду нав ској кли су ри, где су до та да шко ле би ле др жав не, на ру мун-
ском је зи ку. По сле из ве сних при пре ма то је и усле ди ло школ ске 1935/36. 
го ди не, ка да је број срп ских ве ро и спо вед них шко ла на ра стао на 54, а број 
уче ни ка на 6.553 [Са бљић 1996: 29–31]. То прак тич но зна чи да је сва ко 
ме сто са срп ским жи вљем има ло срп ску шко лу.

1 Ако се има у ви ду за ка сне ло кон сти ту и са ње Епар хиј ске скуп шти не и ду го не ре ше на 
за кон ска ре гу ла ти ва у са мом вр ху над зо ра и кон тро ле над шко ла ма, мо же се прет по ста ви ти 
ка кав је био рад ме сних школ ских од бо ра. На и ме, иако су има ли ве ли ке ин ге рен ци је ко је 
се ти чу функ ци о ни са ња шко ле и ор га ни зо ва ња вас пит но-обра зов ног ра да, као и за ви дан 
ни во од лу чи ва ња, ме сни од бо ри су че сто би ли не е фи ка сни, ма хом не у пу ће ни и углав ном 
усме ре ни на пра ће ње ма те ри јал ног ста ња, док су све оба ве зе око на став ног ра да у пот пу-
но сти пре пу шта ли учи те љи ма.
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ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ

Ор га ни за ци ја, струк ту ра и рад ве ро и спо вед них шко ла био је сво је-
вре ме но про пи сан Уред бом за срп ске на род не шко ле, одо бре ном од Кра-
љев ско га угар ског ми ни стар ства бо го ча сти и јав не на ста ве под бр. 17.565 
од 17. ју ла 1872 [У ред бе 1872: 1–33] ко ја се већ 1919. ни је мо гла до след но 
спро во ди ти, јер је би ла пре ва зи ђе на, не ус кла ђе на с ру мун ским за ко но-
дав ством, тим ма ње са оп штим дру штве ним кре та њи ма и но вим по тре-
ба ма срп ског ста нов ни штва. На сле ђе на је На став на осно ва са ста вље на 
1909. го ди не, та ко ђе Ди сци плин ска пра ви ла за учи те ље про пи са на 1910. 
го ди не [Ко стић 1931: 37]. У но во на ста лим усло ви ма ти про пи си, не до-
вољ ни и за ста ре ли, до пу ња ва ни су, али ем пи риј ски, пре ма сна ла жљи во-
сти епар хиј ско га школ ског ре фе рен та [Гла сник 1937: 2(140)], јер ни је би ло 
ка квог чвр стог да ле ко се жног ослон ца, и то је до ве ло до озбиљ них те шко-
ћа у ра ду срп ских шко ла у Ру му ни ји. Кон вен ци јом о уре ђе њу ма њин ских 
шко ла у Ба на ту про пи са не су из ве сне смер ни це, ори јен та ци ја је по ста ла 
ја сни ја и објек тив ни ја, и то је до ве ло до не сум њи вог по бољ ша ња ста ња у 
ве ро и спо вед ним шко ла ма, али су усло ви за рад из мно го раз ло га и да ље 
би ли те шки, а спро во ђе ње Кон вен ци је те кло је спо ро и не у јед на че но. 

Под тим и та квим усло ви ма, рас тр за не мно го број ним, те шко пре мо-
сти вим про бле ми ма, нај че шће ма те ри јал не при ро де, срп ске ве ро и спо вед-
не шко ле су и под ру мун ским за ко но дав ством оп ста ле при цр кви три де-
се так го ди на, што ука зу је на из у зет но за ла га ње, спо соб ност и мо ти ва ци ју 
љу ди ко ји су на школ ским по сло ви ма ра ди ли у Те ми швар ској епар хи ји. 

НА СТАВ НА ОСНО ВА – ПЛА НО ВИ И ПРО ГРА МИ

У срп ским ве ро и спо вед ним основ ним шко ла ма на став на осно ва је 
про пи са на кад и школ ска уред ба [Школ ске на ред бе 1872: 1–13], а за тим 
је оса вре ме ње на 1909. го ди не. На кон 1919. го ди не у Ру му ни ји на став ни 
са др жа ји су мо ра ли би ти до пу ња ва ни, ме ња ни и ко ри го ва ни у скла ду са 
кон крет ним по тре ба ма ко је су се при род но на ме та ле: за во ђе ње уче ња 
др жав ног је зи ка, из у ча ва ња исто ри је Ру му ни је и ге о гра фи је Ру му ни је, 
пра ће ње на став них осно ва у др жав ним шко ла ма и слич но. 

За по тре бе срп ских ве ро и спо вед них шко ла у Ру му ни ји са ста вље не 
су две на став не осно ве или упра во два на цр та на став них осно ва, и то 
1922. и 1937. го ди не; обе су са ста ви ли епар хиј ски школ ски ре фе рен ти. 
Сва ки је на црт у сво је вре ме усво јен од стра не Епар хиј ског школ ског од-
бо ра, до био одо бре ње Ми ни стар ства на ста ве и ра за слат шко ла ма на упо-
тре бу, уз ко мен тар да пред ста вља при вре ме но ре ше ње, ко је тре ба про ве ри-
ти у прак си и на кнад но, по бољ ша но, усво ји ти на учи тељ ским збо ро ви ма. 
Ме ђу тим, ова ква про це ду ра ни је спро ве де на ни за је дан од пред ло же них 
на цр та, прем да је на њих би ло при мед би. 

При вре ме на на став на осно ва из 1922. го ди не са др жа ла је На ста вни 
план и На став ни про грам. У На став ном пла ну да ти су на став ни пред ме ти 
и њи хо ва оп шта рас по де ла по ча со ви ма за ше сто ра зред ну основ ну шко лу 
у скла ду са бро јем учи те ља. На став ни про грам је са др жао те ма ти ку за 
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сва ки на став ни пред мет, по себ но по раз ре ди ма. Пре ма На став ном пла ну 
у срп ским ве ро и спо вед ним пра во слав ним основ ним шко ла ма из у ча ва-
ни су сле де ћи на став ни пред ме ти: ве ро на у ка – на у ка пра во слав не ве ре, 
цр кве но сло вен ско чи та ње и раз у ме ва ње тек ста и цр кве но по ја ње; срп ски 
је зик – чи та ње, ве жба ње у го во ру и ми шље њу, пи сме ни са ста ви, гра ма ти-
ка; ра чун и ге о ме три ја – ра чун и ге о ме триј ски об ли ци; исто риј ске на у ке 
– по ве сни ца, пра ва и ду жно сти гра ђа на; зе мљо пис; при род не на у ке – 
при ро до пис, фи зи ка, хе ми ја, го спо дар ство; тех нич ки пред ме ти – пе ва ње, 
руч ни рад, цр та ње, гим на сти ка.

По ред основ них те ма и са др жа ја, на став ним пла ном и про гра мом су 
про пи са ни и вас пит но-обра зов ни ци ље ви ко је тре ба оства ри ти. Основ ни 
ци ље ви од ре ђи ва ни су на ни воу сва ког пред ме та. У вас пит но-обра зов-
ним ци ље ви ма из ра же на је ори јен та ци ја ка не го ва њу и очу ва њу на ци о-
нал не кул ту ре и тра ди ци је. У на ста ви ве ро на у ке ци ље ви су за сно ва ни 
на раз ви ја њу и не го ва њу вред но сти пра во слав не ве ре и вас пи та њу у ду ху 
хри шћан ства, та ко да се те жи ло „на у чи ти школ ску мла деж о нај глав ни-
јим до га ђа ји ма и исти на ма пра во слав не хри шћан ске ве ре и цр кве, оспо-
со би ти је за са ве сно во ђе ње хри шћан ских ду жно сти и уве сти је у жи во 
и сло бод но уче шће у мо ли тви и цр кве ном бо го слу же њу раз у ме ва њем мо-
ли та ва, по ја ња и бо го слу жбе ног је зи ка, и ти ме вас пи та ва ти у ду ху Пра-
во слав не хри шћан ске цр кве за по бо жне и по ште не љу де и вер не си но ве 
Срп ске пра во слав не цр кве” [ТЖУ НАР, На став не осно ве 1923: 18]. По-
да ци из истог из во ра ука зу ју да су на слич ном прин ци пу од ре ђи ва ни и 
вас пит но-обра зов ни ци ље ви за оста ле пред ме те; на при мер, за на став ни 
пред мет исто ри ја на во де се сле де ћи ци ље ви: „да се уче ни ци и уче ни це 
упо зна ју са про шло шћу на ше до мо ви не; пре да ва ње тре ба да ути че ка ко 
на ср це, та ко и на ра зум, да се уче ни ци упо зна ва њем про шло сти не са мо 
по у че, већ и оду ше ве и мо рал но опле ме не”; за при род не на у ке: „да се 
код уче ни ка што већ ма утвр ди исти на и да се ис ко ре ни код про стог на-
ро да су је вер је и ла жно ми шље ње, те от кло ни и ис ко ре ни ки ње ње жи во-
ти ња и та ма ње ње би ља ка” [ТЖУ НАР, На став не осно ве 1923: 31]. За па жа 
се да су вас пит но-обра зов ни ци ље ви на став них пред ме та од ре ђи ва ни 
кон крет но, с на гла ша ва њем прак тич них за да та ка ко је тре ба оства ри ти 
у на став ном ра ду.

Школ ске 1922/23. го ди не Епар хиј ски школ ски од бор је ра за слао 
ме сним школ ским од бо ри ма и учи те љи ма кон крет на упут ства за при-
ме ну На став них осно ва. С об зи ром на то да је при ин спек ци ја ма ра да 
шко ла при ме ће но да се упут ства у на став ном ра ду не по шту ју до след но, 
за по че так на ред не школ ске го ди не упут ства су об но вље на. На зах тев 
ру мун ског Ми ни стар ства про све те, школ ске 1924/25. го ди не Епар хиј ски 
школ ски од бор је до пу нио При вре ме ну на став ну осно ву и увео пред ме те 
од на ци о нал ног зна ча ја: ру мун ски је зик, исто ри ју и зе мљо пис Ру му ни је.

Дру ги на црт На став них осно ва из 1937. го ди не по чео се при ме њи-
ва ти школ ске 1937/38. го ди не. При ње го вом са ста вља њу узе ти су у об зир: 
кра љев ски де кре ти бр. 1956/04. 07. 1934. и 578/26. 8. 1936, Школ ска уред ба 
из 1872. го ди не и Школ ска кон вен ци ја из 1933. го ди не. Но ву на став ну 
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осно ву са ста вио је Ма ној ло По пов нај пре за мла ђе раз ре де, од но сно за 
де цу из I–IV раз ре да.2 На став ни пред ме ти ко ји су про пи са ни Но вом на
став ном осно вом ни су се раз ли ко ва ли од прет ход не При вре ме не на став
не осно ве из 1922. го ди не. Раз ли ка је при мет на са мо у де лу вре мен ске 
ор га ни за ци је на ста ве, јер су на став не те ме раз вр ста ва не не са мо по пред-
ме ти ма и раз ре ди ма, већ је уве де на и по де ла на тро ме сеч ја. Та ко ђе је 
зна чај но на по ме ну ти да На став на осно ва из 1937. го ди не ни ка да ни је 
до пу ње на пред ви ђа њи ма за V, VI и VII раз ред; то зна чи да се, уз на-
став не осно ве, ра ди ло и им про ви зо ва но, пре ма ис ку ству, зна њу и во љи 
сва ког учи те ља. 

За школ ску го ди ну 1940/41. ру мун ско Ми ни стар ство про све те, под 
бр. 240.435/1940, про пи са ло је да се на став не осно ве свих шко ла на те-
ри то ри ји Ру му ни је из јед на че с на став ном осно вом др жав них шко ла. На 
осно ву то га, у је сен 1940. го ди не Епар хиј ски школ ски од бор је усво јио 
но ви На став ни план за срп ске ве ро и спо вед не основ не шко ле, по зи ва ју ћи 
учи те ље да са о бра зно то ме раз вр ста ју гра ди во. У том до ку мен ту са др жа-
ни су сви пред ме ти про пи са ни др жав ном на став ном осно вом: ве ро на у ка, 
ру мун ски је зик (по чев од III раз ре да), ра чун и ге о ме три ја, исто ри ја, зе-
мљо пис, при род не на у ке, ана то ми ја, устав, по љо при вре да, пе ва ње, цр та-
ње, кра сно пис, руч ни рад, гим на сти ка; при де су за срп ске шко ле пред ви-
ђе ни сле де ћи пред ме ти: срп ски је зик (за сту пљен са истим бро јем ча со ва 
као и ру мун ски), цр кве но сло вен ски је зик и цр кве но по ја ње [Гла сник 1940: 
128].3 

Епар хиј ски школ ски од бор је, на осно ву На став ног пла на, под бр. 
Ш.1672/1940. ра за слао шко ла ма и упут ства за при ме ну На став ног про-
гра ма из јед на че ног с на став ним про гра мом др жав них основ них шко ла, 
про пи су ју ћи и је дин стве не рас по ре де ча со ва за све слу ча је ве си мул та не 
на ста ве [Гла сник 1940: 176–189].

2 Аутор но вих На став них осно ва, Ма ној ло По пов, пред ла гао је да се но ви пред ме ти, 
као што је ру мун ски је зик, уве ду од I а не тек од III раз ре да, ка ко је то би ло пред ви ђе но 
Школ ском кон вен ци јом. Он је сма трао да је за бу ду ће гра ђа не Ру му ни је нео п ход но да до бро 
по зна ју др жав ни је зик. На осно ву ду го го ди шњег ис ку ства сма трао је да би уво ђе ње др жав-
ног је зи ка тек у III раз ре ду до ве ло уче ни ке срп ских шко ла у не рав но пра ван по ло жај у од-
но су на де цу ко ја по ха ђа ју др жав не основ не шко ле, што би мо гло ути ца ти на њи хо во да ље 
шко ло ва ње, у сми слу пре ла ска у сред ње шко ле. Епар хиј ска упра ва, под ути ца јем Ми ни-
стар ства спољ них по сло ва Ју го сла ви је, ни је при хва ти ла пред лог Ма ној ла По по ва, прав да ју-
ћи свој по сту пак по што ва њем од ред би Школ ске кон вен ци је. [ТЖУ НАР, фа сци кла 68/1–88 
из 1937].

3 У срп ским ве ро и спо вед ним основ ним шко ла ма по себ на па жња се по све ћи ва ла изу -
ча ва њу са др жа ја срп ског је зи ка, и то су би ле је ди не шко ле у ко ји ма су уче ни ци Ср би зва-
нич но учи ли ма тер њи је зик. У На став ним осно ва ма за срп ски је зик при мет ни су еле мен ти 
и ме то дич ки по сту ци ко ји су и да нас, са аспек та пе да го шке на у ке, ве о ма зна чај ни. У том 
де лу ис ти че се по сто ја ње кон ти ну и те та и по што ва ње прин ци па по ступ но сти, као и из ве-
сна си сте ма тич ност ко ја пра ти све пред ме те. По де ла са др жа ја срп ског је зи ка у пет це ли на: 
гра ма тич ке ве жбе, чи та ње, на па мет но уче ње, пи сме ни са ста ви и очи глед на на ста ва, за сно-
ва на је на зах те ву по ступ но сти, и им пли ци ра да се у усва ја њу са др жа ја иде од лак шег ка 
те жем. При ме ра ра ди, у пр вом раз ре ду от по чи ње се при пре ма за чи та ње и пи са ње ћи ри-
ли цом, па се за тим пре ла зи на чи та ње и пи са ње сло ва, ре чи и крат ких ре че ни ца. Чи та ње 
лак ших шти ва са раз го во ром о оном што се чи та у скла ду је са са вре ме ним прин ци пи ма 
на ста ве, где се ин си сти ра на уче њу са раз у ме ва њем.
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УЏ БЕ НИ ЦИ У СРП СКИМ ВЕ РО И СПО ВЕД НИМ 
ОСНОВ НИМ ШКО ЛА МА

Зна чај но пи та ње ко је је пра ти ло раз вој срп ских ве ро и спо вед них 
основ них шко ла је сте пи та ње уџ бе ни ка. На и ме, пи са ње и штам па ње уџ бе-
ни ка за срп ске шко ле у Ру му ни ји би ло је сло же но из ви ше раз ло га: ни је 
би ло струч них ауто ра ко ји би ра ди ли на са ста вља њу уџ бе ни ка за сва ки 
на став ни пре мет, ни су по сто ја ле оп ти мал не мо гућ но сти за штам па ње 
(у Те ми шва ру је са мо јед на штам па ри ја има ла ћи ри лич на сло ва), ни не-
оп ход на ма те ри јал на сред ства, а зна чај ну пре пре ку пред ста вља ло је и 
пи та ње штам па ња ти ра жа ко ји би био ис пла тив. Има ју ћи у ви ду по сто је-
ће те шко ће, Епар хиј ска школ ска упра ва је не по сред но по сле 1919. го ди-
не, као мо гу ће ре ше ње, ви де ла увоз уџ бе ни ка из Кра ље ви не Ср ба, хр ва та 
и Сло ве на ца. У до пи су Епар хиј ског школ ског од бо ра бр. Ш.81/1920. го-
ди не, упу ће ном Та ми шкој жу па ниј ској пре фек ту ри, на во ди се да на под-
руч ју Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске не ма срп ских штам па-
ри ја у ко ји ма би се мо гли штам па ти, ни књи жа ра пу тем ко јих би се мо гли 
про да ва ти уџ бе ни ци, да у то ку школ ске 1919/1920. го ди не ни је на ба вље на 
ни јед на но ва књи га, као и да је Епар хиј ска упра ва на ру чи ла из цен трал-
не ма на стир ске књи жа ре у Срем ским Кар лов ци ма око 2.000 при ме ра ка 
ра зних књи га, те се зах те ва да Та ми шка жу па ниј ска пре фек ту ра, као 
об ла сна управ на власт, из да до зво лу за сло бо дан пре нос књи га у Те ми-
швар, јер то усло вља ва по че так ра да срп ских шко ла у школ ској 1920/21. 
го ди ни. Епар хиј ска упра ва се по себ но оба ве за ла да ће књи ге ко је бу ду 
до ста вље не ста ви ти на рас по ла га ње цен зур ном над ле штву и уна пред 
уве ра ва ла ру мун ске вла сти да у књи га ма не ма ни че га што би вре ђа ло 
на ци о нал на осе ћа ња и су ве ре ни тет Ру му ни је [Гла сник 1921: 1]. 

На ру че не књи ге и уџ бе ни ке при мио је Епар хиј ски школ ски од бор 
и до ста вио епар хиј ском школ ском ре фе рен ту; шко ле су до пи сом упу ће-
не да их на ба вља ју код школ ског ре фе рен та. Не ке од при спе лих књи га 
би ле су: Ка ти хи зис, Би блиј ска по вест, Бу квар, Цр кве но сло вен ски бу квар, 
Цр кве но сло вен ска чи тан ка, Ра чу ни ца i раз ред, Та бли ца мно же ња i раз
ред, Ра чу ни ца ii раз ред, Та бли ца мно же ња за ii раз ред, Ра чу ни ца iii 
раз ред [Са бљић 1996: 33–35]. Из до ку мен та ци је са чу ва не у Та ми шкој упра-
ви На ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је, мо же се ви де ти да су за јед но с књи га-
ма нео п ход ним за уче ни ке до спе ли и ме то дич ки при руч ни ци за учи те ље, 
упут ства за ор га ни за ци ју на ста ве, на став не осно ве, као и оста ла школ ска 
до ку мен та ци ја, по пут из ве штај них књи жи ца и слич но.

Узи ма ју ћи у об зир број ку од 2.000 на ру че них при ме ра ка књи га из 
де се так на став них пред ме та, од но сно број од 2.060 уче ни ка 1920/21. 
школ ске го ди не, ла ко је са гле да ти мак си мал ну мо гућ ност за снаб де ва ње 
шко ла уџ бе ни ци ма; а по што се књи ге ни су ни про да ле исте го ди не, не го 
их је Епар хиј ски школ ски од бор на исти на чин пре по ру чи вао и на ред-
них го ди на, из ве сно је да ни је би ло уџ бе ни ка за све на став не пред ме те 
и да су тек рет ки уче ни ци сти за ли до соп стве них уџ бе ни ка.

Лич ним за ла га њем и соп стве ним тро шком епар хиј ско га школ ског 
ре фе рен та Ма ној ла По по ва, и у Те ми шва ру је за тим штам па но не ко ли ко 
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уџ бе ни ка: Чи тан ка за дру ги раз ред срп ских ве ро и спо вед них основ них 
шко ла (1930), Чи тан ка за че твр ти раз ред срп ских ве ро и спо вед них основ
них шко ла (1930), Исто ри ја и при род не на у ке за срп ску де цу (1930), Бу квар 
и чи тан чи ца за пр ви раз ред срп ских ве ро и спо вед них основ них шко ла 
(1934). Чи тан ке Ма ној ла По по ва ни су би ле оно што се под тим пој мом 
стро го под ра зу ме ва, не го не ка вр ста збир ки тек сто ва; Чи тан ка за дру ги 
раз ред је са др жа ла гра ди во из ве ро на у ке, књи жев не лек ти ре, очи глед не 
на ста ве и му зи ке, а Чи тан ка за че твр ти раз ред – гра ди во из ве ро на у ке, 
књи жев не лек ти ре, на у ке о здра вљу, гра ма ти ке, исто ри је Ру му на, зо о ло-
ги је, бо та ни ке и фи зи ке. Исто ри ја и при род не на у ке и ни је за себ но са-
ста вљен уџ бе ник, не го по себ ни оти сак из Чи тан ке за че твр ти раз ред.

Го ди не 1938, узи ма ју ћи у об зир про ме не у на став ном пла ну и но ву 
на став ну осно ву, пра те ћи и до га ђа ња у др жав ним шко ла ма, а на осно ву 
из ве ша та ја и су ге сти ја учи те ља с ду го го ди шњим ис ку ством4 и са ци љем 
очу ва ња и не го ва ња ма тер ње га срп ског је зи ка, Епар хиј ски школ ски од-
бор рас пи сао је кон курс за са ста вља ње сле де ћих уџ бе ни ка: Бу квар за i 
раз ред, Чи тан ка за ii раз ред са гра ма ти ком и очи глед ном на ста вом, Чи
тан ка за iii раз ред са гра ма ти ком и при род ним на у ка ма, Чи тан ка за 
iV раз ред са гра ма ти ком и при род ним на у ка ма, Чи тан ка за V раз ред, 
Чи тан ка за Vi раз ред, Чи тан ка за Vii раз ред, Ра чу ни ца за i и ii раз ред, 
Ра чу ни ца за iii раз ред, Ра чу ни ца за iV раз ред [Гла сник 1938: 134–135].

Ме ђу тим, већ и у са мом рас пи су са др жа на је из ве сна по пу стљи вост: 
пред ви ђе но је да чи тан ке за V, VI и VII мо гу би ти ујед но, а и ина че, 
„уџ бе ни ци мо гу би ти са ста вље ни за по је ди не раз ре де да об у хва те све 
пред ме те”.

Од свих пред ви ђе них уџ бе ни ка од штам па не су до кра ја са мо две 
чи тан ке: Срп ска чи тан ка за пр ви раз ред срп ских ве ро и спо вед них основ
них шко ла, ауто ри Вла ди мир Ши ље го вић и Ра ди вој Фен лач ки (1940) и 
Срп ска чи тан ка са гра ма ти ком, ра чу ни цом, ана то ми јом и на у ком о ве ри 
за тре ћи раз ред срп ских ве ро и спо вед них основ них шко ла, аутор Ра ди вој 
Фен лач ки (1941). Ме ђу тим, обе ове чи тан ке је су не ка вр ста ме шо ви тих 
уџ бе ни ка, та ко да Чи тан ка за пр ви раз ред са др жи гра ди во из Ве ро на у ке, 
Лек ти ре, Очи глед не на ста ве, Ра чу ни це и ра чун ских за да та ка и Упо зна ва-
ња ме ра, а Чи тан ка за тре ћи раз ред – гра ди во из свих по гла вља на ве де-
них у под на сло ву, са мо не истим ре до сле дом [Бу гар ски 2007: 192–195].

Обе чи тан ке су сво је вре ме но до би ле ми ни стар ску до зво лу за при-
ме ну у шко ла ма, али по што су из да не тек 1940. ве ро ват но ни су ни ис по-
што ва ли про по зи ци је кон кур са из 1938. го ди не, ко је су бр зо пре ва зи ђе не, 

4 За из ра ду уџ бе ни ка у скла ду с но вим на став ним пла ном Епар хиј ски школ ски од бор 
је кон сул то вао ис ку сне учи те ље Ни ко лу и Ка ти цу Ма ле тић, Ге ор ги ја Тер зи ћа, Пе тра Ко-
сти ћа, Ан ђел ку Ке ле мен, Ми ли во ја Сто ја но ви ћа, Јо ва на По по ви ћа и Ми ла на Ми ја то ва, с 
ци љем да се при ку пе ми шље ња о уџ бе ни ци ма ко ји су до са да ко ри шће ни, као и пред ло зи за 
из ра ду но вих. У сво јим крат ким и по вр шним ре фе ра ти ма они су ука за ли на не до стат ке по-
сто је ћих уџ бе ни ка, али њи хо ва ми шље ња ни су би ла уса гла ше на по мно гим основ ним пита-
њи ма, већ се уоча ва ло по сто ја ње про ти ву реч но сти и не сла га ња. На осно ву уви да у из ве шта је 
по ме ну тих прак ти ча ра, Епар хиј ски од бор је за кљу чио да је по треб но рас пи са ти кон курс за 
пи са ње уџ бе ни ка ко ји су нео п ход ни у да љем на став ном ра ду [Гла сник 1938: 47–48].



про пи сом да на став на осно ва др жав них шко ла по ста је оп ште о ба ве зна. 
За оста ле пред ме те по вре ме но су и да ље тра же на одо бре ња за ко ри шће-
ње по сто је ћих уџ бе ни ка, ко јих је, ина че, би ло у све ма њем бро ју. 

На осно ву све га ре че ног, мо же се за кљу чи ти да су то ком по сто ја ња 
срп ских ве ро и спо вед них основ них шко ла у Ру му ни ји ко ри шће ни сле-
де ћи уџ бе ни ци: 

• У пр вом раз ре ду: Бу квар ауто ра др Ве се ли на Ђи са ло ви ћа и Ђу ре Тер-
зи на; Бу квар са чи тан чи цом истих ауто ра; Но ви бу квар са чи тан чи
цом, Ма ној ла По по ва (1934); Би блиј ска по вест, про те Алек сан дра 
Жи ва но ви ћа; Ра чу ни ца; Та бли ца мно же ња; Сло вен ски бу квар; Чи
тан ка, Ра ди во ја Фен лач ког и Вла ди ми ра Ши ље го ви ћа (1940); Ру мун
ски бу квар, ауто ра Ко сте скуа.

• У дру гом раз ре ду: Би блиј ска по вест про те Алек сан дра Жи ва но ви ћа; 
Срп ска чи тан ка, Ми те Кли ци на; Чи тан ка, Ма ној ла По по ва (1930); 
Ру мун ски бу квар Ко сте скуа; Ру мун ска чи тан ка, Шу јер ма на; Та бли ца 
мно же ња; Зе мљо пис Ру му ни је – на ру мун ском је зи ку; Срп ска чи
тан ка, Ђу ре Тер зи на; Збор ник мо ли та ва и цр кве них пе са ма од ii до 
iV раз ре да, про те Алек сан дра Жи ва но ви ћа.

• У тре ћем раз ре ду: Би блиј ска по вест за iii и iV раз ред, про те Јо ва на 
Бо ро те; Ка ти хи зис или Дог ма ти ка пра во слав не цр кве, др Ге ор ги ја 
Ле ти ћа; Ка ти хи зис за iii и iV раз ред истог ауто ра; Сло вен ски бу квар; 
Ру мун ска чи тан ка, ауто ри Шу јер ман и Са ву; Ра чу ни ца; Зе мљо пис 
Ру му ни је, Ма ној ла По по ва (1930); Срп ска чи тан ка, Ра ди во ја Фен-
лач ког (1941).

• У че твр том раз ре ду: Срп ска чи тан ка, Ђор ђа На то ше ви ћа; Срп ска 
чи тан ка, Ве се ли на Ђи са ло ви ћа; Срп ска чи тан ка, Ма ној ла По по ва 
(1930); Сло вен ска чи тан ка; Ру мун ска чи тан ка, ауто ри Шу јер ман и 
Са ву; Ра чу ни ца; Кон ти нен ти – на ру мун ском је зи ку; Ли тур ги ка, 
Ђо ке Ми ли ћа.

• У V и VI, од но сно ка сни је VII раз ре ду, у срп ским шко ла ма ни је би ло 
по себ них уџ бе ни ка, не го су се им про ви зо ва но ко ри сти ли ра зни уџ бе-
ни ци, па и они за ни же раз ре де.

НА СТАВ НИ КА ДАР У СРП СКИМ ВЕ РИ СПО ВЕД НИМ 
ОСНОВ НИМ ШКО ЛА МА

То ком чи та во га свог по сто ја ња у Ру му ни ји срп ске ве ро и спо вед не 
основ не шко ле су о ча ва ле су се са кон стант ним про бле мом по мањ ка ња 
струч но га учи тељ ског ка дра. По сма тра но кроз исто риј ску при зму, ово 
пи та ње у су шти ни ни ка да ни је трај но ре ше но, што је зна чај но ути ца ло 
на раз вој срп ског школ ства у Ру му ни ји.

Од мах по по де ли Ба на та 1919. го ди не у ру мун ском де лу су ра ди ле 
44 шко ле, по треб на су би ла 53 учи те ља, а ипак је тек њих 17 има ло струч-
ну спре му. Ва жно је на по ме ну ти да је учи тељ об у ча вао нај ма ње 30 а нај-
ви ше 80 ђа ка [У ред бе за срп ске на род не шко ле 1872: 6].
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У пе ри о ду од 1919. до 1935. го ди не за по сле на су чак 63 учи те ља ко ја 
ни су има ла од го ва ра ју ћу школ ску спре му, већ све га три или че ти ри раз-
ре да ни же гим на зи је.5 Ра ди њи хо вог при пре ма ња за учи тељ ски рад Епар-
хиј ска упра ва је ор га ни зо ва ла лет ње те ча је ве. Лет њи те ча је ви за при пре-
ма ње бу ду ћих учи те ља одр жа ни су у Те ми шва ру 1920, 1921, 1922. и 1923. 
го ди не на срп ском, за тим 1924. на ру мун ском је зи ку; због акут не по тре бе 
за учи те љи ма, упри ли чен је још је дан учи тељ ски те чај 1929. го ди не. Од 
све га 62 по ла зни ка те ча је ва, 18 кан ди да та је сте кло учи тељ ске ди пло ме 
на др жав ним учи тељ ским шко ла ма, и то: 11 у Те ми шва ру, 5 у Клу жу и 2 
у Бу ку ре шту. Школ ска кон вен ци ја из 1933. го ди не ре ши ла је мно га пи та-
ња или бар пру жи ла мо гућ ност за њи хо во ре ша ва ње. У по гле ду на став-
ног ка дра, од суд на су би ла два про пи са: је дан, да се у Те ми шва ру, при 
Др жав ној учи тељ ској шко ли, отво ри Срп ска сек ци ја; дру ги, да се, до 
обра зо ва ња соп стве но га на став ног ка дра, за шко ле мо гу до во ди ти и кон-
трак ту ал ни учи те љи из Ју го сла ви је. Ме ђу тим, на осно ву Школ ске кон
вен ци је, број шко ла је по рас тао за 122,7% а број уче ни ка за 221,4%, и то 
је бар удво стру чи ло број по треб них учи те ља [Са бљић 1996: 36–37].

За и ста, на осно ву Школ ске кон вен ци је, 1934. го ди не отво ре на је Срп-
ска сек ци ја при Др жав ној учи тељ ској шко ли; пре ма ше њем, пак, од ре да-
ба Кон вен ци је, отво ре на је и Срп ска сек ци ја при Др жав ној гим на зи ји у 
Те ми шва ру; с об зи ром на то да је при лив де це био осо би то са се ла, Епар-
хиј ска упра ва је отво ри ла и ђач ке кон вик те у Те ми шва ру, што је пру жа ло 
мо гућ но сти за шко ло ва ње де це са се ла, од но сно за ду го роч но ре ша ва ње 
пи та ња учи тељ ског ка дра за срп ске шко ле у Ру му ни ји. За и ста, у пе ри о ду 
од 1929. до 1940. го ди не у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји оспо со бље но је све га 
18 учи те ља из Ру му ни је (у Сом бо ру, Вр шцу, Бе о гра ду, Но вом Са ду и 
Не го ти ну), док су у др жав ној Учи тељ ској шко ли у Те ми шва ру од 1928. 
до 1934. го ди не ди пло ми ра ла све га 4 учи те ља, а за тим у Срп ској сек ци ји 
те шко ле, до 1947. го ди не још 28 учи те ља. Осим то га, од ра ни је је би ло 10 
свр ше них учи те ља и 7 све ште ни ка ру ко по ло же них из ре до ва учи те ља. 
Али учи те љи ни су би ли по треб ни са мо на ду ге ста зе, на њих се ни је мо-
гло че ка ти го ди на ма. За то су од 1934. го ди не у шко ла ма по че ли ра ди ти 
кон трак ту ал ни учи те љи из Ју го сла ви је, од ре да с до бром спре мом и ви ше-

5 На кон по де ле Ба на та 1919. го ди не мно ги учи те љи ко ји су има ли од го ва ра ју ћу школ-
ску спре му на пу сти ли су рад на ме ста и од ла зи ли на слу жбо ва ње у Кра ље ви ну Ср ба, хр ва та 
и Сло ве на ца. Обра зо ва ње и при пре ма но вих учи те ља од ви ја ла се план ски али уз ра зно вр сна 
оте жа ња, про бле ме и по те шко ће. На и ме, шко ло ва ње учи те ља за рад у шко ла ма на срп ском 
је зи ку ни је би ло мо гу ће у Ру му ни ји, јер ни је би ло учи тељ ских шко ла на срп ском је зи ку, 
док је шко ло ва ње у Кра ље ви ни Ср ба, хр ва та и Сло ве на ца би ло пра ће но број ним те шко ћа-
ма. Епар хиј ска упра ва је има ла сло жен за да так да обез бе ди при пре ма ње учи те ља за рад у 
срп ским шко ла ма, јер је, као што је по ме ну то, до шло до зна чај ног оси па ња шко ло ва ног ка-
дра, та ко да су у мно гим ме сти ма учи тељ ска ме ста би ла упра жње на. Ре ша ва ње пи та ње ка-
дра у по сто је ћим окол но сти ма би ло је мо гу ће на два на чи на: сла њем мла дих љу ди ко ји су 
би ли епар хиј ски сти пен ди сти на шко ло ва ње у раз не учи тељ ске шко ле у Кра ље ви ни Ју го-
сла ви ји или шко ло ва њем учи тељ ског ка дра на др жав ној Учи тељ ској шко ли у Те ми шва ру. 
Оба ре ше ња су, ду го роч но гле да но, би ла до бра, али у прак си се ни је мо гло че ка ти да упи-
са ни кан ди да ти за вр ше шко ло ва ње, ко је је тра ја ло го ди на ма, већ се кре ну ло са по пу ња ва-
њем учи тељ ских ме ста шко ло ва ним љу ди ма, нај че шће мо на си ма и све ште ни ци ма.
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го ди шњим ис ку ством, и ста ње се мно го по бољ ша ло, та ко да су у пе ри о ду 
1934–1938. сва учи тељ ска ме ста би ла од го ва ра ју ће по пу ње на [Са бљић 
1996: 36].

Од 1934. до 1948. го ди не у Ру му ни ји су ра ди ла 103 ју го сло вен ска 
кон трак ту ал на учи те ља, али се при вре ме ност то га ре ше ња бр зо осве до-
чи ла: са по чет ком ра та, ју го сло вен ски учи те љи су ма хом на пу шта ли сво-
ја ме ста и вра ћа ли се у Ју го сла ви ју или од ла зи ли у ино стран ство (крај 
ра та до че ка ло је на сво јим ме сти ма све га сед мо ро). Исто вре ме но су учи-
те љи ру мун ски гра ђа ни по зи ва ни у вој ску, те је пи та ње по мањ ка ња ка-
дра опет ак ту е ли зо ва но. За ни мљи во, ва зда је би ло ви ше кан ди да та за 
Срп ску сек ци ју Гим на зи је не го за Срп ску сек ци ју Учи тељ ске шко ле. Осим 
оп штих дру штве них окол но сти, то ме је знат но до при не ла ло ша ма те ри-
јал на си ту а ци ја шко ла и ни ска а не ре дов на при ма ња учи те ља [Фен лач ки 
1945: 1–2]. Ве ри спо вед ни учи те љи су има ли скром на при ма ња, па и та 
су у ве ћи ни цр кве них оп шти на не ре дов но ис пла ћи ва на; се ља ци су мо-
гли пла ћа ти углав ном ка да су и са ми до ла зи ли до нов ца – по сле же тве 
и по сле бер бе, та ко да су учи тељ ске пла те ка сни ле по не ко ли ко ме се ци, 
а кат кад, при не су гла си ца ма, и го ди на ма. Из то га раз ло га учи те љи су 
че сто би ли у су ко бу с ме сним цр кве ним школ ским од бо ри ма и обра ћа ли 
се за по моћ ви шим цр кве ним вла сти ма [Ко стић 1931: 40–42; Фен лач ки 
1945: 1–2]. Ме ђу тим, и по ред еви дент но ло шег ста ња и стал них жал би 
учи те ља, ста ње се ни је по бољ ша ло, а при ма ња ве ро и спо вед них учи те ља, 
гра ђа на Ру му ни је, у по сле рат ним го ди на ма су и по гор ша на, по себ но на-
кон уки да ња по мо ћи Епар хиј ског фон да; до ду ше, по гор ша но је ста ње це-
лог ста нов ни штва: по се лу је ре кви ри ра на хра на и мар ва, љу ди се не бе ху 
још вра ти ли сви из ра та, у зе мљи је вла да ла глад, пе тро ле у ма ни је би ло 
ни за осве тље ње, а учи те љи, за ви де ћи не ка да њим кон трак ту ал ним учи-
те љи ма из Ју го сла ви је, ко ји су би ли до бро пла ћа ни, ја ди ко ва ли су у штам-
пи и на збо ро ви ма, жа ле ћи се на пре ко ме ран рад, на ве лик број уче ни ка, 
на пла те, на не ре дов ну ис пла ту и слич но. За мам на ле ви чар ска про па ган-
да обе ћа ва ла је да ће то др жа ва ре ши ти, и учи те љи су пред ња чи ли у зах-
те ви ма за по др жа вље ње срп ских ве ро и спо вед них основ них шко ла. При 
пр вом, оп ци о нал ном, пре ла ску 1946. го ди не, све га је 8 учи те ља (од то га 
4 кон трак ту ал на из Ју го сла ви је) оста ло у ве ро и спо вед ним шко ла ма. 

НАД ЗОР И ФИ НАН СИ РА ЊЕ РА ДА СРП СКИх 
ПРА ВО СЛАВ НИх ВЕ РО И СПО ВЕД НИх ШКО ЛА

Над зор и кон тро лу над ра дом срп ских ве ро и спо вед них пра во слав-
них основ них шко ла вр ши ли су: Епар хиј ски школ ски од бор пре ко епар-
хиј ско га школ ског ре фе рен та, ме сни школ ски од бо ри, др жав ни школ ски 
ор га ни Ру му ни је и – за кон трак ту ал не учи те ље – др жав ни ор га ни Ју го-
сла ви је. 

У скла ду са Уред бом за срп ске на род не шко ле из 1872. го ди не, кон-
тро лу над срп ским пра во слав ним ве ри спо вед ним основ ним шко ла ма 
у Ру му ни ји вр ши ли су епар хиј ски школ ски ре фе рен ти. Њи хов за да так 
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од но сио се на пра ће ње и кон тро лу ра да сва ке шко ле по је ди нач но, као и 
сва ког учи те ља, нај ма ње два пут го ди шње. При ли ком сва ке ин спек ци је 
школ ски ре фе рен ти су са ста вља ли за пи сник, та ко ђе и ре дов не из ве шта је 
Епар хиј ском школ ском од бо ру о за те че ном ста њу у шко ла ма. Ка да је ме-
сто школ ског ре фе рен та би ва ло упра жње но, ин спек циј ски и над зор ни 
рад оба вља ли су чла но ви Епар хиј ског школ ског од бо ра, или су га по ве-
ра ва ли ис так ну тим учи те љи ма6 [Гла сник 1937: 3(141)–4(142)].

На осно ву са чу ва них за пи сни ка школ ских ре фе ре на та мо же се кон-
ста то ва ти да су ин спек ци је оба вља не углав ном ре дов но у сва кој шко ли, 
и код сва ког учи те ља ако их је у јед ној шко ли би ло ви ше, два пут го ди-
шње, сем у рат ним го ди на ма. У за пи сни ци ма се на во ди да је рад ве ћи не 
учи те ља био не за до во ља ва ју ћи, по себ но у де лу об ра де на став них са др-
жа ја и по што ва њу на став них пла но ва и про гра ма. По да ци из за пи сни ка 
ука зу ју на не а де кват не усло ве ра да у шко ли, ло шу ма те ри јал ну опре мље-
ност шко ле у по гле ду школ ског на ме шта ја, за ко ји се на во ди да је стар и 
до тра јао, на чи ње ни цу да шко ле не ма ју ско ро ни ка квих на став них сред-
ста ва, што не по вољ но ути че на ква ли тет на став ног ра да. Из де таљ них 
за пи сни ка школ ског ре фе рен та Та на си ја Ко сти ћа у ко ји ма су об у хва ће-
ни сви аспек ти школ ског ра да на по ми ње се и лош ма те ри јал ни ста тус 
про свет них рад ни ка у сми слу ни ских при ма ња и не ре дов них ис пла та 
[Гла сник 1922: 123–196].

Ме сни школ ски од бо ри, са ста вље ни пре те жно, ако не и у це ли ни, од 
љу ди са основ ним обра зо ва њем, пра ти ли су ма те ри јал но ста ње шко ла, 
при су ство ва ли су ис пи ти ма али ни су мо гли да пре тен ду ју на струч на 
ми шље ња.

Др жав ни школ ски ор га ни Ру му ни је има ли су раз ли чи те над ле жно-
сти: у по гле ду упи си ва ња и по ха ђа ња уче ни ка, на став них са др жа ја, пре-
да ва ња на ру мун ском, за је зик као на став ни пред мет и за оста ле на ци о-
нал не пред ме те, у по гле ду струч не при пре мље но сти уче ни ка и сл. На кон 
оба вље них ин спек ци ја, ко је су не рет ко вр ши ли за јед но са епар хиј ским 
школ ским ре фе рен том, др жав ни школ ски ин спек то ри су за пи сни ке о 
по се ће ним шко ла ма и из вр ше ном над зо ру про сле ђи ва ли Епар хиј ском 
школ ском од бо ру.

Ру мун ско Ми ни стар ство про све те је ре ше њем бр. 17.771 од 6. фе-
бру а ра 1937. го ди не де ле ги ра ло др Ата на си ја По по ви ћа, упра ви те ља 
др жав не Учи тељ ске шко ле из Те ми шва ра, да над зи ре рад у шко ла ма и 
сек ци ја ма са срп ским на став ним је зи ком у Ру му ни ји. Рад у шко ла ма и 
сек ци ја ма са на ста вом на срп ском је зи ку, као и кон тро ла над ра дом кон-
трак ту ал них про фе со ра и учи те ља из Ју го сла ви је, та ко ђе је по ве ре на 
др Ата на си ју По по ви ћу. Исте го ди не Ми ни стар ство про све те Ру му ни је 

6 У пе ри о ду од 1919. до 1946. од но сно 1948. го ди не, епар хиј ски школ ски ре фе рен ти Те-
ми швар ске епар хи је са се ди штем у Те ми шва ру би ли су: је ро мо нах Сте фан Ил кић од 01. 10. 
1919. до 30. 09. 1920. го ди не; уми ро вље ни учи тељ Та на си је Ко стић од 01. 10. 1920. до 30. 06. 
1922. го ди не; учи тељ Ва са Вр ти пра шки од 01. 07. 1922. до 28. 02. 1924. го ди не; учи тељ Ма-
ној ло По пов од 01. 03. 1924. до 04. 10. 1937. го ди не; све ште ник и учи тељ Ра ди вој Фен лач ки 
од 01.04.1938. до 01. 06. 1946. го ди не [Са бљић 1996: 38].
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је из да ло де таљ на упут ства на осно ву ко јих се вр ши над зор при ват них 
шко ла у Ру му ни ји. У том ак ту про пи са ни су оп шти нор ма ти ви за кон тро-
лу ад ми ни стра тив ног и пе да го шког ра да, као и по себ не од ре бе за кон-
тро лу ра да при ват них основ них шко ла [Гла сник 1937: 7–16; 76–79].

Рад ју го сло вен ских кон трак ту ал них учи те ља, иако они ни су би ли 
из у зе ти из над ле жно сти епар хиј ских и ру мун ских др жав них ор га на, до-
пун ски је био под ло жан над зо ру од стра не школ ских ор га на Ју го сла ви-
је. На и ме, Ми ни стар ство ино стра них по сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је је 
из ве сти ло епи ско па др Ири не ја Ћи ри ћа, та да над ле жног за Епар хи ју те-
ми швар ску, да је, пре ма спо ра зу му са Ми ни стар ством про све те у Бе о гра-
ду, за оба вља ње го ди шњег оце њи ва ња ра да ју го сло вен ских кон трак ту ал-
них учи те ља и про фе со ра у ру мун ском Ба на ту, де ле ги ран шеф Оде ље ња 
за ма њин ску на ста ву Ми ни стар ства про све те Ми лу тин Ми хај ло вић [Са-
бљић 1996: 40–41].

Ме ђу тим, и по ред то ли ког бро ја кон трол них ор га на рад у срп ским 
ве ро и по вед ним пра во слав ним основ ним шко ла ма ни је оства ри вао зна-
чај ни је ре зул та те. Бит на су штин ска пи та ња за уна пре ђи ва ње ра да ових 
шко ла оста ја ла су не раз ре ше на то ком чи та вог пе ри о да њи хо вог по сто-
ја ња од 1919. до 1946/48. го ди не. О то ме све до че за пи сни ци школ ских 
ин спек ци ја, иако је ве ћи на њих об у хва та ла са мо по је ди не аспек те ра да. 
Са чу ва ни из ве ша та ји упу ће ни Епар хиј ском школ ском од бо ру од стра не 
ком пе тент них ли ца: др Ата на си ја По по ви ћа, Ми лу ти на Ми хај ло ви ћа и 
Ра ди во ја Фен лач ког, са чи ње ни при ли ком ин спек ци ја шко ла у ма ју 1940. 
го ди не, ука зу ју на оп ште не за до во ља ва ју ће ста ње. Ло ши усло ви ра да, 
ма хом не до ста так струч ног ка дра, не до ста так уџ бе ни ка и на став них сред-
ста ва, као и не за до во ља ва ју ћи ма те ри јал ни по ло жај учи те ља, основ не су 
ка рак те ри сти ке ра да срп ских ве ро и спо вед них основ них шко ла од њи хо-
вог на стан ка до уки да ња [А да мов 1945: 1]. Прем да се у по је ди ним пе ри о-
ди ма бе ле жи успон у ра ду и раз во ју ових шко ла, ипак це ло ви та сли ка 
ука зу је на њи хов не за ви дан по ло жај, ко ји је, из ме ђу оста лог, био усло-
вљен и број ним не по вољ ним дру штве ним окол но сти ма, си ро ма штвом, 
ни ским ма те ри јал ним и кул тур ним ста ту сом срп ског ста нов ни штва, као 
и не до вољ ним за ла га њем др жав них ор га на зе мље ма ти це – Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, за раз вој и уна пре ђи ва ње ра да ових шко ла. 

За фи нан си ра ње срп ских пра во слав них ве ро и спо вед них основ них 
шко ла по сто ја ла су три ре дов на из во ра: го ди шњи при рез (та ко зва ни кул-
тус) по сва кој срп ској по ро ди ци, при хо ди од цр кве но-школ ског зе мљи-
шта, и при хо ди из Епар хиј ског фон да.

Осни ва ње шко ла и обез бе ђе ње основ них ма те ри јал них усло ва за њи-
хов рад, за ви си ло је у нај ве ћој ме ри од фи нан си ја ко је је обез бе ђи ва ло 
срп ско ста нов ни штво. Оп шти дру штве ни кон текст обо јен не ста бил но шћу 
и си ро ма штвом пре, то ком и по сле Свет ског ра та 1914–1918, свет ска еко-
ном ска кри за три де се тих го ди на, ло ше окол но сти то ком Дру го га свет-
ског ра та, те шко су по га ђа ли ста нов ни штво Ру му ни је, усло вља ва ју ћи 
зна чај но опа да ње ква ли те та жи во та. Срп ско ста нов ни штво у ру мун ском 
де лу Ба на та жи ве ло је та ко ђе у не по вољ ним окол но сти ма, што се зна чај но 
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од ра жа ва ло на осни ва ње и рад ве ро и спо вед них основ них шко ла. Дру ги 
ре дов ни из вор, Епар хиј ски фонд, ства ран је од ра зно вр сних при ло га, ко-
ри сти од за кла да, упла та цр кве них оп шти на, по мо ћи др жав них вла сти 
и слич но; сред ства Епар хиј ског фон да ко ри шће на су ис кљу чи во за по кри-
ва ње де ла учи тељ ских пла та. Ме ђу тим, Епар хиј ски фонд од са мог по чет-
ка ни је рас по ла гао сред стви ма ко је би за до во љи ле све по тре бе учи те ља, 
не го је сло вио као до пун ска по моћ цр кве ним оп шти на ма, ко ја се све ви ше 
та њи ла. Од мах по сле 1919. Епар хиј ски фонд је по кри вао око 65% тро-
шка за пла те, пред рат је то спа ло на око 25%, а уки нут је 1941. го ди не. 
По сто ја ла је још јед на мо гућ ност за до пу ну школ ског бу џе та: по ре зну 
сто пу ви си не 14% за ко ном пред ви ђе ну за из др жа ва ње ме сних др жав них 
шко ла пла ћа ли су и Ср би, иако њи хо ва де ца ни су по ха ђа ла др жав не шко-
ле. На на сто ја ње Епар хиј ске упра ве, Ми ни стар ство про све те се из ја сни-
ло да се у ме сти ма где по сто је срп ске ве ро и спо вед не шко ле по ре зна сто па 
од 14% по де ли из ме ђу др жав них и ве ро и спо вед них шко ла про пор ци о-
нал но пре ма бро ју уче ни ка. На ни воу оп шти на, ме ђу тим, то ни је ишло 
глат ко, а за ви си ло је од сна ла жљи во сти и упор но сти ме сних цр кве них 
од бо ра и ста ва ме сних др жав них управ них ор га на [Гла сник 1935: 34–37; 
Гла сник 1939: 33–36].

Мо же се за кљу чи ти да је ма те ри јал но обез бе ђе ње срп ских ве ро и спо-
вед них основ них шко ла, као јед но од су штин ских пи та ња њи хо вог оп-
стан ка, од са мог по чет ка би ло ве о ма сло же но и до са мог кра ја оста ло 
не ре ше но.7 

ЗА КЉУ ЧАК

Осни ва ње и рад срп ских пра во слав них ве ро и по вед них шко ла у Ру-
му ни ји пра ти ли су број ни про бле ми и те шко ће. Из раз ли чи тих раз ло га 
то ком це лог пе ри о да по сто ја ња ових шко ла од 1919. до 1946/48. го ди не 
вас пит но-обра зов ни-ефек ти ра да ни су би ли за до во ља ва ју ћи. С дру ге 
стра не, ове шко ле су има ле из у зе тан зна чај, јер су да ле не про це њи ви до-
при ност одр жа њу тра ди ци је, вер ске и на ци о нал не све сти срп ског ста нов-
ни штва у Ру му ни ји.

У то ку Дру го га свет ског ра та срп ске ве ро и спо вед не шко ле у Ру му ни-
ји, услед оп штих не по вољ них окол но сти, има ле су ве ли ких про бле ма и 
те шко ћа у ор га ни за ци ји ра да школ ских ак тив но сти. На кон окон ча ња 
ра та дру штве ни и по ли тич ки то ко ви би ли су усме ре ни про тив Епар хиј-
ске упра ве, ко ја се и са ма на шла у не за вид ном по ло жа ју. Не по жељ на код 
по сле рат них др жав них ор га на и на стал ном уда ру та ко зва не на пред не 

7 Иако су за то по сто ја ли зна чај ни дру штве ни раз ло зи и објек тив не те шко ће тре ба 
по ме ну ти и не до вољ ну за ин те ре со ва ност Кра ље ви не Ју го сла ви је, а то ком Дру го га свет-
ског ра та и обез гла вље ност цр кве ног вр ха у Бе о гра ду. На и ме, епар хиј ски ор га ни у Те ми-
шва ру оста ли су упу ће ни на са ме се бе: над ле жни ар хи је реј др Ири неј Ћи рић ни је мо гао 
да оба вља сво ју ду жност у Ру му ни ји, а обра ћа ња Све том ар хи је реј ском си но ду у Бе о гра ду 
опет су оста ја ла на ни воу ва па ја, јер је и Бе о град ска па три јар ши ја та ко ђе би ла у не за вид-
ном по ло жа ју и ни је мо гла по зи тив но од го во ри ти на све зах те ве.
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стру је срп ског ста нов ни штва, она ни је би ла у мо гућ но сти да по др жи 
да љи раз вој и оп ста нак срп ских пра во слав них ве ро и по вед них шко ла.8

Са школ ском ре фор мом из 1948. го ди не, га ше ње ве ро и спо вед них 
шко ла је би ло не ми нов но, а епар хиј ско за ла га ње за њи хов да љи оп ста нак 
ви ше је ула зи ло у сфе ру иде а ли зма, ко ји је да ле ко од објек тив них мо гућ-
но сти. Мо же се кон ста то ва ти да је уки да ње срп ских ве ро и спо вед них 
шко ла, не ра чу на ју ћи објек тив не про бле ме и те шко ће то ком њи хо вог по-
сто ја ња, пред ста вља ло дру штве ну и исто риј ску не ми нов ност. Ре фор ми-
са ње школ ског си сте ма у Ру му ни ји у кон цеп ту но ве др жав не по ли ти ке, 
ни је се мо гло од ла га ти. Ме ђу тим, по сто је ће дру штве но-по ли тич ке окол-
но сти ко је су до ве ле до уки да ња ових шко ла, ни су ума њи ле њи хов зна-
чај и из у зет ну уло гу за вас пи та ње и обра зо ва ње срп ског ста нов ни штва 
у Ру му ни ји. 

Са мо оп ста ја ње срп ских ве ро и спо вед них шко ла у те шким дру штве-
ним окол но сти ма, го во ри о по тре би срп ског ста нов ни штва за очу ва њем 
на ци о нал ног иден ти те та, ве ре, кул ту ре у усло ви ма жи во та на те ри то ри ји 
дру ге др жа ве. Срп ске пра во слав не ве ри спо вед не шко ле оп ста ле су у ду-
гом вре мен ском пе ри о ду, под ве о ма те шким окол но сти ма, за хва љу ју ћи 
ду бо кој ве ри и за ла га њу Епар хиј ске упра ве, не се бич ној по др шци срп-
ског на ро да у Ру му ни ји, и пре све га ен ту зи ја зму вред них и агил них учи-
те ља, ко ји су уз ве ли ке лич не жр тве на сто ја ли да се код мла дих на ра шта-
ја раз ви је љу бав пре ма ма тер њем је зи ку, пра во слав ној ве ри и цр кви, а с 
ци љем очу ва ња тра ди ци је и на ци о нал ног иден ти те та. 

У том сми слу, по сма тра но са овог исто риј ског од сто ја ња, срп ске пра-
во слав не ве ро и спо вед не основ не шко ле у Ру му ни ји не сум њи во има ју 
ве ли ку уло гу и из у зе тан зна чај.

На по ме на: Чла нак пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту „Мо де
ли про це њи ва ња и стра те ги је уна пре ђи ва ња ква ли те та обра зо ва ња у 
Ср би ји”, број 179060 (2011–2014), чи ју ре а ли за ци ју фи нан си ра Ми ни стар
ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је и про јек та „Тра ди ци ја, мо дер
ни за ци ја и на ци о нал ни иден ти тет у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су европ
ских ин те гра ци ја” (179074), ко ји се ре а ли зу је на Уни вер зи те ту у Ни шу 
– Фи ло зоф ски фа кул тет, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но
ло шки раз вој РС.

8 С про ме ном др жав не вла сти на ста ла је но ва по ли тич ка ор га ни за ци ја Сло вен ски 
ан ти фа ши стич ки фронт, оформ ље на на кон 23. ав гу ста 1944. го ди не, а већ на ред не го ди не 
пре и ме но ва на у Са вез сло вен ских кул тур но-де мо крат ских удру же ња у Ру му ни ји. Пред-
став ни ци ове ор га ни за ци је су, раз ма тра ју ћи ста ње срп ског школ ства у Ру му ни ји, оце ни ли 
да је кри зно, и да га је по треб но што пре пре ва зи ћи. С тим ци љем су, уз по моћ ор га ни за циј-
ског ли ста Прав да, по кре ну ли чи тав низ ак ци ја с де кла ра тив ним ци љем по бољ ша ња срп ског 
и хр ват ског школ ства у Ру му ни ји. У ли сту су об ја вљи ва не кри ти ке, пред ло зи и ми шље ња 
за опо ра вак шко ла и за њи хо во пре у сме ра ва ње ка но вим то ко ви ма У ли сту је кри ти ко ва на 
ауто но ми ја срп ске цр кве и зах те ва но раз два ја ње цр кве и шко ле.Та кво ста ње бит но је до при-
не ло га ше њу срп ских ве рои спо вед них шко ла ко је су још увек ра ди ле.



86

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Архивскидокументи
Та ми шка жу па ниј ска упра ва На ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је, Фонд Пра во слав ни срп-

ски ви ка ри јат у Те ми шва ру, фа сци кле 53/1–105 из 1923; 68/1–88 из 1937.

Монографскепубликације
Бу гар ски, Сте ван. За ви чај на књи жев ност Ср ба из Ру му ни је 1918–1947. Те ми швар: Са-

вез Ср ба у Ру му ни ји, 2007.
Бу гар ски, Сте ван. Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји. Пре глед Пра во слав не срп ске епар

хи је те ми швар ске. Те ми швар: Пра во слав на срп ска епар хи ја те ми швар ска, Бе о град: 
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Но ви Сад: Из да вач ко-књи жар ска аген ци ја 
„Про ме теј”, 1995.

Бу гар ски, Сте ван, Љу бо мир Сте па нов. Ср би у Те ми шва ру: Град. Те ми швар: Са вез Ср ба 
у Ру му ни ји, 2011.

Га ври ло вић, Ни ко ла. Ср би и Ру му ни: Срп скору мун ске ве зе кроз ве ко ве. Бе о град: За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Но ви Сад: Про ме теј, 1997.

Кли цин, Ми та. Уред ба о уре ђе њу цр кве них, школ ских и фун да ци о них де ла Грч коис точ
не срп ске ми тро по ли је, одо бре на пре ви шњим кра љев ским Ре скрип том од 10. ав гу
ста 1868, са из ме на ма, до пу на ма и ва жни јим од лу ка ма са да шњих ав то ном них 
ор га на. Срем ски Кар лов ци: Срп ска ма на стир ска штам па ри ја, 1909. 

Ко стић, Сло бо дан. Ше ма ти зам Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске у Кра ље
ви ни Ру му ни ји за 1924. го ди ну. Те ми швар: Упра ва Пра во слав не срп ске епар хи је 
те ми швар ске, 1925.

Ко стић, Сло бо дан. Срп ска цр ква и шко ла у Ру му ни ји 1930. Те ми швар: Упра ва Пра во-
слав не срп ске епар хи је те ми швар ске, 1931. 

Са бљић, Ду шан. Срп ско школ ство у Ру му ни ји: 1919–1989. Те ми швар: Де мо крат ски Са-
вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 1996.

Школ ске на ред бе. Но ви Сад: Срп ска штам па ри ја др Јо ва на Су бо ти ћа, 1872.
Уред бе за срп ске на род не шко ле. Но ви Сад: Срп ска штам па ри ја др Јо ва на Су бо ти ћа, 

1872.

Прилозиупериодичнимпубликацијама
Име но ва ње држ. Над зор ни ка за кон тро лу ра да свих шко ла ко је ра де на осно ву школ-

ске кон вен ци је. Гла сник XVI 1–4 (ја ну ар–април 1937): 7–16; 5 (мај 1937): 76–79.
Кон вен ци ја о уре ђе њу ма њин ских основ них шко ла у Ба на ту. Слу жбе не но ви не Кра ље

ви не Ју го сла ви је XV 213–LXIV (19. 09. 1933).
Кон курс за уџ бе ни ке срп. ве ро исп. основ них шко ла у Ру му ни ји. Гла сник хVII 7–8 

(ју ли–ав густ 1938): 176–189.
На став не осно ве, Др жав ни ар хив 53/1–105/1923. стр. 18.
На став не осно ве за срп ске пра во слав не ве ро и спо вед не основ не на род не шко ле у Ру-

му ни ји. Гла сник XVI 1–4 (ја ну ар–април 1937): 18–51.
По ста вља ње сре ских школ ских над зор ни ка. Гла сник XVI 11–12 (де цем бар 1937): 3(141)–

4(142).
Пр ва реч. Гла сник I 1 (01.01,1921): 18–51.
Рас по ред на став ног про гра ма по ча со ви ма сед мич ним, Гла сник XIX (10–11/1940): 128 
Спре ма ње школ ских књи га. Гла сник XVII 3 (март 1938): 47–48.
Срп ска ве ро и спо вед на шко ла у кра ље ви ни Ру му ни ји школ ске 1921–22. го ди не. Гла

сник II бр. 15 (10. 06. 1922): 123; 16 (20. 06. 1922): 130-131; 17 (01. 07. 1922): 139; 18 
(10. 07. 1922): 146–147; 19 (20. 07. 1922): 154; 20 (01. 08. 1922): 163; 21 (10. 08. 1922): 
171–172; 22 (20. 08. 1922): 179; 23 (01. 09. 1922): 188; 24 (10. 09. 1922): 195–196.

Срп ска пра во слав на Ве ро и спо вед на Шко ла у Кра ље ви ни Ру му ни ји. Гла сник I 1 (01. 12. 
1921): 7.



87

Упо тре ба и по де ла ко те од 14% за из др жа ва ње шко ла. Гла сник XIV 3 (ју ли 1935): 34–37; 
Гла сник XVII 2–3 (фе бру ар–март 1939): 33–36.

Упут ство за при ме ну ана ли тич ког про гра ма у основ ним шко ла ма 1940/41. го ди не. Гла 
сник хIх 12 (де цем бар 1940): 176–189.

Прилозиуновинама
Ада мов, Ла зар. На ше шко ле и њи хо во пи та ње. Прав да 15. 04. 1945: 1–2.
Фен лач ки, Ра ди вој. На кра ју школ ске го ди не. Прав да 01. 07. 1945: 1–2. 

SERBIAN ORTHODOX CONFESSIONAL PRIMARY SCHOOLS IN ROMANIA  
(1919–1948)

by

Slađana Anđelković, Zorica Stanisavljević Petrović and Stevan Bugarski

SUMMARY: This paper shows the importance of Serbian Orthodox confessional 
primary schools to maintain continuity in the process of upbringing and education of 
the Serbs in Romania, as well as their outstanding role in preserving traditions, national 
and cultural identintety. The central questions of work related to the operation and 
organization of the Serbian Orthodox confessional elementary schools, primarily with 
the pedagogical aspect, in terms of their curricula, textbooks, teaching organizations, 
as well as control of work and school financing. Serbian Orthodox confessional school 
during the entire period of its existence, accompanied by numerous problems and diffi-
culties. The establishment and development of school followed by poor material condi-
tions for educational work, a lack of qualified personnel, war (no) opportunities and pov-
erty of the majority Serbian population, which is in a complex constellation of post-war 
socio-political circumstances, led to the abolition of these schools. Although they worked 
in very difficult conditions, as the only schools where the teaching is performed in the 
native language, they have drawn a significant mark on the part of achieving continuity 
in education, preservation of culture and tradition of the Serbian population in Romania.
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