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ГИМНАЗИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ 

УСТАВОБРАНИТЕibСКОГ РЕЖИМА 

УВОД 

Осим првоустаничке деценије за време 

Карађорђа, Београд је дуго након другог 

устанка, као градско насеље, био седиште 

Београдског пашалука, а не седиште вазал

не Кнежевине Србије. ~право је тада Кра

гујевац постао престоница. 

Мада се не располаже потпуним демо

графским описом Београда на почетку XIX 
столеfiа , ипак се зна да је - према кази

вању кнеза Милоша у једном писму из 

1818. године - Београд тада имао 2.500 тур
СКИХ домова , а након десет година, 1828, 
како путописац Пирх процењуј е, у ТОМ 

Ј'раду је живела ОКО 4.000 Турака , припад

ника посаде и становника, док 1834. године 
6.000 душа.1 На основу извесног статистич

ког прорачуна број хришfiана у Београду 

године 1820. износио је 4.500, године 1828. 
- 5.500, 1836. године - 6.600 становника 

хришh.ана.2 Овде ваља реhи да је, на при

мер, 1825. године забележено и 208 јевреј
ских харачких глава, са 114 домаliина.3 Сва
како, релативно мали број становника хри

шhана, тј. Срба у Београду, није могао бити 

ослонац за живљи економски и културни 

раст, па, према томе, и за више образовање 

од основношколског. До 1830. године у Бео
граду су постојале три основне школе, зва

не "мале школе", у којима су радила три 

учитеља. У ствари, Србиј а у периоду од 

1813- 1830. године није имала средње 

школе. 

Политика кнеза Милоша Обреновиhа 

дуго је ишла за тим да се добије самоупра

ва од Турака помирљив им и вештим пре

говорима . Ни отварање школа ниј е излази-

ло из оквира таквих односа и прилика, као 

што, на другој страни, није било посебне 

кнежеве жеље за време његове прве владе 

да се школе брже и у већем броју отварају , 

на шта је више пута Вук Караџиli скретао 

пажњу и на томе инсистирао. 

Са добијањем Хатишерифа , 1830. годи

не, створени су даљи, повољнији услови за 

сав, па и културни живот, наиме - за отва

рање штампарије, подизање болница и 

школа. Што се Београда тиче, са обновом 

и разграњавањем образоваља у њему , ства

ри су ишле спорије, јер од 1818. године, и 
дуго времена за тим, он није био престо

ница Кнежеви не. Иако онда са свега 2.000 
становника, Крагујевац је имао предност, 

и мада многобројнији, Београд није могао да 

постане центар за образовање младих срп

ских нараштаја. Зато се и могло десити да 

и поред напретка у школском образовању, 

1838. године, када је Гимназија у Крагу

јевцу постала петоразредна, као што је те 

године основан Лицеј у Крагујевцу, Бео

град није добио ни једну школу тог ступ

ња.4 Временом, међутим, упркос противље
њу кнеза Милоша, настој ало се да извесне 

више установе буду из Крагујевца преба

"'-,ене у Београд, да би, најзад, веn' са пре

влашћу уставобранитељ а, кнез Михаило 

својим указом од 25. априла 1841 . године 
решио да "централно правленије" пређе у 
Београд, чиме ј е коначно постао престони

ца земље.' У раздобљу од 1838-1841. годи
не Београд је добио своју прву гимназију, 

као и највишу школу - Лицеј , који је пре

мештен из Крагујевца. 

Према томе, сем постојеli.е гимназије у 

Крагујевцу, Србија је имала још ј едну ги-
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мназију, и то у Београду, почев од 1838. го
дине. 

Са таквом одлуком Совјета, моћног ор

гана уставо6ранитељског режима, а на 

предлог Попечитељства просвештенија, сло

жило се ондашње Намесништво, 26. августа 
1839. године. 

Са оснивањем гимназије - Прве гимна

зије у Београду, Србија је добила значајну 

образовну установу, утолико пре што је 
Крагујевачка гимназија била потом укину

та, тако да је Београдска гимназија скоро 

две деценије била једина потпуна средња 

школа у Кнежеви ни. Сем за време ратова , 

она је радила непрекидно под називом "Ги
мназија београдска", током више од пола 

столеhа. А пред крај XIX столеhа, када су 
у Београду основане још две гимназије, 

друга и трећа гимназија, она је добила име 

"Прва мушка реална гимназија у Београ

д:/', чиме се разликовала и од постојеhих 
:женских гимназија у главном граду земље.О 

НАСТАВА, ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ, 

МЕТОДЕ, СРЕДСТВА 

Како је текло гимназијско образовање 

након оснивања ове школе? У своје вре

ме, професори Гимназије и Лицеја зајед

нички су израдили наставни план за Кра

гујева'-lКУ гимназију, који је 26. септембра 
1838. године одобрио попечитељ просве

штенија Стефан Стефановиh-Тенка, један 

од првака уставобранитељског режима. Тај 

наставни план важио је и за Београдску 

гимназију све док није био донет Закон о 

школама Кнежевине Србије - Устројени

је ј авног училиштног наставленија, одно

сно Наставленије за професоре Гимназије 

и полу гимназије (1844-1845. године). -
Онда, у петоразредној гимназиј и учило се 
у I разреду: Славеtlска граматика, Всемир

на историја, Земљеописаниј е математиче

ско и понаособ Србије; из јестаствене исто

рије царство животни; из численице од по

четка до разбиј енија (закључително) ; у

пражњенија славенског језика; немачки је

језик. - У Н разреду: Србска граматика ; 

ауктор за етимологическо разчлењавање и 

употребљавање правила граматических; 

всемирна историја средња; земљеописаније 

во обlllче и из политическог о Европи ; из 

ј естествеие историј е царство растениј а и 
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ископајеми; из численице од разбијенија до 

правила трајног сложеног; немачки језик. 

- у HI разреду: Синтаксис сербски за пр
во теченије чист а за друго украшен; аук

'Тор; историја нова цела; из земљописанија: 

Азија, Африка, Америка и Аустралија; чо

векословије опширно; численица од разби

јенија до правила промене; немачки језик. 

- У IV разреду, који се друк",ије звао 

"реторика", учило се: Реторика; ауктор; 

древности грчке; историја славенски наро

да; аритметика (до правила верижног); у

пражњенија реторическа; немачки језик. 

-- У V разреду - у "поетици" - учило се: 

Поетика; ауктор; древности римске; Србска 

историја цела ; численица с повторенијем 

пређашњи правила; упражњениј а у поети

ческим сочињенијама.7 

Према том наставном плану, осим наве

дених наставних предмета , у свим гим на

зијским "класама" био је заступљен кати

хизис, а у завршним разредима: реторици 

и поетици учио се старогрчки, јелински је

зик. Ипак, гимназијско образовање није 

тиме примило обележј е класичног образо

вања. 

У оно време, поред осталих критичких 

примедаба , главна замерка на онакво гим

назијско образовање састојала се у томе 

што се у последњем разреду учило мало, 

односно пружала доста неодређена знања, 

због чега је било отежано школовање на 

Лицеју. 

Од отварања - 1839. године, Прва бео

градска гимназија постепено је добијала 

разред по разред, да би на крају постала 

пуна гимназија. Године 1840/ 41. отворена је 
"III граматикална класа", која је из другог 

разреда примила 16 ученика ; године 1841 / 
42. ПОС1'оји четврти разред, који се друк

чије звао "разред реторике Cl или "прва 
класа човечности". Године 1842. Прва бео
градска гимназија добила је пети разред и 

тако постала потпуна, као Крагујевачка 

гимназија l која је ускоро, 17. септембра 

1842. године, укинута, највише услед суко

ба који је избио између новог кнеза Ми

хаила и уставобранитељ а, чија је превласт 

превагнула . Иначе, у односу на прву владу 

Милоша и Михаила Обреновића , уставо

бранитељска управа учинила је крупан ко

рак напред у образовању и у свој култури 
Кнежевине Србије. Тада ј е извршена ну

жна реформа школа свих ступњева, чији 



је инспиратор и организатор највеh.им де
лом био Јован Ст. Поповиh , као начелник 

lIопечитеЈЬства просвештенија у раздобљу 

од 1842- 1848. године. Управо, захваљују

ћи том реформском раду, гимназија је 

стављена у центар пажње, и била уобличе

на као општеОбразовна школа сасвим у ду

ху времена, али не увек у складу с реал

ним потребама државе и друштва. 

До доношења 'Устројенија јавног учили

штног наставленија 1844. године, као првог 
општег закона о школама Кнежевине Ср

бије, у настави Прве београдске гимназије 
извршене су извесне допуне којима се по

шло напред. Године 1841, октобра месеца , 

први пут је постављен наставник "нотног 

пјенија", с тим да тај нови предмет буде 

заступљен у свим разредима , чиме се дели

мично одступило од разредне наставе, од

носно почело се радити по предметном си

стему. Ово потоње сасвим је завладало од 

1845/ 46. школске године, тј. после ступа
ња на снагу "Устројенија јавног училишт

ног наставленија - прекретнице у образо

вању младих нараштаја Србије новијег 

времена. 

За начелниковања Јована Ст . Попови

ћа, Попечитељство просвештенија је 23. фе
бруара 1845. године извршило поделу пред
мета на наставнике Прве београдске гимна

зије, после чега је доцније у свим гимнази

јама које се отварају настава била пред

метна. Једино, због недостатка кадра, у по

лугимназијама унутрашњости земље, од

ступано је од ТОГ система.8 

НОВИ ПРОФИЛ ГИМНАЗИЈСКО Г 

ОБРАЗОВАЊА 

Основицу за нови, реформисани правац 

гимназијског образовања уопште даје У

СТРОјеније ј авног училиштног наставлени

ја од 23. септембра 1844. године, а потом 
Наставлениј е за професоре Гимназије и 

Полугимназиј е од 29. јануара 1845. године 
(ПNQ 100). - "У првом реду Устројеније 

Јована СТ. ПОПОВИћа ишло је за класично
-хуманистичким образовањем у гимназији. 

Ово се види и по томе што је препоручено 
да ученици гимназије и Лицеја ванредно 

у че грчки ј език , који предаје учитељ грч
ког језика из Послеыо-трговачког учили

шта. Пошто се у старолатинској култури 

]'ИМНЛЗИЈСКО ОБРЛЗОВАЊЕ У БЕОГРАДУ 

видео образац високог духовног живота у
опште, латинска граматика је у програму 

од другог до четвртог разреда гимназије 

као нижег курса, да би се изучавање на

став ило у разредима реторике и поетике, 

односно петом и шестом , као завршним 

разредима средњошколског образовања. За 

образовање јединке и њених књижевних и 

беседничких способности највише је узи
мано градиво из друштвених и књижевно 

уметничких грана римске прошлости. Ре

ална знања, знања из природних наука су 

унеколико заступљена. " 9 

Посебно, Наставленијем за Професоре 

Гимназије и Полугимназије од 29. јануара 
1845. године чини се даљи и дубљи ре
формни захват који је од значај а за раз
витак свег средњег, гимназијског општег 

образовања, а у првом реду од значај а за 
Прву београдску гимназију, као једину 
потпуну школу ове врсте у земљи. "У 0 -

дељцима Наставленија: I. О примању уче
ника, п. Расположеније учебни предмета, 
1П. Расположеније предаваеми предмета 
међу професорима у Гимназији, IV, О на
чину предавања учебни предмета , V. Нао

собне дужности професора, VI. О поредтку 
училиштном, VП. О јавним испитима и 

премештању ученика у више разреде, -
ближе су дефинисана суштинска питања 
организације, наставних садржаја, васпит

ног деловања, као и метода наставног радЕ.!. 

Свакако, "Расположеније учебни пред
мета", што значи наставни план, чини о
сновицу гимназијског васпитно-образовног 

процеса. "Устројенијем јавног училиштног 

наставлениј а од 1844. године, од троразред

н их полу гимназија ~остале су чеТ90рораз

редне, а пуна гимназија која је дотада би

ла петоразредна , добила је још један, ше

сти разред . Према таквом трајању ГИ!VIна

з ијског образовања, извршен је распоред 
наставних предмета, од првог, почетног 

разреда, па до завршног, шестог разреда . 

Предмети су распоређени по полугоди

LUтима са ознаком броја часова у седмици. 

-- у I разреду, у првом полугодишту учи 
се: 1. Наука христијанска, 2 сата на неде

љу; 2. Из Србске граматике о имену и ме

стоименијама, 5 сати; 3. Немачки језик, 2 
сата; 4. Земљописаније математичко и је

стествено, 5 сати ; 5. Из Јестествене истори

је о царству животиња , 5 са'ги ; 6. Из Ра

чунице четири вида с целим бројевима, 2 
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сата; 7. Краснописаније, 2 сата. - У дру

[ом полугодишту: 1. Наука христијанска, 2 
сата; 2. Из Србске граматике о глаголу и 
частицама, 6 сати; 3. Немачки језик, 2 са
та; 4. Из 3емљописанија о Европи уобште, 
4 сата; 5. Из Јестаствене историје о цар

ству растенија, 5 сати; 6. Из Рачунице о по
дизању на достоинство и извлачењу ква

дратног и кубичног корена, 3. сата; 7. Кра
снописаније, 3 сата. 1О 

у II разреду наставни план изгледао је 
овако: у првом полугодишту - 1. Наука 
христијанска, 2 сата; 2. Из Србске грама
тике о словослагању и правопису, 5 сати; 
3. Немачки језик, 3 сата; 4. Читање и писа
ње латинско, 1 сат; 5. Из 3емљописанија о 
осталим частима света уобште, 4 сата; 7. 
Из Рачунице о својствима бројева и прави

.1:има делимости ови, 2 сата; 8. Краснописа
није, 3 сата. 

у другом полугодишту: 1. Наука хри

стијанска, 2 сата; 2. Из Латинске грамати

ке: о имену суштествителном и прилага

телном, 5 сати; 3. Немачки језик, 3 сата; 4. 
Из 3емљописанија о царству Турском, 4 
сата; 5. Историја Турака, 4 сата; 6. Из Ра

чунице: о разбиениама простим и десет

ним, 4 сата; 7. Краснописаније, 3 сата. ll 

у II! разреду прописан је следећи на

t:тавни план: за прво полугодиште - 1. 
Наука христијанска, 2 сата; 2. Из Латинске 
граматике: о имену и местоимениама, 4 са
та; 3. Из Немачке граматике: о имену и ме
стоимениама, 5 сати; 4. Из 3емљописанија 
о Србији, Босни и Црној Гори, 3 сата; 5. Из 

Историје о Србији, Босни и Црној Гори, 4 
сата; 6. Из Рачунице о разлики новаца и 

мера и узајамном отношенију ови. Рачуни 

с нареченим бројевима. О отношениама, со

размерностима и правилу тројном простом 

и сложеном, 4 сата; 7. Краснописаније, 3 
сата. 

у другом полугодишту: 1. Наука хри

стијанска, 2 сата; 2. Из Латинске грамати
ке: о глаголу и нескланателним частицама; 

5 сати; 3. Из Немачке граматике: о глаголу 
и частицама, 5 сати; 4. Из 3емљописанија о 
царству Аустриском, 3 сата; 5. Историја 
Немаца, Словака, Чеха и Маџара, 4 сата; 

6. Из Рачунице: правило верижно и рачун 
лихве, 3 сата ; Краснописаније, 2 сата. 12 

у IV разреду, током првог полугодишта, 
учило се: 1. Наука христијанска, 2 сата; 2. 
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Из Латинске граматике о словосочиненију, 

6 сати; 3. Из Немачке граматике о СЛQВО
сочиненију, 5 сати; 4. Из 3емљописанија о 
Русијском царству, 4 сата; 5. Историја Ру
са и Турака, 3 сата; 6. Из Рачунице: Рачун 
ранијег, рочног и порезног плаћања и пра

вило дружства, 4 сата; 7. Начертаније, 2 
сата. - У другом полугодишту: 1. Наука 

христијанска, 2 сата; 2. Из Латинске гра
матике о словосочиненију (проду;кстак) и 

о чистоти и красоти латинског језика, 5 са
ти; 3. Из Немачке граматике о правопису, 
3 сата; 4. Из 3емљописанија о Грчкој, 3 
сата; 5. Историја Грка, 5 сати; 6. Из Рачу

нице правило смесе и рачуни узимања лих

ве од лихве, 3 сата; 7. Начертаније, 3 сата. 13 

На основу наставног плана са основама 

програма "Б. Само у Гимназији за више 

разреде", и то у V разреду , током првог 

полугодишта предвиђено је да се учи: 1. 
Наука христијанска, 2 сата; 2. Реторика 

општа, 5 сати; 3. Толковање латински спи
сатеља, 5 сати; 4. Толковање немачки спи
сатеља, 3 сата; 5. Митологија Грка и Рим

љана, 1 сат; 6. 3емљописаније Италије и о
сталих части Европе, 2 сата; 7. Историја 
Римљана, 2 сата; 8. Из Математике, чети
ри вида рачуна с обичним бројевима, 4 са
та. У другом полугодишту: 1. Наука хри

стијанска, 2 сата; 2. Частна Реторика и де
кламаторика, 5 сати; 3. Толковање латин

r:ки списатеља, 4 сата; 5. Древности Грчке 
и Римске, 3 сата ; 8. Из Математике: о до

стоинствима и коренима, и рачун с коре

ним количествама, 4 сата; 9. Начертаније 
чрез оба полугодишта по 2 сата.!" 

у VI разреду, за прво полугодиште, ва

жио је следећи наставни план: 1. Наука 

христијанска, 2 сата; 2. О прозодији и сто
посложенију уобште, а наособно србском, 

с толковањем одабрани србски списатеља, 

5 сати; 3. Толковање латински списатеља, 

3 сата; 4. Толковање немачки списатеља, 2 
сата; 5. Из 3емљописанија: о Африки И А

устралији, 2 сата ; 6. Из Човекословија со
матологија (телословије), 2 сата; 7. Из Ма
тематике: о соразмерностима и уравнени

јама, 4 сата. - У другом полугодишту: 1. 
Наука христијанска, 2 сата; 2. Поетика 

с толковањем србски списатеља , 6 сати; 3. 
Толковање латински списатеља, 2 сата; 4. 
Толковање немачки списатеља, 3 сата; 5. 
Древности римске и славенске с митологи

јом славенском , 2 сата; 6. Из Математике о 



редовима, постепеностима и логаритмима, 

4 сата; 7. Психологија, 2 сата; 8. Начерта

није чрез оба полугодишта, по 2 сата.!!; 

За наведени наставни план у оно време 

једине пуне ~ Београдске гимназије, осо

бено је и то што је у недостатку учитељ

ске школе, њој било намењено да спрема и 

учитеље основних школа. Наиме, Наста

В~'1енијем је било прописано да се предмет 

Педагогија предаје ванредно у V и V1 раз
реду Гимназије по два часа недељно, и то 

"само онима који се учитељ ском звању по

светити желе. Ученици који ову науку слу

шају, могу се на молбу њихову од часова 

пачертанија разрешити" .16 

Осим интелектуалном васпитању путем 

наставе, као и делом стручном учитељском, 

педагошком образовању, поклоњена је 

пажња физичком васпитању средством 

"телоупражненија". О томе је речено: "Те
лоупражненије лредаваће се од првог до 

шестог разреда по свим степенима овог ху

дожества, о чему ће наособно наставленије 

следовати. Од овог ничим мање ученици на 

молбу својих родитеља разрешени бити."17 

Одељком "IV. О начину предавања у

чебни предмета" Наставленија за професо

ре Гимназије и Полу гимназија од јануара 

] 845. године ушло се и у реформисање ди

дактичко-методске стране живота средње 

школе. "у том је полазна мисао била: "Бу

дуhи је основ наставленија и воспитанија у 

Гимназији тај, да се свеколике склоности 

ученика развију, и младеж поред изобра

женија и наукама високо облаГОРОђење 

чувства, и постојану наклоност к свему 

што је добро и благородно, придобије : зато 

и учевно наставленије не може се на поје

дине само силе односити, него мора деј

ствовати на све суштество ученика , и ове 

к човечеству уздизати.Н l 8 

у вези с наведеном мишљу, на тој по

ставци заснивај у се и методе, наставни по

ступци у предаваљу појединих предмета, 

што у највећој мери зависи од способности 

и вештине професора , његове ревности и 

искуства које стиче "занимајуhи се с пред

метом својим " . Одмах затим писац Настав

ленија, Јован Ст. Поповић, на кондензован 

начин пружа методско-дидактичка УПУТ

ства којих се треба придр)Кавати да би се 

!lОстигао васпитно-образовни циљ у живо-

11 

Ј'ИМНАЗИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ У БЕОГРАДУ 

ту младежи гимназијско г узраста. Овде ва

ља констатовати да многе идеје изнете у 

Наставлениј у за професоре одишу свежи
НОМ и напредношfiу у времену којем су 

припадале, а да и данас нису изгубиле ОД 

актуелности и значаја. Примера ради, на

ведимо Стеријин став у погледу наставе 

живих језика. ~ "У смотренију Немачког 

језика Професор ће у памети имати, да у

ченици жив језик уче, који је нуждан за 

живот и сообраштеније, следователно да је 

овде више упражненије, богатство речи и 

израза од потребе, него систематично изла

гање правила. По овом ће Професор , - на

ставља Стерија ~ у првом и другом раз

реду ученике у читању и писању обуча

вати, узимајуhи у призреније на чисто 

произношеније и правилно гласоудареније, 

и по том нуждније речи на изученије дава

јуhи им, као што ће и о том настој авати, да 

деца почну одмах немачки говорити." 

Сем што је гимназијско образовање 

с реформом од 1844. и 1845. године проже

то хуманистичко-класицистичким духом, 

ваља констатовати да у њему има у при

личној мери и реалистичких тенденција. 

Ово се огледа, пре свега, у заступљености 

такозваних наставних вештина: краснопи

санија, начертанија и телоупражненија , 

као и других "научних" предмета - осо

бито у првим разредима , да би од трећег 

разреда преовладало класично образовање 

латинштином. 

За гимназијски узраст, осим што је од 

значај а образовна компонента, по реформ

ној тенденцији из пете деценије прошлог 

столеhа, и васпитна компонента , она која 

се тиче формирања исправне младе морал

не личности, њених позитивних карактер

}-!их особина, обилно је заступљена. Главне 

идеје о ТОМ питању изложене у Наставле

нију за професоре Гимназије и Полугимна

зија од јануара 1845. године налазе се у 
одељцима под насловом: "V. Наособне ду

жности Професора" и ,;\71. О поредку учи

лиштном." 

Као шесторазредна, једина потпуна 

гимназија у Кнежевини , Београдска гимна

зија радила је од 1846. до 1854. године, по
сле чега , од 1853. до 1863. године, она до

бија још један, седми разред . 
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ВЛАДИМИР ГРУЈИЋ 

ПРОБЛЕМИ НАСТАВЕ 

Разуме се, законодавно-уредбеним ра
дом у разним областима друштвеног и др

жавног живота даје се правац основним и 

главним тенденцијама развитка. Међутим, 

у којОј мери и са каквим успехом ће се ре

ализовати општа настојања, то зависи од 

разних услова - углавном од материј алне 

и кадровске базе с којом се располаже. Ово 

свакако зависи и од развитка васпитно

-образовних институција, управо богатства 

њихових позитивних педагошких иску

става. 

Већ од почетка школске 1846/47. годи
не, Београдска гимназија наишла је на те
шкоhе у погледу остваривања задатака 

приликом поделе, односно распоређивања 

предмета на наставнике. Из извештај а "у

правителства гимназије" Попечитељству 

просвештенија, а због тога што по "новом 

редоставу ове године четврти Граматикал

ни разред се у Гимназији уводи ... Н, наи
. шло се на случај да један исти наставник, 
као за 3емљопис и Латински језик не мо

же да буде. "Уосталом, у одељку "Располо

женије предаваеми предмета међу профе

сорима у Гимназиј и", садржаног у Настав

ленију од јануара 1845. године, усвојеним 

предметним системом наставе и извршеном 

поделом, професор Земљописанија имао је 

да предаје и Наравословије, а професор 

Латинског језика има само тај предмет у 

петом и шестом разреду. Према томе, Бео

градска гимназија имала је потребу за још 

једним наставник ом . Његово постављење 

је било неопходно , ј ер би, иначе, сваки 

професор имао више од 24-25 сати недељ

HO.
1
' 

На молбу и захтев Београдске гимнази

је, Попечитељство просвештенија је обеhа

ло постављење новог професора. У вези 

с том намером, а да би ситуациј а била бо

ља, ако те године Реторике не буде, старе

шинска просветна управа ј е наложила да 

се у разред Реторике, тј. у петом разреду, 

скупе бољи ученици.::Ю 

Привремени професор и управитељ Бео

градске гимназије, Илија Захаријевић, у 

писму од 4. јануара 1848 (.Њ 43) обавестио 
је Попечитељство просвештенија да је на

ставник Земљописанија Сава Гаиновић по

ставио усмени захтев да му за боље изво

lјење наставе набаве или "особени4< или 
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"обшти Земљовиди ... у великом обрасцу, 
кои би особене своје величине, и тачним и 

обилним назначенијем места, брегова, ре
ка и прочи земљописни предмета довољно 

заметнути могли. "21 

Као начелник Попечитељства просве

штенија, Јован Ст. Поповиh је 27. марта 
1848. године препоручио 'Управи Београд

ске гимназије да набавку тражених настав

них средстава за наставу земљописа извр

ши "од они новаца, кои су на трошкове 

Гимназијске определени" .22 Извесно, није 

постојала ставка за финансирање таквих 

потреба. И касније, 24. октобра 1848. годи
не, привремени управитељ Београдске гим

назије, Лука Павловић (акт .NQ 77), обнав
ља предлог професора Саве Гаиновиhа о 

земљописним картама, али овом приликом 

поименично наводеhи те карте, и то: 1. 3ем

љевид Европе у великом формату, који би 

послужио и за рад у првом разреду; 2. 
Земљевид Азије - нови - за пети разред, 

"будуhи је стари врло недостаточан"; 3 . 
Земљевид Америке - иови - за шести 

разред, и за исти разред земљевид Аустра

лије, чега до тада није било; 4. Земљевид 
Црне Горе за треhи разред, чега исто тако 

до тада није било; 5. Земљевид Старе Гре
ције и Римске империје, за предавање 

"древности грчки и римски".2З 

Као потпуна, Београдска гимназија при
мала је свршене ученике полугимназија у 

Крагујевцу, Шапцу и Неготину. Да би се 

пости гао жељени успех, управитељ Бео
градске гимназије је у писму Попечитељ

ству просвештенија од 10. децембра 1849. 
(!'.љ 91), предложио мере за побољшање на
ставног рада. Нај пре је том приликом ука

зао да се у Гимназију, дакле - у 1 разред, 
упису ју ђаци са свршеном основном ШКО

лом, али недовољно спремни, тј. немају до

вољна претходна знања да могу пратити 

гимназијску наставу. Догађа се да неки у

Llеници не знај у правилно читати, "а у ра

'1уну су толико невешт и, да нису кадри 

један број с десетицама хиљада написати, 

или написане изговорити... Гдекуда по

том следује изостајање од школе, и мрзост 

према своме послу, кои би иначе лако и 

радо вршили . "24 

Због тога је управитељ Београдске гим

назије предложио Попечитељству просве

штенија да ОД ученика који желе ступити 

у полугимназију или Гимназију , треба тра-



жити не само уредно сведочанство о свр

шеној основној школи С добрим успехом, 

већ и да пред управитељем и професорима 

покажу како знају читати, писати , рачуна

ти. Ово значи да су имали да полажу при

јемни испит ради провере да ли могу успе

шно пратити гимназијску наставу. Само 

"довољно приуготовљени" били би прим
љени у гимназију.25 

Путем штампе или посредством главних 

управитеља основних школа о тој мери би

l'ie благовремено обавештени и ученици и 
учитељи.26 

Попечитељство просвештенија усвојило 

је предлог управитеља Београдске гимна

зије Луке Павловиhа, и, ускоро , 15. децем

бра 1849. (ПИQ 1157), послало је акт глав

ним управитељима основних школа запад

ног и источног дела Србије, Миловану Сп а

сину и Петру Радовановиnу, у којем их 0 -

бавештава да обрате већУ пажњу на успех 

ученика, како би могли положити пријем
ни испит за ступање у гимназијско школо

вање.21 

Оног дана када је писао Попечитељству 

просвеwтенија О пријемном испиту (10. де
цембра 1849), управитељ Лука Павловић 

предложио је даље мере за побољшање у 

учењу ђака гимназије, који су нарочито у 

првој и другој граматикалној класи били 

различити по узрасту. Наиме, било је уче

ника са 11, 12 и 13 година, али било их је и 

са 18, 19 и 20 година. А због тога што ста

рији ученици "по годинама свога возраста 

друге мисли и жеље имати морају", упра

витељ Београдске гимназије, Лука Павло

вин, предложио је Попечитељству просве

штенија да одреди годину узраста "више 

кое се у напредак ученици у поменуте раз

реде овог заведенија не би примали и због 

тога, што такови младићи скоро никад на
уке не продужују Н.29 

у одговору управи Београдске гимнази

је од 15. децембра 1849. (ПИQ1158), Попечи

тељство просвештенија је саопштило да у

виђа тешкоhе које искрсавају услед разли

ке у годинама узраста гимназиста, али "за 

сада!' препоручује само већу контролу -
"веће надзиратељствоН ; друго решење се не 

може донети.3О 

Налазеl;и се и даље у положају једи

не пуне гимназије у Кнежевини Србији, 

Београдска гимназија је настојала да при-

'" 

ГИМНАЗИЈСКО ОБРАЗQВАЊЕ У БЕОГРАДУ 

I'\'fa и да уписује у завршне разреде, у пети 

и шести разред - реторику и поетику -
ученике полугимназиј а из унутрашњости, 

I{Оји нису увек доносили довољно знања . 

Зато се и могло десити да Попечитељство 
просвештенија достави Крагујевачкој по

лугимназији, крајем 1849. године, примед

бе професора Београдске гимназије о сла

бом успеху из латинског и немачког јези
ка ђака који долазе из Крагујевца у Бео

град. И " ... тако, да им готово није могу
ће с осталим ученицима петог разреда у 
поменутим предметима напредовати.3 ! 

На крају акта Попечитељства ПрОСБсште

нија, упућеног Крагујевачкој полугимна

зији, а који је потписао Филип Христић -
изречен је оштар прекор речима: "Ово не 

служи на част ни препоруци тамошње По

лугимназије кои поменуте језике преда

ју . "32 На крај у је препоручено управи Кра
гујевачке полугимназије да примедбе ста

ви до знања професорима, све у очекива

њу да њихова ревност буде много већа.33 

Из распореда часова - "расположенија 
часова" - Београдске гимназије, односно 
анализе његове, што се односи на 1847. и 
1852. годину, доста се може сазнати о спро
вођеној наставној пракси, као јаком пока
затељу образовног процеса. У другом по

JlУГОДИШТУ 1847. године настава је извође
на по распореду часова током пет дана, 

што ће реhи изузев четвртка и недеље, и 

то по правилу са два часа пре подне и два 

'Часа после подне. Сви разреди те школске 

rодине, када је било пет разреда, имали су 

по 20 часова седмично, а само први разред 
ЈЈмао је 21 час седм:ично.34 

Из "Расположенија учевни предмета у 
Гимназији Београдској за 1 теченије 1852/ 3. 
школске године! ', опет се види: (1) да се ра
дило пет дана (четвртком и недељом није 

било наставе); (2) да се радило и пре и по
сле подне; (3) да су се пре подне обично др
жала 3 часа а после подне 2 часа, изузет
но 3, а тај час је, по правилу био час кати
хизиса;3!> 

Онда су у 1 разреду Београдске гимна
зије била недељно 24 часа; у II разреду -
26; у IП разреду - 23 ; У IV разреду 22 
часа ; у V разреду 24 часа и у VI разреду 25 
часова седмично. 

у једној напомени "Расположенија у

чевни предмета у Гимназији Београдској" 
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стоји: "Час начертанија држи се сваки дан 

од 11- 12, осим четвртка и недеље или 

светци, и то за оне само, кои на то воље 

имају . Ветатукс."36 

Из наведеног факта закључује се да је 

наставни план одређен Наставленијем од 

јануара 1845. године у погледу предмета 

Начертаније претрпео приличну измену. 

НАСТАВА И У'ЏВЕНИЦИ 

На предлог Попечитељства просвеште

нија упуhеног Совету 21 . новембра 1849. 
(пи. 971), кнез Александар Карађорђевиh 
је 25. новембра 1849. (ВИ. 1595) донео ре
шење у сагласности са Советом да се при 

Попечитељству просвештенија формира 

IUколска комисија кОја ће израђивати "е

лементарне школске књиге за основна у

чил ишта, израђене све предмете школске 

прегледати и мненија своја дати о томе, за

служују ли да се печатању и младежи у 

руке предају."31 Након те одлуке највише 

државне власти, постављени чланови 

Школске комисије радили су из почасти, 

без награде. То су били: 1) Димитрије Ма
ти!;, професор Лицеја; 2) Коста Цуки!;, про
фесор Лицеја; 3) Јанко lliафарик , профе

сор Лицеј а; 4) Љубомир Ненадовиh; 5) Ми
лован Спасић; 6) Јован МаРИНОВИћ; 7) ар
химандрит Гаврило Поповиh; 8) Констан
пtН БраНКОВИћ, професор Лицеја , и 9) Ва
силије Феодоровиh , професор Богословије. 

Основана Школска комисија далеки је 

претеча Просветног савета у улози главног 

стручног органа за решавање питања обра

зовања и васпитања младежи, и то како 

основношколског, тако и гимназијског и 

лицеј ског ступља. 

Пошто је питање уџбеника увек сматра
но најважнијим , један од главних задатака 

Школске комисије био је да спрема "школ

ске књиге за основне школе и да прегледа 

писмено достављена предавања професора. 

Предавања професора ако одговарају усло

вима, штампаће се као уџбеник у режији 

Попечитељства просвештенија, а "списате
љу" имала је "заслужна награда припа
сти." 

Децембра 28, године 1850, Школска ко
мисиј а поднела је Попечитељству просве

штенија на његов захтев мишљење о томе 

"како би се латински језик у нашим Гим-
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назијама с бољим успехом предавати и-

1\1ао".38 Након тога Школска комисија је 

поднела предлог да је неопходно израдити 

Jiатинску граматику на српском језику, 

"која би се у свим Гимназијама нашима 
предавати ималаЦ •3 !) Раниј е је у том смислу 

био донет закључак да начелник Попечи

тељства просвештенија, Димитрије Исаи

.ловиh, иначе председник Школске комиси

је, "као особити знатељ латинског језика 

Кинертову Граматику латинску, која је за 

једну од најбољих новијих граматика и

стога језика немачки списани обште при

позната за СрБСки језик преведе' ! .40 

Треба још подсетити да је Димитрије 

ИсаИЛОВИћ превод "прве части" наведене 

Граматике предао крајем новембра 1850. 
године, а Школска комисија је нашла да је 

~aдaTaK добро извршен, па је препоручила 

да се штампа, "и у школе даде". 

Нешто касније, Димитрију Исаиловиfiу, 

писцу првог и другог дела Латинске грама

тике, тј. посрбљене немачке Кинертове Ла

тинске граматике, "и К њим принадлеже

ћег ре'iника латинско-србскога" на предлог 

Школске комисије требало је дати награду 

ОД 50 цесарских краљевских дука7а . 41 

Захваљујуhи живом интересоваљу и ан

гажовању Школске комисије , у то време 

rимназије су добиле и нове немачке бу

кваре, као и "Разговоре, Немачко-србске и 

Латинско-србске лексиконе!< У! "Што се пак 

Лексикон а тиче - како је једном прили

ком обавештено ПопечитеЉСТDО про све

штенија - слаба је надежда, да ће и поло

Бина ђака узети, и то највише због тога, 

што је већа част ученика сасвим убога.Н4 :"ј 

Сем старања о настави латинског и не

мачког језика, поклоњена је паж:ьа и на

стави француског језика који се онда у

'-iио У Лицеју . Наиме, Димитрије МаТИћ је 

превео Машатову Француску граматику . 

чиме је замељена пређашња грам атика А

лекси Околског. Ово ј е Школска КО!.VIисија 

саопштила Попечитељству просвештенија 

18. маја 1854. године, предлажући да се 

штампа уџбеник од 15 табака, а преводи

Јiац награди са 30 дуката цесарских.44 

Не само за наставу језика, Ben и за дру

ге предмете се настојало да се иде у при

лог побољшања образовања. Поведено је 

pa'"IYHa за Математику. Владислав Попо

виh , професор Београдске гимназије, писао 



је 16. априла 1854. године Попечитељству 

просвештенија да се нашао побуђеним да 

"Алгебру пространију и цели сходнију од 

др-а Франца Мочника издану превести и 

вискославном Попечителству просвештени

ја с том најпокорнијом молбом поднети".45 

Онда је преводилац Владислав Поповић на
поменуо да "од више година предавајући 

I'I,татематику у Гимназији београдској и до

знавши да се више такови овде у књиго

печатњи правителственој напечатани не 

наоде".4а "у вези с понуђеним рукописом 

Владислава Поповића, Школска комисија, 

под председништвом Платона Симоновића 

и деловодитељством др Ј анка Шафарика, 
саопштила је почетком септембра 1854. го
дине, да је - што се садржаја тиче - дело 

добро, али да превод није јасан, нити тер

минолошки уједначен, па се писцу враћа 

да би га дотерао . 4; 

Настава "елино-грчког језика" у полу

гимназијама, почев од 1853. године, када је 

донето ново "Устројеније књажеско-србске 
Гимназије", уз које је ишао и .,Програм 

предавања у Гимназији београдској", о че

му ће касније бити више говора, наишла је 

на велике тешкоће. Због тога је владар, 

I\.нез Александар Карађорђевић, у сагла

сности са Советом, а на основу предлога 

главног инспектора школа Платона Симо

новића, одлучио "да се предавање елино

-грчког језика у полугимназијама суспен

дира, а ученици, кои би отуда у Гимнази

ју долазили, да исти језик уче с почињу

ћима у нижим разредима, па колико успе

ти узмогну по времену, које ИМ на то до
стане ' и по своме прилеженију .48 А убуду

ће у полугимназијама бираfiе се професори 

који ће знати елино-грчки језик, "поради 

предавања овог, о чему да се надлежна 

;,>·ласт при сваком МОГУћНОМ располагању 

с професорима настојалено постара".49 

Пошто се наишло на велике препреке 

за извођење наставе грчког језика, Евти

мије Аврамовиh, професор тог предмета, 

почетком октора 1854. године обавестио је 

Попечитељство просвештенија да је сачи

нио Грчку граматику.fiО Писац скреће паж

њу да је из практичних разлога настојао 

,па негује новогрчки језик. "Указао је да се 

уџбеником штеди време, сузбија диктира

ње, тако да се више часова може употре

бити на "толковање и објасненије".51 Про
фесор Евтимије АвраМОВИћ напомиње да је 

ГИМНАЗИЈСКО ОБРАЗDВАЊЕ ," БЕОГРАДУ 

приликом писања уџбеника за грчки језик 

користио дела разних аутора: грчких, не

мачких, француских. При том је узео у об

зир пр озне а не поетске TeKcToBe.fi2 Грама
тику новогрчког језика Евтимија Аврамо

виhа, после прегледа од стране рецензена

та, Школска комисија је оценила као дело 

"цели својој и потреби наши школа сходно 

написано", и препоручило га Попеч итељ

ству просвештенија за штампу 15. децем

бра 1854. године, с тим да се писцу да на

града у износу од 25 дуката цесарских; 

уџбеник је, затим, штампа н у 1.500 приме
рака а обухватио је десет табака.53 

У вези с наставом латинског језика из 

нешто каснијег периода, значајан је напор 

професора Људевита Шпаниfiа да напише 

Латинску граматику. Писмом Управи про

свете од 9. септембра 1861. године, поред 
осталог, ШпаНИћ је изнео: "Кои је кадгод 

латински језик уредно учио , па узме у ру

ке граматику латинску која се у нашим 

школама предаје, тај мора признати да ј е 

та граматика тако написана, да се управо 

не зна, кога она више збуњује, да л' про

фесора који је предаје, или пак ученика 

који по њој морају да уче."54 Пошто је из

нео још неке критичке примедбе на посто

јеh.и уџбеник, писац нове латинске грама

тике, Људевит Шпанић, каже да се поду

хватио писања књиге "као што треба да је 
за школе написана". "у ствари, Шпаниh. је 

поднео на преглед и оцену први део тог 

уџбеника. Школска комисија, компетентна 

за тај посао, почетком фебруара 1862. го

дине, известила је "Управу просвете (раније 
Попечитељство просвештенија) да се Шпа

Rићева Латинска граматика прими за 

школску употребу, и да се писац награди 

са 40 дуката цесарских.!)5 Онда је Школ

ска комисија напоменула да у рукопису 

пре штампе ваља извршити извесне изме

не и допуне. Између осталог, требало је од

странити неке "неследствености у терми

нологији - "страдателни" - страдајући", 

и слично. Акт Управи просвете, какво је 

тада ново име добило пређашње Попечи

тељство просвештенија, односно Министар

ство просвете, у функцији председника 

Школске комисије потписао је Константин 

БраНКОВИћ, а за деловођу потпис је дао др 

Никола Крстиh.БG Интересатно, нешто ка

сније, марта 1862. године, Димитрије Ма

ТИћ, члан Комисије, издвојио је мишљење о 
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уџбенику Људевита Шпаниfiа, јер је нашао 

да је стари уџбеник за тај предмет бољи од 

новог, Шпаниfiевог, па је предложио да се 

пређашњи уџбеник задржи. Ипак, усвоје

на је Шпанив.ева Латинска граматика, која 

је затим штампана у 500 примерака.57 

Сем за наставу латинског језика, тада 

је учињен покушај и за наставу немачког 
језика ~ Немачком читанком, коју је са

ставио Антоније Шулц, професор за тај 

предмет. Он је још 5. октобра 1857. године 
известио Попечитељство просвештенија да 

је написао тај уџбеник, намењен вишим 

разредима Гимназије, а "по обрасцу најно

вији и најбољи немачки читанки ... која би 
се у свакој вишој школи без разлике на

родности и вероисповеданија употребити 

l\fогла".58 Међутим, после прегледа и оцене, 

Школска комисија је решила да Немачка 

читанка Антонија Шулца не одговара, . јер 

је непотпуна и гломазна књига. А 12. окто
бра 1862. коначно је одбила да прими тај 
уџбеник, пошто писац уопште није извр
шио измене које су му сугерисане.'>9 

ИЗМЕНЕ У ГИМНАЗИЈСКОМ 

ОБРАЗОВАЊУ, У НАСТАВИ 

Након десет година од прокламовања 
првог општег закона о школама Кнежеви

не Србије ~ УСТРОјенија јавног училишт

ног наставленија, 15. септембра године 1853. 
донет је посебан закон о гимназијама под 

насловом "Устројеније књажевско-србске 

гимназије" . Највеhим делом то је дело Пла
тона Симоновива, пређашњег и пензиони

сано г професора одешког Лицеја и "им
ператорско-руског совјетника", пореклом 

Војвођанина, који је био позван да реор

ганизује школе у Кнежевини Србији. Си

моновиh је добио звање "главни инспектор 

училишта", свих ступњева: од основно

школског преко средњошколског до Лице

ја. Он је имао скоро неограничену власт 

"самодршца" у школској, просветној поли
тици земље, којом је свакако руководила 

Управа просвете. Посебно, Платону Симо

новиhу стављено је у дужност да обрати 

посебну пажњу на преуређење гимназиј
ског и лицејског образовања. Резултат тог 

његовог, безмало неограниченог рада, био 

је и споменути нови, посебни закон о гим

назији ~ "Устројеније књажевско-србске 
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гимназије", а одмах потом и први посебни 

закон о Лицеју, који је исто тако обнародо

ван 1853. године. 
На основу нових законских прописа, 

Гимназија у Београду добила је задатак да 
пружи завршно образовање тог ступња и 

да припреми кандидате за школовање у 

Лицеју . ~ "Садашње устројеније гимнази

је преображава се у том цељу, да предаје

ми у њој научни предмети добију више 

пространства, и таквим начином 1) да се 

даде прилично изображеније младиhима 

који нису намерни, или којима није могу

ће, продужити науке у лицеју, 2) да се 

приуготове, к слушању наука у вишим у

чебним заведенијама они млади људи, ко
ји се вишим наукама посветити желе. "60 

Пружање "више пространства" научЮ1М 

предметима омогућено је продужавањем 0-

бразовања са шест на седам разреда, али и 

са увођењем више наставних предмета, 

што ве, као што ће се видети касније, иза

:;вати више негативних последица и ство

рити јак отпор у школским И У ваншкол

ским круговима. 

Полугимназиј е су и даље остале четво

роразредне, али садржајима врло оптере

lјене. 

Устројеније књажевско-србске гимна

зије од 1853. године пропраhено је "Програ
мом предаваЕ>а у Гимназији Београдској't, 

чиме се ближе прописивало градиво на

ставних дисциплина које је Устројеније 

предвидело, као и одредио број недељних 

часова за сваки разред, посебно по разре

дима. 

Настава се имала реализовати по сле

дећем распореду предмета: 

1. Наука христијанска заступљена је у 

свим разредима (I~IV), и то као Свештена 

историја старог завета (1 и П разред), Ка
тихизис (IП и IV разред), Историја право
славне восточне цркве христијанске и ли

тургика (V, VI и VII разред). 

2. Србска и славенска граматика заступ

љена је од 1 дО JV разреда са следећим 

својим гранама: Србска граматика (1 и П 
разред), Србска и словенска граматика (IП 

разред), Словенска граматика (IV разред). 

3. Србска и словенска словесност -
предмет заступљен од IV дО VП разреда, и 
то: Реторика (JV и V разред), Поетика (VJ 



разред), Историја србске литературе 

старе, средње и нове (VП разред). 

4. Рачуница, алгебра и геометрија - за

ступљена у свих седам разреда, и то: Ра

чуница (IV и V разред), Алгебра и Геоме
трија (IV, V и VI разред), Тригонометрија 
(VП разред). 

5. Фисика се предаје у VI и VП раз

реду. 

6. Јестествена историја је предмет уче
ња у ПI и IV разреду, и то: а) Царство жи
вотиња (Зоологија) IП разред, б) Царство 

ископаеми и биља (Минералогија, Ботани

ка) IV разред. 
7. Географија се учи у I, П и ПI разре

ду, и то: Физи-ч:ка географија (1 разред), 

Полити-ч:ка географија (П разред), Матема

тичка географија (ПI разред). 

8. Свеобшта и србска историја у-ч:и се од 
IV до VП разреда, и то: Стари век (IV раз
ред), Средњи век (V разред), Нови век (VI 
разред), Историја Срба (VП разред). 

9. Јелино-гр-ч:ки језик заступљен је од 

ПI до VП разреда. 

10. Латински језик заступљен је од ПI 
до VП разреда. 

11. Нема-ч:ки језик заступљен је у свих 
седам разреда. 

12. Француски језик заступљен је у VI 
и VП разреду. 

13. Краснопис и Начертаније предаје се 
у свим разредима, и то: Краснопис у 1, Н, 

1II и IV разреду, и На-ч:ертаније у V, V1 и 
VП разреду . 

14. Бојено у-ч:ење и Гимнастика пропи
сани су за све разреде, и то: Бојена у-ч:ење 

у свим разредима, и Гимнастика и Бојено 

учење у V, VI и VП разреду. 
15. Црквено пјеније предаје се обавезно 

у-ч:еницима свих разреда.61 

Главне измене у гимназијском образо

вању по Устројенију од 1853. године у од
носу на Устројеније од 1844. године састо
је се у следеhем: (1) уведени су нови пред
мети, и то гр-ч:ко-јелински језик, францу

ски језик и физика; (2) прописано је цркве
но пјеније за све у-ч:енике, као и Бојена у

чење за у-ч:енике свих разреда. 

Главна особеност и тежиште образова

ња било је у савлађивању страних језика и 

граматике, тако да је Београдска гимнази-

ГИМНАЗИЈСКО ОБРАЗQВЛЊЕ У БЕОГРАДУ 

'ја постала "у-ч:илиште за изу-ч:авање самих 
језика".62 

Преуређење које је За гимназије извео 

Платон Симоновиh, било је непогодно. У
право, то је било преоптереhивање како у

ченика Београдске гимназије, тако и полу

гимназија у унутрашњости. 3аступљено

шhу предмета Науке христиј анске и цр

квеног пјенија, ова средња школа доста је 

ли-ч:ила на неку богословску школу. А на 

другој страни јези-ч:ко-грамати-ч:ком усме

реношhу то је била IIIкола која није имала 

довољно везе са животом, реалношfiу, ма

да се сматрала и завршном школом, за вр

шење неке службе, обично админи,::тра

тивне. 

На тако непогодан наставни план и про

грам ускоро се дигла -ч:итава повика, тако 

да се од 1856. године, после отпуштања 

Платона Симоновиhа из службе, октобра 

1855. године, врше допуне и знатне измене. 
Као седморазредна једина потпуна гим

назија у Кнежевини Србији, Београдска 

гимназија постоји од 1853. до 1863. године. 

Сли-ч:но ранијој пракси, новим Устроје

нијем за гимназије Платона Симоновиhа 

дат је наставни план, док је програм изра

ђивао сваки професор за свој предмет у 

току школске године. Но, трајање настав

ног рада је друкчије него раније. Наиме, 
главни инспектор школа, Платон Симоно

виh, по-ч:етком фебруара 1854. године, пред
ложио је Попе-ч:итељству просвештенија у

једна-ч:авање великог школског одмора. 

Наиме, по Устројенију јавног у-ч:илиштног 

наставленија од 23. септембра 1844. године 
"сва у-ч:илишта имала су једнаки, тј. двоме

се-ч:ни школски одмор, целог јулија и авгу

ста"; доцније највишим решењем од 4. де
цембра 1849/1850. (BNQ 1014), главни, лет

њи одмор за основне школе траје од 20. ју
ла до краја августа; он није био једнак с од

мором виших школа, али се по-ч:етак рада 

поклапао. Десило се, међутим, да је велики 

школски одмор "у вишим заведенијама, по 

Устројенију исти од прошле (1853) БN2 

881, § 33 - само на месец јули ограничен; 

то у-ч:еницима основни школа, кои ће у ви

ша заведенија прелазити остаје само десет 

дана одмора, и они неће имати довољно 

времена ни одморити се, а тим мање приу

готовити себе за ступање у виша завед€

нија."lI3 
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r лавни инспектор је предложио а По

печитељство просвештенија усвојило, да 

велики школски одмор траје један месец, 

и то у јулу. 

Сем непогодне наставне основе, реали

зовање гимназијског образовања трпело је 

и због недостатка стручних наставника. 

Као што је већ изнето, то је био случај са 

грчким језиком у полугимназијама, у уну

трашњости земље. Осим тог новоуведеног 

предмета, на тешкоће је наилазило и изво

ђење наставе и других нових предмета, 

најпре Военог учења и гимнастике. Због 

тога је главни инспектор школа, Платон 

Симоновић, 16. марта 1854. године (.NQ 101), 
сагласно § 5 Устројенија за гимназије пред
ЈlOЖИО Попечитељству просвештенија да се 

"воено учење и гимнастика предузети мо

гло и тако да би оно (Попечитељство про

свештенија) подејствовало, гди надлежи, 

да професор гимнастике у военој академи

ји ову и ученицима Гимназије предавати 

почне, а ради военог учења да се одреди 

колико потребно буде гарнизона официра. 

За ово последње може се назначити четвр

так поподне а за гимнастику понедељак 

пред вече одма после школе. "64 

Испоставило се, међутим, да наставник 

гимнастике у Артилеријској школи ради 

хонорарно , и да му се не може наметнути 

рад, па је главни инспектор инсистирао да 

се одреди награда том наставнику Арт ил е

ријеке школе, и да се часови гимнастике 0-

државају тамо. Јер, у Артилеријској шко

ли има услова, односно има довољно про

стора и справа; часови би се одржавали је

данпут недељно. Војна вежбања, међутим, 

"за сад" морала би отпасти. 

Из "Расположења предмета у Гимнази

ји Београдској" за 1853/54. школску годи
ну, тј. из распореда часова, сазнаје се да 

је у првом разреду било укупно 20 часова 
недељно; у другом разреду 19 часова; у 

трећем и све до седмог разреда била су 22 
часа недељно. Управо, то је био распоред 

часова од 16. септембра 1853. године који 
је израдио наставнички савет и директор 

Лука Павловић.G5 

За развитак гимназијског образовања у 
Београду од значаја је било то што је у

след великог броја уписаних ученика у пр

вом разреду, када их је на почетку 1856/ 57. 
школске године било 180, а на предлог и 
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енергично заузимање директора Луке Ilав

ловића - "из призрениа на здравље уче
ника немогуће да исти у једној соби седе'\ 

Попечитељство просвештенија је одлучи

ло, и уз пристанак Совета - било одобрено 

да се створе два одељења првог разреда , 

који је био смештен на Теразијама, тада 
периферији Београда. Одавде настаје заче

так будуliе Теразијске полу гимназије. Ав
густа 1858. године званично ~e заведена 

рпотпуна полугимназија у предградију бе

оградском на Теразијама", односно био је 

отворен треhи и четврти разред. А указом 

Кнежевим од 15. јануара 1860. године Те
разијска полугимназија потпуно је одвоје

на од Прве београдске гимназије, па је за 
њу предвиђен и засебан буџет. 6li 

Не само због неподесног наставног пла
на за гимназијско образовање на основу 

'Устројенија од 1853. године, већ и из више 
других разлога произашлих са погрешних 

схватања пређашњег главног инспектора 

училишта Платона Симоновића, директор 

Београдске гимназије, Лука Павловић, под

нео је Попечитељству просвештенија 9. ја

нуара 1856. године (NQ 2) предлог да се из
врши побољшање. Како је Платон Симоно

вић прописао, "прелекције" су имале тра

јати сат и по . Супротно, директор Лука 

l1авловић је сматрао да "прелекције" -
часови треба да трају један сат, што је осо

бито важно за млађе ученике, оних у полу

гимназији:.67 

Даљи предлози директора Београдске 

гимназије, односно Наставничког савета, 

сажети су у следећем: 

,,2) Редовно школско време да је за све 
разреде једно и пре и после подне, и тек 

они предмети да заузимају друго које вре

ме, кои се у редовно школско време не би 

сместити могли." 

,,3) Да се пооштри режим кажњавања, 
тј. да професори кажњавају и за неуспех 

(и телесно) .. " 

,,4) Да се укину или скрате одмори (о 
берби; о Божићу од 10 на 5 дана, и др.) " . 

,,5) Да се укине свечаност при крају 
школске године (по речима директора Лу

ке Павловића то су параде - В. Гр.)". 

,,6) Егзерцир, Устројенијем прописани , 

могао би се упражњавати у пролеће и ле

ти на Врачару четвртком и недељом после 

подне, свагда под надзором директора, или 



којег од професора , кад би се на то неко

лико поднаредника и наредника од воин

ства одредило.СС68 

На основу поднетих предлога Београд

ске гимназије, Попечитељство просвеште

нија одредило је: (1) да се часови држе од 
8-10 пре подне, и од 2-4 сата после под

не, на основу чега треба правити "располо
женије" - распоред часова; (2) свака "пре

лекција" трај аће један сат; (3) професор 
Рачунице и 3емљописа предаваће "као и 
до сад" те предмете у прва три разреда, и 

тако што ће из Рачунице обрађивати у пр~ 

вом разреду четири вида рачуна са нена

реченим и нареченим бројевима, затим де

лимост бројева, проста и десетна разбије

нија. У другом разреду на почетку школ

ске године наставник "повтораваhе украт

ко" граДиво из 1 разреда, после чега ће на
ставити обраду "о одношенијама и сора

змерностима, о разним мерама и Ii )вцима, 

и о правилу тројном по свим видовима". -
у 111 разреду предметни нас:гавник "повто
раваће целу рачуницу и предаваhе даље из 

Математике четири вида рачуна са алге

браичним количествама. СС69 

Као што се види , Попечитељство је на 

тај начин утврдило програм, садржаје за 

Математику у прва три разреда, а у пото

њим извршило измене да би се поправило 

стање наставе. По тим изменама, наиме, 

Славенски језик предаваhе се "од сад у 11 
и 111 разреду", док се раније ПО1.Јињало у 
111 разреду; елино-грчки језик предаваhе 

се од IV разреда па надаље, а пређе по на
ставном плану почињало се од III разреда; 
ctранцуски језик предаваhе се од V разре
да па надаље, а пређе од VI разреда, што 
значи да је овом живом језику дата још 

једна година. Латинско читање, убудуhе, 

започеће од 11 разреда, па ће учење траја

ти надаље, док је раније овај наставни 

предмет почињао од IП разреда, што значи 

да је дато више времена овом језику.70 

Осим наведених измена, овом приликом 

Попечитељство просвештенија је извршило 

поделу предмета на наставнике . Тако, про

фесор Латинског језика у IV разреду пре
даваће Јестествену историју; професор 

Опште и српске историје предаваће 3емљо

пис у У, У! и VП разреду; професор Сло

весности србске, сем предавања тог предме

та у IV, V, VI и VII разреду и "толковања 
србски аутора занимаће кадшто своје уче-
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нике и толковањем словенски ауктора у 

старословенском језику" . 71 

3на'Чајна измена извршен а је даље у по
гледу Историје српског народа, која ће се 

:vбудуће предавати у IV разреду, док је ра
није предавана у VII разреду; "свеобшта 
историја" биhе заступљена тако што ће се 

у V разреду предавати стари век, у VI раз
реду средњи век и у VII разреду нови век 
"ДО најновији времена".72 

у вези с пређашњим изменама, а да би 

се постигли што веhи резултати у образо

вању и васпитању гимназијске младежи, 

Попечитељство просвештенија је у својим 

завршним одлукама тада још наложило: 

,,40 Професори су дужни размишљати и 
бринути се о томе, сако ће предмете своје 

~ТЈ:акше (за ученике) и с бољим· успехом пре

давати моћи". 

,,50 Ученици, кои из резултата годишњег 
учења и испитни бележака у ком предме

ту добију двојку, мораће из истог предмета 

повторавати" . 
"Распоред за часове краснописа и на

чертанија определит ће Попечитељство 

просвештенија."73 

Као што је споменуто, програм, односно 

садржаје предмета које ће предавати сачи

:нили су предметни наставници, сваки за 

tебе. Какви су били ти програми, видеhе се 

из програма професора Београдске полу

гимназије на Теразијама. Ваља овде напо

менути да се програми наставника Бео

градске гимназије не налазе у архивским 

фондовима Ми.НИС1'арства просвете, Архи

ва Србије, по свему су дећи због тога што 

професори те Гимназије нису онда били 
обавезни да подносе своје програме на у

вид највишој школској управи. 

"Програм предавања професора Људе

вита Шпанића у Полугимназији Теразиј

ској теченијем школске 1859/ 60. године" 
тицао се Латинског језика, Немачког ј ези

ка и Реторике. У њему је обухваhено сле

деће: (1) У 1 разреду - латинско и немач

ко читање и писање; (2) у П разреду - Ла

тински језик, - читање , са граматиком до 

спрезања глагола; (3) у IП разреду - Ла

тински језик, - О склањању суште':"'твитеЈI

ЊИ и прилагателни имена; О броини:м име

нима, о образовању степена; о местоимени

јама; спрезање глагола правилни, непра

вилни, спомочни, оскудевајуhи, у дејстви-

89 



ВЛАДИМИР ГРУЈИЋ 

теЛНQМ и страдателном виду. - У IV раз
реду: (а) Реторика. - Увод. Устмени и пи

смени говор; проза, речитост, песмотвор

ство. Цел и полза речитости; својства бе

седника; предмети писменог говора; разде

лење реторике. - Први део. Логика. Свест, 
предмет, подлог, представљање; вештество 

и форма представљања; предмети остваре

ни и одлучни; осећање, сматрање; посма

трање, пет чула; сила памтења, опомиња

ља и уображења; идеали, химера; мисао , 

разум; обшти закони мишљења, поњатије, 

расуда, закључење, определење, разделе

ње, форма сочиненија, разни видови слога; 

граматична, логична и естетична својства 

слога; тропи и фигуре. 

Латински језик. - Управљајуhи СИН

таксис (Syntaxis Regimonis). О терма, која 
зактевају родителни падеж. О винителном, 

дателном и склонителном падежу. О упо

'Ј'ребленију местоимена; о ставу имена ва

роши. О употребленију сослагателног на

клоненија. Преводи и анализирања.74 

Програм предавања у Београдској тера

зијској полугимназији, 1859/ 60. школске го
дине, који је поднео професор Тодор Му

јукшовиh, тицао се Математике и Јесте

ствене историје. 

Програм из Математике садржавао је за 

I разред: Изговарање и писање бројева . 
Сабирање, одузимање, множење и делење 

ненаречени бројева. Преобраhање нарече

ни бројева већег у мање и мањег у веће . 

Четири рачунске радње разноречени бро
јева. - Разломци, определење разломака , 

писање и изговарање разломака обични. 

Поделење разломака на праве и неправе, 
чисте и смешане и разрешење исти. Ума

лење и увеличавање разломака. Скраћење 

бројева. Четири рачунске радње обичних 
разломака.75 

П разред: Разломци обични. Поделење 

разламака у обште, поделење разломака о

бични понаособ, на праве и неправе, чисте 

и см:ешане, равноимене и разноимене, рав

не и неравне, равнородне и разнородне и 

разрешавање исти . Четири рачунске радње 

с разломцима. О десетним разломцима , раз
ликовање десетних и обичних разломака; 

преобраћање обичних разломака у десетне 

и обратно. Четири рачунске радње десет
мих разломака. О отношењу; опредељива

ње и поделење отношења. Опредељивање 
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соразмерности и поделење. Обшта својства 

землемерне соразмерности. Правило трој

но и разрешење истог правила. 

IП разред: Отношење, поделење отно

шења и какова правила отуда произтичу . 

Правила соразмерности. Правило верижно 

и разрешење овог правила. Правило дру

штвено; поделење и разрешење. Правило 

лихве просто и сложен о и разрешење. 

Правило лихве на лихву и разрешење. 
Правило ранијег плаћања. Правило смесе 

и (примена) употреблење. Правило рочног 

плаhања. Правило прорезно.76 

Б) М а т е м а т и к а 

IV разред 

а) Алzебра 

Обшта поњатија. Опредељивање коли

чине. Подељење бројева на особене и об

ште. Знаци при сравњавању бројева. Ра

чунско пословање у четири вида и обј а

шњавање како се ови изводе. Алгебраични 

изрази у обште и правила отуда происти

чућа . Четири рачунске радње алгебраич

них количина. Делостност бројева и обшта 

правила. О разломцима и обшта правила . 

Четири рачунске радње обичних разлома

ка са алгебарским изразима.77 

б) Геометрија 

Определивање геометрије и трогу6но 

протезање. Линија, површина и тела шта 

су. Поделење геометрије. Праве линије и 

nраволинијске фигуре. Угао и подела. Тро

угао и подела. Четвороугли и подела. Мно

гоугли и подела.78 

Јестествепа историја 

Н! разред: Предмет ове науке. Царство 

животни . Поделење животиња. Животиње 

коштуњаве (I<ичмењаци) - сисари. Торба

ри, глодари и крезубе - поделење . Ското

ви. ПреЖИЕари И китови. Птице и подела. 

Водоземци и врсте. Рибе и врсте. Мекушци 
и поделење. Зглавкари и подела. Живо

трвноици. 



IV разред: Царство биља и разликова
ље. Биљке с разговетним цветом и врсте. 

Биљке са неразговетним цветом: гљиве и 

печурке. - Царство минерално и разлико

вање овог царства. Подела минерала; врсте 

земље; метали - врсте. Соли и врсте. Па

леници (гасо ви) и побројавање ови.79 

Програм предавања професора Матије 
Карамарковиhа у 1859/ 60. школској годи
ни односио се на Србску граматику, Сла

венску граматику, Историју Срба, 3емљо

нис и Немачки језик, што свакако значи 

знатно оптереhење овог наставника у Бео
градској полугимназији на Теразијама.8О 

Проzра.м из Србске "ра.матике 

I разред: Увод. Определење и разделе

ње граматике. Словопроизводство. Наука о 
писменима. Наука о слоговима. Наука о ре

чима. О имену суштествителном. Опреде

лење и разделење. Мењање имена суште

ствителни. Број. Падежи. Склањање про

менљиви имена суштествителии по образ

цима четири склањања. О имену прилател

ном. Определење и разделење. Претвара
ње у видове. Сравњивање прилагателни. О 

имену броителном. Определење . и разделе

ње. Постање. О местоименију. Определење 

и разделење. Употребљавање и склања

ње .81 

Н разред : Словопроизводство (етимоло

гија) по изложеном садржају за први раз
ред. Наставак: О глаголу. Определење и 

разделење. Мењање глагола. Спрезање по
моhии глагола. Обште примедбе на сва 

спрезања. О предлогу. Определење и изла

гање предлога кои један, два и три паде

жа захтевају. О наречију. Определење и 

разделење. Излагаље наречиј а - врсте. О 

сојузу. Определење и разделење. "Излага

ље", - врсте. О међуметију: све принадле

жеhе. Етимологијско анализирање аукто

ра.82 

Про-z.ра.м из Славеuске "ра.матике 

П разред: Словопроизводство. Опреде

лење. Састављање и обшта својства речи, 

њихово поделење. Склањајеми и нескла

њајеми делови речи; падежи у славенском 

језику. О самоставним речима. Определе
ње и разделење. Склањање промена. О 
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прилажним речима. Определење. Проме

њивање. Сравњивање и степени. О бројним 

речима. Определење и делење. Промена. О 

глаголу . Определење и разделење. Проме

на. О г лаголу. Определење и разделење. 

Промена. О наречију, предлогу, свези, ме
ђуметију.83 

Проzра.м из Србске "ра.матике 

НЈ разред: Словосочиненије. Синтак

сис: определење. Предложење и части. 

Подло г и прилог. ПОМОЋНИ глагол. О сла
тању речи. О управљању речи. О састав

љању периода. Част трећа граматике. О 

правопису. Анализирање ауктора.84 

Прира.м, uз Славеиске "ра.матике 

IП разред: О глаголу оно што је учено 

у Н разреду и даље: Словосо"Чиненије (Син

такса). Определење и разделење на три ча

сти. О слагању речи у предложењу. О у

прављању речи у предложењу. Анализи

рање ауктора.85 

Проzра.А< из Историје Срба 

IV разред: Увод. Порекло Срба и пр а
постојбина. Полити"Чко и грађанско стање. 

Сеоба Срба. Стање у новој постојбини и 

први владари: Војислав, Радослав и Пресе

гој. Велики жупан Властимир и рат с Бу

гарима. Потоњи жупани. Први и прави 

краљеви србски: Стеван Немања и његови 

потомци у династији. Цареви: Душан, У

рош. Деспоти србски у Србији. Деспоти 

србски у Унгарији. Нови србски владаоци 

у Србији, после сеобе под Чарнојевиhем 
све до Милоша Обреновиhа.8О 

Про-z.ра.м 3е.лtљоnиса 

I разред: Увод. Определење и разделе
ње. О Европи у обште. Турско царство. Е

вропска Турска. Румелија или Романија. 

Мацедонија. Албанија. Тесалија. Бугарска. 

Босна и Херцеговина. Острва у Средозем

ном мору. Влашка. Књажество Србије. Цр

на Гора. Краљевство Грчка.87 

Н разред: Царство Аустрија и све зем

ље под њом. Италија. Нема"Чка. Холандија. 
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Белгија. Пруска. Данска. Велика Британи

ја и Ирска. Шведска и Норвешка. Царство 

Русије. В8 

111 разред: Азија - обште и почастно; 

разне државе. Африка. Америка - север

на. Ј ужна Америка. Западна Индија. Ау

стралија.811 

Проtра.м из Немачке 'Z-раматuк~ 

II разред: Член и склањање члена. 

Склањање суштествителни имена, па при

лагателни имена, страни имена, собствени 

имена. Сравњавање прилагателног. Брои

телни. Местоименија. Склањање лични и 

прилагателни местоименија.9О 

111 разред: Спрезање помоhних глагола. 
Неправилни глаголи. Спрезање производ

ни и сложени глагола; непрелазећИ И сред

lЬИ глаголи; повратни и безлични глаголи. 

Причестије, наречије, предлог, свеза и ме

ђуметак. 

IV разред: О словослагању, - 1 'Упо

требљавање члена, определеног и неопре

деленог. 'Употребљавање глагола. 'Употреб

љавање наречија, предлога, свезе и међу

метка. Анализирање ауктора. II О ставо
нима уобште. О подлогу, прилогу и свези. 

О сложеним ставовима. О распространом 

ставу. О простом и сложеном периоду . О 

скраћивању ставова.91 

Осим Теразијске полу гимназије у Бео

граду, године 1862. радила је и Савамал

ска полу гимназија, у којој се из Пожаре

вачког, Смедеревског и Ћупријског округа 

налазило 27 ученика, и то: у 1 разреду -
17 ученика, у II разреду - 4 ученика и у 
111 разреду - 6 ученика.9:!: 

Из једног званичног писма Министар

ства просвете од 19. септембра 1862. (Щ\fQ 

2282) сазнаје се да је "Гимназија Београд

ска пресељена за неко време у Пожаре

вац", тако да се у том месту онда нашло 8 
професора. Када су престале "ванредне о
колности" услед бомбардовања Београда од 

стране Турака, а због чега је Београдска 

гимназија била пресељена у Пожаревац, 
на предлог Министарства просвете кнез 

Михаило Обреновић решио је 24. септембра 
1862. године "да се иста Гимназија поврати 
натраг у Београд" .9З 
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Те исте, 1862. године кнежевом одлуком 
Савамалска полугимназија у Београду је 
укинута и пресељена у Пожаревац.94 

УЧЕНИЦИ И ЊИХОВ БРОЈ, УСПЕХ, 

ИСПИТИ И ДИСЦИПЛИНА 

На основу "Височајшег решења" од 26. 
августа 1839. године отворена је Прва гим
назија у Београду , с тим "да се прве две 

граматикалне класе исте Гимназије одма 

с почетком идуhег теченија школске ове 

1839. године започну, како ће се до три го

дине све гимназијалне класе попунити и са 

свима надлежним професорима снабдети 

моhи".95 

Постепено отварајуhи разред по разред, 
Прва београдска гимназија добила је пети, 

завршни разред 1842/43. школске године. 
Први управитељ њен, професор Василије 

Берар, извршио је упис ђака у 1 и II раз
ред. У први разред примљена су 44 учени
ка, који су свршили други или трећи раз

ред "нормалне" , основне, у оно време ТРО
годишње школе. Тешкоhа је било са упи

сом у 11 разред Гимназије, па је ипак прим
љено 27 ђака различите спреме, и то они 
који су свршили прву "граматикалну" кла
су Гимназиј е у Крагујевцу, па дошли у 

Београд да наставе школовање; затим, они 

који су учили само "нормалну" школу и 
rрчку основну школу У Београду; најзад, 

они са свршена три разреда а неки са све

га два разреда "нормалне школе".9G 

Један од ученика који је са свега два 
разреда ,нормалне школе" био уписан у 

други разред Београдске гимназије, био је 

и Љубомир Ненадовиh, потоњи књижевник 

и путописац. 

Школске 1840/41. године отворена је ЈП 
граматикална класа у коју је из другог 

разреда прешло 16 ученика.97 

Према подацима које су објавиле "Но
вине србске", на крају 1840/41. школске го
дине у 1 разреду било је 27 ученика, у П 
разреду 23 и у ЈП разреду 13 ученика: у
купно 63 ученика похађало је наставу Бео
градске гимназије. 

Године 1841. у Београдској гимназији 

отворен је четврти разред, онда назван 

"прва класа човечности", или "разред ре

торике" . Тада се број ученика скоро удво-



стручио. Наиме, у I разреду било је 43 у

ченика , у II разреду 18 ученика , у П! раз

реду 37 ученика а у IV разреду 23 ученика. 
Укупно: 121 ученик.98 

Када је у 1842/43. школској години у 
Београдској гимназији отворен пети, завр

шни разред, нарочито због укидања Крагу

јевачке пуне гимназије септембра 1842. го

дине, брОј ученика нагло се повеhао. Тада 

је број ученика на почетку износио 200 а 

на крају године 195 ученика. Из Крагујев
r..:;a су многи младиhи дошли у Београд да 
продуже школовање, тј. да прођу кроз ви

ше разреде гимназије.99 

Какав је био успех ђака Београдске 

гимназије у првим годинама рада? Најпре 

треба реhи да оцењивање тада није било 

строго. Пратећи податке за 1840/41. и 1841 / 
42. школску годину, може да се утврди да 
је те, прве године, када су радила само три 

разреда, три "граматикалне класеН , I ра

зред од 27 ученика показао следеhи успех: 
свршило је разред 18 ученика, и то 6 са 
"превасходним" - одличним успехом, и 12 
са успехом "прве класе". Остали су морали 
да понављају разред.IОО 

у школској 1841/42. години Београдска 
гимназија је имала четири разреда и оце

њивање је било строжије. За разлику од 

оцењивања у пређашњој школској години, 

потоње школске године ученици се не оце

љују само оценом оnштег успеха из свих 

предмета, већ се оцењују и посебним оце

нама из неких предмета .1 01 Иначе, имено

вање оцена за успех, као и владања - било 

је различито за дуже време, што је некад 

зависило од нахођења сваког професора и 

у истој гимназији, односно полугимназији. 

На крају 1846/47. школске године, када 
је Београдска гимназија имала шест разре
да и била једина потпуна гимназија у Кне

жевини, она је бројала 168 ученика, а оста
JIe три полугимназије - у Крагујевцу, 

ПЈ апцу и Неготину имале су укупно 152 
ученика, 

По разредима , у Београдској гимназији 
број ђака је био овако распоређен: у 1 ра
зреду било је 76 ученика; у II разреду 27 
ученика; у IП разреду било је 19 ученика; 
у IV разреду било је 9 ученика; у V разре
ду било је 14 ученика , а у VI разреду 23 
ученика. 

ГИМНАЗИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ У БЕОГРАД}' 

у замаху са режимом уставобранитеља, 

добивши снагу и значај , гимназије су све 

више привлачиле младеж, утолико више 

што се са завршеном том школом, или само 

неким разредом, могло добити чиновничко 

место, мада је једино на Лицеју стечено 

образовање на Правном или Филозофском 

одељењу могло бити сматрано стручним 

образовањем, тако важним за бирократски, 
државни апарат у изграђивању. 

Из године у годину све више је растао 

број ученика Београдске гимназије, наро

"iито првог разреда, тако да је то стварало 

велике тешкоhе како за наставу, тако и за 

здравље ученика и професора. - "Већ 

1846/47. године поставило се питање шта да 
се ради са 76 ђака у првом разреду, и како 
решеља није било, радило се са 76 ђака у 
јЕ:ДНОМ одељењу. Само две године доцније, 

на крају школске 1848/49. године, Београд
ска гимназија имала је укупно 280 ђака са 
великом пренатрпаношhу у прва три разре

да. Доцније та претрпаност осетила се и у 

петом и у шестом разреду, јер су ђаци из 

полу гимназија, где их је такође било више, 

долазили да продуже гимназиско illколова

ње у Београду."IО2 

Из притужби професора Београдске ги

мназије на недовољно знање ученика који 

су долазили из полугимназија из унутра

llIЊОСТи земље а ступали у V разред, о чему 
је Попечитељство просвештенија било оба

вештавано, сазнаје се да је било недовољно 

знања из латинског језика, немачког језика 

и математике, као и из других предмета. 

На испитима 1849. и 1850. године показало 
се да ђаци недовољно знају географију. А 

и како би било друкчије кад је цела Бео

градска гимназија располагала свега са 

по коју мапу или атлас. "На памет", тј. без 

наставних средстава, учила се и Јестестве

на, историја; вербализам је царовао. IО3 

у извештају привременог управитеља и 
професора Београдске гимназије, Илије 3а

харијевића, "за прво теченије 1847/48'\ који 
је послат Попечитељству просвештенија 7. 
фебруара 1848. (N. 55), налази се брОј

но стање ученика и класификација по 
успеху.l04 

Тада је 1 разред похађао 101 ученик; 
II разред 57 ученика; IП разред 23 ученика; 
IV разред 21 ученик; V разред 15 ученика 
и VI разред похађао је 9 ученика. Дакле, 
укупно је било 226 ученика. 
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ВЛАДИМИР rРУЈИЋ 

Што се тиче "класификације", ОДНОСНО 

успеха - он је изведен само за ученике V 
и VI разреда. Од оних 15 ученика у V раз
реду, "добрих" је било 3; "средњих" 7 уче

ника; "слабих" је било 5 ученика. Није 
боље стање у погледу успеха ни у VI ра
зреду. Наиме, њих 9 показали су се као 

"добри" , "средњи" 5 ученика, а "слаб" 
успех имала су 2 ученика.1О5 

Средином прошлог столеhа и даље, оце

не успеха различно су гласиле. Из једне 

" класификације" ученика Београдске гим

назије у 1852. години успех се оцењивао на 
следећи начин: "П" - превасходан ; I -
првог реда; П - другог реда; IП - трећег 

реда. - Оцена П реда је рђава а IП реда 

најгора. 

Сем недостатка наставних средстава, 

уџбеника, слабе предспреме ученика, као и 

недовољне стручне и педагошке спреме 

професора Београдске гимназије, још више 

других rимназија , свакако и недовољна ма

териј ална база, као скученост школског 

простора, није ишло у прилог бољег рада 

и успеха у гимназијском образовању. О 

томе рељефно казује представка Илије 

3ахаријевиhа, датира на првих дана фебру
ара 1848. године (N. 57), коју је послао По
лечитељству просвештенија. Између оста

лог, ту је записано: "У овој за Гимназију 
одређеној кући све је тескобно, и како за 

Г. Професоре, тако и за ученике незrодно. 

Собе за шести и пети разред такве су, да 

Г. Професори због тескобе одма покрај 
вреле фуруне седити морају, гди им јара 

тако досађује: да морају и кад не треба, 
устати и шетати се. Собе су и остале доста 

незгодне тако: да се у некима табле, у не

кима астали на пристојно место поставити 

не могу; а соба првог Гимназијског разреда 

баш ништа не ваља, и у овом за Гимназију 

одређеном зданију нема собе у кОјој би се 
ученици првог Гимназијалног разреда , као 

што треба сместити могли."IО6 

Указујуhи на сметње због таквог стања 

у погледу извођења наставе, управитељ 

Илиј а 3ахаријевић ПОД:1укао је у наставку 

представке: "Многи од ученика првог ра

зреда у садањој школи цифре на табли не 

виде, а тек трећа част увиђа показивање на 

мапи и глобусу ; њи пет шест, не имајући 

места , пишу на патосу прострти, други се 

при писању гурају, и за место отимају" . 107 
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Пошто је створио слику просторне ску

чености за нормално одвијање наставног 

рада, Илија Захаријевиh је тражио од По

печитељства просвештенија да начини "зго

дно, одељено од Лицеума зданије, гди ће 

школе (учионице - прим.) бити простране, 

светле и за јавно наставленије пристојне!!. 

.- Попечитељство просвештенија, са онда

IllЊИМ начелником Јованом Ст. Поповићем 

на челу, видело је сву оправданост захтева 

управе Београдске гимназије, па је, почет

ком марта 1848. године, својом опширном 

представком Совету у потпуности подржа

ло тражење да се стање у погледу школ

ског простора измени у корист што бољег 

рада на образовању гимназијске мла

дежи. IО8 

Истина, са завршеном rимназијом или 

Лицејом младићи су још и те како могли 

добити неко чиновничко место, што се сма

трало достигнуhем и сигурношhу у егзи

стенцији. Било ј е, међутим, младића , као и 

амбиција њихових родитеља потребе да се 

развију више стручне службе у држави: 

финансије, рударство и слично, због чега 

се морало ићи на све боrатије изворе зна

ња и умења који су се налазили у запад

ним развијеним земљама, пре свега - у су

седној Аустрији , у Бечу и другим местима 

с високошколским установама. Зато су , осо

бито средином прошлоr столеhа, када је и 

иначе уставобранитељски режим успешно 

настојао да развије образовање и васпита

ње у земљи, учињени кораци да младићи 

из Кнежевине Србије одлазе на даље шко

ловање у Аустрију или Немачку. Разуме 

се, ти кораци могли су бити предузети за

, хваљујући Попечитељству просвештенија. 

Ангажовано је било и Попечитељство ино

с'граних дела, односно генерални конзула

'ГИ у Београду држава које су биле у Бео

граду представљене. Тако је 29. децембра 
1850. године (И N. 2724) Попечитељство 

иностраних дела обавестило Попечитељство 

просвештенија "да се младежи, која на ов

,пашњој (београдској) Гимназији и Лицеуму 
науке слуша, и која жели науке исте на 

аустријским учебним заведенијама проду

жити, набљудавајући прописане у том СМО

тренију правила како за аустријске, тако и 

за друге стране ученике, не постоје у томе 

никакове препоне, из чега следује, да се 

штудирању на овдашњим учебним заведе
нијама не одриче".IО9 



Међутим , ваља имати у виду да су како 

државне, тако и приватне гимназије у Ау

стрији биле осморазредне, што значи да 

две године учења на Филозофском одеље

њу Лицеја у Београду допуњују "српску 

шесторазредну гимназију". Тако исто ваља 

напоменути да је Министарство јавне на

ставе у Аустрији одређивало посебне коми

('ије за nолагање испита зрелости, матуре 

за оне кандидате, своје грађане који желе 

да ступе у државну службу.11О 

Због тога што је постојала знатна разли

ка у настави двеју суседних држава, Србије 

и Аустрије, наши ученици који би желели 

да ступе у јавне, државне аустријске гимна

зије, обавезни су да претходно полажу при
јемни испит. Н! 

Крајем септембра 1849 (.NQ 3), управитељ 
Београдске гимназије Лука Павловић, који 

је дошао на то место после оставке Илије 

3ахариј евиhа, послао је "Главни списак1 ' 
свију ученика за наступајућу 1849/ 50. 
школску годину . Списак ј е садржавао по

датке о броју ђака по разредима, о благо
дејанцима и друго}12 

Онда се у I разреду налазило новоупи
саних 116 ученика, од којих су само 45 ро
ђени у Београду а био је од њих свега 1 
ученик благодејанац; у П разреду било је 

65 ученика, од којих је 18 рођених у Бео
граду а од љих 9 благодејанаца; у ПI ра
зреду било је 47 ученика, од којих 15 ро
lЈених у Београду а 12 су благодејанци; у 

JV разреду било је 28 оченика, од којих су 
3 рођени у Београду а благодејање је ужи
вало 11 ученика; у том разреду узраст уче
ника је био различит, од 14 до 23 године, а 

2 Бугарина имали су 20 и 23 године, и при

мали су благодејање српске владе, били су 
њени питомци; у V разреду било је 25 уче

ника, од којих су 3 рођени у Београду, уз
раста од 14 до 21 године, а благодејање је 

примало 8 ученика; у VI разреду било је 
15 ученика, од којих је само 1 рођен у Бео
граду, а узраста од 14 до 20 година; 5 су 
били благодејанци а сви су V разред завр
шили у Београдској гимназији . 113 

Према томе, на почетку 1849/ 50. школ
ске године у Београдској гимназији било је 

уписано 296 ученика. С обзиром на број, 

слично је стање и после првог полугодишта 

1851/52. школске године, што се утврђује 
из класификације након тада одржаних 

испита. Наиме, на почетку те наставне 1'0-

ГИМНАЗИЈСКО о.ЕРАЗОВАЊЕ ~' БЕОГРАДУ 

дине било је уписано 315 ученика, да би на 
н"рају првог полугодишта остала 284 уче
ника . 1 14 

И даље се бројно стање може пратити 
из класификација, као, на пример, на кра

ју "П теченија 1852 године" када је упра
витељ Лука Павловић, 2. јула те године, 
послао класификацију. Из наведених пода

така утврђује се да је у Ј разреду тада 

било, односно, свршило разред 106 ученика; 
П разред су свршила 34 ученика; ЈП разред 
21 ученик; JV разред 36 ученика; V разред 
28 ученика а VI разред свршила су 24 уче
ника. Дакле, "теченије" је свршило 249 
уч.еника. 11 5 

Међу тим ученицима било је и ванред

них, и то у I разреду 5; У П разреду 2 и у 
VI разреду 4 ванредна ученика. Школу је 

напустило 36 ученика. 1 1 6 

Из "Извода дела од 1851. до 1854. поднет 
Совету", који је сачинило Попечитељство 
nросвештенија утврђује се да су при крају 

1051. године Београдску гимназију похађа
ла 283 ученика; при крају 1852. било је 272 
ученика, а при крају 185з/54. године 317 
ученика. 117 

О кретању броја ученика Београдске ги

мназије доста казују бројке након пет го

дина од споменутог "Извода", тј. у 1855/56. 
школској години. Тада се у Ј разред упи

сало 140 ученика, а свршило 129; у П ра
зред уписало се 98 ученика а свршило је 

88; у ЈП разред уписало се 66 ученика а 

свршило је разред 60; у IV разред уписано 
је било 35 ученика а свршило је 27; У VJ 
разред уписано је било 20 оченика а свр

ШИJIО 11, и У VП разред уписано је било 

34 ученика а свршило је 25. Дакле, свега су 
била уписана 433 ученика а СВРШИJIО је 
368 11 8 

Наредне школске године, 1856/ 57, у Бео
градску гимназију уписано је било 489 уче

ника а свршило је разред 410 ученика. IIО 

Београдска полугимназија на Теразија

ма у школској 1859/ 60. школској години 
имала је уписаних: у Ј разреду 62 ученика; 
у П разреду 39 ученика; у IП разреду 48 
уч.еника и у IV разреду 33 ученика - све

га: 182 ученика. А разред је свршило: I ра
зред 50 ученика; П разред 27 ученика; ПI 
разред 38 уч.еника и IV разред 32 ученика. 
Свега је са успехом свршило разред 147 
ученика, 1 20 

95 



ВЛАДИМИР I'РУЈИЋ 

Што 35 ученика није свршило разред у 
Београдској полугимназији на Теразијама 

узрок је нађен у чињеници, јер "већа част 

ти ученика из убожества не могуfiи и даље 

науке продужити, принуђена је била, да се 

или заиста лати, или друго какво занима

ње тражити. Међу овима су и тринаесто

рица, за које је Советом Полугимназије ре

шена: да се на основу училиштног закона 

због небрижљивости у посеfiавању школе и 

рђавог владања из дневника избришу, и 

прогласе за изгнане из училишта" .121 
Сем наведеног, управа Београдске полу

гимназије сматра да и слабо стање настав

них средстава не иде у прилог бољем успе

ху . С тим у вези истакнуто је : "Нарочито 

се овај недостатак осетно опажа у збирци 

земљописној и природословној . С тога, да

кле, ако се искрено жели, да предавање не 

буде само једнострано и недостаточно, него 

подпуно, те да и ученици одтуда совршену 

корист имају, и да при свој ревности на

ставника сујета и труд не буде, онда је 

нуждно да се за предавање земљописа на

бави јошт: један глобус са магнетском 
иглом, обшта мапа Европе, Азије, Африке, 

Америке и Аустралије."!22 За очигледност 

у "јестественој историји" управитељ Бео

градске полугимназије на Теразијама моли 

да се набаве литографисане и колорисане 
таблице животиња и биља.!23 

Поред Прве београдске гимназије, као 

потпуне гимназије, у периоду уставобрани

тељског режима Теразијска полугимназија 

имала је приметну улогу, с обзиром на 

обухватање стасале омладине за овај сту

пањ образоваља. Ту улогу имала је нешто 

касније основана Савамалска полугимна

зија, године 1860, али, као што је већ ре
чено, она је била кратког века. 

Мада се у поч:етку Терази:јска полу ги

мназија налазила у саставу Београдске 

прве гимназије, била под њеном управом, 

па су директори водили и надзор над њом, 

као и општили с Попеч:итељством просве

штенија у име Теразијске полугимназије 

шаљуhи и извештај е о њеном раду, она се 

ипак физички одвојила, зградом нарочито, 

па се временом потпуно осамосталила. 

Теразијска полугимназија је постала 

због пренатрпаности Београдске гимназије 

ученицима првог разреда којих је све до 

1856. године, за више времена, било око СТО-
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тину У једној, и то недовољно пространој 

учионици. А када се 1856/ 57. године у 1 ра
зред уписало 180 ђака, потпуно је сазрело 
решење да се створе два одељења. Пошто 

у згради Београдске гимназије није било 

собе у којој би се сместило ново одељење 
првог разреда, то је за његов смештај упо

требљена једна зграда на Теразијама, где 

је наcrавник био Јован Илиh, професор, 

премештен из Шабачке полугимназије. 

Сваке године, делеhи први разред на два 

одељења, друго одељење Прве београдске 

гимназије одлазило је у зграду на Терази

јама. Затим је постепено отваран разред по 

разред, па је, августа 1858. године, Попеч:и

тељство просвештенија "завело потпуну 

полугимназију у предградију београдском 

на Теразијама", отварајуfiи ПI и IV разред. 
А избором професора на основу конкурса , 

настава је отада, уместо разредне, постала 

предметна. 124 Но, управитељ Прве београд
ске гимназије остао је и даље управитељ 

Теразијске полугимназије, што се показа

ло као непрактично, па и лоше. На крају 

1858/59. школске године, после одржаних 
испита, У'l'Врђено је да је успех био сасвим 

слаб. Од 209 ученика, колико их је било у 
Теразијској полугимназији на почетку го

дине, разред су свршила свега 94, а остали 
су били упућени на поправне испите или 
да понављају разред.125 

Ради ефикасности у раду а за што бољи 

успех, на почетку 1860/61. школске године, 
после указа од 15. јануара 1860. године, на 

основу којег је Теразијска полугимназија 

потпуно одвојена од Прве београдске гимна

зије, за њеног директора постављен је Ар
сеније Ристиh . !26 

у оно време извршена је смена директо

ра Београдске гимназије одласком Луке 

Ilавловиfiа а ступањем на ту дужност Ђор

ђа Малетића. Након завршетка наставне 

године, он је у своме извештај у од 9. јула 
1360. године најпре изнео бројно стање у 

1859/60. школској години. На почетку било 
је уписано у 1 разред 147 ученика; у II ра
зред 107; у III 59; У IV разред 65 ученика; 
у V 77; У VI 49 и у VП разред 32 ученика. 
Свега је, дакле, било уписано 530 учени
ка.!27 Од тог броја, током године, школу је 

напустило 55 ученика, тако да је на крај у 
остало 475 уч:еника. 128 

Дотичуhи се постигнутог успеха учени

ка директор Прве београдске гимназије по-



ред осталог, напоменуо је: "Разуме се да у 
сваком разреду мора бити и слабих уче

ника, али се число ови веће показало на

рочито у оним разредима, где велика мно

:жина професору у предавању, а ученици

ма у напредовању смета. Ово се најјасније 

показало - подвлачи Малетиh - у V ра
зреду, где иначе ученици, по годинама мно

го свестнији од деце у нижим разредима, 

много боље уче. Од 68 оставши у том разре
ду ученика, морају 27 наново испит пола-

rИМНЛЗИЈСКО ОБРАЗОВАЉЕ У БЕОГРАДУ 

у гимназијском школовању испити су 

одувек били прилика да се сумирају резул-
1'ати постигнутог успеха у заступљеним 

наставним предметима. Гдекад чести, а где

l{ад равномерније распоређени испити по

стали су средство провере како залагања 

самих ученика, њиховог уложеног труда, 

а исто тако и наставника. Не мањи успех у 

учењу био је и слика погодних или непо

годнијих наставних планова и програма, 

или сиромаштва, односно богатства у на-

гати, што им је ово непреправност њиова, с'rавним средствима, и неопходне матер и

ово опет множина, леност и незнање уче- јалне базе: школског простора, пренатрпа
иика прикривајуhа сметала, те нису у на- ности одељења ученицима итд. 

уци подобно осталој младежи напредо- У пракси Београдске гимназије подаци 
вали."129 о постигнутом успеху потичу с краја јану-

Иначе, у свим гимназијама Кнежеви не ара 1842. године, када је држан "мали" 

Србије, што показује "Извод дела Управе испит, и с краја ј уна те године, када је 

просвете" за 1860. годину, школске 1859/60. обављен "велики" испит, обично у прису
године било је уписано 1.144 ђака, а сврши- ству "отмених лица" а под председни
ло је разред 999. Од тог броја, у Првој бео- штвом изасланика Попечитељства просве

градској гимназији у V, VI и VII разреду штенија. 134 

било је 158 ученика, док су сви остали у Ни резултатима онда показаним на "ма

полугимназијама и самој Београдској ги- лом" испиту, у ствари полугодишњем испи
мназији припадали нижим разредима.13О ту, ни на годишњем - "великом" - испи-

Године 1862, јуна 24 - велика група ту, Попечитељство просвештенија није било 

грађана Пожаревца, послала је молбу кне- задовољно. Особито није задовољио успех 
зу Михаилу Н! Обреновиhу да се отвори из математике . Због тога је директору Ва

полугимназија у Пожаревцу. Ту молбу по- силију Берару иаложено да се Математика 
држали су и грађани Свилајнца, намерни .,боље и вештије него до сад од надлежни 

да и они своју децу шаљу на школовање у професора предаје". 

Пожаревац. Овој молби придружили су се Као и у другим правцима усмеравања 
априла 1862. године и становници Великог / Баспитања и образовања школа Кнежеви
Градишта и Ореовице, исти"Чуhи да је за не Србије на почетку уставобранитељског 
родитеље скупо ШКОJIовање њихове деце у 

Београду. У вези с тим захтевом становни

!{а оних места, на тражење Министарства 

просвете, директор Београдске гимназије 

ЂОРђе Малетиh је 14. маја 1862. године (N, 
65) изнео податке из којих се види да се из 
Пожаревачког, Смедеревског и Ћупријског 

округа у Београдској гимназији налазе 72 
у"Ченика, и то у I разреду 21 ученик; у II 
разреду 18; у IП разреду 9; у IV разреду 
16; у V разреду 2; у VI разреду 4 и у VП 
разреду 2 ученика . .I~l 

Тада је у Теразијској београдској ПОJIУ

гимназији било из Пожаревачког округа 11 
ученика; из Смедеревског 5 и из Ћуприј
ског округа 6 ученика. 132 И у Савамалској 
београдској гимназији налазило се 27 уче

ника из та три округа, и то: у 1 разреду 17 
ученика ; у II разреду 4 ученика, а у НЈ ра

зреду 6 ученика. 133 

13 

режима, исто тако и у погледу оцењивања 

успеха, Наставленијем за Професоре Ги

i\lназије и Полугимназије од јануара 1845. 
године први пут се прописуј у општеваже

ве норме. Та питања захваhена су у седмом 

одељку оног значајног званичног педа

гошког документа који носи назив: "О јав

ним испитима и премештању ученика у 

више разреде". Главне тачке тих прописа 

r.iIace: ,,1. Јавни испити у Гимназији и По
лугимназијама држаhе се сваког пол годи

шта, по "Чему ће тако названи месечни испи

ти, који су се до сада држати обичествова

ли, у напредак престати ... ; 3. Испит ће се 
држати из сваког предмета у сваком разре

ду на особ; 4. Испитима претседава Упра
витељ; у наукама пак, које је управитељ 

предавао, један од Професора, који ће се 

у заседанију училиштном определити ... ; 
7. О јавном ве се испиту предлагати и соб-
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ствена упраЈКненија ученика из они пред

мета, који такова са собом носе; 8. По 06-
стојателству предлагаhе се испитајемом 

ученика по два или три вопроса и свагда 

ће они вопросе на среди пред собранијем 
разрешавати."t35 

Испити у гимназијама, дакле, јавни су. 

Пошто се закажу тачно у одређене дане 

и час, њима могу присуствовати "родите

љи и сродници ученика, а и други љуби

тељи на испит ДОћИ, и о успеху ученика 

у наукама, уведомљавати се могли." 1 36 

Након доношења Устројенија јавног 

училиштног наставленија 1844. године, као 

и Наставленија за професоре затим, испи

тима је поклоњена већа пажња и дато све

чаније обележје. Уведен је и такозвани 

"торжествени испит", управо испитна све

чаност, када су обично ученици V и VI ра
зреда казивали "стихотворења" и прозне 
текстове "најбољи србски списатеља", као 

и страних књижевника. Се-м на српском је

зику, то је чињено на латинском и немач

ком језику . 137 

Нарочито на почетку уставобранитељ

ског режима било је доста испита, тако да 

су преоптерећивали ученике и наставнике. 

Због тога је најпре укинут "мали" испит, 

1853. године, а дуго се потом одржао C~MO 
годишњи испит, који је обављан у месецу 

јуну. Што се тиче оцена успеха, треба реhи 

да су оне гласиле: "превасходан, прве кла

се, друге класе и треће класе", и да су у 

прво време даване за све предмете укупно, 

а не за сваки предмет појединачно. А да 

би се правила разлика међУ ученицима са 

истом општом оценом успеха, сачињен је 

ранг, као: "превасходан први" , "превасхо

дан други", "прве класе први", "прве класе 
други" и тако даље" З8 

У Устројенију за гимназије од 1853. го

дине, као посебном закону за средњу шко

лу овог типа, за оцењивање успеха ПРОПИ

сане су бројчане оцене: 1, 2, 3, 4, 5, односно: 
Рђав, слаб, добар , врло добар и превасхо

дан (одличан). Непрелазним сматране су 

оцене рђав и слаб. 

Наставленијем за Професоре Гимназије 

и Полугимназије из 1845. године прецизно 
је регулисано како се могу ученици преве

СТИ у старији разред, ОДНОСНО какав успех 

треба постићи. Наиме, у старији разред се 

1\ЮГУ превести они ђаци који имају задово-
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љавајуhи успех из свих предмета . Они пак 

који покажу слаб успех из ј едног или два 

предмета, ДУЈКНИ су били да "знак свој на 

приватно повтореном испиту поправити". 

А они ученици "који из више наука рђав 
успех покажу/< , морали су понављати ра

зред, "повторавати га" . Поновац који опет 
покаже слаб успех, као неспособан, морао 

се "ОТПУСТИТИ и упутити да друго занима

ље тражи". 

Осим успеха у учењу, у гимна:>.ијском 

животу дисциплина је заузимала видно ме

сто. Управо, њоме се васпитно утицало, тј. 

изграђивале су се жељене моралне особине 

ученика. Одмах ваља рећи да су казне , као 

дисциплинске мере, за дуго времена биле 

оштре; најчешhе су то биле телесне казне. 

О пракси кажњавања сликовито казује 

једно изјашњење управитеља и професора 

Београдске гимназије Илије 3ахаријевиh.а , 

<{оје је на захтев Попечитељства просве

штенија дао 11. септембра 1844. године. У 

:lKTY који је потписао начелник Јован Ст. 
Поповић, стајало је: "Ученик Поезије (нај

старијег разреда - напомена) Алекса Сте

фановић представивши Попечитељству про

свештенија тужио се, како је Директор 

штапом, кои обично са собом носи, собстве

норучно тако туко, да је и штап о њега из

ломио, као што је таков изломљен исти 

уч;еник Попечитељству показао. "1 39 У на

ставку оштрог прекора који је начелник 

Попечитељства просвештениј а упутио онда 

привременом директору Илији Захаријеви

ћУ, поред осталог, стоји и следеhе : "Буду

ћи је не само забрањено него и нечовечно 

дете собственом руком тући , тим више, што 

таковим начином лако може оно бити оса

каћено : зато се пређе свега налаже Дирек

тору, да изјасненије своје свр предизложе

не тужбе Попечитељству поднесе." 140 

За оновремено схватање о употреби нај
строже дисциплинске мере - телесне ка

зне, карактеристично је Захаријевиhево 

изјашњење, након што је примио акт По

печитељства просвештенија од 9. септем

бра 1844 (П N, 1371) . Пошто је у изја

шњењу најпре признао да је испребнјао 

Алексу Стефановића , директор је наста

вио: " ... Али ја нисам досад знао , да је ово 

дело забрањено и нечовечно из следујући 

узрока" . Одмах потом Илија ЗахаријеВИЋ 

напада начелника Попечитељства про све

штенија Јована Ст. Поповиhа, да му је он 



тобож наложио "пре године и пол ... да 
ученика Реторике Андрију Делини због из

вестног његовог преступљења добро изhу

шам, које ми се млого страшније и опасније 

бити види од мог учињеног боја" .141 У своју 

одбрану 3ахаријевиh наводи и то " . .. Што 
су сви Професори Гимназије час својом, 

час ученика руком ђаке казнили; што нама 

то досад није забрањено; и што сам ја др

жао, да ће професора рука теже ђака слу

чајно осакатити, нежели ђачка рука. "142 

Директорово "совственоручно" батина

ње била је казна због тога што је ученик 

одбио његову наредбу да преписује "школ
ске законе", због непокоравања. 

Начелник Попечитељства просвештени

ја, Јован Ст. Поповиh, осудио је поступак 

и изјашњење директора Илије 3ахаријеви

ћа, и подсетио га да је Попечитељство још 

26. фебруара 1843 (П И, 191) наредила ди

ректорима и свим професорима "да се и 

сами казни телесне касателно ученика 

illтедљиво и у крајњој мери употребљавају, 

много мање овакви нечовечни поступци 

пак, децу штапом тући" .143 

Иначе, није било лако успоставити ди

сциплину како у Београдској, а исто тако и 

у Крагујевачкој гимназији, јер су ђаци 

били различитог узраста. Тако у току 1840/ 
41. школске године у тим двема гимнази
јама било је и у првом и у другом разреду 

ученика од десет до двадесет година. Слич

но се може констатовати и у другим раз

редима.144 

У обичнијим ситуацијама, за дисциплин

ске грешке ученика у Београдској гимна

зији изрицане су следеће казне: опомена, 

укор, "заповест да ученик стоји или одлу

чен седи", клечање, затвор и телесне казне . 

Батинање је била најчешћа телесна казна, 

што је најчешће вршено прутом. Овакву 

казну је извршавао сваки професор на 

часу, а за већи иступ према школском реду, 

казну од "више прутова" изрицао је ди

ректор, што је извршавано пред свима. 

Осим те казне, строгом казном сматрана је 

казна затвора, више ради "гризења саве

сти"; управо, то је била посебна врста те

лесне казне. Од ове врсте казне, батинање 

је остало као најчешhа и уобичајена казна 

како за гимназисте, тако и за лицејце; у 

ствари, наведене казне пренете су из прак

се кажњавања ученика основне школе. 
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Ваља овде напоменути да је батинање ли

uејаца укинуто 1844. године, али је зато ова 
врста кажњавања била врло честа у пракси 

гимназија, мада је у Наставленију за Про

фесоре од 1845. године препоручено да се 
избегава примена у вишим разредима . По

сле 1844. и 1845. године настојало се да се 
уклони најоштрији вид телесног кажњава

ња, али се све више употребљавала казна 

затвора, дању и ноћу, и по неколико дана . 

Београдска гимназија није имала засебну 

апсеничку просторију, па је та казна из

државана само дању и без ручка. 145 

Схватање да се казна затвора мора успе

шно користити владало је дуго времена, све 

до 1869. године. 
Оштеhивање школског намештаја, изо

стајање са часова, скитња, пушење, пијан

чење, остајање по механама - то су биле 
најчешhе погрешке ученика у владаљу због 

чега су кажњавани. Постојала је и казна 

искључења, свакако најстрожа казна. 

До Устројенија јавног училиштног на

ставленија од 1844. године свака гимназија 
је имала своја дисциплинска правила, која 

су се звала "ш колски закони". Попечитељ
етво просвештенија до тог времена препу

стило је тај делокруг директорима и про

фесорима, а само је задржало право разма

трања најстроже казне, казне искључења. 

За Београдску гимназију су од значаја 

њена прва дисциплинска правила, која је 

израдио Професорски савет 1842. године а 
Попечитељство просвештенија одобрило 

тек 20. октобра 1843. године.146 

"Закон школски за ученике Гимназије 

београдске" обухватио је дванаест одреда

ба за понашање ученика у вези с верским 

обавезама, као И у погледу уредно г почетка 

·часова; ту је изложено и О прекршајима: 

" ... сечење скамија, разбијање пенџера, во 
06шче квар школским стварима принешен, 

с угроженијем наплате и друге казни за

брањује се". Исто тако, набројани су и дру

ги дисциплински прекршај и, наиме: карта

ље, куглање, "изигравање ствари на лу

трију, одање на балове, свадбе и свечарства, 
скитање по сокаци после два сата ноћи, 

обитавање и припитаније по меанама и ка

фанама, пушење и пијанчење и ношење 

вертепа (' . Штавише, без дозволе професора 
"ни сат ода изван Београда отићи није сло

бодно, као што није било дозвољено ни ку-
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пање у рекама, барама и потоцима ; строго 

је било забрањено тоциљање и санкање. 147 

Из потоњих назови прекршаја , због чега 

су ђаци Гимназије могли бити оштро ка

жњени, несумњиво се види велика конзер

nативност, нарочито у погледу духовне и 

физичке разоноде толико потребне младе
жи гимназиј ско г узраста. 

Појединачна дисциплинска правила за 

гимназије у Кнежевини Србији била су на 

снази све до реформисања школа 1844. го
дине. Нарочито у Наставленију за Профе

соре Гимназије и Полу гимназије од јануара 

1845. године, поред осталог, регулисан је 

унутрашњи живот школе, тј. дате су смер

нице васпитног дејствовања путем општих 

и начелних прописа за добро владање уче

ника и њихово морално изграђивање по

средством дисциплинских мера. Одељак 

Наставленија који се бави тим питањима, 

носи наслов: "VI. О поред ку училиштном" . 

Прописи се односе како на питања пона

шања ученика , тако исто и на професоре, 

односно какви треба да су они као васпи

тачи, па да ученици буду најбоље васпи

тани. 

У погледу понашања ученика од значаја 

су одредбе у тачки трећој, седмој и осмој 
тог одељка Наставленија од 1845. године. 

Посебно се о личности професора говори у 

тачки другој, четвртој, петој и шестој. По

што су репресивна средства, тј. казне биле 

нај важније мере за оновремено одржавање 

дисциплине, свакако је потребно навести 

главне мисли које се на тим питањима за

државају. - "Против такови ученика , који 

би законе преступили, употребљаваh.е Про

фесори сходне казне или сами по себи, или 

у споразуменију са Управитељем Гимнази

јалним или, ако би преступленије већег 

реда било, решенијем училиштног заведе

нија. Казни, које се у Гимназији и Полу

гимназији употребити могу, је:у бележење 

у дневник, заповест да ученик стоји, или 

одлучен седи, и затвор. -у случају чешћег 

или већег преступленија, особито у нижим 

разредима могу се и телесне казни употре

бити.Н1 " !!! 

У посебним одредбама одељка Наставле

нија ... "О поредку училиштном" (тачка 

седма и осма) , говори се о тежим случај е

вима недисциплине. Наиме , " ... ако би уче

ник како в сасвим разврата н и у наравима 

непоправимим био, дужност ће бити Про-
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фесора , посредством Управитеља родитеље 
или сроднике љегове о том извести ти , и со

ветовати да га из училишта тим пре изва

де, што ће иначе по смислу § 45-тог тачке 
14 Уредбе о јавном наставленију из числа 
ученика искључен бити. "140 

Казна затвора сматрана је једном од 

најслрожих казни, и она се спроводи изван 

часова. Но, ученици кажњени затвором мо
рају се ангажовати извесним радом, па су 

професори дужни "задатак како в на изра
деније дати за време затвора"УiО 

За позитивно усмеравање понашања ги
мназијске младежи треба сматрати важни

јим оне прописе из Наставленија, односно 

његовог одељка "О поредку училиштном С ' , 

где се износе погледи о професору као лич

ности, као васпитачу. Позитивне мисли о 

утицају на школску омладину примером и 
делом професора имају актуелан значај и 

за данашње средњошколце, чија се личност 

више интелектуализује, него што се морал

ио-друштвено формира. Због значаја тих 

идеја кОје је изнео Јован Ст. ПОПОВИћ , као 
ондашњи начелник просвештенија Кнеже

Бине Србије, није сувишно дословце их на
вести. - ,,4. У смотренију опредељавања 
казни Професори увек морају имати у па

мети, да је младеж њима на воспитаније 

поверена, к посредовању чега родитељи 

деце нису способни; да ученици не могу као 

свршени људи зрело расуждавати, и да по 

лакомислију своме често у по грешке пада

ју представивши себи какова се следства 

отуда породити могу. Професори ве дакле 

с ученицима тако поступати, као што би и 

родитељи њихови с њима поступали, има

јуhи само исправленије и воспитаније мла
дежи пред очима С 'У;1 

Не само казнама, него симпатијом и до
бронамерношћу наставник ће највише МОћИ 
позитивно да утиче на гимназијску мла

деж. А несумњиво, ,,5. У следству овога 

Професор ће се тек тако имена свога досто
јан показати. ако најмање повода имао буде 

к досадањим средствима побољшања , као 

што су казни, прибегавати, увек у стању 

будући уваженијем својим и придобивеном 

љубовју ученике склањати на све, што је 
добро, полезно и спаситеЈIНО, и што ред и 
поредак училиштни захтева' С .152 

Привлаче пажњу и изнете мисли о не
опходним особинама личности васпитача , 

како је то формулисано у значајном зва-



ничном педагошком документу из 1845. го
дине. Наиме, истакнуто је: ,,6. У обште чу
ваће се Професор сваке наглости, напраси-

1'ости и страсти, предходеhи ученицима 

како свуда, тако и у овом смотренију до

брим својим примером, и ако би потреба 
захтевала и казни употребљавати, опреде

љиваће ове с важношhу и сожаленијем. 

Особито ће се при изрицању телесни казни 

са свим блага средства употребљати, бу
дуhи цел тако ве казни није бол телесни, 

него униженије ученика, и отуда последу

jyha срамота."153 
На овакве погледе о моралној компо

ненти васпитања гимназијске омладине без 

сумње је утицао педагошки филантропизам 

времена просвеhености, као и идеје Јохана 

Хербарта, једног од твораца педагогије као 

самосталне научне дисциплине у XIX сто
леhу. 

"Ред и поредак!!, управо дисциплина -
чешhе су ремеhени у Крагујевачкој гимна

зији, неголи у Београдској гимназији током 

пете деценије прошлог столеhа. У то време, 

и од 1850-тих година па надаље, односно 

након више бунтовничких догађаја 1848. го
дине, узнемиреност и незадовољство захва- I 

'Гили су И гимназијску омладину у Бео

граду. 

Најпре, године 1839/40. спомиње се и 
"ђачка побуна!' у Крагујевцу, па је Попе
читељство просвештенија потврдило строго 

изречене казне управе Гимназије, а тражи

ло је и још строже казне.t54 Потом, да би 

се сузбиле даље нежељене појаве у пона

шању гимназиста и лицејаца, издата је на

редба Попечитељства просвештенија (20. 
јануара 1840, Б N. 158) где се детаљно, и у 
форми правилника за одржавање дисци

плине, предвидео низ строгих превентивних 

мера . Тај акт, односно Уредба Попечитељ

ства просвештенија доста казује о схвата

њима врхова просветних власти, и односу 

који треба заузети према гимназијској и 

лицејској омладини уопште,155 па га као ти

пичног И карактеристичног ваља навести у 

целини. Наиме, како је Попечитељство про

свештенија прописало, ,,1. Ни један од уче
ника Лицеума и Гимназије ни у какву Пра
вителствену службу примљен бити неће, 

док све прописане науке у именованим за

веденијама с добрим успехом не сврши, и 

како CB~PXY тога, тако и сверху безпороч
ног свог моралног поведенија од надлежни 
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СВОИ старешина истимно и достоверно сви

детелство получи и не покаже Попечитељ

ству просвештенија. 2. Кои самоволно без
времено школу остави, а од имућни је ро

дитеља, мислеhи можда, да ће покровител

ством чијим службу пре примљен бити, 

него цело прописано теченије соверши, онај 

такође надежде имати к тому не може, бу
дуhи да такови нигде у Правителствену 

службу ступити ни примити се неће.'! Исто 

тако ,,3) И они кои због свои преступле
нија, због неваљалог владања, или којом 

:ыу драгом кривицом, прогнанијем из шко

ле казнени били, по постојеhој уредби овој, 

ни сад, ни у будушче ни у какву Правител

ствену службу примљени бити пеће. 4) 
Овим заповеда се и налаже учећој се мла

дежи, да она предпостављене своје настав

нике, као непосредствену своју власт не 

другчије, но као своје родитеље и добро

желатеље, које су они дејствително и по 

самом свом определенију, сматра - да се 

уредбама и закљученима заседанија њиовог 

под председателством Директора, донеше

нима, синовно повинује ... Јербо кои се из 
младежи повиновати и покоравати научи, 

онај ће и добар заповедник и старешина 

временом бити. 5) Отуд забрањује се, да 

ученици никакови тајни договора у састан

цима сво има не држе, кои се на препаст 

целе младежи, на омаловаженије самог за

веденија клоне, - него само да по пропису 

и закону школском оно чине и извршују, 

што се овим заповеда. 6) Кои против 10, 20 
и 3'" точке ове уредбе поступао буде, оно ве 
искус:ити, што му је у њима ОСУђено, а 7) 
Кои против прописа и закона школског, и 

против заповеди у 40И и 50И точки изложе

ни преступа, онај ће строжејше казнен 
бити."l56 

Између наведене мање-више привреме

не Уредбе Попечитељства просвештенија 

од 29. јануара 1840. године, издате на са

мом почетку уставобранитељске владе, и 

појаве нових "Школских закопаН које је 

израдио Професорски савет Београдске ги
мназије и којим је пооштрио дисциплинске 

мере због појаве бунтовништва у Београд

ској гимназији око средине прошлог сто

лећа, издато је вев напред приказано На

ставленије за Професоре Гимназије и По

лугимназије од 1845. године, као пандан 
~7 стројенију јавног училиштног наставле

нија, где се у посебном одељку налазе из-
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ложена схватања о дисциплини и дисци

плинским мерама. 

Не дуго времена, затим, дошло је до но

ЕИХ, пооштрених "школских закона", чији 

су аутори и иницијатори били директор и 

професори Београдске гимназије. Њима су 

замењени прописи "О поредку училишт

ном" из Наставленија за Професоре Гимна

зије и Полу гимназије од 1845. године. 

У пролеh.е 1851. године, ученици Бео

градске гимназије су "упорствовали својим 

професорима!!. То "упорствовање" показа

ло се у одсуствовању са часова и превре

,-,уеном излажењу из цркве за време бого

служења, чему су обавезно морали прису

ствовати. Прекршај су учинили о Спасо

ву-дне три ученика VI разреда и један уче
ник V разреда, о чему је строги директор 
Београдске гимназије Лука ПаВJIОВИв. из

вестио Попечитељство просвештенија 22. 
маја 1851 . године, тражеhи потврду Попе

читељства изречених телесних казни и ка

зни апса које је изрекао професорски збор 

'гим ученицима. У противном, напоменуто 

је Попечитељству просвештенија, Гимнази

ја не би сносила одговорност за даље пре

кршаје ђака . IИ 

~aдa је најпре изречена казна затвора 

била блага, један сат само, прекршиоци

-ученици одбили су да је издрже, неучтиво 

се понашајуhи према управитељу Луки Па

БЛОВИh.у, и отишли су својим путем. Због 

таквог испада , казна школског затвора по

оштрена је од осам сати ујутру до осам 

сати навече, и да - "о лебу и води проведу 

с тим додатком, да ће и гора следства иску

сити, ако се у напредак противу закона 

школски , виши власти, прописани или на

редбе своји професора опет што предузи

мати и чинити усуде" .158 Ни ту казну окрив

љени ученици нису хтели да приме; бунили 

су се и нападали управитеља и професоре. 

И, најзад, професорски савет је решио да 

се због сталног упорства и бунтовништва 

"бришу из -числа ученика". Казну искљу

чења она четири ученика требало је, дакле, 

да одобри Попе-читељство просвештенија, 

коме је опет скренута пажња да у против

ном Гимназија у Београду неће даље одго

варати за оно што ученици недозвољено 

~lИне, односно крше прописе. Но9 Попечитељ

ство просвештенија, међУТИМ, нашло је да 

треба блаже поступити с ученицима. На 

другој страни пак, управитељ и професор-
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ски колегијум Београдске гимназије нашли 

су се побуђеНИI\'1 након свега што се оди

грало, да сачине и предложе Попечитељ

ству просвештенија своје "Школске зако

не" , односно дисциплинска правила која су 
добила наслов "Нови Школски законС<. 

Уз образложење, управитељ Лука Пав
ловиh је тај "Нови Школски закон" поднео 
Попечитељству просвештенија 21. августа 
1832. (NQ 103). На почетку спроводног пи
сма Попечитељству просвештенија указано 
је: "У Гимназији закони школски били су 
пре четрдесетосме године млого строжији 

него сад; поменуте пак године, кад је Ли

цеумска младеж врло слободне законе до

била, мислило се да ће добро бити и гимна
зијалној младежи блаже законе дати , и то 

се учинило, но искуство је доцније пока

зало, да се баш због тога изступленија и 

пороци код школске младежи јако мложе. 

Отуда је упорства и непослушност деце 
према учитељима, отуда немарност и не

брижљивост у испуњавању дужиости , оту
да и друге њиове безпослице."IGО 

Што су сачинили нови и стражи "Школ
ски закон", професорски колегијум и упра

ситељ Београдске гимназије јасно су из

нели и сматрали су своје разлоге оправда

ним, сасвим умесним. Потом је нови Школ

ски закон Попечитељство просвештенија 

потврдило и проширило им делокруг, што 

се види из наслова који је гласио: "Закони 

за у-ченике Гимназије Књажества Србије". 

Ово је учињено 22. августа 1852. (КПN, 

1104), када је био попечитељ просвештени
ја Алекса Симић., а начелник Димитрије 

Исаиловић..1G1 

Шта садрже, -чиме се карактеришу но

водонета дисциплинска правила за учени

ке гимназије? Она имају следеће одељке и 

одредбе: А) У смотрењу цркве (§§ 1-5) В) 
У смотрењу училишта (§§ 6-17); В) У 
смотрењу поведенија изван училишта. - 'у 

уводу одељка, с погледом на цркву, тј. вер

ско-моралног понашања гимназиста pe-чеНQ 

је: "Будуhи је закон христијански основ 

благонаравија; зато ће ученици Гимназије 
обвезани бити дужности верозаконе тачно 
испуњавати. С<16:! Тако, на пример, постави и 

причешhа обавезни су за гимназисте, сем 

у случају болести (§ 5). - "У смотрењу 
у чилишта" на уводном мести записано је: 

.,За напредак ученика у јавном заведенију 



неопходимо је нуждно приљежно посећа

вање училишта, постојано трудољубије у 

''учењу предмета и безусловно повиновање 

и послушност према професорима, скопча

но с пристојним у свему поведенијем . "163 

Обичне санкције за грешке које ученици 

направе јесу телесне казне, односно бати

нање и затвор које прописује и "Нови 

IПКОЛСКИ закон за ученике Гимназије Кња

жества Србије" од 1852. године. 
Претходне мисли за одељак "У смотре

љу поведенија изван училишта" имају сво
ју тежину . Овде је наглашено: "За срећу 

сваког човека осим други лепи својства на

рочито је добро владање нуждно, чему да 

би се ученици Гимназије јошт из млади го

дина сво и навикли, следујућа им се у смо

трењу тога предписују правила. "164 

За ОВУ групу норми понашања гимнази
ста карактеристичне су одредбе §§ 22, 24. и 
25, где преовлађују ограничавања, односно 
репресивна средства . Наиме, прописана је: 

"Забрањује се ученицима штап или ору

жије покрај себе носити, притом у јашењу, 

лову и другом пољском скитању себи за

баву тражити (§ 22). И даље: ,,3абрањује се 
квартире по меанама држати, и онаква ме

ста посеhавати, гди се људи сваког рода по

ради забаве и весеља скупљају, као што су 

крчме, каване, позоришта, балови, сватови, 

свечари и т.д."( § 23). 

Наведене одредбе и после њих следеfiе 

одредбе "Закона за ученике Гимназије 
Књажества Србије" од 1852. године углав
ном су преузете из Наставленија за Про

фесоре Гимназије и Полугимназије од 1845. 
године, тј . из одељка под насловом "О по

редку училиштном". Наиме, ту се каже: 

"Забрањује се зими санкање и тоциљање 
по леду, а лети купање у рекама, потоци

ма и барама, као и вожње на чамцима. За 

сва иступленија у §§ 21, 22, 23, 24 и 25 од
ређује се казна телесна."165 

Не мање су строге одредбе § 27, сасвим 
необичне за потоње и наше време, где је 

прописано: "Без дозвољења управитељевог 

ученицима даље од једног сата ода из ва

роши удаљавати се није слободно, као што 

им НИ ТО слободно бити неће, да квартире 

своје без саизвољења управитељ ево г ме

њају.Н166 

И општим аналитичким освртом на. о

сновне поставке дисциплинских правила за 

l·ИМНАЗИЈ СКО ОБРАЗОВЛЊЕ У БЕОГРАД~' 

ученике гимназије која су се појавила и у 

прво и у касније време уставобранитељ

ског режима, може се утврдити да су то 

била строга правила, којима се вршио при
тисак на вољу васпитаника; репресивно се 

деловало на укупно развиfiе младе лично

сти, а у много мањој мери подстицала воља 

и иницијатива, активност било с обзиром 

на растење физичких снага младежи, или 

у погледу унутрашњих, духовних снага и 

њихове јачине. 

, 
, * 

у периоду уставобранитељске владави
не извршени су замашни подухвати да се 

ниво васпитања и образовања подигне што 

~ише. При томе посебна је пажња покло

љена гимназијском и вишем - лицејском 

образовању, а не толико основношколском. 
д'·зрок овој појави треба тражити у општој 

тежњи нове државне управе да се путем 

административног апарата унесу нова ме

рила и средства како би се изишло из ау

тократског начина спровођења власти, ко

ји је, попут турске власти, СПРОВОДИО кнез 

Милош Обреновиfi. "Управо, уставобрани
тељски режим тежећи да модернизује 

Кнежевину по угледу на суседне државе, 

особито по угледу на Аустрију, у средњем 
н вишем образоваљу нашао је чврст осло

нац за реализоваље своје политике. При

ликом реформисаља унутрашњих прилика 

земље, администрацији и судству додеље

на је главна улота. Да би се постигли ци

љеви, ваљало је оспособити младе људе ко

ји ће" се- -након завршене школе моhи да -у': 
кључе у државни апарат. Потреба за чи

новницима, кадрим да на разним степени

.ма хијерархије поуздано спроводе замисли 

уставобранитеља на челу с његовим моћ

ним органом Сопетом, ишла је на руку да 

гимназијско и више образовање постану 

"мезимче" просветне политике ондашње 

Кнежевине Србије. Истина, очекивати се 

могло да правничко - "правословно" оде

љеље Лицеја, најпре у Крагујевцу, а потом 

у Београду, ослањајуfiи се на његово фи

лозофско одељење, даје најспремније мла

де људе за вршење важнијих послова. Ме

~)утим, за све време постојања Лицеја , па и 

касније Велике школе, од 1863. године, ни-
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је било ДОВОЉНО слушалаца, а још је ма

rbИ број завршавао то више образовање . У 

Доброј мери остало је Да се ЧИНОВНИЧКИ ка
дар попуњава свршеним или несвршеним 

ученицима гимназија, Београдске и других, 

ОДНОСНО полугимназија. Штавише, у најве

ћем броју родитељи са села, били су 

веома задовољни кад им синови са мање 

издатака, труда и времена постану чинов

ници, отму се ОД тежачког посла , чија је 

вредност све више падала под ударцима 

првобитне акумулације, зеленашења и по

лицијско-бирократског апарата власти, ко

ји се издвајао као друштвени слој над дру

ГИМ слојевима полувазалне српске државе 

сне до осме деценије XIX столеhа. 
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ВЛАДИМИl' ГРУЈИЋ 

L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE А BELGRADE А L'EPOQUE DES 
»DEFENSEURS DE LA CONSTITUTION" 

V!adimir Grujic 

L'enseignement du second degre dans toutes 
les vШеs de lа Principaute de SегЫе, соmmе 
dans lа уil1е principale, Belgrade, а subl des l'e
formes а l'epoque des »Defenseurs de lа consti 
tution«. Les l'Mormes etaient bonnes, c'etait ип 
tournant роsШf dans l'histоiге dc l'ectucation. 

Grace аих lois et ordonnances de lа For
mation de t'enseignement public de 1844, et des 
Instr uctions роuт tes instituteurs Је gymnases 
inj€rieurs et superieuTs de 1845, qui ont impose 
uпе organisation precise et solide de l'enseigne
ment secondaire еп Serbie, les ecoles sесопdаiгеs , 
les gymnases, de Belgrade, avaient Ш1 program
те е! appliquaient les methodes d'education 

semblables а сеих des pays occidentaux, suг!оut 
de l'Autriche et de lа Hongrie. 

L'inf1uence des pays etrangers voisins, еп 
realite de lа Hongrie et de l'Autriche, sur ' е plan 
eulturel et pedagogique s'est Iai! gl·andement 
sentir dans lа Prineipaute de SeI·bie а рејпе 
sortie du joug turc. L'aide lа plus еНјеасе ар
portee аи developpement eu1turel, е! plus spe
eialement dans l'edueation, а ete faite раг le~ 
Serbes еuШvеs de VOlvodine, еп се temps еј
toyens autrichiens mais qui avaient ри [ајге 
des etudes solides dans leur pays 11atal, et qui 
sont venus еп grand потЬге tгаvаШег а Веl
grade et еп Serbie. 


