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УВОД 

у Београду је 5. августа 1907. године 
основан Клуб учитеља-ица социјалдемо

крата у Србији. Било је ТО прво организо

вање учитељ а социјалиста у своју партиј

ско-стручну организацију која је имала свој 

статут, одржавала годишње скупштине, до

носила резолуције и закључке, покретала 

и водила акције у борби за оживотворе:ње 

циљева и задатака Социјалне демократије. 

Такво име ова организација учитеља задр

жава све ДО првог светског рата , да би по

сле рата, упоредо са стварањем Социјали

стичке радничке партије Југославије - ко

муниста, и она променила свој назив у 

Клуб учитеља-ица социјалиста-комуниста, 

прилагођавајући и своја Правила и тактику 

борби , Статуту и тактици Партије. После 

Вуковарског конгреса, августа 1920, на коме 
је формирана Комунистичка партија Југо

славиј е, и Клуб учитељ а социјалиста-кому

ниста, прераста у Организацију учитеља 

комуниста Југославије . Том приликом врши 

извесне измене и у својим Правилима. 

Сва три ова периода у историји радни ч

ког покрета наше земље, периоди су легал

ног рада Партиј е, па самим тим и Органи

зације учитеља социјалиста-комуниста, чи

ји су први организациони темељи положени 

у Београду . Ту су и многе њихове акције 

почињале, одатле руковођене, ту вођене, 

неке и завршаване, и поред тога што су 

чланови ове организације били расути по 

разним местима и крај евима Србије, почев 

од Београда и Крагујевца, до Зајеч ара, 

Врања и Ужица, по многим селима и засе

оцима Хомоља, Златибора, Рудника , Старе 

планине, Мироча, Посавине, Мачве и По

моравља. 

Забрана КПЈ зна чила је и забрану Ор

ганизациј е учитеља комуниста, њене штам

пе, хајку на њене чланове, затим преме

штања, отпуштања, хапшења и друга мал

третирања (саслушавања, претресе станова, 

денунцирања). Међутим, и Организација 

учитеља социјалиста-комуниста после пр

вих удараца и краткотрајног несналажења, 

као, уосталом , и сама Парти ј а, прелази на 

друге, сада илегалне облике борбе, које 

води под именом, нај пре "Друштва прија

теља", "Учитељске искре" , касније "Учи

тељске страже'\ тако да су она, у ствари, 

представљала легалне облике илегалног 

рада, окупљајући најпре све учитеље који 

су устајали против Обзнане и Закона о за

штити државе, међу којима су били, поред 

комуниста и симпатизера КПЈ, и републи
канци, леви земљорадници и борбени де

мократи.' И , најзад , да би већ од 1937. го

дине прешли и на организовање других ле

галних облика рада, као што су то биле 
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задруге: у Србији - Задруга "Вук Кара

џиh", а у Хрватској - Задруга ~~Иван Фи

липовић" и др. Оне окупљају првенствено 

учитеље комунисте и симпатизере КПЈ, да 

би, најзад, после Конгреса учитеља Ј уго

славије одржаног у Бањалуци, августа 1939. 
године, на коме излазе са својом посебном, 

познатом Трећом комунистичком листом, 

преузели у своје руке сасвим и часопис 

,,'Учитељска стража".3 

Тако су учитељи социјалисти и комуни
сти Србије, као и осталих крајева Југосла

вије, у условима белог терора и војно-мо

нархистичке диктатуре (1921-1941) успе

вали да свој илегални партијски рад и за

датке Партије, рад на њиховом спровођењу 

- легализују у датим условима на разне 

начине, и да не престану са својим органи

зованим радом све од 1907. године када су 
основали свој Клуб у Београду, до изби

јања устанка народа и народности Југосла

вије 1941, чији се огроман број чланова, 

уколико није пао у заробљеништво, одазвао 

позиву КПЈ на устанак - и, с пушком У 

руци, посведочио своје речи и на делу. 

Од првих соцuјалистu"Чкuх идеја и 

револуцuонарних акција учuтеља 

"БУ'/iтара" до оспивања Клуба 
учuтеља-uца социјалдем.охрата 

Још од 1873. године када је група на

предних учитеља у Земуну, иначе соција

листички оријентисана, покренула "Учи

тељ", први социјалистички педагошки ча

сопис код нас;' ношени идејама Светозара 

Марковића, Живојина Жујовиhа, Васе Пе
лагића и других радничких идеолога и пр

вих пропагатор а социјалистичких идеја, 

оснивача, вођа и идеолога социјалистичког 

покрета у Србији последњих деценија XIX 
века, скоро све до оснивања Клуба учите

ља-ица социјалдемократа 1907, учитељи су 
у мањим групама или појединачно, водили 

низ акција које су и довеле до оснивања 

Клуба. Поред издавања часописа "Учитељ" 
(1873-1874), они учествују у бројним буна
ма и устанцима у Србији. Познато је њихо

во учешће у Тимочкој буни (1883), због чега 
су неки осуђени и на смрт, а један међу 

њима Владимир Зебић (1856-1883), који је 
био осуђен на смрт, обесио се у затвору, 

оставивши следеhи запис: "Рајовиhу (пред-
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седник Преко г суда - Р. В.), звери! Одузи
мам живот себи само да ми га не узмеш ти 

твојим поганим рукам".5 Исто тако, два учи

теља била су свирепо кажњена због поДсти
цања и учешhа у познатој Чарапиhевој 

буни 1862. године. Учитељу Михајлу Бери
сављевићу одсечене су обе руке до згла

вака и део језика, а Петру Радосавкиh.у, 

десна рука и део језика.6 

У међувремену, учитељи, појединци или 
мање групе, покреhу листове и часописе у 

којима се залажу за другојачији друштве

ни поредак и другојачију школу, осуђујуhи 

деспотизам и тиранију, бранећи право учи

теља, школе и народа на слободу. Најбли

ЖИ социјалистичким идејама у овом пери

оду је часопис "Народна школа", лист за 
учитеље и све пријатеље основне наставе, 

који издаје и уређује Мих. М. Стевановиh, 
учитељ у Пожаревцу. Али, успева да га из

даје свега годину дана (1895- 1896). Пре 

тога, Мита Нешковиh, опет у Земуну, са 

групом својих истомишљеника, покреће и 

издаје, исто тако социјалистички оријенти

сан часопис "Нова школа".7 У ужој Србији, 

почетком ХХ века, почиње да излази неко

лико Сличних часописа који, иако нису 

били строго узев социјалистички, окупља
ју око себе највеhи број учитељ а социјали

ста све док они, 1911. године нису покре
нули "Учитељску борбу". В 

Не треба заборавити при томе, да - под 

утицајем идеја Светозара Марковиhа и Ва
се Пелагиhа, првенствено, још у учитељ

ским школама у Нишу, Јагодини (данас 

Светозар ево), Крагујевцу, Алексинцу, а да 

не помињемо и остале учитељске школе у 

Србији и буне ученика, као што је била она 
Тирићева у У читељској школи у Нишу9 , 

- ученици илегално оснивају своје соција

листичке клубове, одржавају састанке на 

којима подносе реферате, читају и шире 

радничку и партијску штампу, па чак, уко

лико се могло доhи и до извесних дела 

марксистичких идеолога, пре свега Маркса, 

Енгелса, затим Плеханова, Бебела - и дру
гих. IО 

Све је то утицало и наметало потребу 
да се учитељи социјалисти, чланови Српске 

социјалдемократске партије (ССДП) - 11 

организационо повеЋКУ и практично делују 

на остваривању задатака ССДП. ЊИХОВИ 

ђачки социјалистички клубови већ су пред
стављали такву врсту организације, коју 
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је после завршене школе само требало, сада 

знатно шире и под другим условима, наста

вити, продужити. Зато се не би погрешило 

ако би се рекло да је Клуб учитеља соци

јалдемократа, у ствари израстао из тих и 

таквих ђачких клубова, или још боље ре

чено, да су ти ђачки клубови прерасли у 

Клуб учитеља социјалдемократа. 

Ако бисмо хтели да што шире и све

страније сагледамо активност Клуба учи

теља социјалдемократа, самим тим касније 

и Клуба учитеља социјалиста-комуниста, 

као и Организације учитеља комуниста Ју

гославије, па природно и свих њихових ак

ција које су везане за Београд (ту су, поред 

оснивачке, одржаване и све њихове остале 

годишње скупштине, доношене одлуке и ре

золуције, једно време у Београду су штам

пани и први бројеви њиховог органа) 

онда би, свакако, требало говорити не само 

О оснивању Клуба, о његовим оснивачима, 

задацима и Статуту који је ту донет, орга

нима и раду годишњих скупштина, рефе

ратима и питањима о којима се дискутова

ло, резолуцијама које су на њима доношене, 

већ и О практичним акцијама у којима су 

учествовали његови чланови. А то значи -
почев од акција и рада у самој школи, као 

васпитача, у месту и крају у коме су ради

ли, тј . у својој струковној организацији -
Удружењу учитеља , у бројним културно

просветним акцијама и институцијама, до 

рада у самој ССДП, њеним месним и дру

гим организацијама, органима и акцијама 

које покреhе и води Партија, њеној штампи, 

популарисању и сарадњи у њој, све до до

ста широке публицистичке активности и из
дава чке делатности, коју сам Клуб органи

зује, као и известан број његових чланова. 

Па и тада се не би мог ло реhи да ве се моhи 

потпуно и свестрано сагледати делатност и 

активност Клуба и његових чланова, јер би 

се, при томе, заборавило, а то се не би сме

ло мимоићи, на везе Клуба са социјалистич

ким организацијама учитеља у другим зем

љама, све до покушаја стварања Међуна

родне социјалдемократске организације 

учитеља. Посебно се не би смело запоста

вити и мимоићи питање односа Клуба пре

ма ССДП, као и њен однос, оДносно његових 

врхова према Клубу . Тек на основу сагле

давања свега тога било би МОГУћНО, нарав

но, не заборављај уfiи дате друштвено-поли

'fичке односе и ситуацију у Србији - и не 

само у њој веn' и шире, - што објективније 
и квалификованије судити о Клубу, њего

вим акцијама, задацима, као и акцијама 

љегових чланова, односно колико је и како 

постављене задатке и на ком пољу оствари

вао, а где је и у којој области рада подба

цивао. Но, и оно што ће од свега тога овде 
бити речено, омогуhиhе да се бар прибли

жно сагледа и одреди његово место у исто

рији нашег радничког, односно социјали
стичког покрета, овом приликом у периоду 

само до 1914. године, односно до првог свет

скОг рата, јер је Клуб био само једна од 

број них организација и трансмисија тога 
покрета. И то, по свему судећи, ако не у 

првим, челним, а оно међу првнм ре

довима. 

ОСНИВАЊЕ КЛУБА УЧИТЕЉА-ИЦА 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА У СРБИЈИ 

Читаоци "Радничких новина", органа 
ССДП и Главног радничког савеза као и 
листа "Социјалист", пред крај јула 1907. го
дине, имали су прилике да на њиховим 

страницама прочитају следеhи позив упу

ћен учитељима и учитељицама социјалде
мократима у Србији, којих у то време, бар 
према званичним, партијским извештај има 

није било много. 

"Моле се учитељи, социјалдемократи, да 
на сваки начин дођу за време овогодишње 

учитељске скупштине у Београд, где ће се 

одржати конференција ради решавања 
врло важних ствари о нашем будућем раду. 

Сваки од учитеља", како се даље у позиву 

истиче, "не би требало ни у ком случају да 

пропусти ову прилику, те да не буде уче

сник у стварању почетка овако важне 

ствари".!! 

Испод позива налазили су се потписи 
двојице младих учитеља социјалиста: Ми

лоша Б. Јанковиhа!2 и Милоја Радичевића. ! 3 

Позив није остао без одзива. Дошло је 

двадесет и пет младих учитеља социјалиста 

из разних крајева Србије. МеђУ њима и не

колико оних који тек што су били заврши

ли учитељску школу - И чекали на распо

ред, на добијање места службовања, која 

су их најчешће чекала у најзабитијим кра

јевима земље. 

По сећању једног од сазивача ОВОГ првог 

састанка, управо оснивачке СКУПШТИ;iе 

Клуба, на коме ће он бити изабран и за 

183 



.РАДЕ ВУКОВИЋ 

љеговог првог секретара, присуствовали су 

у кафани "Паун", недалеко од данашњег 
"Лондона'! у Београду, првенствено све 

млади учитељи, који ће касније израсти у 

најпознатије учитељске борце, не само у 

Србији, и од којих ће највећи број њих сво

ју оданост и верност социјализму и борби 

за једно друго, боље и радосније друштво, 

а самим тим и за социјалистичку школу, 

посведочити и својим животима. И то не 

само у ратовима које је Србија водила за 

своју независност и слободу до 1918, већ и 
у току ослободилачког рата који су водили 

народи и народности Југославије под руко

водством КПЈ од 1941. до 1945. године. 14 

Убрзо после објављивања позива за овај 

састанак, "Радничке новине" доносе још 

једно обавештење, које дословно гласи: 

!)Јавља се свима учитељима и социјал

демократима да је основан Клуб учитеља 

социјалдемократа 5-0Г августа. Клубу је 

задатак", каже се даље, "да ради на за

illТИТИ материјалних и политичких интере

са и на преображају основне наставе у духу 

социјалистичког учења. Сви који желе да 

постану чланови Клуба нека пошаљу при

јаву и члански улог - 5 динара благајнику 
Клуба другу Живојину Јаковљевиhу, учи

тељу, Белица - Јагодина. Сваки члан може 

добити Правила Клуба и сва остала обаве

штења од секретара Клуба друга Милоша 

Б. Јанковића , учитеља, Кобиље - Петро

вац".15 

То је било све што је радничка штампа 
ТИХ дана објавила о оснивању Клуба, тј. о 

љеговој оснивачкој скупштини - И основ

ним задацима Клуба и његових чланова. 

Она то ниј е учинила случајно. Оснивање 

Клуба од извесних руководилаца ССДП 
није било дочекано с наклоношћ у.li'i<l Па 

ипак , и из овако штуре информације учи

тељи социјалдемократи, као и остала јав

ност, сазнали су да је Клуб основан - и да 

је његов основни задатак : преображај дру

штва и школе на социјалистичким принци

пима, и позив свима који желе да се за то 

боре, да му приђу. Они су, наравно , сазна

ли да је формирана управа и да су усвојена 

Правила Клуба. Тако су учит€љи соција

листи Србије, после учитеља социјалиста 

Бугарске, били први у Европи који су осно

вали свој у социјалдемократску организаци

ј у, односно своју партијско-стручну органи

зацију . 
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Међутим, грађанска учитељска штампа 
није забележила оснивање Клуба, па, пре

ма томе, ништа није речено ни о његовим 

задацима, који би, без сумње, интересовали 

све напредне, демократски оријентисане 

учитеље. 

Иницијатор оснивања Клуба и творац 

првих Правила, Милош Б. Јанковиh , гово
рећи о томе како је дошао на идеју о осни

вању Клуба и што је омогућило његово ре

ализовање, поред повољне политичке кли

ме која је владала у то време у Србији 

(1907-1914), када ј е ова мала балканска зе

мља, како за њу рече један од наших истак

нутих научних радника-историчара, била 

једна међу најслобоДоумнијим земљама Еп

ропе, у којој је критика имала пуно право 

грађанства 16 - каже да су на то утицала 
углавном још два момента. 

"Политичке клубове оснивали су ' : , каже 
Јанковић , "учитељи свих политичк.-1х пар

тија ... Мислио сам , наставља он, "кад учи

тељи грађанских партија имају своје клу

бове, зашто ми социјалисти да не оснујемо 
свој клуб".17 Сматрао је да ће се тако моhи 

чвршfiе повезати и заједнички организова

ни успешније борити за социјалистичке 

идеје, допринети да им што већи број мла

ђих, и не само млађих учитеља приђе, као 

и то да социјалистичке идеје допру и до 

најзабаченијих кутака земље, па да ССДП 

и тамо има своје људе, своје борце, на које 

се може ослонити. Утолико пре, што Пар

тија до тада сељачком питању и учешћу 

сељака у њој није поклањала потребну па

жњу. Она ће то тек нешто касније учи

нити и признати ту своју грешку.17<1 

Пример бугарских учитељ а социјалистаЈ 
каже Јанковић, указао му је на пут којим 

треба да пођу и учитељ и социјалдемократи 

у Србији - како ту замисао и идеју да што 

лакше, успешније и брже остваре. Поред 

тога, што су бугарски учитељи социјалде

мократи имали своју организацију с Прави

лима о задацима и организацији рада, има

ли су и своју штампу, часописе и библJt.о

теку, одржавали редовне годишње скуп

штине и на њима дискутовали О најакту

елнијим друштвено-политичким 11 школ · 

ским питањима и борили се за њихово pt"
ализовање. 

"Већ од 1906. године почео сам примати 
лист 'Учитељска искра', њихов орган", на

С'1'авља даље Јанковић, "која је 1905. годи-



КЈIУБ УЧИ'ГЕЉА~ИЦА СОЦИЈАЛДЕ(IЛQКРА1'А СРБИЛ: 

Чланови соцuјалuстичко~ клуба ученика У'Ч.1tтељске ш'Коле у Ја~одU'l-И.t (Светозар еву) 1905. 
'Којн су после завршено~ ш'Коловања nостаЛ1t ~!ла'Н.овu Клуба учttтеља соц1tјалде.чократа. 

Les тeтbres ан Club sосiаИstе des eteves ае t'Ecole norтate ае Jagodina (аиј. Svetozarevo) en 
1905, q1ti, apres Leur s etudes, sont devenus membres du CL'ub des maitres d'Ekote social-democrates. 

С .'tcea 
иа deChO стоје: 
(ае gauche iI. 
атоНе. debouts) 
DanHo Milar.ovic, 
DOka Popovic, 
Bogdan Етјё, 
МНоје Radtc evic, 
Radosa11 Tasic, 
Branisfav КrsИс 
Zika 
МНоиапоијС. 

с лева 11а 
десио седе: 
(ае gauche ri 
атоНе, assis ) 
Sava Ve~jk()viC, 
VOja A.'Idre jevic. 
Mitos В. Јсщkоviс 
Spasojc 
Marinkovic. 

с лева 'нд 
десио стоје: 
(ас gauch.c а 
drolte. deboufs) 
MH\1rQd Ј. 
Markovic, Уоја 
R. MladenoviC. 
МНап 
Gltgorijevic, 
Dragutit\ 
Јоиапоијс, 
МјћаНо М. 
Ј оиапоијс Ј оиап 
Jovanovtc , Vasa 
SeSic, Voja 
And.rejevlc. 

с лева 1I.а 
деС1Ю седе: 
(ас gauche iI. 
droite, assi s) 
DTagutin М. 
Mihaitovic, 
Вата Mlad cnovic, 
Jv1Шса М. 
J attkovic, MitoS 
В. Jankovic, 
Z:vojin 
Jakovljevj~, 
Dragut1n l vkovic 

r pyna уч,есnuка Осnuвачке скуnштunе Клуба учuтеља-uца соцt-tја.л.де .. иџх:рата Србнје, одржаnе 
у Беаzраду 5. VIII 1907. ,ади"е. 

иn groupe ае parti(:ipants ае l'assemblee constituante ан Club des m aitres et maitresses d'ecote 
social-democrates le 5 aout 1907 d B elgrade. 
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не почела излазити у Софији три пута ме

сечно, као орган социј алдемократске учи

тељске организације Бугарске. Читаље 

'Учитељске искре' много ми је помогло да 

МИ буде јасан ЦИЉ, програм и физиономи

ја организације коју треба да имамо и ми 

учитељи социјалисти у Србији; помогло ми 

је да упознам најистакнутије учитеље соци

јалдемократе Бугарске и да с њима ступим 

у везуЦ .18 Те везе су из дана у дан бивале 

све бројније и 'Чешће, док се нису претво

риле у узајамна посећивања годишњим 

скупштинама. 

Тако је, пратећи и "Учитељску искру", 

Јанковић успео да дође и до Правила њи

хове организације, да их добро проучи и 

"ослањајући се на њих написао сам", каже 

Јанковић, "Правила за наш будући Клуб".19 

Тако је Милош Б. Јанковић постао тво

рац првих Правила Клуба учитеља соци

јалдемократа у Србији, која су уз објашње

ња која је дао на оснивачкој скупштини -
једногласно усвојена и, с мањим изменама, 

остала на снази све до 1914. године. А нису 

много мењана ни касније, ПОСЈlе 1919. го

дине.2О 

OCUOB1te одредбе Правuла Клуба 

С обзиром на то, да су статути, правила 
свих организација основна акта којима се 

прецизирају циљеви, задаци, садржаји t1 

облици рада, као и дужности њихових чла

нова, да би се nружила могућност да се ла

кше и потпуније сагледа карактер, задаци 

и улога Клуба , овде ћемо покушати да 

укажеЈо.Ю на неке, и то у првом реду нај

основније одредбе Правила Клуба, оне које 

и за нашег данашњег читаоца могу бити 

интересантне, у првом реду за историчаре 

радничког и социјалистичког покрета код 

нас, па самим тим и за историчаре напред

ног учитељ ског покрета првих година ХХ 

века. 

Циљ Клуба био је Правилима овако 

формулисан: 

"а) Заштита својих интереса на основу 

н:ласне борбе; 

б) Преображај основне наставе у смислу 
начела социјалне демократије; и 
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В) Преображај данашњег друштва у со"" 
цијалистичко". 

Ове основне одредбе циља и задатка 
Клуба и његових чланова, већ су му јасно 

давале чисто или првенствено политички 

карактер организације која полази у свим 

својим акцијама од класне борбе као основ

ног средства за преображај друштва, а са

МИМ тим и школе, положаја учитеља као 

радног човека, припадника радничке класе. 

Према томе, активност Клуба, а то зна

чи и његових чланова, усмеравана је у три 

правца: а) на борбу за заштиту својих ин

тереса који су истоветни са интересима про

летаријата, б) на преображај основне шко

ле и школе уопште , онакве каква је била у 

капиталистичкој Србији оних дана у нову, 

.другу, социјалисти'Чку школу, и в) на бор

бу за преображај, мењање самог друштва, 

датог капиталистичког друштвеног уређе-

Мuлош Б. Jan1<:OB1.tn (1885 -Ј, 1.L1шцuјатор, тво
рац Правuла Клуба и њe~oв 1tpBU секретар 

(1907-1908). 

Mitos В. Jankovic (1885- ), auteur des St'aiuts аu 
CLub et son preтier secretaire (1907- 1908). 



ња, које почива на експлоатацији, у соци

јалистичко, у друштво у коме ће нестати 

~ксплоатације човека од стране човека, у 

друштво у коме ће радни човек бити гра

дитељ своје будуhности - И историј е. 

Оваквом ориј ентацијом У'читеља соци

јалдемократа у Србији оних дана, која је 

проистицала из познатих, основних постав

I{И класика марксизма о класној борби и 

ДраzуТ'un-Драzuша М. MuxauAoeu1'L (1876-
1941), уред'НU'lС "У-чuтељске борбе" - и, по ре

ду, dpy zu секретар Клуба (1908- 1911). 

D-rаg1Јtiп-Drаgisа М. Mi1taitovic (1876- 1941), -те 
dactelLT d1J »Combai d es maitres d'ecole« et sec

retaire d'lL Cl1Lb. (1908-1911 ). 

односима у капиталистичком друштву, на

име, да је историја људског друштва, ОД 

првих појава подела на класе, у ствари, 

историја класних борби, - ЦИЉ своје ор

ганизације нису могли свести, нити су га 

свели на заштиту само својих уско стале

ШКИХ, цеховских, учитељ ских интереса, 

већ класних интереса , интереса класе ко

јој су, и по пореклу у највећем броју слу-

КЛУћ 'У'::iИТЕЉА-ИЦА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СРБИЈЕ 

Радосав К. Tacu1'L (1888- 1918), преводилац 
Шулцове "illколске реформе социјал'Не деЈ.(.О
кра'гије" и, по реду, Tpe1'Lu u посл,едњu секре
тар Кл,уба учuтеља социјаљде.мократа Србије 

(1911-1914). 

Radosav К. Tasic (1888-1918), t-raducteu-r de [а 
»Reforme scolaire de ta social -democratie« de 

SclLultz et secr etaire, le dernier , du Ctub 
(1911-1914). 

чајева , и по друштвеном: положају и трет

ману од стране носилаца власти, били и о

стали пролетери, ИЛИ, у нај бољем случају, 

ако се тако може реhи, полупролетери . 

Пример њиховог заузимања таквог става, и 

практично залагање за његово остварење у 

датим условима, пре пуних седамдесет ro
дина, овде у Београду, и у Србији уопште, 

од стране најнапреднијих, нај свеснијих и 

нэјброј нијих учитеља, - може да буде 2'1 
данас вишеструко поучан - и да има свој 

не само историјски аспект . Чим су са ових 

позиција полазили и прилазили друштве

ним питањима, они нису могли другојачије 

прилазити ни питаљу преображаја школе, 

него што су пришли и њој као класној ин

ституцији кој а служи владајуhој класи за 
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остварење њених интереса, који се никада 

и нигде нису, а ни данас, поклапал.р ('а ИН

тересима сиромашних , пролетаризованих 

слојева. Другим речима, они су полазили 

од тога да преображаја и решавања пита

ња школе И љиховог личног питања, нема 

и не може бити без преображаја друштва, 

и да та два процеса 'геку упоредо. 

За остваривање свог основног циља 

социјализма и социјалистичких односа у 

друштву, Правила Клуба предвиђала су 

следеhа средства : 

"а) Агитацију и пропаганду у духу ци

ља (изложеног у Правилима - Р. В.) међу 

учитељ има и учитељицама основних шко

~'1a; 

б) Протесте путем штампе и скупштине 

против свију оних , који крше учитељева 

права (у другој верзи ј и: "или издају реак

ционарне законе и расписе"), који се штет

но односе на интересе пролетаријата; 

В) Солидаран рад са Српском социјалде

мократском странком и радничким профе

cиoHaлHиM организацијама у свим случај е

вима који засецају у опште интересе про

летаријата; 

г) Издавање једног месечног или полу

месечног часописа као органа Клуба и при

ређивање свој их издања, која ве ширити 

социј аЛИСТИ"ЧКQ схватање учитељског по

ложај а, школе, наше просветне политике и 

уопште социјалистичког гледишта у свим 

друштвеним питањима ." 

"у последњој верзији Правила 

Клуб учитеља социјалиста-комуниста 

када 

пре-

раста у Организацију учитеља комуниста 

Југославије, као једно од средстава борбе за 

остваривање постављених задатака дослов

но се каже да Ье се користити "свим ме

тодама којима се служе КП и остале рад

ничке организације за остваривање својих 

права", а то практично значи да Ье се ко

ристити и штрајковима, као и осталим 

средствима борбе којима се буде служила 

радничка класа.:!1 

у одредбама, које се односе на чланство 

у Клубу, Правила су предвиђала да "члан 

Клуба може бити сваки учитељ и учите

љица: а) који усваја програм Српске соци

јалдемократске странке; б) који се слаже 

са циљем и средствима (за његово оства

рење - Р. В.) предвиђеним овим правили-
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1. ИЗЦi3ње I(nуба учи теља-ца соцИјаn-демократа Ј . 

о ШКОЛИ, учитељима н учени~има 
СА 

.Ап·мм~кш[к~r rшиПl1~ 

Наm1Сa!lИ 

Рад. К . Tacl1!;, Вој. Р. МЈ\а,деНО8И!; , МI11I. М. Јовано, 
ВIi~ Н Драr, М . МНI\8,И/lОВн!;. 

ЈАго./lИttА 

ШЈам~~() у У .. е '~~ч~OIO Ш'IМI!' !ХН()о\ ЗавОду "ryтe"IXpr" 
СТ Il Фа~о.~lIа 

1910. 

Насловн.а стран.а кори-ца прве Kњи~e Издања 
Кљуба учuтеља-uца соцuјаљде,м,ократа, 'Шта..lt

nа-ња у Ја~одuнu. 

La page ае titre ае la couverture аu premier 
livre edite par le Club. 

ма; в) који испуњавају све његове дужно

сти и покоравају се решењима скупштине 

(Клуба - Р. В.)". Правила предвиђају 

обавезно плаћање чланарине, као и то 11:а 

сваки учитељ-ица који желе да постану 

чланови Клуба, треба да поднесу "своје

ручно написану пријаву секретару Клуба". 

Наравно, Правила су одређивала и ду

жности чланова КJIуба. По њима, њихове 

су дужности биле: да уредно ПJIаhај у члз

нарину, да примају и растурају КJIупска 

издања и издања социјаJIистичке, партиј

ске и радничке штампе, да испуњавају 

скупштинска решења, и, најзад, да приби

рају потребне статистичке податке о својој 

школи и достављају секретару Клуба , н ај 

даље до 1. августа сваке године (пошто је 

он на основу њих требало да припрема из-
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Шkолсkа реформа 
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НаСЛО6uа страна 'Корица друzе 1С'Њ'ltzе Издањй 
Клуба учuтеља-uцй соцuјалде.м.о'Крата, штам

пана у Kpa'lyjeBtIrY. 

La page ае titr e de la couverture du deuxieme 
livre edite рат le C~ub. 

вештаје за годишње скупштине, да сагле

да нај актуелнија питања која треба поста

вити на дневни ред и о њима заузети ШТО 

правилнији став). Правила су уз то пред

виђала и МОГУћНОСТ искључења оног чла

на који ради против Правила, али "С пра

вом жалбе на првој редовној скупштиниCl .:?2 

Op'la1t'lt. и теда К луба 

и поред тога што Правила предвиђају 
и разрађују, иако не ДО краја и у детаље, 

рад њеГQВИХ органа и тела: 'Управног, Над

зорног, Књижевно-издавачког одбора и 

Скупштине, као највишег органа Клуба, 

она посебно место дају секретару и детаљ-

КДУБ "УЧИТЕЉА-ИЦА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СРБИЈЕ 

11' \ 1 >\ \Н I:\.\ј ј "tОШII, 

ФtLР>I\~I\. 1911 r. 

број 1. " r. 
ГОА""" ј . 

Н"·" 1111 1\11"1"11\" ",. 
<, ""1111\1' , •• , '1'111. ' 
Н·,,'-' ,_ "" "' ЦI,"'~' 

Насловна страна корица npBOz броја (двобро 
ја) "У1штељске борбе" која 1(.3лаЗ1(. nо'Четко .. ~ 

фебруара 1911. у Бео,раду. 

La pagc de titre de [а cQuverture du premier 
nитето (double) dtL »Combat des maitres d'eco

{е«, sorti аи debut de fevrier 1911 , 

но одређују његове дужности , као једном 

од чланова Управног одбора, односно "У

праве, кој у сачињавају чланови "Управног 

и Надзорног одбора. Управни одбор сач:и

њавају, како је то у Правилима речено : 

секретар (који је уједно и председник, а 

овде је, у ствари, био оно што су у партиј

ским организацијама били љихови секре

тари), благајник и секретар Кљижевно-из

давачког одбора, који је уједно и уредник 

органа Клуба. Такав положај и мес'Г(; секре

тара Клуба јасно се види из формулације 

задатака и овлашћења која су му Прави
лима дата. Иначе, сва та тела и органи би

рани су на годину дана на годишњим: скуп

штинама. 
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Прва у?tутрашња страuа npeoz броја (двобро
ја) "У'Чuтељс'Ке борбе" (1911 ). 

La prem.iere page du pr emier 1~итeTO (double) 
d e la revue »Combat des mait res d'ecote«, ратие 

аи debut de fev rier 1911. 

Секретар Кл уба 

Дужности И права секретара Клуба, као 

једног од главних иницијатора и руководи

лаца акција које Клуб води и уј едно из

вршиоца задатака између две скупштине, 

Правилима су била овако формулисана: 

"а) да води тачан списак чланова Клуба и 

врши надзор како они и:пуњавају своје 

чланске дужности; 6) да даје члановима 

Клуба потребна обавештења о пословима и 

животу Клуба (да их информише о посло
lJима и задацима који стоје пред Клубом 

и да са њима ВОДИ н:ореспонденциј у - Р , 
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В.); В) да извршује клупске одлуке; г) да 

сдржава потребну писмену везу са члано

вима Клуба , Српском социјалдемократском 

странком и Главним радничким савезом; 

д) да одређује клупско гледиште на поједи

на просветно-политичка питања и моменте 

из нашег просветно-политичког живота 

предајући га ј авности преко социј алдемо

кратске учитељске штампе (у каснијим вер

зијама Правила Клуба учитеља социјали

ста-комуниста и Организације учитеља ко

муниста Југославије, овај став се нешто 

мења , с тим што се секретару ставља у ду

жност да та гледишта саопштава и преко 

остале партијске и радничке штампе - Р. 

Б.); ђ) да одређује дневни ред редовних и 

ванредних скупштина по предлозима поје

диних ч.ланова Клуба и у договору са се-

Св. 1. 

11i.l pO. t l!(l LLII\O.']i:1 
- ~ 

ОТ О Р~1ЛЕ 

I П '! 1;" .- 1 С H~ .v. /,ЧI\ОI ' 

L ;J .;,., s: Ј ",,(,,1 .. Еи 
~;J~ 

' -Ј(Љ. 

Насдовuа страна 'Корu:ца 1Lpee свеске библ.ио
теке "Буду1i:иост" коју 1908. zодuн€ nокрећУ 
два "'tлаuа Клуба: Драz. М, Мuхаuловuћ и Мu-

лош В, Јан'Ковип. 

Page de titre de la COHvertHTe d1' preтte r t1.v re 
de la ЫЬИоtlLеquе »A veniror collection Jr Avenir « 
lancee рат deux membres du Club, Drag. М. M i -

l~ailovic et Milos В. Jankovic, 



кретаром Књижевно-издавачког одбора; е) 
по подацима добивеним од благајни ка Клу

ба и секретара Књижевно-издавачког од

бора спрема извештај за редовну скупшти

ну И спрема предлоге за њу, и ж) званично 

представља Клуб пред влаШћУ и јавно

шћу". 

~:~I I , 

I '; I 

Насловnа СТра1Ш 1<:орщ~а последље свеС1<:е 61(.
блиотеке "Будуttност" 'Која 'Uзлазu до uз6uја
ња npeoz cBeTcKoz рата. После рата све до 
априла 1941, љене свес'Ке, љих 71, шта..чnају се 

у Беоzраду. 

Page de titre de La couverture du deT1tier HVTe 
de la blbliotheque »Avenir« collection »Avenir« 
dont tes rivres paraissaient regutierement jus 
чи'аи commencement de La Premiere QHerre 
mondiaLe еn 1914. Apres cette guerre, Јивчи'еn 
avri[ 1941, 71 Hvres de сеНе ЫЫiоЉеquе соНес
tion avaient ete publil~s, imprimes а Belgrade. 

Те дужности секретара Клуба истори

чари радничког, а посебно напреДног учи

тељског покрета у Србији до 1914. године, 
као И сви они које ближе интересује како 

су у овом периоду секретари вршили те ду-

КЛУБ УЧИТЕЉА-ИЦА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СРБИЈЕ 

жности, видеће из бројних писама које у

ПУћује преко штампе, пре свега чланови

ма Клуба, као и осталој јавности; из одго

вора које даје појединцима на питања која 

му постављају; из онога што пише и објав

љује о Клубу и задацима који стоје пред 

његовим чланством, а да се и не ГОВОрИ о 

извештај има и рефератима које подноси 
скуnштинама, о предлозима и питањима 

које ставља на дневни ред, као и оној лич

нај преписци са члановима Клуба, кОја је 

чинила посебно поље његовог рада, а од 

које је врло мали део пронађен у досадаш

њим истраживањима.:!3 Секретар, који је 

једно време вршио и дужност благајника, 

тражи да му чланови уредно достављају и 

НаСАовна страnа 'Корица nоследњеz броја (дво
броја) ЈЈУ"tuтељсх:е борбе" 'Кој 'н, uзлази, yo"tU UЗ-

бuјања nрвoz светс1-СOZ рата (1914). 

La раое de titre de la couverture du derniej· nи
тето (double) du »Combat des maitres d'ecole« 
paraissant jusqu'au commencement de [а Гте-

miere g1terre mondiale ен 1914. 
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члански улог, извештава о изласку поједи

них публикација Клуба, почев од његовог 

"Часописа ,,'У"Читељска борба" до издања по

себне Библиотеке Клуба, тражећИ истовре

мено и податке о томе колико примерака 

сваки од чланова може растурити. После 

одржавања скупштина секретар тражи, као 

што то чини и секретар Клуба после одр

жавања Скупштине 1910. године следеhе 

(при "Чему дословно каже): 

"Нужно је да ми сваки од вас јавља: 1) 
своју тачну адресу; 2) колико је кад и где 
протурио социјалистичке штампе партиј

ског или нашег издања; 3) где је и када у

чествовао у радничком покрету и је ли га 

ма чиме другим помогао; 4) ако се покрене 
орган Клуба (било је то уочи припрема за 

издавање првих бројева "Учитељске бор

бе" - Р. В.), какве му прилоге као сарад

ник може давати; 5) колико ће му у том 
с.пучају обезбедити претплатника; 6) и, на 

крају, да што раније положи свој годишњи 

члански улог".24 

Поред тога што ово сведочи о обимности 
посла који је морао секретар свакодневно 

да обавља да би био обавештен о стању и 

проблемима пред којима се налазе члано
ви, и уколико може да им пружи ПОМОh, 

оно сведочи и о томе да је Клуб, као што 

је то чинила и Партија, придавао велики 

значај праhењу и ширењу, не само своје 

учитељске социјалистичке штампе и оста

лих посебних издања, Bet""! и партијске и 

радничке штампе уопште, као моћних 

средстава за своје идеолошко-политичко 

уздизање, а самим тим и за оријентацију у 

практичним акцијама. А пред учитељом на 

селу, поред бројних и не малих теШКОћа и 

препрека, пружа се врло широко поље 

рада. 

То су они, скоро свакодневни послови 
секретара, о којима је био дужан да пола

же рачуна и годишњим скупштинама. Зато 

се на дневном реду свих скупштина Клуба 

налазио и његов извештај о раду и Клуба 

и његових чланова између једне и друге 

скупштине. Врло често, ако не и најчешhе, 

секретар је уз то био и референт о једном 

од ОСНОВНИХ, најчешhе најактуелнијих пи

тања која су на скупштинама расправља

на. Знатно тежи, деликатнији, па скоро и 

невидљив био је онај део његовог рада ко

ји се односио на његову преписку са чла

новима Клуба, на одговоре које им даје не 
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само о принципијелним и организационим 

питаљима већ и бројним другим, често и 

оним приватне, личне природе. Тај део ње

говог рада остао је скоро без трага, изузев 

једног малог броја објављених писама упу

h.ених члановима Клуба. Из те личне пре

писке, кореспонденције која није објавље

на, а до које се у досадашњим истражива

њима дошло, сведочи да је она била врло 

обимна, и да су у њој секретар и, поред од

говора на нека питања рада Клуба и њего

ВИХ група, подсеhэли друтове на задатке и 

обавезе, упуhивали на поједине другове и 

везе с њима, указивали на литературу -
па чак и на припремање стручних држав

них испита, као и на ново изашле часописе 

и књиге. А уз све то и на свакодневни рад 

на учење страних језика.25 

Од оног исто тако малог броја штампа

них писама, која очито сведоче о деликат

ности и тежини тога дела рада секретара, 

али и његовој општој стручној И политич

кој култури, овде примера ради, да подсе

тимо само на једно. 

Поздрављајући појаву ,,'Учитељске бор

бе" и осврhуhи се на положај учитељ а и 

школе у друштву, секретару Клуба, који 

је тада био и уредник ,,'Учитељске борбе", 
један читалац поставља следеhа два пи

тања: 

,,1. На ком стаНОБИШТУ ,,'Учитељска бор
ба" покренута од стране једног клуба, :ми

сли заснивати своју борбу? Да ли ће она 

бити заштитник целе професије или ће се 

ограничити само на њене иницијаторе ко

ји је и покреhу? Хоће ли ,,'Учитељска бор

ба" кроз своје ступце пропагирати чи~ту 

професионалну акцију зарад задобијања 
својих права - професионалну акцију це

локупног српског учитељ ства, или ће бити 

само гласило просветних погледа вашег 

Клуба на живот и рад школе?" 

,,2. Ако "Учитељска борба", наставља о
вај читалац, "буде орган свих напредних 

учитеља без погледа на политичка увере

ња а са општим: да се треба борити за ре

формисање свих питања из области школ

(:ке политике на терену општих ге:нералних 

одредаба, које би колективно изразили сви 

чланови овог Клуба - да ЛИ би "Учитељ
ска борба" била иницијатор сазивања ан

кете т.ј. да ли би она била зато, да се Qпе

раторским ножем залази дубље у тело? Да 

ЛИ она МИСЛИ, ако ће бити гласило профе-



НаСЈ1.0вна страна корица Kњи~e О. РИАа "Деца 
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deux membres du Club, Drag. М. Mihaitovic et 
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РАДЕ ВУКОВИЋ 

сионалне борбе заснивати нарочиту борбе
ну организацију из редова млађих, напред

нијих елемената - без погледа на поли

тич:ка уверења? Да ли она мисли уистини 

бити весник млађих и напредних учитељ

СКИХ генерација кроз нарочиту борбену 

организацију?"26 

Како год се могло схватити ово писмо и 

питања које упуhује чим је "Учитељска 
борба" покренута, као добронамерно или 

провокативно, од учитеља који касније 

прилази rюзна-;ој групи младих учитеља 

ноја своје задатке своди на решавање њи

ховог углавном материјалног положаја, а 

који ве касније приhи републиканцима, и 

који у постављању оваквих питања није 

био осамљен, секретар је имао препуне ру

ке посла. Он је морао да има не само ви

соко развијену политичку свест, већ и по

ред свега другог морао је да буде добар 

тактичар, а уједно и агитатор за ствар за 

коју се залаже и бори . А Драг. Михаило
виn, који је тада био секретар Клуба, и 

уредник часописа, имао је сва та својства. 

То сведочи и његов одговор на питања која 

му поставља овај учитељ . 

"Како су ова питања тако реhи питања 
целог српског у'Читељства", додаје уз ово 
писмо у напомени уредник-секретар Клу

ба, "то ће на њих ,,"Учитељска борба" дати 

један одговор". И веn у наредном ()роју га 

даје. 

После доста исцрпне анализе стања и 

узрока који су такву ситуацију условили 

- и у погледу положаја у'Читеља, и у по

гледу школе, секретар-уредник, пише: 

,,"Учитељско питање није производ слу

чајности, нити производ нарочите воље о

вога или онога министра просвете, већ ло

гична последица схватања интереса да

Jiашње владајуfiе класе у Србији, која у 

школи и учитељству гледа средство за 0-

државање свога друштвеног положаја". У 

наставку ову мисао допуњује следећим ре

чима: "Данашњем друштву треба оваква 

школа и овакво учитељство и до год оно 

буде постојало биhе и данашње школе и 

данашњег учитељства. То је неминовно и 

тачно као што је тачно да су два и два че

тири. Хоћ.е ли који министар и какав нови 

закон о народним школама другојачије 

стилизовати који члан, или хоће ли он ко

ју бедну учитељску повишицу повеhати, 
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да би другу смањио - ствар ће у суштини 

увек бити иста. Од туда до год постоји да
нашње друштво и данашња држава оваква 

каква је, народна школа и народно учитељ

ства оставе овакво какво је. Зато се учи

тељско питање не може никако одвојити од 

школског питања, а ово од друштвеног пи

тања и зато се борба за нову школу а и 
нов, бољи положај учитељства мора пре

творити у једну смишљену борбу против 

данашњег друштва на свим позицијама . 

Ко другојачије схвата циљеве и наЧуlН учи

тељске борбе, тај ни најмање неће кори
стити ни учитељству, ни школи нити дру

штвеном напретку, коме треба сви да слу

жимо". 

На крају одговора Михаиловић каже: 

"Ко пажљиво чита ,,"Учитељску борбу" он 
ће без сумње увидети тај принцип дослед

но спроведен КРОЗ целокупно писање њено. 

Она ће се и даље држати тога принципа у 

свим питањима у којима hеш и ти наnи 

одговор на питања која си јој поставио".27 

А колико је и каквих питања било на 

која није дат јаван одговор , тешко је реhи. 

Свакако их није било мало. 

С обзиром на тако одговорну и деликат

ну улогу и зада:rак секретара у вођењу и 

остваривању задатака Клуба - за њих су 

бирани политички и стручно најактивнији 

и најуздигнутији -чланови који су и ПО сво

јој општој култури могли С правом да од

говоре овој дужности и да достојно репре

зентују учитеље социјалисте Србије. Зато 

су секретари Клуба били и врло активни 

сарадници не само своје штампе, већ. и дру

гих социјалистичких и радничких листова 

и 'Чзсописа. 

Чим је Драг. М. Михаиловиh 1908. годи
не изабран за секретара Клуба, он пише 

ПИСМО учитељима социјалдемократима и 

објављује га у "Радни'Чким новинама", које 
уз њега доносе и Правила Клуба. Он у 

овом писму ГОВОРИ о стању и положају 

школства и просвете, положају учитеља и 

о оснивању Клуба који треба да окупи у

читеље социјалдемократе у борби за прео

бражај постојеhег капиталистичког, екс

плоататорског друштва и школе у друго , 

социјалисти'Чко друштво. То је, у ствари, 

представљало даљу, конкретниј у разраду 
основних поставки Правила Клуба , зада

така његових и његових чланова, али у и-



сто време и упознавања читаве, у првом 

реду радничке јавности, са акцијама које 

воде учитељи социјалисти и због чега се 

они боре за ново социјалистичко друштво 

и социјалистичку школу. 

"Код нас", каже Михаиловиh., "закон о 
народним школама се гази на сваком ко

раку на штету учитељских права - а срп

ско учитељство верује (реч је о оном ње

говом Beh.eM делу које не стоји на позици

јама социјалдемократије - Р. В.) да би поц 

овим истим друштвеним околностима све

га тога нестало само кад би на врху про

светне управе место једног човека дошао 

други са нешто више болеhивим срцем и 

"демократским" осећањем од свога прет
ходника ... " 

"Код нас постоји основна школа" , на
ставља Михаиловиh даље, "али школа: 

мрачна, груба, често пута варварска; шко

ла, која је увек била против просвете; шко

ла, која ј е проповедала буржоаски морал, 

веру, правду - а то ће рећИ буржоаску 
владавину и окивањ~ пролетаријата - а 

српско учитељство мисли да основна шко

ла другојачија и не може бити". 

Прелазеhи на још нека питања просвете 

и просвеhивања народа, Михаиловиh., из

међу осталог, каже и ово: 

"Код нас је огроман број народа непи

смен ... а наше учитељство мисли (нарав
но, реч је опет о оном које не стоји на по

зицијама социјалне демократије - Р. В.) -
да ће писменост повеh.ати и живот проме

нити растурањем у народ ситних књижи

ца у којима се у име "патриотизма'\ "ве

ре" и "морала" величају и славе народни 
тирани; глупости и лажи дижу на ступањ 

истине; мрак нуди место светлости, наза

дак уместо напретка ... Једном речи: наше 
учитеЈЬСТВО узето у целини не схвата пра

вилно данашње друштвене односе и праву 

задаh.у једног културног човека, те услед 

тога несвесно помаже назадак и омогућава 

експлоатацију човека 'Човеком мада је у

век против тога дизало свој глас'(. 

Говореli.и о продирању социјалистичких 

идеја међу српско учитељство, он каже да 

се и међу њима налази све већИ број и о

них са "пролетерским гледиштем на свет

-гледиштем, које је једино културно, про

гресивно и човечно" - и да "тај елеме

нат . .. осеhајуhи потребу да у њ треба у-
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Факсимил прве стране nис.м:а секретара Клуба 
Рад. К. Тасића од 12, IV 1912. zодuн€ уnуltено 
Светозару В. Лазаревu1iу, учuтељу, такође 

члаuу Клуба. 

Fac-siщНе de la premiere page d e ta lettre 
ecrite рат Је secretaire d1L Club, Rad. К. Tasic, 
date Le 12 avriL 1912, et adressee а. Svetozar V. 
LazaTevic, mаНте d'ecoLe et щеmЬrе du Ctub. 

носити социјалистичку науку; да мрачну и 

класно уређену данашњу основну школу 

треба уредити на начелима социјалистичке 

науке; да у масу треба што више уносити 

класне свести и тиме помагати борбу -
класно свесног пролетаријата; да - једном 

речи - треба радити на преображају са

временог ћИфтинског, буржоаског друштва 

у боље социјалистичко друштво основала 

је Клуб учитељз-ица социјалдемократа". 

Да би, на крају, после позива на упис, за

вршио: "Звати се социјалдемократом, а не 

радити на начелима социјалдемократије 
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значи у ствари не бити социјалдемокра

та".28 

Тако су секретари Клуба објашњавали 

гледања учитеља социјалдемократа и со

цијалне демократије уопште на школу и 

положај учитеља, позивајуhи и све остале 

напредне учитељ е да ступе у њихове ре

дове. 

То исто чини и Радосав К. Тасиh, који 

после Драгише Михаиловиhа, августа 1911. 
године, постаје секретар Клуба. Додуше, 

он и раније пише о Клубу, његовим зада

цима и основним разлозима због којих је 

основан. При томе, говореhи О раду учите

ља, као школског и педагошког радника, и 

педагошкој науци у капиталистичком дру

штву, подвлачи да учитељ и, у датим усло

вима, "као културни радници морају ради

ти не у смислу реформе но револуције". И 

додаје да је "главни принцип данашње пе

дагогике: васпитање и образовање и теле

сних и духовних способности човека.. И, 

сад, ако ХОће да се оствари тај основни 

принцип педагогике, мора се борити против 

данашњег друштва, пошто његово одржа

ње директно стаје на пут хармонијском 

раЗВИЋУ телесних и духовних способности 

сваког човека" . Из тога изводи закључак 

да је "данашњи основни принцип педаl'ОГИ

ке фиктиван кад се поставља на извршење 

данашњем друштву, но он је нужно реа

лан за социјалистичко друштво" .29 Али са

да, када то чини у својству секретара Клу

ба и у знатно другојачијим условима и по

веhаним обавезама, и лично својим и сва

ког члана Клуба (1911. године - Р. В.) , и у 

већ разгранатијим пословима и организа

ционо сређенијој ситуацији у самом Клубу, 

његово обраћање члановима и свим учи'Ге

љима социјалдемократима, уноси и НИЗ но

вих момената. 

"На учитељ а се више не обраhа за неки 
истински културни рад", каже, између о

сталог, Тасиh, "веn кад треба народу засе
нити очи, заташкати невољу и мизерију 

државне социјалне политике... учитељи 

све више постају "уче", кафански полити

чари, предизборни агенти група које демо

ралишу народ са паклиnима и полиnима ... 
То је најнижи ступањ учитељског живота", 

истиче Тасиh. 

После осврта на неке услове такве си

туације, Тасиh каже да је први корак на 

путу ка позитивној еманципацији учитељ-
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ства створен оснивањем Клуба, али да се 

на томе не сме стати. "Ниј е довољно бити 

члан и доћи на годишње скупштине, а жи

вот проДужити по примеру других, несве

сних учитеља. На тај начин и буржоаски 

живот постаје добар и не осећамо потребу 

љегове нужне реформе. Кад то дође онда 

је све доцкан". 

Нужност давања отпора тој и таквој 

буржоаској и малограђанској стихији 

представља задатак свих ПРОГl::,есивних 

снага, свих учитеља социјалдемократа. 

"Као први и најјачи пут", каже он, "јесте 
стално читање социјалистичких дела", да 

би се социјализам, као нови друштвени по

редак, добро упознао. Зато препору'Чује 

члановима да стално читају "Радничке но

вине", додајуhи да "као добру допуну тре
ба пратити партијски часопис "Борбу", где 

се истичу и решавају важни проблеми тео

ријског и практичног социјализма". Тасиh, 

указује на потребу знања "Kojer модер
ног страног језика где је много развијеаија 

социјалистичка књижевност из које треба 

стално набављати коју нову књигу" . Затим 

истиче нужност припадања чланова Клуба 

најближим партијским организацијама, ПО
сеhивања радничких зборова , посеhива

ња радника и што чешhег дружења са чла

новима Партије у свом месту и крају. То ће 

допринети потпунијем одговарању својим 

обавезама чланова Клуба и уједно омогу
пити да буду у курсу политике ССДП. 

Пружање пуне помоћи Клубу и у погледу 

излажења "Учитељске борбе", представља 

једну од даљих обавеза његових чланова , 

којом ћ.е допринети не само да часопис за
довољи о'Чекивања читалаца, већ и да се 

Клуб што потпуније и снажније афирми

ше, а "у успесима Клуба леже и успеt'и 

сваког од нас појединца" , додајуhи, уз то , 

да сваки учитељ социјалдемократа, који ТО 

још није, треба да се упише ј ер "Клубу ј<:: 

сад пре но икад потребан сваки члан" .30 

Тасиh то пише после одржавања Прве 

балканске социјалдемократске конферен

ције у Београду (јануара 1910. године - Р. 

В.) - и у време одржавања припремног са

станка, такође у Београду (октобра 1911. 
l'одине), ради договора о одржавању Друге 

балканске социјалистичке конференције. 

Али и непосредно пред избијање балкан

ских ратова (1912- 1913. године), који су и 
многе договоре и планове социјалиста и 
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да би их наставили тек 1914. године, опет у 

дане када се не само Србија, али у првом 

реду она, налазила пред новим ратом, који 

ће се убрзо претворити у светски пожар 

(1915-1918. године), а самим тим и ставити 
тачку на први период борбе учитеља соци

јалиста Србије за ново социјалистич:ко 

друштво и нову социјалистичку школу. 

Књижевно-издавачки и Над зорни 
одбор 

Правила Клуба предвиђају постојање 

још два органа: Књижевно-издавачки и 

Надзорни одбор. 

Књижевно-издавачки одбор сачињава 

шест чланова које бира Скупштина, с тим 

што је ј едан од њих у исто време и уред

ник органа Клуба . Уједно, сви чланови о

вог одбора су и чланови Редакционог од

бора ч.асоnиса Клуба и свих његових изда

ња . Од дужности које су им Правилима од

ређене, да подсетимо само на неке. 

Секретар Књижевно-издавачког одбора 

је дужан "да се брине да клупски орган 

како ло аргументима с којима располаже, 

тако и по начину уређивања буде на до

стојној висини једног социјал-демократског 

јавног гласила". Затим, да врши избор и 

обавља све послове око штаl\fпања поједи

них клупских издања; да у договору са се

кретаром Клуба до краја месеца маја ста

lЗи на дневни ред како редовних, тако и 

ванредних скупштина, по једно теоријско 

питање ИЗ области клупског рада; да одго

вара пред судом и јавношhу за уређивање 

клупског органа и осталих његових изда

ња; да, поред сазивања сеДНЈща Одбора, на 

крају године "И увек кад то захтева секре

тар Клуба или Надзорни одбор" подноси 

извештаје. 

Надзорни одбор, пак, чине свега три 

члана, које, такође, бира Скупштина на 1'0-

дину дана. Његова је дужност да врши 

преглед "целокупног рада Управног и 

Књижевно-издавачког одбора", да у слу

чају потребе, Одбор може од благајника 

(који је тек приликом измене Правила 1910. 
године уведен - Р. В.) узети имовину и до 

прве наредне ванредне или редовне скуп

штине поверити је једном члану Клуба, а 

на крај у године да редовној скупштини 

подноси извештај о раду Управног и Књи

жевно-издавачког одбора. 

КЛУБ 'УЧИ'ГЕЉА-ИЦА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СРБИЈЕ 

Посебним чланом Правила сада су биле 
одређене и дужности благајника. Оне су се 

односиле на прикупљање претплате за сва 

издања Клуба, члан ских улога, као и на 

сва остала новчана примања (непредви1је

них доходака, прилога, поклона итд.). За

тим, благајник је био дужан да на "свако 

тражење шаље секретару Клуба и секрета

ру Књижевно-издавачког одбора ИЗD~шhе 

о стању клупске касе и тачан списак при

јављених чланова (што је до ове измене 

Правила 1910. године стављано у дужност 

секретару Клуба - Р. В.), као и да извр

шује све клупске одлуке у свим новчаним 

питањима"З I 

Годuшње СКУl1штuне чланова 
К лу ба 

Највиши орган Клуба, који о свим зна

чајним питањима која се нађУ на дневном 

реду, орган који одређује задатке за ле·· 

ри од од једног до другог сазива, су годи

шње скупштине. Оне се по потреби могу 

сазивати и ванредно, "кад то У права Клу

ба или 15 чланова за сходно нађе" . И!Iаче , 

оне се, по правилу, одржавају сваке годи

не, обично августа месеца, у време одр:жа

вања главних скупштина Удружења У1.ЈИ_ 

теља Србије, које су у читавом овом перио

ду одржаване у Београду. 

Правила преДВИђају да Управа Клуба 

подноси Скупштини извештај о годишњем 

раду Клуба , извештај о стању благајне, 

"расправља какво питаље из области клуп

ског рада које не секретар одредити у до

вору са Књижевно-издавачким одбором 

и до краја маја објавити у клупском: орга

ну". Најзад, скупштине доносе одлуке о ра

ду у идуhој години, бирају органе Клуба -
и одређују суму новца у буџет за клупску 

библиотеку. 

Оснивачка скупштина 

Докумената о раду скупштина Клуба , 

посебно оснивачке и прве две-три редовне, 

остало је врло мало, или не бар толико да 

би се на основу њих могло шире и подроб

није говорити, па самим тим и судити о њи

ма. Отуда је, свакако, и Уредништl3U листа 

"Социјалист", уз чланак Р. К. Тасиhа 
"Клуб учитеља социјал-демократа" МОЈ'ЛО 

да каже да су "на својој седници од 6. до 8. 
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августа другови основали свој Клуб, на че

му су нешто радили и прошле године". 

Али, у наставку додаје, да ће "овако орга

низовани са јасно одређеним циљем, дру

l'ОВИ учитељи, показати више усп~ха и на 

теоријском и на практичном пољу него што 

су досад растурени, појединачно".32 

Чак и први секретар Клуба, иако је о 

IЬeMY оставио највише података, о осни

начкој скупштини дао је само неколико 0-

('новних информација, из којих се, доду

ше, може наслутити, изузев података о да

'гуму одржавања, пријему Правила и избо

ру секретара и благајника, да се главна ди

скусија на оснивачкој скупштини водила о 

и:арактеру, циљу и облицима рада органи

:ације, како је то било формулисано у 

Предлогу Правила који је поднет СКУЛZl.Iти

ни.33 Може се претпоставити да то ниј е у

чинио због тога што је то била оснивачка 

скупштина на којој је, самим тим, БИJIО ре

чи само углавном о организационим пита

њима, задацима и договору о будуhем ра

ду, у првом реду окупљању свих учитеља 

социјалдемократа у Србији. 

п р в а р е Д о в н а с к у п ш т и н а 1908. 

Оно података што је остало и о ОЕој 

скупштини је врло мало. Они су и доста 

штури, без многих детаља који би за исто

ричаре радничког, посебно напредног учи

тељског покрета у Србији до 1914. године 
били врло значајни. 

"Радничке новине" су објавиле само не

што измењену верзију Правила усвојених 

на оснивачкој скупштини, и чланак ново

изабраног секретара Клуба , који је треба

ло, свакако, да представља основне ставо

ве и гледања на питања о којима је на 

скупштини било речи. Нису дати ни по

даци о дневном реду, нити О томе да ли је 

на скупштини поднет неки реферат и о .ко
јем питању.34 По казивању Милоша Б. Јан

ковиh.а, првог секретара и учесника и ове 

прве редовне, као и свих наредних скуп

штина, на овој скупштини "расправљано је 

о даљој изградњи Клуба, редовном одржа

вању веза између секретара Клуба и чла

нова, о пропаганди социјализма у учитељ

СКИМ школама (на што су учитељи соција
листи много полагали, јер су у учитељским 

школама веn' постојали социјалистички 
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клубови ученика , пружали им помоli у ра

ду и на тај начин спремали нове чланове 

за свој Клуб учитеља социјалиста - Р. В.) 

и о припремању педагошких расправа које 

треба штампати у издањима Клуба".35 

Према томе, може се закључити да је и 

ова прва редовна скупштина била првен

ствено окренута неким основним организа

ционим, припремним питањима, која ве до

hи на дневни ред тек на наредним скуп

штинама. Иако нису дати подаци о томе да 

је на овој скупштини тачно одређена тема 

за прво издање Клуба, а и његови аутори, 

до таквог закључка се може доfiи на ОСНО

DY 'Гога што се прво издање Клуба пој ави

,'"' о почетком 1910, године. С обзиром на то 
Щl је 0 :10 представљало оригиналан истра

}!{ивачки рад неколико његових у: rJ:аиова, 

,:зкав посао није се могао обавити за свега 

; .... Ва-Три, па НИ шест месеци. На то упу.li.ује 
jor:r један податак. Један од аутора те пр

nе K~:ы:гe коју је издао Клуб, обраfiа се по

'-; етком 1909. године апелом на учитеље да 
му помогну у пружању података, како би 

што документованије приказао "стање да

нашњег издржавања школа" и положај 

lUколског детета.36 

Друга редовна скулштинз 

о Д р ж а н а 1909. 

О Другој редовној скуnштини чланова 

Клуба која је одржана августа 1909. годи
не, остало је знатно више података, мада 

не и довољно, јер није остало све оно што 

би могло да интересује сваког истражива
ча, а посебно историчара Клуба и напред

ног учитељског покрета у Србији до 1914. 
године. Такве податке није доносила ни 

"Учитељска борба" или не бар све, тако да 
се може стеви утисак да није довољно ни 

сама схватала значај објављивања потпу

нијих И детаљнијих информација О раду 

Клуба, посебно о ГОДишњим скупштинама 

његових чланова. Јер ни "Учитељска бор

ба", а да се и не говори о осталој учитељ

ској штампи у којој су главну реч имали 

припадници разних владајуhих и осталих 

грађанских партија и идеологија туђих 

радничкој класи и пролетаријату, сем дяа

-три реферата и неколике резолуциј е, до

нете на последњим скупштинама, скоро ни

шта више ниј е објавила. Чак није стигла, 



или није налазила за потребно да саопшти 

када су, где и с којим дневним редом одр

жане, ко су били референти на њима, или 

не бар за све. 

Ова друга редовна скупштина, како са

општавају "РаДНИ'iке новине", одржана је 

4. и 5. августа 1909. године. Оне доносе 

Предлог резолуције о реферату ,,'Учитељ", 

са податком да ће на Скупштини о овом 

КЛУБ У'iИТЕЉА-ИЦА СОЦИЈАJIДЕМОКРАТА СРБИЈЕ 

о материјалном, правном и моралном поло

жају учитеља као и о односу Клуба према 
ССДП и Главном радничком савезу. 

"у документу који је усвојен о положају 

учитељ а, увиђајуhи да ј е у датом моменту 

остваривање таквог положаја , за какав се 

залаже социјална демократија , ствар не

што даље бу дуhности, "Клуб учитеља и у
читељица социјалдемократа" у Србији 0 -

Зzрада Соцuјалuстu"Чкоz napoanoz до.ча на Славuјu, у Беozраду. у 'Ко..м.е су одржаваnе zodu
шње СКУ1Lштuне 'Чла?Lова Клуба од 1910. 

L'HOtet des sociatistes sur [а ptace de Slavija d Belgrade ой s'etaient reunis [е pLus souvent les 
participants ctes assemblees annuelles аu Club ctes maitres d'ecote sociat-democrates. 

питању реферат поднети Бој. Р. Младено

виВ. А после одржане скупштине доноси 

информацију о њеном одржавању са тек

стом усвојене резолуциј е.31 

Из КЈЈупске документације, коју касније 

објављује "Учитељска борба", и са ове као 

и са других наредних скупштина, рекло би 

се, пошто то није изричито речено , према 

двема резолуцијама које су објављене, да 

се на овој скупштини, поред извештај а о 

раду појединих органа Клуба, дискутовало 

значује као први корак напред остварива

ње ових постулата: 

,, 1. Дати учитељима слободу у вршењу 
својих дужности тиме што неће, због неса

времених и застарелих уредаба, морати да 

раде и против своје савести (избацивање 

верске наставе из круга њихових предава

ња, никаква веза с црквом и др.). 

2. 'Уздиfiи материјални положај учите

ља по прИ!Щилу веће почетне плате и јед

наких повишица. 
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3. Учитељске школе претворити у више 
школе (академије) са шестогодишњим шко

ловањем у њима. Наставу у њима ослобо

дити од утицаја бирократије и традициј~. 

Она мора да да учитељским кандидатима 
довољно знања из економских, социјалних 

и природних наука ... Допустити учитељи
ма слободан приступ на универзитет. 

4. Повести борбу за остваривање (ових 
- Р. В.) учитељских захтева ... 

5. Борбене организације основати на мо
дерној и једино здравој синдикалној о

снови. 

6. Савез учитељске синдикалне органи
зације са осталим таквим организацијама 

.Умних и физичких радника".З8 

То су били основни захтеви за које су 
се у датом моменту залагали и борили и 

"Учитељска борба", и Клуб и љегови чла

нови - за побољшање положаја учитеља 11 

његов друштвени третман, као и његово 0-

бразовање. Од њих, највеhи број је оства

рен тек у ослоБОђеној земљи , по :::ле 1945. 
године. 

ТрећЭ редовна СКУПШТИtIа 

о Д р ж а н а 1910. 

Трећа редовна скупштина Ч.iiаI-Iова Клу

ба одржана је 20. и 21. августа 1910. годи
не у Теразијској основној школи у Београ

ду , а претходни састанак, на коме се тре

бало договорити о детаљима рада и току 

Скупштине, 19. августа после подне у Ре
дакцији "Радни'Чких новина", која се нала

;1ила у Косовској улици.39 Те податке дао 

је секретар Клуба у позиву за СКУПШТИIfУ. 

По бројности и актуелности питања која су 

на љој третирана , ова скупштина била је 

веома плодна и значајна по ономе што је 

на њој закључено, по ставовима за које се 

Клуб залаже. 

Скупштини су, поред редов~их из ве

штаја о годишњем раду појединих органа, 

подне'га и три реферата: 

1. Однос Клуба учитеља-ица социјалде
мократа према Учитељском удружењу, као 

професионалној организацији свих у'1И

теља. 

2. Учитељи-ице социјалдемократи и 

БУР)lшаска штампа. 

3. О положају учитељица данас.4О 
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После широке и свестране дискусије, 
Скупштина је донела о сва три питања по

себне резолуције. У уводним деловима, да
те су опште констатације, а затим наведе

ни дословни текстови резолуција. 

О односу Клуба учитеља-ица социјалде

мократа према Удружењу учитеља - по

што се претходно констатује да је дана

шње Учитељско удружење "помажућа у
станова потпуно буржоаског типа".. . "да 

је његова акција за поправку учитељског 

положаја потпуно илузорна, јер се базира 

на апеловању на болеhивост срца и "ху-

маност" појединих министара просвете ... ", 
и најзад, "да је Учитељско удружење .. . 
погодно да се међу учитеље шире принци

пи социјалне демократиј е", ДОно ::: и Резолу

цију у којој се каже да '-IЛанови Клуба "не 
морају у исто време бити и '-IЛСJ.I-юви Удру

ж.ења - али би то требало да буде сваки 

онај , који је у материјалној могуhности" ; 

затим се "ставља у дужност члановима 

Клуба. " , који су већ 'Чланови Удруже:·ьа 
учитеља да увек и у свакој приnи:!;и И ':Ј

носе принципе социјалдемократије и њено 

гледиште на сва питања из области наше 

просветне политике", додајући да n.е "се

кретар Клуба одређивати референте од 

другова који су чланови Удружења учите

ља за ствари које буду изнете на дневни 

ред ... ". Резолуцијом се, уз то, ставља у 

дужност свим члановима Клуба да тим 

друговима-референтима "прискачу у по

моћ ЈIИтературом и другим потребним по

дацима", и, најзад, да се "свако надгласа

вање на учитељским скупштинама, које {'е 

односи на избор овога или онога - приста

JIИЦУ буржоаских погледа - одбацује! ', или 

уколико се "избором извесне личности да

ла сатисфакција и поверење просветним 

управља чима онда је дужност 'Чланова 

Клуба да гласају противН • 41 

Исто тако, после реферата ,,"Учитељи-ице 

социјалдемократе и буржоаска штампа", 

и дискусије ВОђене о њему, констатује се 

"да је буржоаска штампа орган буржоази

је, која преко ње 'Чува своје класне интере

се, свој морал и своју идеологију ... да пре
ко ње заглупљује масе народа одржавају

ћИ их у незнању, како би те исте масе на

рода биле погодне за што потпунију екс

плоатацију'! - и на основу тога доноси 



Резолуцију, у којој се каже да чланови 

Клуба, док Клуб не буде имао свој орган 

"не смеју писати у БУРЖIJаској штампи 0 -

сем ... а) кад је који у буржоаском листу 

нападнут - ради исправке, и б) кад се ра

справља какво научио или уопште наше 

стручно питање у коме случају излагање 

мора бити строго начелно и објективно С<. 

Али, на крају се каже да се дозвољава "си

ромашним члановима Клуба, који би се са

рађивањем на буржоаском листу или часо

пису колико-толико материјално помогли", 

наравно , под условом "да њихови написи 

НС смеју никако долазити у сукоб са прин

ципима социјалне демократије" .42 

Ни данас нису без интереса гледања 

чланова Клуба на положај и место жене у 

друштву, па самим тим и учитељице - и у 

школи и у друштву. После саслушања ре

ферата "О положају учитељице основне 

школе" и разговора вођеног на Скупштини 

о њему, поред констатација да и жена у 

капиталистичком начину производње по

стаје предмет експлоатације "како од стра

не државе, тако и других послодаваца ... " 
да "држава у циљу слабијег отпора при 

експлоатацији радне снаге васпитава учи

тељице путем школе у потпуно ропском И 

за експлоатацију погодном духу"; да је же

на подвргнута и приморана да подноси 

"рђаве услове рада, при којима се дегене

рише умно, телесно и морално", и, најзад, 

да учитељице неретко трпе понижзвзња и 

од извесног броја својих несвесних колега 

"који у тешким условима живота, а буржv

аски васпитани - експлоатишу своју над

МОћНОСТ над њима, понижавајуhи их као 

што то свуда чине себични буржуји" , ~.

Скупштина доноси Резолуцију, у којој се 

"ставља у ДУЖНОСТ члановима Клуба учи

теља-ица социјалдемократа да свуда и на 

сваком месту енеРГИЧНQ шире међУ срп

ским учитељицама сазнање: 1) да је љихов 
друштвени положај унижен; 2) да су и оне 
део радничке класе од чије експлоатације 

живи данашња владајуhа класа ; З) да се 
љихов друштвени положај може поправи

ти једино борбом и начином којом је води 

радничка класа са својим експлоататори

ма; 4) да им (учитељицама и женама уоп

ште - Р. В.) је једини спас у редовима со

цијалне демократије, која се бори против 
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сваког ропства и експлоатације па и po~

ства И експлоатације жене .. . , и 5) Клуб 
учитеља-ица социјалдемократа захтева 

потпуно изједначење учитељица са учите

љима у положају, правима и награди за 

свОју наставничку дужност". 43 

Требало је у тој борби да прођу пуне 

три и по деценије да би се ови захтеви и 

ставови учитеља-ица социјалдемократа, по

чели да остварују у току народноослободи

ЈlаЧКQГ рата и револуције и њихове конач

не победе. 

Четврта редовна скупштина 

одржа на 1911. 

Наредна, Четврта редовна скупштигIЗ 

чланова Клуба одржа на је 19. и 20. августа 
1911. године у Београду "на два дана Ilpe 
скупштине Удружења учитеља ... са овим 
,r.невним редом: 

,,1. Извештај секретара 

клупском годишњем раду, б) 

не, В) предлози. 

Клуба о: а) 

стању благај-

2. Извештај Књижевног одбора: а) го

дишњи извештај, б) о социјалдемократској 

учитељ ској штампи, референт Драг. М. 

Михаиловић, и в) предлози. 

З. Акција чланова Клуба 

њој учитељској скупштини 

плану акциј а). 

на овогодиш

(Дискусија о 

4. Избор Управе Клуба и Књижевног 

одбора".44 

О овој скупштини остало је неколико 

сведочанстава и писаних докумената. 

Један "друг У':Iитељ", како се потписује 
у "Радничким новинама" говори о питањи

ма и проблемима који се налазе пред оаом 

скупштином, па , поред подсећања на напа

де буржоаске штампе на учитеље соција

листе, као и на остала питања која ће бити 

предмет њеног рада, додаје: "Када се за 

све може трошити, за све може задужити, 

може и за долазак у Београд".45 "То од нас 

иште", наставља он, "наша дужност као 

свесних социјалдемократа , то ОД нас иште 

наша будућност". На крају каже: "Доста је 

било мртвила, доста пасивности; држава, 

буржоазија јури у реакцију и лако ће на

ступити моменат, када ће све бити доцкан, 

када ћемо ако се овако продужи , бити не

способни за ма какав отпор". 4 (1 
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Непосредно после одржавања Скупшти

не, ј едан од њених учесника пише да су 

"поред Главне учитељске скупштине (у 
Београду - Р. В.) одржане још две зна

чајне скупштине: Конференција млаЬ~х 

учитеља и Скупштина учитеља-ица соци

јалдемократа". 

Осврhуhи се најпре на рад Главне скуп

штине каже да се "она све више претвара 

у једну распасану гломазну корпорацију, 

без икаквог шире г, дубљег и јачег интере

са за посао који обавља" . И додаје да је "И 
овогодишња Учитељска скупштина поно

вила своју ранију процедуру: она је изве-

стотину учитеља-ица, ипак је дала нај

плодније резултате. Овај, како га он нази

ва конгрес учитељ а, "то је учинио и обил

ношhу свога дневног реда и једним високо

достојанственим и начелним правцем ди

скусије са одређеним циљем и методом 

борбе". Овај конгрес, каже писац, "импо
нује и најлепшим хармонирањем личнога 

и опште га гледишта, најузвишенијим др

жањем. .. Учитељ и социјалдемократи ди
жу своју скупштину на висину парламен

та ... " 
IIУсвајањем реферата и Резолуције о 

социјалдемократској учитељској штампи, 

ла неколико дискутаторних дуела, донела скупштина је најпре једногласно и оду-

неколике полупразне резолуције, приреди

J la један излет, једну пријатељску посету 

до Двора и напослетку једно свечано, па

радна вече са пијанком и игранком." Па 

после доста исцрпне анализе и приказа ра

да Главне учитељске скупштине, закључу

је, с обзиром да Управа Учитељскаг удру

жења "коју махом састављају политичке 

присталице владиног режима, није ни мо

г ла радити предано у правцу школских и 

учитељских интереса"."7 

У приказу рада Конференције млађих 

уч.итеља, каже да је она дошла "у сасвим 

комичан положај: изменити Удружење са

мо зато да се формира политички неутрал

на организација! ". Називајуhи такве ставо

ве "политичким аскетизмом", писац, поред 

осталог, пише: "За носиоце просветног и 

школског напретка , за учитељ е у првом 

реду, није свеједно да ли he у земљи Dла
дати једна реакционарна класна диктатура 

или широк демократски режим, прогресив

на културна и социјална политика ... Пи
тање народне школе и целокупне просвете 

не може се решавати у министарским кан

l1еларијама: мора бити јасно да оно тражи 

пре свега најширу друштвену интервенци

ју, дубоку реформу социјалног положаја 

народних маса . Да би се успешно борили за 

школске реформе, учитељи, дакле, морају 

енергично подупрети напредне социјалне 

реформе" . И завршава, пошто "Скупштина 

млађИХ учитеља није прихватила ову бор

бену тактику ... њен је утисак остао у нај 

ВСћој мери несимпатичан" .48 

На крају , осврhуhи се на Скупштину 

чланова Клуба уч.итеља-ица социјалдемо

крата каже да, иако је по броју учесника 

била најмања, јер јој је присуствовало око 
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шевљено поздравила своју најдрагоценију 

тековину, свога борца и агитатора: "Учи

тељску борбу" ; а затим, више него икада 

раније истакла Социјалну демократију, као 

свога најискренијег и најмоhнијег предвод

ника у борби за еманципацију школе и 

просвете испод ропске вазалности буржоа

ском класном режиму". Уз то, говорећи о 

дискусији и о осталим питањима, на кра

ју закључује: "Успешно расчишh.авање од

носа учитеља социјалдемократа према 

свима авантуристичким, еснафским и по

лубуржоаским струјама у учитељским ре

довима, - јесте најделикатнији одељак 

скупштинског рада; а истовремено и нај

сигурнија гаранција за самостално форми

рање једног СОЛИДног покрета, који се 

истрајно и свесно бори" .49 

Од докумената са ове скупштине "Учи
'гељска борба" објављује Резолуцију пово

дом реферата "Социјалдемократска учи
тељска штампа" , у којој се каже да "пола

зеhи са неоспорних ставова да ј е: а) ШТЮ."l

па једно најмоћније средство у ширењу но

вих идеја; б) да постоји класна штампа ... , 
в) да Клуб учитеља-ица социјалдемократа 

располаже готово једино тим средством а

гитације (наравно, поред усмене речи - Р. 

В.) и г) да у клупској библиотеци и ,,'Учи

тељској борби" лежи почетак социјалдемо

кратске учитељске штампе", доноси Резо

луцију, у којОј се дословно каже да: ,,1. 
Клуб мора што више радити на изради Jf 

порасту социјалдемократске учитељске 

штампе", и да ,,2) Лист "Наша школа" није 
социјаJlдемократски лист и нема никакве 

везе са Клубом" :;0 Резолуцијом се "одобра

ва досадашње уређивање "Учитељске бор

бе" и жели да се она и даље тако уређује, 



с тим, да се у њој третирају "што актуел

нија питања", и истовремено апелује на 

члана ве да што "енергич.није распростиру 

"Учитељску борбу" и друга клупска изда

ља "где год је то могуће" .5 1 

П ета редовна скупштина 

о Д р ж а н а 1912. 

Као што је било предвиђено Правили

ма, секретар Клуба већ јануара 1912. го

дине обавештава чланове да ћ.е се "на иду-

Филип Фuлunовuћ. (1879-1938), у својству се
кретара Радnt(.'Чке Ko"~ope. присуствује Петој 
zорuшњој скуnштu'Нu Клуба у'Чuтеља социјал-

демократа Србије. 

Filip FШроviс (1879-1938) еn tant que secretaire 
d e ta СћатЬте ouvriere prend part а la Cin
qHi eme assembtee аnnнеНе du Club des maitres 

d'ecole soci at-dem ocrates de Serbie. 

ћој клупској скупштини расправљати: <:1) 
Питање учитељске организације; б) Аграр

но питање, могућност социјализма на селу, 

учитељев рад на селу". 

26" 

КЛУБ У'Нll'ЕЉА-ИЦЛ СОЦИЈА-ТIДЕМQКРАТА СРВИЈ F. 

"Како ова питања представљају велику 
вредност", наставља секретар, "за акциј у 
и тактику Клуба , како у његовом раду на 

заштити учитељ ских интереса тако и у 

културно-просветном раду, то ће сваки 

члан Клуба укратко изложити своје ми

шљење по њима и послати га до краја фе

бруара секретару Клуба. То је нужно због 

тога што ће референти по тим питањима 

потпомогнути радом свију - бити У стању 

изразити најтачнију резолуцију која у том 

случају неће бити израз једнога лица ве" 

свих чланова Клуба" .52 

А пред одржавање Скупштине објављу

ј е дневни ред са дефинитивно утврђеним 

насловима реферата и именима рефере

вата. "О првом питању реферисаhе" , саоп
шта ва секретар , "Димитрије Станковиh , а 

о другом он, Радосав К. Таси_h. Дневни ред 

је сада употпуњен првом, четвртом и пе

том тачком: Извештај 'Управе: секретара , 

уредника и благајника; Питања и предло

зи, које сваки члан треба да достави Драг. 

М. Михаиловиhу - 3акута, Грабовац до 20. 
јула , и, најзад, пета тачка: Избор нове 

'Управе. Уз то, секретар обавештава да ве 

се Скупштина одржати "у Народном дому 
два дана после главне скупштине 'Учитељ

ског удружења , тако да први дан наше 

скупштине настане одмах после трећег 

дана Главне учитељске скупштине" .53 
Истовремено ,,'Уч.итељска борба" објав

љује Нацрт реферата: Аграрно питање, со

цијализам на селу и учитељев рад на се

лу, с предлогом резолуције .!14 

Објављивање Нацрта реферата и Пред

лога резолуције није учињено случајно. 

С обзиром на значај и актуелност питања , 

секретар Клуба и уредник "У читељске 

борбе" сматрали су да их је нужно обј а

вити да би се чланови припремили да узму 

што активније учешће у дискусији. Уједно , 

секретар додаје да за њима "није само 
једна обична година"; да је у досадашњем 

раду , који ј е био интензиван "сваки друг 

стварао свој нов начин живота, често лу

тајуhи и узалуд губеhи снагу" , па додаје 

да је време да се кристалише "искуство 

свију и да дамо регулатив за свакога по

себице" , и завршава да "то неће бити ша

блон већ путоказ, кОји ве сваки према сво
јим приликама и према својој природи о
стваривати".55 
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Непосредно пре одржавања Скупштине, 
Димитрије Туцовиh пише поподом ње о 

гледању ССДП на организацију учитељ а 
социјалдемократа и њеном односу према 

Партији.55а Овом приликом изношење ње
гових ставова прекорачило би намену и 

циљ ових редова. После одржане Скупшти

не ,,'Учитељска борба fC доноси неколико до

кумената усвојених том приликом и један 

шири осврт, тако да пружа могућност да се 

стекне потпунија слика о току рада и о 

самом Клубу. 

Један од тих докумената је Извештај 

секретара Књижевно-издавачког одбора, 

кој и по ширини питања која обухвата и 

ставовима који су у њему изнети, прелази 

оквире уобичајених извештај а и, у ствари, 

представља треhи реферат. 'У њему није, 

уско схваћено, само реч о раду Одбора, већ 

и његовој политици, затим осврт на стање 

ледагошке науке код нас, и не само код 

нас, као и о политици и оријентацији ,,'У
читељске борбе'l и осталих клупских изда

ња. На основу скупштинског записника, у 

наставку су донети извештаји секретара 

Клуба Рад. К. Тасиhа и благајника Драг. 
Ивковиhа.i':i G 

Од осталих докумената са ове скупшти

не ,,'Учитељска борба" објављује и резолу

uије које су усвојене на Скупштини. 

Прва се односи на питање о организа

цији учитеља у којој се каже да она треба 

да буде борбена; да је карактер сваке орга

низације, па природно и учитељске, у

словљен социјалним положај ем њених чла

нова; да је учитељ по свом положају део 

пролетаријата и да "учитељство као део 

пролетаријата, чији су професионални за

хтеви, интереси и идеали у најпотпунијој 

мери обухваhени класним интересима ... у 
својој борби ... треба да се ослони на про
летаријат и његову политичку представни

цу Социјалну демократију", па на основу 

тога истиче основне ставове који су изло

жени у Правилима Клуба о његовим зада

цима, указујуhи посебно на значај органи

зације учитељ а социјалдемократа на про

паганди социјализма , нужности што те

шњег повезивања са ССДП, чијој "најпот

пунијој контроли подлеже њена целокупна 

акција" - и тече у сагласности са одлука

ма њених конгреса и других органа и тела. 

На крају, у Резолуцију је унет и став о из

бору одбора, у саставу: Драг. М. Михаило-
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виhа, Рад. К. Тасив.а и Светозара В. Лаза

ревића, који Ће "за идућу скупштину спре

мити нацрт огранизације учитеља социјал

демократа и у договору са Главном партиј

ском управом одредити однос те организа

циј е са Социјалдемократијом као политич

КИМ представником пролетаријата у Ср
бији'I.57 

Другу резолуцију Скупштина доноси, 

после документовано обрађеног реферата, 

са пуно података - и дискусије, о Аграр

ном питању, социјализму на селу и учите

љевом раду на селу, у којој се каже: 

,,1) Пропадање сопственик а, рашћење 

пролетариј ата, владавина капитала почи

ње и на селу великим темпом. У погледу 

економског развоја између села и вароLUИ 

нема разлике. Концентрација капитала се 

и тамо врши - и све је више безимовних 

пролетера ... 
2) Социјализам је покрет пролетаријата 

за остварење колективизма у средствима 

за производњу. Томе тежи и економски 

развитак и пролетерски интереси ... у ци
љу и методама наша борба је иста и у ва

роши и у селу. Тај рад (на селу - Р. В.) 

мора због нарочитих особина иhи опрезни

јим путем." 

И из тога изводи закључак: 

,,3. 'Учитељ на селу треба: а) да поди
же општи културни живот, и б) да ради 

код тог елемента на стварању социјали

стичке свести. На то их позива и култура и 

њихов идеал". 

На крају додаје да "у свему томе ради

ти по одлукама и у договору с Главном 

партијском 'Управом Српске социјал-демо

кратске CTpaHKeH .f>8 

Са Скупштине ,,'Учитељска борба'l об

јављује и утиске једног од чланова Клуба 

који говори и о томе да је Скупштини при

суствовао и делегат бугарских учитеља со

цијалдемократа Ламби Кандев.59 "Раднич
ке новине" у пет наставака доносе исцрпан 

извештај О раду Скупштине, обавештава

јуhи читаоце да је Скупштини присуство

вао и Филип Филиповиh, тада секретар 

Радничке коморе, и да су и он и Кандев 

учествовали у дискусији, а да делеrат 

Главне партијске управе ССДП Душан По

повиR., због болести, није могао доћ.и, како 
је Скупштину обавестио Здравко Тодоро

вив.".60 



Једна конФеренциј а одржана 1913. 
и ш еста неодржана скуп шт и н а 

1914. 

Због избијаља балканских ратова 1912-
1913. године, Клуб учитеља-ица социјалде
мократа није могао да ради. Највеhи број 

његових чланова нашао се, уместо међу у

ченицима у учионицама, у ратним једини

цама и у рововима. Неколико љих се није 

ни вратило. Зато 1913. године није могла 

ни бити одржана редовна годишња скул

штина ; такође, у периоду од ј уна 1912. до 
септембра 1913. године, ниј е излазила ни 

"Учитељска борба" . 
Иако је Скупштина, која је одржана 

августа 1912. године, била , у ствари, по

следња редовна скупштина Клуба, ипак је 

у овом међувремену, до избиј ања првог 

светског рата 1914. године, одржана једна 

шира конференција чланова Клуба , која 

је, с обзиром на услове у којима је одржа

на и на резултате, била, у ствари , скуп

штина у малом, а уз то била је заказана ре

довна скупштина за август 1914. године и 
објављен њен дневни ред. 

Приликом одржавања ХХХ скупштине 

Удружења учитеља Србиј е, октобра 1913. 
године, већа група чланова Клуба одржала 

ј е конференцију . Том приликом, као што 

су ТО чинили и на редовним годишњим 

скупштинама, учесници Конференциј е су 

донели три резолуције. Једна се односи на 

овлашћење секретара Клуба да међу чла

новима може одредити поверенике за расту

рање "Учитељске борбе" и осталих издања 

Клуба, с тим да им се одобрава 20 одсто од 
претплате и књига "на име награде за њи

ХОВ труд". У другој се говори о новонаста

лој ситуацији после припајања неких осло

бођених крајева Србије, тако да ће се "и у 

новим границама нашим развиј ати просвет

ни живот наш под нарочитим околностима", 

па зато Конференција апелуј е "на све учи

теље и учитељице, а нарочито на оне у но

вим крајевима Србије да Уредништву "Уqи

тељске борбе" саопштавају сваки мицај у 

животу народних школа тако и у њиховом 

животу као школских радника, како би 

она могла бити веран отисак њиховог жи

вота и вршити пуну критику њених управ

љача на корист народне школе и целокуп

ног учитељства". То , без сумње, сведочи да 

је Клуб желео и настојао да и у овим кра-

КЛУБ УЧИТЕЉА-ИЦА СОЦИЈАЈ1ДЕМОКРА']'Л СРБИЈЕ 

јевима, колико је могув.но, пружи помоћ 

учитељима у борби кој у треба и овде во

дити против оне и онакве политике коју 

води владајуhа класа у Србији, и какву lie 
водити и у овим крајевима . Трећа , послец

ња резолуциј а односи се на плаћање ЧЈta

нарине. У њој се каже "да се члански улог 
за 1912-1913. школску годину не плаћа, 

али да се улог за 1913- 1914. школску го

дину плати Ц • Доношење ове резолуције 

Конференција мотивише тиме "да се не би 

чланови Клуба оптеретили улозима кад се 

иза ових ратова налазе у новчаној оскудици 

Behoj него икад досад" .(11 

Неправилно би било ову конференцију, 
која је одржана у изузетним приликама и 
која је донела неколико значајних закљу
чака, не назвати правим именом, не при

знати јој , ако не статус , да тако кажемо, 
редовне, оно свакако ванредне скупштине. 

Секретар Клуба Радосав К. Тасиh, апри
ла 1914. године, заказује за август наредну 
скупштину Клуба. Иако је схватао сву 'ге
жину и деликатност ситуације, у којој се 

Србија налазила после балканских ратова 
није могао веровати да ће она бити прину~ 
ђена да уђе у један нови, још тежи и крва
вији рат који ће далеко прећи њене гра
нице и разбуктати се у први светски рат, 

те да скупштина, кОју заказује, неће бити 

одржана. А још мање је могао слутити да 
ће то бити последњи позив који упуhује 
члаНОвима Клуба , да ће и он сам у тај рат 
пови - и да се из њега неве вратити. 

"За нас настају све тежи дани", каже, 
између осталог, секретар Клуба у обаве
штењу које упуhује члановима с навођењем 

дневног реда. "Велики су захтеви увећане 
Србије, велики су поремеhаји створени но
вим стањем . Зато што јачи рад, што чвршћа 

веза друга с другом ... Не дозволимо да се 

стечено изгуби. Принесите сваки свој у 
лепту док пристигну нове снаге, ... Дајте 
што можете дати ! 

"С тим напоменама", каже даље секре
тар, ми излазимо пред вас да би и ви и ми 

изашли што спремниј и на нашу Скупшти

ву која ће се одржати у Београду, у На
родном дому на два дана раније од Учи

тељске скупштине са овим дневним редом: 

1. Годишњи извештај клупске управе. 
2. Учитељ и његова акциј а у решава

њу школског питања - референт друг 

Драг. М. Михаилови.h. 
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3. Ми и национално питање - референт 

друг Рад. К. Тасиh. . 

4. Избор нове управе, контролног и књи
жеВНQГ одбора, и 

5. Предлози" .62 

Онда када и ССДП ставља на дневни 

ред национално питање, односно када по

сле балканских ратова српски и бугарски 

шовинисти и националисти постављају пи

тање: коме ће припасти Македонија? 

тада Клуб учитељ а социјалдемократа Ср

бије поставља, такође, на дневни ред своје 

скупштине ово актуелно политичко питање, 

да га у првом реду што свестраније раз.:vlO

три и заузме своје ставове у правилном ту

мачењу и осветљаваљу суштине питања, за 

које учитељи социјалдемократи у свом сва

кодневном културно-просветном и политич

ком раду треба да се боре и да их што пра

вилније тумаче. Што клуб није стигао да 

те ставове изнесе у једној од резолуција, 

као што је то чинио и на ранијим скупшти

нама о свим значајнијим и актуелнијим пи

тањима о којима се дискутовало - да каже 

своје мишљење, то и неке друге планове 

осујетио је рат. 

Проnа~а'liд'liа u uздава'Ч'Ка а'Ктивnост Клуба 

Социјалдемократска партија велики 

значај у борби за остваривање својих ци

љева, придавала је пропаганди уопште, у 

кОјој је писаној речи припадало посебно 

место. Клуб учитељ а социјалдемократа Ср

бије, као истурени, ако се тако може реhи , 

огранак ССДП, на једном широком и врло 

осетљивом друштвено-политичком подруч

ју, као што је школство и просвета уопште, 

посебан зна1шј и пажњу, као и своје прак

тичне акције, - усмеравао је на ову област 

партијског и уједно стручног и научног 

рада. Колики је и какав значај овој актив

ности Клуб поклањао и како ју је схватао, 

поред посебног поглавља у Правилима у 

коме ј е реч о Књижевно-издавачком одбору 

и уреднику клупских издања, о чему је већ 

било говора, најречитије сведоче практичаи 

кораци које је у овом погледу предузимао. 

Међу њима посебну пажњу и место заузи

мају: покретање и издавање Библиотеке 

Клуба и његовог месечног органа ,,'Учитељ

ска борба". Када је реч о пропагандној и из

давачкој активности Клуба и његових чла-
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нова, исто тако на овом пољу заслужује 

пуну пажњу и публицистичка активност 

појединих чланова Клуба, не само с обзи

ром на њихову сарадњу у партијској и дру

гој штампи и периодици уопште, веh и на 

њиховој посеБНОј издавачкој делатности. 

Они су и у тим својим акцијама настојали 

и знатно доприносили остваривању задата

ка Клуба, и не само Клуба, већ и саме 

ССДП у целини. 

Библ иотека издања Клуба 

у читеља-ица социјалдемок~ата 

На плану издавачке, а самим тим и про

пагандне активности, Клуб се најпре пред

ставио књигом "О школи, учитељима и уче

ницима са социјалдемократског г леди шта. 

Њени су аутори: Радосав К. Тасић , Зоја Р. 

Младеновиh, Михаило М. ЈоваНОВић и Драг. 

М. Михаиловиh, чланови Клуба. Сигурно се 

Клуб није случајно одлучио да се баш овом 

књигом представи учитељској и осталој 

јавности , износеhи у њој основне ставове 

Српске социј алдемократске партије о ШКОЛ

ској политици, О школи, учитељу и учени

цима, за чије се ставове бори, чију полити

ку у овој области сматра једним од својих 

врворазредних задатака. 

"Имајуhи уверење", каже 

предговору Библиотеци, "да је 

издавач у 

рад на 110-

дизању нове школе и новог учитеља неоп

ходно потребан нашем друштву, Клуб учи

теља-ица социјалдемократа прихватио се 

тога посла и дела у том правцу колико му 

је у могуfiности . Зато ће се Клуб, осем дру

гих средстава у том послу , служити бuблtt.O

те'Ко.м., 'Која ле издавати најбоља дела из 

светс'Ке 'КњuжеВ1-tOСТU 'Која u ш'Колу и nе
да'lО'lи'Ку ие зuдају на .м.етафизи'Ч'КU..tt сnе 

кулацuја..ча, већ. иа стварuо.м. животу, САе

дујуhu у то.м.е раду стоnа.м.а суsреяеnо'l нај

.. w.одер1iuје'l правца у социјалној филозофи
ји. Јер само тако педагогика постаће и оста

ве науком ако буде помагала стварну дру

штвену снагу за решавање друштвеног пи

тања - отклањање беде и невоље, иначе ће 

и одсад бити оно што је досад била - слу
шкиња владајуhе класе ... "tJ3 

Издавач у предговору уједно даје одго

вор и објашњење зашто се Клуб одлучио 

да баш овом књигом почне своју издавачку 

делатност. 



"Као прву свеску те библиотеке Клуб 
издаје ову књигу у којој су изнети погледи 

социјалдемократа на школу, учитеље и уче

нике. Да најпре изда ту ствар Клуб се ру

ководио том околношhу што се код нас на 

жалост, још и данас социјалисти сматрају 

као сурови груби радници, који хоће ради 

стомака да сруше сву културу И све што је 

у њој узвишена, називајуfiи их без верни

Ilима, бунтовницима, издајицама свога на

рода, насупрот факту, да су они (социјалде

мократи - Р. В.) данас једини фактор за 

уништење друштвене беде, за подизаље на

родне културе и цивилизације ... " '~'стајући 

и овде у одбрану социјализма и идеја за 

које се бори Клуб, издавач наставља, 

" . . . да кад је социјализам у свету дошао 

дотле да се нађе на првом месту његових 

питања , да је постао предмет проучавања 

- и низа научних дисциплина , кад је успео 

да буде предмет докторских расправа и да 

се предаје на универзитетима - онда је, 

мислимо, време да и српско друштво уоп

ште и учитељи-ице посебице знају, ако не 

љегове доктрине у свим питањима, а оно о 

питаљима о просвеhивању народа уопште 

и питањима народне школе посебице". 64 
Ако се за тренутак осврнемо само на са

држај књиге, остављајући за сада осврт на 

закључке и основне ставове, који су после 

сваког поглавља изнети - онда ве се ви
дети да су њени аутори заиста врло темељ

но и зналачки пришли послу и обавили ra. 
О Клубу и његовим г ледањима, ставовима, 

за које се залагао и борио, не може се го

ворити, а да се не пође баш одавде, од ове 

кљиге, без обзира што је она љегов прве

нац и ШТО су касније о неким питањима эа

узимани и нешто другојачији ставови. У 

њој се види да су аутори добро познавали 

и страну социјалистичку и марксистичку 

литературу, иако су то скоро све били врло 

млади учитељ и, скоро почетници . Њима 

пије био стран ни Маркс ни његов "Капи
тал", наравно на немачком и руском језику, 

јер код нас још није био преведен. Њима 
нису бити непознати ни радови најпозна

'Тијих немачких педагога социјалдемократа, 

као што су били: Ото Риле, Хајнрих Шулц 

и други.65 А да се и не говори о нашој на

предној осталој литератури, периодици у 

првом реду , о делима Светозара Марковићэ 

и Васе Пелагиhа , којима су се још у шко

ЈЈИ одушевљавали. 

КЛУ Б УЧИТЕЉА-ИЦА СОЦИЈА..'IДЕМОКРАТА СРБИЈЕ 

Другу, и уједно последњу књигу коју је 
Клуб успео да изда до 1914. године у окви
ру своје Библиотеке, представља једно од 

најпознатијих дела у социјалдемократској 

педагошкој литератури тих дана. То је 

"Школска реформа социјалне демократи
је", од Хајнриха Шулца,6G која је веn била 

преведена на још неке језике. Ово је у на

шој и преводној и оригиналној педагошкој 

литератури прва тако опсе}Кна и докумен

тована анализа и први тако разрађен про

јекат школске реформе за какав се заЈЈа

гала немачка социјална демократија, од 

којих су наши социјалдемократи, а посебно 

учитељи и педагози, много узели и у мно

гим их ставовима следили.67 

Избор ове књиге био је природан и ну

}Кан. Издавач је овом кљигом почео да 
остварује своје обећање дато у предговору 

првој кљизи о томе да ве у својој библио

теци објављивати најбоља дела из ове об

ласти светске литературе. Штета је што 

Клуб није успео да ово обевање још потпу
није оствари. Рат је био основна препрека 

}кељи Клуба да то спроведе у дело. 

Да би се стекао бар површан увид у то 

како је третирано свако питање, сваки про

блем пред којим је стајала социјална демо

кратиј а када се лаћала реформе школства 

и образовања уопште, почев од обданишта 

до високог школства, - и оног што ми да

нас називамо образовање одраслих, односно 

образовања после и ван школе, како га је 

она називала - довољно nе бити да се овом 

приликом подсети само на питања о којима 

писац говори. На пример , када расправља и 

образлаже ставове о световности наставе, 

као једном од основних захтева социјалне 

демократије, код писца ове кљиге то по

главље има следеhа подпоглавља: Педаго

шка и друштвено-грађанска нужност захте

ва за световност наставе; Црква и школа ; 

Данашња религијска настава; Реформа или 

укидање религијске наставе; Вероисповед

не и симултане школе; Веронастава без нз

рочите вере; Укидање религијске наставе. 

Ово поглавље у књизи има 20 страна, 

а цела књига 144 стране са једанаест по

главља. Наравно, нису сва тако обимно и 

доста детаљно обрађена, јер ни по свом ме

сту и проблематици којом се баве, којој су 

посвеfiена , по месту које су заузимали у 
школској реформи социјалне демократије 

- нису тих димензија . То је и разумљиво 
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РАДЕ ВУКОВИЋ 

јер се ради о једном од основних захтева 

научне педагогије за који се залаже и со

uијална демократија - о световности и :на

учности наставе, о школи без бога и цркве

них догми. Зато се у једном извештај у О 

раду Пете редовне годишње скупштине и 

могло о овој књизи реhи да она "даје сво

јом садржином неисцрпног материјала дру

l'овима за оријентисање у свим питањима 

школске реформе и чини сјајан утук бур

жоаским теоретичарима, који Социјалну де

мократију третирају као некултурну фу

кару, која зна само за стомак".68 

Учитељска борба 

На реализовање идеје и задатка о покре

тању месечног органа Клуба, чекало се све 

до почетка 1911. године. Почетком фебру
ара те године у Београду се пој ављује први 

број ,,"Учитељске борбе", који излази као 

Двоброј, органа Клуба учитеља-ица. соци

јалдемократа, за месец јануар и фебруар. 

Часопис излази месечно у току школске го

дине, и с прекидом од годину дана, за вре

ме балканских ратова, од јуна 1912. до сеп
тембра 1913. године, излази све до почетка 
првог светског рата 1914. године. Последњи 
број у овом првом периоду (1911-1914) ње
говог излажења излази као двоброј за 

мај-јуни 1914. године. Уредништво није 

ни слутило да ће тим двоброј ем опет насту

ПИТИ један, сада знатно дужи период у ње

говом излажењу, од јуна 1914. до септембра 
1919. године, када поново наставља да из
лази. Зато и не стиже да о томе обавести 

читаоце и чланове Клуба. То ће учинити 

тек почетком септембра 1919. када поново 
почиње да излази, али сада као орган учи

'I'еља-ица социјалиста-комуниста, да 6и, 

најзад, 1920. године ,,"Учитељска борба" по 

стала орган Организације учитеља комуни

ста Југославије. Али за врло кратко време, 
јер је Обзнана и за ,,"Учитељску борбу" зна

чила крај њеног излажења. 

у првом периоду излажења (1911-1914) 
! ,'Учитељска борба!' се штампа у Београду, 

Нишу, "Ужицу, Крагујевцу и Великом Гра

Дишту, сели се из једног града Србије у 

други, заједно с њеним уредником и оста

лим члановима који су радили у њеном 

Уредништву или били администратори или 
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благајници. Иначе, тираж се за све ово вре

ме кретао око 1.000 примерака, а изашла су 
свега 26 броја на око 800 страница. 

Обраhајући се учитељима, као и оста

ЛИМ читаоцима, у уводној, програмској речи 

уз први број часописа, после анализе датих 

друштвено-политичких прилика у Србији 

1911. године, а посебно стања и положаја 

учитеља, његове стручне спреме и друштве

ног третмана, стања педагошке науке и по

ложаја детета, а школског посебно, као и 

стања просвете и културе у земљи уопште, 

Уредништво, поред осталог, каже у закљу

чку: 

"Полазећи са становишта: 

а) Да зло стање наше просветно-школ
ске политике не лежи у мозгу овог или оног 

министра просвете и његових помагача веn' 

у систему данашње класне владавине којОј 

они служе и морају служити док су на том 

месту; 

б) Да је данашња званична педагогика 

са њеним "идеалним'{ циљевима на страни 

данашње владајуће класе и да је као таква 

противна друштвеноме прогресу и помаже 

одржавању данашњих неморалних односа 

у друштву у коме се данашњи подмладак у 

маси дегенерише и пропада; 

в) Да је данашња психологија, оваква 

каква се код нас данас негује, у веhини слу

чајева једно шаблонско понављање схола
с'Гичко-метафизичких спекулација које не

мају ни трунке научне вредности и да је до

бром васпитачу неопходно потребно да зна 
друштвене науке и социјалну психологију; 

г) Да се образовање данашњег учитеља 

креће у оквиру идеологије данашње влада

јуће класе која га експлоатише до сржи 

убијајуhи у њему појаву свести о правом 

стању његовог друштвеног положаја, ,,"У"fИ

'l'ељска борба": 

1) Третираће просветно-школска питан.,а 

са гледишта друштвене користи а не кори

(;'ги данашње владајуfiе класе, указујуhи на 

њену класну просветно-школску политику, 

коју она употребљава као средство за одр

жавање своје класне позиције ; 

2) Износиће факат заједнице данашње 

:iваничне педагогике са данашњом владају

ћом класом и њену КУЛ1'УРНУ улогу уперену 

против тенденција развића друштвеног 

прогреса; 



3) Доносиће савремена схватања у пита
l-Ьима друштва, природе, етике, религије, 

витературе, социјалне психологије итд.; 

4) Доносиhе елементе свих знања по
'l'ребних да се данашњи учитељ ослободи 

tавремених умних окова, како би што пре 

постао свестан борац за бољи живот - свој, 

своје класе, друштва и народа коме при

пада. Јер за побољшање живота свакога 

појединца, свакога сталежа и сваке класе 

вреди она вечито млада и вечито истинита 

:мисао: Ти dors, Brutus et Rome les fers -
Ти спаваш, Бруте, а Рим је окован" .69 

,,"Учитељска борба" у датим условима 

друштвено-политичких, стручних научно

педагошких, као и снага које су је носиле, 

настојала је да што доследније остане на 

линији ових прокламованих, програмских 
задатака - у борби за њихово остварење. 

Зато су и "Радничке новине" могле, на кра

ју прве године излажења "Учитељске бор
бе /' да констатују, поред осталог, да је 

,,"Учитељска борба" "у првом реду борбени 
орган учитеља-ица социјалдемократа, који 

служи, пре свега, практичној борби за бит

не културне и просветне интересе Народне 

школе и учитељ ства, неуморно осуђујуfiи 

класну просветно-школску политику бур

жоазије и истичуfiи прогресивно-просветне 

идеале социјалне демократије; који, исто 

тако служи теоријској борби са данашњом 

званичном науком у свим важнијим пита

њима, у педагошким нарочито, указујући 

сваком приликом на заједницу официјелне 

науке уопште, и педагогике посебице, са 

данашњом владајуfiом класом . .. 70 

"Због таквог борбеног става", како даље 
настављају "Радни-чке новине", "Учитељска 

борба" има најтежи положај од свих борбе
них и педагошких листова учитељ ских ... " 
па додаје да се "зато њено научно оправда

но гледиште сматра за обично партијско 

становиште које одговара партијским инте

ресима , а људи који су у њу пласирали сво

ју савест и ум, оглашавају се за обичне 
партизане".7 1 

На крају истиче да се "У-читељска бор
ба/ ' може поносити тиме што за своје прет

платнике има најкултурније раднике међу 

интелигенцијом и учитељством" - и да ће 

то још више бити у наредној години за коју 

ј е обезбедила сарадњу скоро двадесетак не 
само наших већ и страних напредних, соци

јалистички оријентисаних педагошких рад-

КЈ[УБ УЧИТЕЉА-ИЦА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СРБИЈЕ 

:l-Jика, међу њима и неколико доктора наука, 

као и најистакнутијих учитељ а и учитељи

ца социјалдемократа, чланова Клуба. 

Нешто пре тога "Радничке новине/" у 
једном ширем осврту поводом прва четири 

броја "Учитељске борбе", подсећају, поред 
осталог, на нападе грађанске штампе на 

учитеље социјалисте због враћања марака 

са ликом св. Саве, које нису хтели да про

дају ученицима, па се чак на њих и у "На
родној скупштини халакнуло" , али да то 

није довело до опадања интересовања за 

гледања И рад учитељ а социјалиста, без 

обзира што су у борби против њих говорили 

да "такви учитељи доводе отаџбину у опа

сност, да их треба напоље (истерати из слу

жбе - Р. В.)" - и да је због таквог њихо

lЮГ става и односа "морал дошао у опа· 

сност, .. и да га од њих треба спасавати/ ' . ~ 

даљим редовима писац овога осврта говори 

о основним гледањима и ставовима за које 

се залажу учитељи социјалисти и при том 

каже да "Учитељска борба" обради педа
ГQШКИХ питања прилази са позиција гледа

ња Маркса и Енгелса, и да "марксизам мо
же дати научни основ (и педагогији '-- Р.В.), 

а никако метафизичко-идеаЛИСТИЧКУt ~истем 

плаhених научара", јер је једино "гледиште 
историјског материј ализма плодно, научно 

rледиште/< . Да би на крају констатовао да, 

већ на основу ова прва четири број а, часо

лис "одговара овом свом великом задатку" . 

То поткрепљује наводеfiи бројне прилоге 

који су за ово време објављени у "Учитељ

ској борби".'2 

У напорима да допринесе што потпуни

јем остваривању својих програмских циље

ва и обећања, "Учитељска борба" окупља 
убрзо знатан број чланова Клуба, као и је

дан број других културних и политички.х 

радника социјалдемократа, иначе истакну

тих школских, педагошких и политичких 

активиста. Међу њима су се нашли и ра

дови извесног броја истакнутих страних не-

дагога социјалдемократа и неКОJIИКО 

врло познатих имена светске књижевности. 

Поред Драг. М. Михаиловиfiа, који је у току 

ч.итавог овог периода и уредник који је дао 

највеnи број прилога , међу сарадницима 

"Учитељске борбе" налазе се имена најпо

знатијих учитељских бораца овог периода. 

Ту су, поред осталих: Радосав К. Тасић, l1и
лутин Тасић, Милоје о. МилошеВИћ, М.'I.ЛИ

ца Марковић, Михаило М. Јовановиn-Мика 
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Брада, Живојин П. Исаиловић, Милош Б. 

Јанковиh, Душан Виторовић, Љубомир Н. 

Павловић, Милан ГлигоријеВИћ , Миодраг 

Јеремиh., Димитрије СтаНКОВИћ, Данило Ми

лановиh., Светозар В. Лазаревић, РаДОl\'IИР 

Михаиловић, Александар ЦвеТКОВИћ, Коста 

Живковиft, Миливоје Петровиh, Љубица 

Вукосављевиh, Јела Шурјанчева, Драг. :r-д. 

ГајИћ, Живан Д. Ивановић, Тихомир Р. 

ЈеВТИћ, Драгутин Јовановиh73 и други, чији 

радови у "Учитељској борби" и у остаЈIOј 
социјалистичкој, партијској и радничкој 

периодици, и публицистици уопште, нај ве

hи део, представљају врло богато педаl'ОШКО 

наслеђе које чека своје истраживаче и ис

торичаре, и не само педагошко, већ и соци

ј алистичко. 

Публицистичка и пропагандна 
активност чланова Клуба 

Не би се могла добити потпуна и цело

вита слика о делатности Клуба на пољу из

давачке делатности и ширењу социјали

стичких гледања на бројна питања образо
вања, illколе, учитеља, ученика, образовног 

процеса и педагогије уопште, ако се не би 

бар подсетило и на публицистичку и пропа

гандну делатност чланова Клуба, ван оне 

клупске, која је иначе имала моралну по-· 

дршку Клуба, и на тај начин индиректно 

била клупска. 

Ту, пре свега, посебно место припада со

цијалистичкој педагошкој библиотеци "Бу

дућност". Њу покреhу 1908. године, односно 
аепосредно после оснивања Клуба, али пре 

него ЛIТО сам Клуб почиње са својом изда

ваЧКQМ делаТНОШћу - два члана Клуба, 

два његова прва секретара, Милош Б. Ј ан

ковић, тада учитељ у Кобиљу, код Петров

ца на Млави, и Драгиша М. Михаиловиh, 

тада учитељ у Неменикуhама, у Космају. 

Међутим, већ од треће свеске њено даље 

уређивање и издавање преузима сам Ми-

лош Б. Јанковиh. Иако не официјелно, она 

је неофицијелно, индиректно била, у неку 

руку, могло би се реhи, чак орган Клуба. 

Уосталом, чланови Клуба су је тако и схва
тили - и највеhи њихов број био је њен 

повереник и настој ао да њена издања до

пру у што већи број не само учитељских 

руку, обавештавајући један другог и о томе 

које ће издање и када изаhи.74 
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Рад на издавању библиотеке из удаље
ног села, до кога је пошта стизала на кољу 

или на леђима сеоског писмоноше, и исто

времено бити секретар Клуба, није било ии 

физички МОГУћНО оба посла успешно обав
љати. Зато је, по свему судеhи, по спора

зуму између Ј анковића и Михаиловића, 

после покретања библиотеке "Будућност", 

Јанковић наставио да уређује и издаје би

блиотеку, а Михаиловиh је, уместо њега, те 
- 1908. године, дошао на дужност секре

тара Клуба. Тако су послови на општу ко
рист подељени. 

У овом периоду, од 1908. до 1914. годи
не, у библиотеци "Будућност" објављено је 
12 свезака, међу којима су две чији је писац 
сам Милош Б. Јанковиh: Један лист из 

историјске наставе и IUкола без бога -- и 

Против хришhанских заблуда у народној 

школи. Сами наслови првих 12 свезака ове 
библиотеке јасно говоре о социјалистичкој 

оријентацији библиотеке, међу чијим се пи

сцима налазе, у оне дане, најпознатији не

мачки педагози социјалдемократи.75 

Уосталом, представљајући се јавности, 

у предговору уз прву свеску библиотеке, 

њен уредник Јанковиh већ првим речени

uама којима каже да "као што су оно Тур

ци узимали малу децу па их спремали за 

јаЮ1чаре, тако и данашња буржоазија узи

ма незреле дечаке и у својим клостерима 

- учитељским школама - убија сваки по

крет у мозгу, сваку напредну мисао, сваку 

живу идеју... Учитељ ск а школа не даје 

својим ђацима никаква знања из друштве

них наука и друштвеног живота ... " , јасно 
говори о њеној социјалистичкој оријента

цији.'i3 

Још неколико чланова Клуба у овом пе

риоду такође активно ради - објављујући 

оригиналне или радове у преводу - ~ који у 

својим посебним делима, прилазе свим тим 

питањима са социјалдемократског гледишта 

и ~ на тај начиiI знатно чине на њиховом по
пуларисању и пропаганди. Њих ниј е мало.77 

Њихови радови, такође, привлаче на себе 

пажњу радника, партијских активиста, као 

и остале демокра'l'СКИ оријеНТИCL'_не, не 

само учитељску јавност. 

На овај начин Клуб учитеља-ица соци

ј алдемократа и његови чланови дали су 
врло значајан и код нас први научни при

лог социјалистичкој педагошкој мисли. И 'Го 



не само у облику посебних списа већ и ра

дова обј ављених у периодици и другим по

временим списима - листовима , часописи

ма, алманасима, календарима, које издају 

ссдп и организације социјалиста, као што 

су "Радничке новине", "Радник", "Соција
лист" , часопис "Борба" , алманах "Соција
лист" и др.78 

Пропаганду педагошких гледања соци

ј алдемократије, као и њена гледања на 

бројна, свакодневна друштвено-политичка 

питања, чланови Клуба врше живом речи 

- као предавачи на конференцијама и збо

ровима које организује ССДП, или као уче

сници у дискусијама на партијским састан

цима и на конференцијама и скупштинама 

'~,rдружења учитељ а , где се појављују не 

само као дискутанти , већ и као референти . 

Наравно , они тај свој партијски задатак и 

дужност обављају свуда где су се нашли -
у школи, у селу, међу сељацима, радници

ма и свима који су желели да чују њихову 

реч. А није мало било њих који су били не 

само чланови месних партијских организа

ција, већ често и њихови оснива чи , као и 

активни пропагатори у ширењу свих изда

lЬa ссдп, а многи и својим новчаним при

Јюзима помагали акцију коју ј е Партија 

покренула за куповину партијске штампа

рије. О тој њиховој активности, иако штам

па није успела да их све, па чак ни већи 

део забележи, да их евидентира, ипак и оно 

што је стиг ла да забележи, то непобитно 

сведочи.79 

Ма како се гледало на ову и овакву ак

тивност Клуба и његових чланова , ма где 

се тражили подстицаји за њу, а она није 

била мала, не може се спорити да је Клуб, 

који је учитеље социјалдемократе органи

зационо повезао и са своје стране мобили

сао и обавезао Правилима - много допри

нео оволиком њиховом ангажовању у број 

ним акцијама на остваривању задатака 

ссдп. Велики је знак питања да ли би 
она, не само у ширини и интензитету, већ 

исто тако, ако не и још више, и у ква

литету могла имати те и такве димензије, 

да нису основали Клуб. 

ПолазећИ од основних ставова ССДП о 
школи и датом друштвеном поретку, Клуб 

учитеља социјалдемократа и његови чла

нови у свОјим захтевима, у свим својим ра

довима живом речј у, а у пракси и делом , 

наравно, у границама Партије, чији су ор-
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ган били, борио се за преображај старе у 

нову школу И постојеhег капиталистичког 

друштва у ново социјалистичко друштво, у 

друштво без експлоататора и експлоатиса

них. Каква је била школа против које су 

се борили и каква је требало да буде та 

нова социј алистичка школа за коју су се 

залагали, представља питање које би захте

вало посебну обраду . Исто тако, све до да

нас није до краја и са свих асцеката освет

љено и обрађено питање односа ссдп пре

ма Клубу и Клуба према ссдп. Улажење 

овом приликом у ова питања премашило би 

оквире и намену овог рада. Зато ће на крају 

бити речи само о још једном , за историчаре 

радничког и партијског, а посебно напред

ног учитељ ског покрета код нас, интере

сантном питању: О међународним везама 

Клуба и покушај у стварања Интернациона
ле учитеља социјалдемократа. 

МеЬуnародн.е везе Клуба и припреме за 
одржавање иuтерuациоиалuе 'Коuфереицuје 

учuтеља социјалде.м.ократа 

Мало је било учитеља чланова Клуба 
социјалдемократа који нису знали и слу

жили се једним , а не мали број и са два 

страна језика. Најчешhе су то били немач

ки, руски, бугарски а нешто ређе францу
ски језик. Зато су УХ могли да прате и да 

буду у току не само напредне социјалистич

ке педагошке, веn и филозофске литерату

ре. То сведоче бројни прикази читавих 

књига с тих језика и прикази бројних дела 

објављених у нашој напредној периодици 

'I'их дана, не само учитељској. Многи чла

нови Клуба одржавали су и личне везе са 

бугарским и немачким педагозима социјал

демократима.ВО Поред дописивања примали 

су и њихову штампу . Посебно велики број 

примао је часопис ,,'У"iитељска искра', гла

сило организације бугарских учитеља соци

јалдемократа, као и издања њихове соција

листичке педагошке библиотеке. 

Како то рече инициј атор и творац првих 

правила Клуба учитеља социјалдемократа 

у Србији, Милош Б. Јанковиh, праhење 

,,'Учитељске искре" и остале штампе бугар

ских учитељ а социјалдемократа, поред 

осталог, подстакло га је и указало на карак
тер какву би организацију требало да ство

ре учитељи социјалдемократи у Србији. То 
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сам Јанковиh на једном месту каже: "Чи

тање ,,'Учитељске искре" много ми је помо

гло да ми буде јасан циљ, програм и физи

ономија организације коју треба да имамо 

и ми учитељи социјалисти у Србији , помо

rло ми је да упознам најистакнутије учите

ље социјалдемократе Бугарске и да ступим 

с њима у везу". Он додаје и то " . . . да је 
у Бугарску социјалдемократску партију 

било учлањено 1902. године 298 учитеља" и 
да је у извештај у на Деветом конгресу Бу
гарске социјалдемократске партиј е, изричи

'1'0 истакнута "највећа заслуга бугарских 
учитеља који су најбољи пропагатори соци

јалдемократске мисли у маси" и да им за 

то Партија одаје захвалност.8 t 

Тако су учитељи социјалдемократи Ср

бије, после учитеља социјалдемократа Бу

тарске, створили прву политичку организа

цију, не само на Балкану, већ и у Европи . 

Већ 1911 . године Димитрије СТ2.нковић, 
члан Клуба учитеља-ица социјалдемокра

та Србије, присуствује Шестом r::)HTpecy 
бугарских учитеља социј алдемократа. И 

ако не као званични делегат, СТr'lнковиh. 

присуствује за све време Конгресу, ступа 

у контакт са 'најпознатијим учитеЉ:1ма со

цијалдемократима Бугарске, упознаје се са 

њиховим радом, са ставовима и ГЛf'~ањима 

изнетим у рефератима и дискусији , као и 

са закључцима које је Конгрес буг::\рских 

учитеља социјалдемократа донео о пита

њима која су се налазила на дневном реду. 

Пишући о својој посети бугарским дру

говима и дајуh.и осврт на основна питања 

о којима је разговарано , као И О положају 

школе у овој суседној земљи, каже "да је 

однос буржоазије као владајуће класе пре

ма народном образовању (овде - Р . В.) сву

да исти, да уређење основних школа пог ла

нито зависи од њених класних интереса, да 

се она о њој стара само у толико у колико 

јој то допуштају и изискују од ње интереси 

и потребе капитализма. Зато и данашња 

настава има за задатак : да припреми инте

Јшгентну радну снагу и упоредо с тим да 

улије деци пролетаријата раднога народа 

буржоаски морал и идеологију .. . " па до

даје да је "једина друштвеrtа сила на коју 

се- учитељство сме и може ослонити у сво

јој праведној борби за измену и поправку 

ужасног положаја социјална демократија", 

да би у свом првом осврту на ситуацију бу

гарских учитеља социјалдемократа рекао и 
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то да се она "од првог времена свог издва

јања из Бугарског учитељског савеза 11 

формирања посебне организације, налази у 

саставу Партије", Говореh.и о одлукама 

Партије и организација социјалдемократи

је, истиче, алудирајући на нека гледања 

код нас на Клуб, дајуhи уј едно тим и одго

яор на њих, каже да је "исто тако погре

ШНО мислити да је она (бугарска учитељска 

социјалдемократска организација - Р. В.) 

"партија у партији" како су се изразили 

једном неки другови., ."82 

Извештавајуhи о самом току Шестог 

конгреса бугарских учитеља социјалдемо

крата, поред осталог, наводи да је њихова 

организација имала 1910-1911. године ~54 

члана, а да су на дневном реду била питаља 

о акцијама организације и штампи, и на

води девет дела која су издали у својој би

блиотеци;SЗ о општинској политици социјал

не демократије и асоцијацији социјалне по

литике и основном учитељству, поводом 

кога је донета резолуциј а у којој се истиче 

да "нема и не може бити ослобођења учи

тељства без ослобођења пролетаријата Ј[ 

љегове коначне победе", Да би на крају за

вршио: "Нема сумње да ће свакога друга 11 

учитеља, који данас страда, обрадовати 

успеси другова учитеља у Бугарској, тим 

пре што су то успеси наших другова не 

само по убеђењу, већ и по партији, Поука 

је сувише јасна, њу српско учитељство тре

ба што пре да изведе. А наш Клуб треба 

што пре да ступи у тесне везе са ЊИХОБОМ 

организацијом. , .1<8" 
Та веза је већ била успостављена и са

мим присуством Конгресу члана Клуба. 

Сада ју је требало само проширити, проду

бити и организационо учврстити, Ни ТО ни

је испуштено да се убрзо уради. Додуше, 

ратови 1912. и 1913. нешто су то успорили, 

али нису прекинули ту везу. Већ на Петој 

редовној скупштини чланова Клуба учите

ља социјалдемократа Србије у име бугар

ских учитеља социјалдемократа присуствује 

уредник ,,'Учитељске искре" Ламби Кандев, 

који учествује у дискусији и ТОМ приликом 

врши са руководством Клуба договор о да

љим заједничким и још ширим акцијама. 

А у име Клуба учитеља социјалдемократа 

Србије Седмом конгресу Бугарске учитељ

ске социјалдемократске организације, по 
личном овлашhењу секретара Клуба Рад. 

К. Тасиhа85 присуствује Светозар Лазаре-



uиh, тада учитељ у Шугрину, под Старом 

планином. Лазаревић је Конгресу прису

ствовао и члановима Клуба поднео исцрпан 

извештај, у којем , поред врло срдачног до

чека који му је приређен и поздрава које 

су преко њега упутили друговима у Срби

ји, износи податке О њиховом бројном ста

љу, које се попело на 1.049, о финансијском 
пословању, претплатницима на "Учитељ

ску искру'\ којих је школске 1910/ 11. било 
преко 2.000 , о издањима њихове библиоте
ке и о питањима која су била предмет 

претресања на Конгресу . Референт М. 

Станев говорио је о "Данашњем политич

ком моменту и односу буржоаских партија 

према народном учитељству", а Т . Иванов 

поднео ј е реферат "Професионално образо

ваље и допуњавајући курсеви". О оба ре

ферата , како Лазаревић истиче, "донете су 

врло значајне резолуције". Он уј едно до

даје да је Конгресу у име Главне партијСi<е 

управе Бугарске социјалне демократије 

присуствовао Г. Кирков, кога су, као и Ла

заревића, учесници Конгреса бурно поздра

вили. Своја излагања Лазаревиh завршава 

констатацијом да ће присуство њиховог де

легата Ламбева нашем, Лазаревиhа њихо

вом конгресу и договори који су том при

ликом вођени и склопљени "показати и 

скоро оснивање 'Учитељске социјалистичке 

интернационале l '.86 

О тој широј заједничкој акцији и дого

вору чланова Клуба и Организације учи

теља социјалдемократа Бугарске да се пре

дузму кораци за оснивање учитељске соци

јалдемократске интернационале, секретар 

Клуба и посебним писмом обавештава чла

нове, и у њему, поред договора који је по

стигнут са извесним групама учитеља со

цијалдемократа из неких земаља Европе, 

саопштава чак и дневни ред, односно пред

лог могућег дневног реда једног таквог ме

ђународног скупа представника учитеља 

социјалдемократа. 

"Наш Клуб је одавно показивао вољу 

да ступи у везу са сродним организација

ма на страни", каже секретар. "Тако је сту

пио још пре три године (1911. - Р. В.) с бу
гарском организацијом, и та се веза пока

зала веома корисном, како у агитационом 

смислу, тако и у стабилисању нашег рада. 

1912. године на нашој скупштини решено 

је да заједно с бугарском организацијом 

добијемо везу са свим страним организаци-

КЛУБ ~'ЧИТЕЈЬА-ИЦА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СРБИЈе 

јама". Затим додаје да се лично обратио 
познатом немачком педагогу социјалдемо

крати Хенриху Шулцу, који је обеhао сво
ју свесрдну сарадњу и уједно честит ао на 
раду, изражавајући жаљење што такве 

организације учитељ а социјалдемокра'{'а 

код I·ЬИХ нема . "Сада су другови из Бу rар
еке", наставља секретар иешто даље, "до-
6или одговор од Белгијанаца , с тим да се 

(интернационална конференција учитеља 
социјалдемократа - Р. В.) одржн прили
ком Интернационално г конгреса у Бечу" 

(августа 1914. године у време одржавања 
Друге интернационале - Р. Т.). 

Обавештавајуhи члан ове Клуба о ре

зултатима тога споразума, секретар каже : 

"Другови из Брисла ће умолити секре
тара Интернационалног бироа да објави 

преко свиј у органа светске Социјалне де

мократије да ће у Бечу бити конференци

ја учитеља социјалдемократа, и да се по
зову све националне секције да пошаљу 

свој'е делегате" . За привремени дневни peд~ 
како каже, биh.е предложене следеhе тачке: 

,, 1) Отварање Конференције. 

2) Извештај о саставу и акцији нацио

налних учитељских социј алдемократских 

организација, 

З) Основ и циљ учитељске социјалдемо
кратске организације у разним државама и 

потреба оснивања сталних веза између 
њих. 

4) Доношење привремених правила за 

однос и везу међу учитељ ск им социјалде

мократским организациј ама . 

5) Бирање међународног секретара и од
ређивање места становања (седишта међу

народне организације учитеља социјалде

мократа - Р. В.) ." 

'Уз то додаје да ће на конференцији (щ:

ти говора "И о установи међународног бил

тена" ... "За основ односа'\ каже секретар . 

"може послужити декларација, коју см("\ 

припремили и стилизовали с другом Кан

девим (о чему је било речи с њим на Скул

штини Клуба у Београду 1912, године - Р. 

В.)". "Та декларација би се издала на 
француском и немачком језику" . И на кра
ју, поред позива члановима Клуба да што 

интензивније раде на остваривању његовог 

циља, обавештава да ће као представници 

"нашег Клуба иhи најмање три делегата 

(на ову интернационалну конференцију у-
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читеља социјалдемократа, али не каже и 

који, јер је о томе требало да донесе ОДЈlУ

ку Скупштина Клуба - р, В , ), с тим што 

"ће бити овлашhени за потпуна решавања 

у име наше" .87 

'Уз ово Милош Б. Јанковиh додаје, по

што је "јула месеца већ избио први свет

ски рат, то се ова Конференција није мо

гла одржати. У рат су отишли многи дру

гови и пуне четири године Клуб није ра

дио". "у овом рату, поред осталих, погинуо 

је и његов секретар Радосав Тасиh, који је 

неуморно радио да дође до ове конферен

ције учитеља социјалдемократа.88 Тиме је 

била стављена тачка и на рад Клуба у о

вом периоду. 

"Уместо закључка 

Ако би се из ових излагања о Клубу 

учитеља социјалдемократа Србије хтела 

дати завршна реч, без претензиј а на доно

шење коначних закључака, јер би за 'Го 

требало дубље и свестраније проучити њи

ХОВ рад и имати више премиса него што "JtX 

је овде дато, - ипак би се могло реhи, без 

страха , да ће се погрешити: 

1. Социјалистичка оријентација учите

.:ља социјалдемократа Србије, који су пола

зили у овом периоду од познатих и у исто 

време основних марксистичких поставки О 

класном карактеру друштва, па, према то

ме, да се и читава историја друштвеног 

развитка кретала и креће у оквиру борбе 

класа, -- циљ своје организације нису мо

ГЛИ нити су га постављали на својим уско 

сталешким учитељским, цеховским, струч

ним интересима, већ интересима класе ко

јој су припадали по свом и социјалном и 

друштвеном положају - класе пролетари

јата. Заузимање таквог става и залажући 

с:е за њега пре пуних седамдесет година , у 

оне дане било је врло напредно и револу

ционарно, и стајало на линији борбе рад-

иичке класе и њене Партије . И данас овај 

љихов став и пример, у револуцији коју и 

сами водимо , може бити још увек и поучан 

и подстицајан. 

2. Захваљујуfiи свом ретко виђеном оду
шевљењу, пожртвовању и ентузијазму , у

"(итељи социјалдемократи Србије успевали 

су, и поред штурог и ненаучног знања, ко

је су износили из школа, да овладају мно

rим страним језицима и да прате најнови

ју и педагошку и филозофску, као и сву о

сталу литературу, и тако стичу ШИРО1{у 

општу и стручну културу. Многи од љих 

уградили су свој тегобан рад и уписали 

своја имена у најлепше странице истори

је нашег радничког и комунистичког, а по

себно напредног учитељског покрета. 

3. Учитељи социјалдемократи, развиј а

јуhи широку пропаганду социјалистичких 

идеја и бавећи се уједно и публицистичким 

радом, оставили су драгоцено, напредно пе

дагошко наслеђе, које још нисмо стигли 

довољно и свестрано да сагледамо и оцени

мо - и учинимо да истина о социјалистич

ком друштву и ШКОли дубоко продре, не 

само у редове учитеља , већ и далеко ван 

њих. 

4. Природно , ни на учитеље социјалде

мократе овог периода, није могла остати 

без трага политика, тактика и стратеГЈ1ја 

Партије којој су припадали , без обзира на 

то што су је у извесним моментима "прс

('какали" и превазилазили. 

5. На крај у , не треба заборавити да су 

ти учитељ и махом бил и врло млади, мно

ги тек почињали да једу горки У"lИтељски 

хлеб - и да су могли, сасвим природно, у 

том младалачком заносу да буду понесени у 
извесним тренуцима и идеалима, кој и су 

могли имати и примесе утопизма - и не 

увек добро одмерених и прорачунатих ко

рака. Али, то их је и чинило тако неустра

шивим и смелим у борби за једно друго 

друштво и другојачије, социјалистичке од

носе у њему, па и у школи. 
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;5 Милош Б. Јан:ковиh: Вл.адu.м:uр Зебuћ., 
у"чuтељ - борбенu демократ (1856-1883). - У: 
М. Б. Ј.: Учuтељскu nартрети, изд. Савез пе
дагошких друштава Југославије. Београд, 
1959, стр. 113-124. - Ту је реч и о још тро
јици учитеља који су ишли на челу побуње
них маса: Тихомиру Маринковићу, Неwи 
Мандиhу и Ступаревиhу који су осуђени на 
смрт. И учитељ Миленко Првуловић је осуђен 
на смрт. Над свима је казна извршена, сем на 

Ступаревиhу I.:;:оји је побегао у Бугарску. 

6 Милош Б. Јанковиh: Учешhе беоzрад · 
Ских у'Читеља у Чараnu1iевој буни. - Про· 
светни преглед, Београд, 1949, бр. 17-18, стр. 01 

7 "Нова школа", која је излазила од 1875. 
до 1879. године, представљала је, у ствари, на· 
става к .,Учитеља", који је 1873. покренуо та
l{ође Неwковиh. "Нова школа" штампана је у 
Земуну, Новом Саду и Панчеву, а њен пок ре

тач и уредник Нешковиk био је следбеник и
деја Светозара Марковиhа и с њим се саС1'а · 
ј ао, када је Марковиh морао да напусти Срби
ју и пређе преко Саве, најпре у Земун, а одав
де у Нови Сад. ПО потреби о "Новој школи" и 
Мити Нешковиkу видети радове: Владета Те
wић : "Наша ШКОЈ1Д" - nезавuста1i уч'нтељски 
лист. - Педагошка стварност, НОВИ Сад, 19'55, 
1, бр. 3. стр. 211-219; Милоw Б. Јанковић: Не
кодико nодата1Са о учитељима у Земуну 70-тих 
zoдина nрошл.оz века. У: М. Б. Ј.: Педаzош'Ке 
расправе и 1iЈ1д1щи, Београд, 1967, стр. 213-223. 

8 Такви су, на пример, били: "Школски 
радник" (Горњи Милановац, 1907- 1914), , .Наша 
wкола" (Петровац на Млави, 1907-1914), "На
ша народна школа" (Маиловац - 'Умка, 1909-
1914), "Учитељски гласник", орган младих учи
теља (Београд, 1905) и други. 

9 М. Б. Јанковиh: Затварање Нишке учи
тељске Ш1Сол.е. - Савремена школа, 1957, ХП: 
св . 1-2. с'Тр. 223-234. 

10 Милоw Б. Јанковиh: ИЗ историје соцu-
јал.1(,СТU'ЧКОZ покрета уче1-t1иса учитеЉСК1(,Х 

школ.а, и Соцuјал.1(,СП(,ЧКU покрет у'Че1iика Ја

ZodUHcKe у'ЧитеЉС1Се школе. - У: М. Б. Ј. : 

Педаzошке расправе u чл.анцu, 1967, 244-256, 
267-277. 

11 Радничке новине, Београд, 26. VП 1907, 
бр. 87, стр. 3. 

12 Милоw Б. Јанковиli, тада учитељ у Ко
биљу, код Петров ца на Млави. УчитеЉСI<У 
школу завршио у Алексинцу 1906. Као ученик 
Учитељске школе у Јагодини 1905. поздравља 
руску револуцију. Пошто је искључен "из 
свих учитељских школа у Србији", матуру по
лаже у Алексинцу. Као учитељ ради углавном 

у Хомољу, Стигу, Банату, Бачкој , Скели и Бео
граду. Са Драг. Михаиловиliем 1908. године по
креће прву социјалистичку педагошку библи
отеку . ,Бу ДУћНОСТ" код нас, а од треће све::ке , 
све до 1941. сам је уређује и издаје. Учествује 
као делегат на Вуковарском конгресу 1920. го
дине. За време другог светског рата је у ло
горима на Бањици, код Београда , и у Маут
хаузену. Један је од покретача и дугогодиwњи 

уредник 'Iасописа "Савремена школа" (1946-
1963). Доживотни почасни председник Савеза 
педагоwких друштава Југославије. Носилац је 
бројних одликовања и награда. Иначе, рођен 
је у Ужицу 1885. године и са својом супругом 
Милицом данас једини живи учесник ОСI-IИ

вачке скупштине Клуба учитеља СОЦI1~алдс
мократа Србије. 

t3 Милоје Р. Радичевић ', учитељску школу 

завршио је те, 1907. године у Јагодини. Касни
ј е се одао техници и студирао на Великој 
wколи. Иначе, сарадник многих напредних со 

цијалистичких листова и часописа. Преводи
лац, између осталих, и познатOl дела Н. Г. 
Черниwевског "Шта да се ради"? Погинуо у 
првом светском рату. 

14 У време оснивања Клуба , према сведо
чењу његовог оснивача, учитељи социјалисти 
у Србији били су: 1) Петар Тасиh (1875-1g42) , 
један од ретко плодних писаца учитеља, врло 

истакнути партијски радник . прогањан, хап

шен, учесник на конгресима ССДП. Посебно је 
запажена његова активност док је радио у Ле
сковцу и Мачви. По потреби види: Милош Б. 
Јанковиh, Живот и рад Петра Тасића. У: М.Б.Ј. 
У'ЧитељС1Си nортрети, Београд, 1959, стр. 125-
137, и Боривоје П. ТаСИћ: До nОСЈ1едњеz даха 
_ Живот и дела револуционара Петра Тасиhа 
учитеља, Лесковац, 1972, стр. 1-154; 2) Живо
јин П . Исаиловић (1877-1952), једа.н од најста
ријих учитеља-комуниста У СрБИЈИ, сарадник 
РаДНИЧI{ИХ новина", "Социјалдемократа", "У
~итељске борбе", "Учитељске искре", "Учитељ
ске страже". Као учитељ ради најдуже у ва
љевском крају, а последње године службова
ња проводи у Скопљу. Први председник иоа 
града Ваљева од 1944. ДО 1947. По потреби види 
опwирније: Милош Б. ЈаНКОВИћ, ЖuвО~1m П . 
Исаuл.ов1(,ћ.. У: М. Б. Ј .: Y~,иTeљc"'и 'nортрети, 

Београд, 1959, стр. 138-141, и Раде ВУКОВИћ: 
Живојиn ИсаUJ1.0вuh (1876- 1952), ГОДИШЊ<1К 
И сторијског архива, књ. ХПI , Шабац, 1976, 
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стр. 159- 191 , и Р. Вуковић , Гледаља Жuвоји
"а П. Исаиловuhа иа nека педмошка '( .. дру
штВеНо-полuТu .... ка пuтања. Зборник за хисто
рију школства и просвјете, књ. 10, Загреб 
1977, стр. 91- 121 ; 3) Ратко Жуњиl, (1876-1938), 
учитељ, истакнути синдикални и партијски 

радник. Отпуштен из службе. На изборима за 
Уставотворну скупштину 1920. године носилац 
листе КПЈ. 'Учесник на Вуковарском конгресу 
КПЈ 1920. Неуморан и неустрашив у пропаги
рању социјалистичких и марксистичких иде
ј а, у ширењу радничке и партијске штампе, 
говорник на многобројним радничким и син
дикалним зборовима и конференцијама. - ПО 
потреби видети: М. Б. Јанковић: Ратко Жуњuћ. 
- in mernoriarn, Библиотека "Будућност" , св. 
68, Београд, април 1939, стр . 12- 15, и Драго
мир Вреhић, Ратко Жуњић (1878-1938) - На
става и васпитање, Београд , 1974, бр. 3, стр. 
393- 407 ; 4) Милаu Глuzоријевuh (1879-1962), 
ретко духовит, смео, борбен човек који је као 

ретко који од познатих учитељских бораца 
умео и стигао да кроз сатиру извргне критици 

тадаШЊЈ1 друштвени поредак. Његови радови, 

не само у ,,'Учитељској борби", , .Учитељској 
искри", "Радничким новинама", "Нашој ilIКo
ли", већ и у другим листовима и часописима 
радо су читани. По потреби видети: Драг. д . 
Прокић, Милан Глuzорuјевuћ. - lп щ.еmоriаm, 
Просветни преглед, Београд, 1962, бр. 13 од 
3. ЈУ, стр. 5; 5) Драzутuu-Драzиша Ми.:t:аuдовuћ, 
0879- 1941). један од ретко истакнутих учи
тељских бораца познатих педаГОlliКИХ писаца, 
покрета ч и уредник неколико социј алистич

ких педагошки х часописа и библиотека: "Учи
тељске борбе", "Учитељске искре", "Учитељ
ске страже", "Библиотеке друштвено-просвет
на питања"; преводилац неколико дела И члэ
нака, сарадник "Радничких новина", .,Школ
ског радника", "Наше школе", "Учитеља" , 
"Народне просвете" и многих других. 'Учесник 
на Вуковарском конгресу 1920. године. Стре
љан у Крагујевцу 1941. - По потреби види: 

М. Б . Јанковиh., Бuбл.uоzрафија радОБа Дра
zuше М. MHx aUAoBuh.a. 'Учитељски портрети , 

Београд, 1959. стр. 142-176, и др Драгутин 
Франковиk: Драzuша М. Михаиловuћ.. У : Драг. 
М . Михаиловић , Педагошки и друштвено-по
литички списи, Београд, 1971 , стр. 5- 20, и 
други прилози у овој књизи ; 6) M'ltJtopad-М'1Lnа 

Ј. Марковић. (1887-1967), члан најпре ССДП, 
касније КПЈ , учесник на BYKOB<lPCKOM кон
гресу 1920, један од истакнутих школских и 

парт ијских радника, посебно у Космају, уче

сник свих ратова од 1912-1918, чији су "Ратни 
дневници" из овог периода недавно угледали 
свет ; активни учесник у свим акцијама које 

води Партиј а и напредни учитељски покрет 

измеђУ два рата, а и пре тога, носила4 више 

ратних, наших и страних одликовања, као и 

одликовања које је добио за свој дугогодишњи 

предани просветно-културни рад, 1950. годи

не; 7) Боzдан Epuh. О885-1913), пао је сувише 

i\1лад да би за собом могао оставити дела од 

трајне вредности, и поред тога што је знао и 
руски и немачки језик, али је оставио шест 

година неуморног учитељског рада , и као 
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коме је Клуб учитеља изгубио једног од ретко 
вредних, оданих и способних чланова; 8) Ми.

лица MapKOBuh, удата Цветковиk (1887--1932), 
још у Учитељској школи у Крагујевцу прила
зи социјалистичком покрету. Као учитељица 
ради у Крајини, у околини Крагујевца и Гор
њег Милановца. Касније завршава студије и 
постај е професор. Још као учитељица постај е 
сарадник неколико часописа и листова; касни

је љен публицистички рад постаје све плод
нији, она постаје сарадник све већег БРОЈа 
радничких и паРТИЈСКИХ листова и стручних 

часописа. Преводилац је и неколико дела од 

којих је посебно запажен превод књиге Вољ
гина: "Материјалистичко схватање историје" 
и дело Корнилова " Психологија детета", а од 
оригиналних "Савремени школски проблеми и 
школска реформа". - По потреби видети: Р. 

Вуковиk, Жuвотнu пут и nубљuциСТН'L'Ки рад 
Милице Ж. Цве'Г'Ковић. "Настава и васпитање", 
1972, бр. 5, стр. 649-672. и Р. Вуковиh , Пеdа'l.О
шкu nоzледu Милице Ж. Цветковиli., Педаго
гиј а, 1973, бр. 1, стр. ~9-118 ; 9) МtLха"uло М. Јо
ваnовић.-Мика Брада (1886-1944), један од рет 
ко активних У '-lесника не само у напредном 

соци]алистичком и комунистичком учитељl,;!{ОМ 

покрету, већ и у радничком УЈ I..и ндикалном 

покрету. (;ЛУЖОУЈе у хомољу, Јlесковцу , LЖоп
љу и '-ВИЛ i:l.Ј НЦУ. ј ош као ученик УЧl1тељсti. ~ 
школе прилази радничком покрету и постаЈ~ 

t:арадник "РаДничких новина". каСНИЈе capCt
оУЈе у више од двадесетак радничких, пар'ги)
ских и других напредних листова и часописа. 

L: eKpeTap Је месне партијске организаЦИЈе у 
.Ј1есковцу и као љен делегат У'"IеСТВУЈе на Ну

коварском конгресу КПЈ 192U, а одмах после 
Конгреса изабран Је и за секретара uрганиза 
ције учитеља комуниста Југославиј е. (;едам 

година, пошто је претходно ухапшен и осуђен 

на затвор, остаЈе без службе - и одаје се но
винарству. Познат је у читавој ЈугослаВИЈИ 
и као један од најбољих ловаца на нај
КРУПНИЈУ дивљач. За време фашистичке оку
пације наше земље затекао се у t...:вилајнцу, 

Ј'де су га убили четници. Затим се ређају име

на , исто тако познатих учитељских оораца: 

Драгомира Ивковића , Војислава Андрејевића, 

Живојина Јаковљевића, драгољуба Атанацко
вића, Јеле lliурјанчеве-ДИМИТРИЈевиn , Милице 
Јанковић, супруге Милоша Б. Јанковиhа , До

бросава Црвенчића , Васа Шешиhа , Милице 
lV1арј ановић , Спасоја Марковића, Данила Ми
лановића , (;ава Живковића , Драгутина Јова

новића, Живана Ивановића, :LVlИ.ЈЈорада Кэ'га
нића, Воре и Боје Младеновиhа (М. Б. Јанко
виh: Педагошке расправе и чланци, Београд, 
1967, стр . 304-305, где су дата само имена без 
осталих података). - Касније Клубу прилази 

знаТ·ан~· број младих учитељ а 'социјалиста, од 
којих велики број гине у раТОВИI\Ia 1912-191 8. 
Међу њима су: Радосав К. Тасић (1888- 1918), 
један од секретара Клуба учитеља-ица соци

јалдемократа , писац и преводилац ; Ђорђе К. 

Ћуриh (1892-1914); Драгољуб Н . Гајиh (1890-
1915) ; Здравко Средојевиk (1891- 1912) ; Милу

тин Т. Тасић (1892-1914), сарадник "Борбе", 



преводилац са руског и немачког; Миодраг В. 

Јеремиh. (1896-1916), врло плодан писац чијој 
ПРВОЈ запаженој књизи "Есеја" предговор 
пише Драгиша Лапчевић; Коста Ј. Живковић 
(1888-19 13), један од запажених сарадника 
"Учитељске борбе", Десанка С. Ћорђевиh 
(1896-1918); Јордан д. Поповиh (умро од ко
лере 1913); Живорад С. Васић (189'1- 1915); 
Ђура Поп-Лазић (1878-1918); Милоје О. Мило
шевић. (1891-1919), сарадник "Учитељске бор
бе" и њен благајник ; ЖивОјин М. Стојановић 
(1892-1915) - и други. (Подаци дати према: 
"Учитељ ској борби", 1913, и "Споменици уч:и
тељима и учитељицама изгинулим и помрли м 

У ратовима 1912-1918", књ . 1 и 2, Београд, 
1924. и 1926). 

15 Раднич:ке новине, Београд, 21. VПI 1907, 
бр . 98, стр. 4. 

15а О оснивању Клуба и односу ССДП пре

ма њему, као и о односу Клуба према ПаР'l'ији 

првих година, по потреби видети: 1) Милош Б. 
Јанковиh, Однос Српске социјалдемократске 
партије према Клубу учитеља-ицэ социјалде
мократије Србије, Просветни преглед, Београд. 
24. ХI 1965, бр. 38-зg, стр . 3; 2) Милош Б. Јан
ковић: Нека моја сећања на Српску социјал

демократију и њене људе - у књизи: Београд 
у сећањима; изд. СКЗ, Београд, 1977, стр. 59-
69; 3) Драг. М. Михаиловиh: За оријентацију 
учитељства, Крагујевац, 1920, стр. 46-48; 
4) Писац овог рада у личној архиви има писмо 
Радосава К. Тасиhа, једног од секретара Клу
ба, које пише Светозару Лазаревићу, учитељу 
у Шугрину, под Старом планином, такође чла

ну Клуба - и говори о том одн()су неких дру

гова из ГПУ ССДП према Клубу и њеГОВИ~1 
акцијама. 

16 Владимир Дедијер: Дража МихаИЈ1.0вић 

у ..чрежи вел1t:ких сил.а. Експрес Политика, 

Београд, 18. II 1972, стр. 13. 
17 Милош Б. Јанковиh: Клуб у'щтеља-ица 

социјалде~о'Крата у Србији (1907-1919). - У 
књизи: М. Б. Ј., Педаzоwке расправе u чJtа'Ицu, 
Београд, 1967, стр. 303-314. 

17<1 О томе по потреби видети : 1) Душан По
повиh, Село и соцttјаJtиза.м. (1912). - У књизи: 

Д. П., Изабра'Ии списи, Просвета, Београд, 1951, 
сТр . 352-357; 2) Димитрије Туцовиh, Наша по 

беда u њеn з'Иа'Чај (1912). - У књизи: д. Т. , 
Нзабра~tu списи, књ. 1, Просвета, Београд, 1949 . 
стр. 85-89; 3) Триша Кацлеровиh, Српска со
цuјалде..кохратС'Ка партија nре.ма селу, Београд, 
1952, стр. 17; 4) Историјски архив КПЈ - Том 

ПI - Социјалистички покрет у Србији 1900-
1919, Београд, 1950, стр. 57, 68, 158, 204 ; 5) Ми
лош Б. Јанковиh: Историјски зnа"(,ај рада срn

схих у'Чuтеља социјаЈ1.иста па сеЈ1.У. - У књизи: 

М. Б. Ј., Педаzошке расправе и 'Чла1ЩU, Бео
град, 1967, стр. 325-338. 

Питање односа ССДП према КJlубу и Клу
ба према Партији, па самим тим и њиховог 
односа према селу, предмет су мог посебног, 

.цоста исцрпно г рада. Овде се само узгред по
мињу. 

КЛУБ УЧИТЕЉд -ИЦА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СРБИЈЕ 

18 Милош Б. Јанковиh: Клуб у'Читеља-щ~а 
социјаЈ1.де.м.ократа у Србији (1907-1919), стр. 
306. 

19 На истом месту, стр. 307. 
20 По свему судеhи у периоду од 1907. го

дине, када је Клуб основан, све до 1914, Пра
вила су с мањим изменама два пута објављи

вана. Први пут у "Радничким новинама" (Бео
град, 26. VIll 1908, бр. 101, стр. 3) и други пут 
1911. године ("Учитељска борба" , 1911, 1 бр. 7, 
стр. 230). Ова друга, нешто мало измењена вер
зија првих Правила, била је 1914. године 
штампана и у саставу Чланске књижице Клу

ба. На ову другу верзију Правила позива се и 
из ње цитира одређени број чланова и Милош 
Б. Јанковић у чланку "Четрдесет година од 
оснивања Клуба учитеља-ица социјалдемо
крата у Србији" (Савремена школа, Београд, 
1947, П, бр. 2-3, стр. 70-82). 

21 * * *: Статут Орzа1iuзацuје учttтеља-uца 
'К:о.м.уnиста Јуzославu; е. Учитељска борба, 1920. 
VI, бр. 1-2, стр. 53-58. 

22 Радничке новине, 26. VIll 1908, бр. 101, 
стр. 3. - И "Учитељска борба", 1911, 1, бр. 7-8, 
сТр. 227-228. - Сва позивања на Правила 
Клуба односе се на ова два основна извора. 

23 Неколико таквих писама има писац ових 

редова. Она, када би их било више, заслужи

вала би ширу обраду. Овде, примера ради , ево 

само неколико редова из писма које пише Рад. 

К. Тасиh, секретар Клуба, тада учитељ у Кри
вој Реци, код Бруса, 12. априла 1912. године, 
Светозару В. Лазаревићу, учитељу у Шугри

ну, под планином Мичором . који he 1919. годи
не бити изабран за секретара Клуба учитеља 
социјалиста-комуниста. 

"Ако примаш бугарско "Ново време" по
шаљи ми свеску где је полемика БлаГОјеТ';}. 

"Учитељску искру" (орган бугарских учитсља 
социјалиста - Р. В.) добијам редuвно. 

Реци Кос'Гићу да пошаље пријаву за упис 

(у Клуб - Р. В.). То исто реци РаН'lићу и Спа
сићу 

Јеси ли дао "У читељску борбу" Светозару 
Поповиhу у Чиниглавцима и Пери А. Илићу 

из Ћокинаца 

Писаћу скоро и Бугарској (реч је о орга

низацији учитеља социјалиста - Р. В.) за на

шу скупштину, ако хоће и могу да пошаљу 

кога. За њихову ако не може ко од нас, опу

номоћујем тебе и Станковића (Димитрију). -
Лазаревић је као делегат Клуба учитеља со
цијалдемократа Србије те године присуство

вао годишњој скупштини бугарских учитеља 

<:оцијалиста и о томе објавио чланак у "Учи
'гељској борби", 1913, бр. 1- 2, стр. 40~44. 

Сам податак да ово писмо секретара Клу
ба, из кога је овде наведено само I-lеколико ре
дака. има број 96, говори о обимности препи
ске коју су секретар и Клуба обављали и која 
су питања постављали својим члаНОВИ:.1З . 

24 Драг. М. Михаиловић: ЧЛД1tOвu.м.а КЈ1.уба 
у'Читеља-1ща социјаАде.мократа. - Радничке 
новине, Београд, 30. IX 1910, бр. 117, стр. 4. 
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25 О томе је реч и у поменутом писму Рад. 
К. Тасиhа Свет. Лазаревиhу у којем га обаве
штава да ускоро иде у штампу његов превод 

с немачког књиге Хајнриха Шулца "Школска 

реформа социјалне демократије", која је иза

шла као друга свеска издања Клуба учите

ља-ица социјалдемократа 1912. године. 

26 Драг. К. И. Вујић: Пuс.мо Уредnuштву 
"У'ЧuтеЉС1Се борбе". - Учитељска борба, март. 
1911, I, бр. 3, стр. 84-86. 

:27 Драг М. МихаИЛОВИћ: OdZOBOP па nисмо. 
- Учитељска борба, бр . 4, 1911, стр. 113-116. 

28 Драг. М. Михаиловић: У'ЧU'l'ељu.ма-ца..ма 
соцuјалде.м,охратu.ча. - Радничке новине, Бео
град, 26. VIII 1908, бр. 101, стр. 2. 

29 Рад. К. Тасиh: Клуб у'Ч.uтгља соцuјал
-де.м,ократа. - Социјалист, Београд, 1. IX 1908, 
I, бр. 6, стр. 7. 

зо Рад. К. ТаСИћ: Члаnовu.1Ш Клуба у'Чuте
ља U у'Ч.uтељuца соцuјалде.м,окраТlt. - Раднич
ке новине, Београд, 21. Х! 1911, бр. 263, стр. 
2-3. исто: Учитељска борба, децембар Ш11, бр. 
10, стр. 308-310. 

З1 * * *: Правuла Клуба. - Учитељска бор
ба, Ужице, 1911, I , бр. 7-8, стр. 228. 

З2 Уредништво (Социјалдемократа - Р. В.) 

- Београд, 1. IX 1908, I, бр. 1, стр. 7. 
зз Милош Б. Јанковић: Клуб у'Ч.uтеља-uца 

соцuјалде.мократа у Србuјu (1907-ШI4). У: Пе

дагошке расправе и чланци, Београд, 1967, стр. 
303-314. 

З4 Радничке новине, Београд, 26. VIП 1908, 
бр. 101, стр . 2-3. 

З5 Милош Б. Јанковић: Кл.уб учuтеља. 
Педагошке расправе и чланци, Београд, 1967, 
стр. 309. 

31) Мих. М. Јовановић: Апел у'Ч.uтељu.ма. -
Наша школа, Петровац на Млави, октобар 
1909, ПТ, бр. 2, стр. 3 (корица). 

37 Радничке новине, Београд, 18. VIП 1909, 
бр. 97, стр. 2. 

38 Клуnска доку.меnта. - Учитељска бор
ба, Ниш, мај-јуни 1911, I, бр. 5-·6, стр. 167-
168. 

З9 Драг. М. Михаиловић: Члановu.ма Кл.уба 
учuтеља-uца соцuјалде.мократа. - Радничке 
новине, Београд, 10, VIII 1910, бр. 95, стр. 3. 

40 На истом месту, стр. 3. 

41 Клуnска доку."еnта. - Учитељска борба, 
Ниш, мај-јуни 1911 , I , бр. 5-6, стр. 169. 

42На истом месту, стр. 169-170. 
43 На истом месту, стр. 170- 171. 
44 Радничке новине, Београд, 14. I 1911. _ 

И Учитељска борба, 1911, бр. 5, стр. 183. 
45 Један учитељ: Скуnттиnа Клуба у'Чите

ља соцuјалде.м.ократа. - Радничк€ nОБине, 
Београд, 15. VП 1911, бр. 161, СТр. 3. 

46 На истом месту стр. 3. 

47 Мих. О. Милошевић: ",'чuтељскu 1\:О'Н,
zpecu. - Учитељска борба, Ужице, септембар 
1911, 1, бр. 7, СТр. 193-199 (195). 
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48 На истом месту, стр. 197- 198. 
49 На истом месту, стр. 198- 199. 

50 Клуnсха доку.меnта. - Учител..ска бор
ба, Ниш, јуни 1911, I, бр. 6, стр. 230- 231. 

5t На истом месту, стр. 231. 
;:;2 Рад. К. Тасић: Члаuовu.ма 

Учитељска борба, Ужице, 1912, П, 
19-20. 

Клуба. 
бр. 1, ' стр. 

53 Рад. К. Тасић: Чл.ановu..ма Клуба. 
Учитељска борба, Ужице, мај-јуни , 1912, П, 
бр. 5-6, стр. 171-172. 

54 Рад. К. Тасић: AzpapHo nитање, Учитељ
ска борба, Ужице, мај-јуни, 1912, П, бр. 5-6, 
стр. 164-170. 

55 Рад. К. Тасић: Члановима Клуба. 
Учитељска борба, Ужице, мај·-јуни, 191 2, П, 
бр. 5- 6, стр. 171. 

55а Д[имитрије] Т[уцовић]: Учuтељс-к:а со
v,uјал.де."охратска КО1iференцuја . Борба , 
Београд. 1. VПI 1912, ПI, књ. 6, св. 15, стр. 
140-141. 

56 Драг. М. МихаИЛОВИћ: Пети -к:онzрес 
Клуба учuтеља социјаљдемократа. - Учитељ
ска борба, Крагујевац, септембар-октобар 
1913, IП, бр. 1-2, стр . 30-37. 

57 Кдуnска документа. - УчитеЉСКd борба, 
Крагујевац, 1913, ПI, 1-2, 44-45. 

58 На истом месту, стр. 45--46. 
59 Драг. М. Гајић: Поводо.м Петоz K01-tZреСа 

Клуба учuтеља-u~~а соцuјалде.чократа. - Учи
тељска борба, Крагујевац, 1913, бр . 1- 2, стр. 
37-40. - Како овај сведок наводи, Кандев је 
у својој поздравној речи, између осталог, рекао 
" ... да ће наша моћ бити незнатна ако се не 
буде у контакту са Социјалном демократијом". 
Иначе, Ламби Кандев (1879- 1924) Је истакнути 
бугарски педагог, револуционар, секретар Ор
ганизације учитеља социјалдемократа Бугар
ске, а од 1919. године Бугарске учитељске ко
мунистичке организације. Уредник њихових 
органа: "Учитељска искра", "Учитељ ск и глас", 
"Младежне правде". Написао око 400 радова , 
у којима разобличује буржоаску просветну 
политику и заступа марксистичке педагошке 

погледе. Доласком на власт у Бугарској фа

шистичке владавине професора Цанкова, Кан

дев је убијен са стотинама других бугарских 
учитеља и осталих напредних интелектуала

ца и радничких вођа под паролом .,хајка на 

црвену неман". 

60 * * *: Рад Пете скуnштunе у'Чuтеља-uца 
социјалдемократа. - Радничке новине, Бео
град, 14. VIII- 18. VII! 1912, бр. 189~19 3, стр. 2 
(Подлистак). 

6! [Клупска документа]: Чланови.м:а Клуба. 

- Учитељска борба, Крагујевац, НН3, IП , 1- 2, 
стр. 63-64. 

62 Рад. К. Тасић: Члаnовu..мu Клуба. - Учи
тељска борба, Велико Градиште, април 1914, 
IV, бр. 4, стр. 80. 

63 Рад. К. Тасиh, Бој. Р . МлаДСНОБић, Мих. 
М. Јовановић и Драг. М. МихаИJIовић: О шко
ли, у'Чuтељu..lШ и ученицима са соцuјалде..мо
KpaTC1COZ ZAedUWTa, Јагодина, 1910, стр. 4. 



64 На истом месту, стр. 4. 
65 У књизи су поједини аутори обрадили 

следеh.а поглавља; 1. Рад. К. Тасић, Школа 
(Постанак школе, Класни карактер школе, Да
нашње школско васпитање, Материјална стра
на данашње школе, 'Узроци бедног стања и из
лаз, Једини стуб просвете, Закључак); 2. Вој. 
Р. Младеновић, Учитељи (Важност њихова по
зива, Дужности, Права, Образовање, Класна 
свест, Борба, Организација); 3. Мих. М. Јова 
новић и Драг. М. МихаИЛОВИћ, Ученици (По
ложај деце у данашњој породици, Положај 
деце у данашњем друштву. Положај деце У да
нашљој основној школи, Закључак). 

бб Хајнрих Шулц: Школска рефор.м.а СОЦ1L
јал:nе де.м.ократије. Превео Рад. К. Тасић. Не
колико речи српском издању од преводиоца. -
Крагујевац, 1912, сТр. 144. - Кол. издања 
Клуба учитеља социјалдемократа 2. 

67 Нешто пре објављиваља овог Шулцовог 
дела у издању Библиотеке "БУДУћНОСТ", коју 
је уређи.вао и издавао члан Клуба Милош Б. 
Јанковић, изашла је, такође, од Шулца једна 
мања књижица од четрдесетак страна под на

словом "Социјална демократија и школа (По
жаревац, 1911 , стр. 38 +(2). Кол. Библиотека 
.,Будуh.ност", СВ. 8). 

68 Драг . М. Михаиловиh., Л(пи 'КО1izрес 
Клуба у'Читеља-1L'Ца социјалде . .ltо'Крата. - Учи
тељска борба, Крагујевац, септембар-октобар 
1913, IП, бр. 1-2, стр. 30-37 (31). 

611 Учuтељс'Ка борба - у'Ч,uтељu".,ta. - Учи
тељска борба, Београд, јануар-фебруар 1911, 
1, бр. 1-2, стр. 1- 7. 

70 • ., .• ; У-ч.uтељска борба, ор2а" у-ч.uтеља 
социјалде"и.ократа. - Радничке НОВИН2, Бео
град, 25. ХII 1911, бр. 291, стр. 3 (У додатку). 

71 На истом месту, стр. 3. 
72 Рад. К. Тасић; У'Ч,uтељс'Ка борба Рад-

ничке новине, Београд, 14. V 1911, бр. 101 , стр. 2. 
73 Раде Вуковиk: Бuблuоzрафuја 1(.асоnиса 

"У'Ч,uтељска борба" (1911-1920). - Педагогиј а, 
Београд, 1966, бр. 2, стр. 245- 269'. 

14 Приликом међусобне преписке, поједини 
чланови Клуба обавештавали су један другог 
шта читају, које су нове књиге на страним је
зицима набавили, које су нај новије књиге Би
блиотеке "Будуhност" изашле и КОЈе ће ускоро 
изаh.и. Тако, на пример, Димитрије Станковић, 
учитељ из Поскурице , пише Светозару Лаза 
ревиhу, учитељу у Шугрину, децембра 191 2. 
rодине. да је добио најновије књиге Библиоте
ке, да ускоро излазе још две нове и да му 
шаље да их он растура (Приватна преписка 

Дим. Станковиh.а са Свет. Лазаревићем, - у 
документацији писца овог рада). А сам уред

ник и издавач Библиотеке у писму од 15. II 
1910. године, Михаилу М. Јовановиhу, учите
љу у Влаолу (Хомоље), поред осталог, пише 

да је тих дана из штампе изашла пета свеска , 
и уз један примерак кој и му шаље, додаје да 
ће ускоро изаћи и шеста, и пита колико при
мерака да му пошаље. Уз то га обавештава о 

члановима Клуба који растурају свеске Би

блиотеке, међу којима су; Живан ИваНОDиh, 

КЛУБ уч.ИТЕЉА -ИЦА СОЦИЈА.ТIДЕМОКРАТА СРБИЈЕ 

Вој. Младеновић, Ратко Жуњић, Петар Тасић, 
Милица Марјановиh. и други (Оригинал писма 
у документацији писца овог рада). 

75 Међу њима се налазе три рада Ота Рила; 
Каква је nародnа школа (1908), Ка'К8а треба 
да буде народна ш'Кола (1909) и Објашњење 
roодних од1iоса деци (1909); два Роберта Сајде
ла; Руч'/(.u рад као nоддоzа хар.м.О1iuјс'Кщ обра
зовања u васпитаља (1913) и Ш'Кола будуh.но

сти - школски рад (1914); два Хајнриха Шул
ца: Мај'Ка 'Као васnита'Ч,ица (1910) и Социјална 
демократија u школа (1910), и по један рад: 
Кларе Цеткин, Ш?Солско nитање (1910) и А. 
Панекука, Ре.ли2uја и соцuјализа"м. (1909). 

76 Ото Рике ; Каква је napOd1ta школа. По
жаревац, 1908. - Предговор (М. Б. Јанковића) , 
стр. 1. 

77 Овом приликом биkе Довољно да се под
сети само на неколико ЊИХОвих посебних спи
са (оригиналних и превода); 1) Др;)Г. М. Миха
иловић, О слободи 1(. васnитању воље, која из
лази у Београду 1907 ; 2) Милоје М. Радичевић, 
Породица и васпитаље у будуh.е,,\~ друштву (по 
Когану), објављена у Београду 1909; 3) Ото 
Риле, Деца nродетаријата, у преводу и издању 
Драг. М. Михаиловића и Мих. М. Јовановића , 
изашла 1910; 4) Александар Цветковиh објав
љује 1913. године књигу - Ка'Ква је наша 2и 
.м.назuја; 5) Драг. М. Михаилоnиk, За слободу 
савеС'ги, Крагујевац, 1912; 6) А. Богданов, Дру
штвена nсuхо.лоzија, која у преводу Драг. М. 
Михаиловића излази 1912; 7) Радомир Михаи
ловић преводи књигу Тајне света од Ернста 
Хекла, 1911. године , о којој је Лењин писао, 
поред осталог, у свом познатом делу Матери

јализам и емпириокритицизам , посвеh.ујући 
Хеклу и Е. Маху посебно поглавље, - да је 
ова "популарна књига постала оружје класне 
борбе", као и то да је она "необично рељефно 
испољила партијност филозофије у свом дру
штву" "и прави значај борбе материјали
зма против идеализма и агностицизма" (стр. 

365); 8) Миодраг В. Јеремиh, с предговором 

Драгише Лапчевиh.а, тада члана Главне упра

ве ССДП, издаје прву књигу Есеја из школ
ске политике и др. 

78 Међу сарадницима ових и других пери

одичних партијских и радничких списа, поред 

осталих налазе се следећи чланови Клуба, 
који су њихови врло чести сарадници: Драг. 

М. Михаиловић, Рад. К. Тасиh, Милоје Ради
чевић, Милан Глигоријевиh., Миодраг Јеремић. 
Живојин П. ИсаИЛОВИћ, Сава ЖИВКОВИћ , Пе
тар Т. Тасић, Михаило М. Јовановић, Воја и 
Бора Младеновић, Ратко Жуњиh, Спасоје Мар
ковиh., Димитрије Станковиh. и други. 

711 Иако штампа није стигла да забележи 
фОРI\Iирање свих партијских организација, 
њихових управа и објави имена њихових чла

нова, неколико оних које ј е ипак забележила, 
сведоче о значајном учешhу чланова Клуба у 

руководствима многих месних партијских ор
ганизација . Тако, на пример, секретари партиј

ских организација су чланови Клуба : Спасоје 
Марковић у Пироту , Милан А. Поповић у Зло

ту, Петар Тасић у Причевићу, ЂОРђе Поп-Ла-
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зиh у Трстенику, а чланови партијских упра

ва: Светозар Лазаревиh и Десанка Милошевиh 

у Пироту, Милош Б. Јанковиh и Воја Младе

новив у Петровцу на Млави, ДаРИi-iка Поп-Л а

зив у Трстенику" Милорад Катаниh у Сви
лајнцу и многи други. 

Када је ССДП покренула акцију за при
купљање прилога за социјалистичку штампа
рију, одмах се одазвао велики број учитеља
-чланова Клуба, међУ којима су се налазили, 

поред осталих: Драгутин Прокић, Радосав К. 
Тасић, Живојин Миловановиh, Светозар Попо
виh, Милан Глигоријевиh, Драг. М. Михаило
виh. Воја Младеновић, Бора Младеновиh, ЖИ
ка Јаковљевић, Живојин Михаиловић, Петар 
Тасиh, Милка Марјановић, Спасоје Марковић, 
Живан Ивановић и други (Радничке новине, 

1909, 1910, 1911). 
Они се исто тако одазивају и позиву за 

претплату и растурање књиге А. 8ебела, 
Жеnа и социјалuзам и шаљу унапред новац, 
и то неки од њих и за по десет примерака. по
ред осталих, то су: Михаило М. Јовановић, 

.Ратко Жуњић., Милоје Милошевић., Стева То
:МИћ, Светозар Поповић. А неки од њих, бар 
колико је то штампа забележила, шаљу Рад
lНичким новинама честитке поводом десетого

дишњице излажења, или честитају пролетари
јату Србије Први мај (Ратко Жуњић, Стојан 
Милосављевић, Михаило Јовановиh, Данило 
Милановиh и многи други) . Неки су се нашли 

и на кандидатским листама ССДП за изборе 
191·0. године (Ратко Жуњић, Бора Младеновић.). 

Тешко је, готово и немогућ.е набројати ко
лико је њих било, јер о томе нема званичних, 

па ни других података, у активима пропага

тора и активиста ССДП, који су обилазили 
места и села и држали предавања о најакту
елнијим питањима која су у тим данима ста

јала пред Партијом и њеним организацијама. 

А да их није било мало и да су говорили на 

многим конференцијама ССДП, за ову прили

ку доста је да се наведе само један пример. 
Бора Младеновиh, учитељ, члан Клуба, почет
ком августа 1910. године на збору који је за
казала ССДП у АраНђеловцу говори о Беспо
слици и радничкој класи, Стајаћ.ој војсци и о 
Дужности радника и радничке штампе (Рад
ничке новине, Београд , 12. VIII 1910, бр. 96, 
стр_ 6). 

Ово су само неки од података о активно
сти чланова Клуба учитеља социјалдемократа 

у Србији који се могу наhи у радничкој и пар
тијској штампи оних дана, посебно у РаДI-IИЧ
ким новинама, о њиховом учешhу у акцијама 
које тих година покрећ.е и води ССДП . 

80 Милош Б. Јанковић, Рад. К. Тасиh, Драг. 

М. Михаиловић, Светозар Лазаревиh, Дими

трије Станковић. и други. 

81 Милоw Б. Јанковић: Клуб учuтеља-ица 

социјалде.,\tQкрата у Србији. - У: Педагошке 

расправе и чланци, Београд, 1967, стр. 306. 
82 Дим. Станковић: Учuтељскu социјалде

мократски покрет у Буzарс'Кој. - Учитељска 

борба, Ужице, јануар, 1912, бр. 1, стр. 16-
19 (19). 

83 Дим. Станковић: K01izpec учuтеља соци
јалдемократа у Буzарској. - Учитељска борба, 
Ужице, април, 1912, бр. 4, стр. 116-121. - Стан
ковић. наводи следећа дела: 1) Ото Риле, Деца 
пролетаријата, 2) О. Риле, Каква треба да буде 
народна школа; 3) Т. Стоилов, Учитељски по

крет у Бугарској; 4) Х. Шулц, Социјална де
мократија и васпитање; 5) Х. Шулц, Проле

терска мајка; 6) О. Риле, Рад и васпитање; 

7) Х. Шулц, Социјална демократија и рефор

ме у народној школи; 8) Дим. Филов, Припре
ма народног учитеља и друге. 

84 На истом месту, стр. 125. 
85 Писмо секретара Клуба Рад. К. Тасића 

од 12. IV 1912. упућено Свет. Лазаревићу. - У 

документацији писца овог рада. 

86 Светозар В. Лазаревић.: Са Сед.м.оz K01i

zpeca буzарс'Ке учитељс'Ке социјалдеоILо'Кратс'Ке 
орzаnuзацuје. - Учитељска борба , Крагујевац, 
септембар-октобар 1913, III, бр. 1-2, стр. 40-
44. 

87 Рад. К. Тасић: Чланови.,\tа Клуба. - Учи

тељска борба, Велико Градиш'ге, мај-јуни 

1914, IV, бр. 5-6, стр. 112. - Ово је био и по

следњи број 'Учитељске борбе који је изишао 
до првог светског рата, као орган Клуба учи
теља социјалдемократа. Касније, 1919, настав
ља са излажењем, али сада као орган Клуба 

учитеља социјалиста-комуниста. 

88 Милош Б. Јанковић: Кл.уб учитељ а со

цuјалде .. ltо'Крата, стр. 313. 



КЛУ!' УЧИТЕЉА-ИЦА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СР.GИЈt~ 

А PROPOS D'UN ANNIVERSAIRE DE SOIXANTE-DIX ANS FONDATION EN 1907 
А BELGRADE DU CLUB DES MAITRES ЕТ MAITRESSES D 'ECOLE 

SOCIAL-DEMOCRATES DE SERBIE 

Rade V ukovic 

11 у а soixante-dix апз ип gгоuре d'une 
vingtaine de maitres et de maitresses d 'ecole ont 
fonde а Беlgгаdе le 5 aoOt 1907 lc Club des 
maitres et maitresses d'ecole social-democrates 
de Serble, СlиЬ qui va changer sun пот d'abord, 
еп 1919, en Club des таНl'ез social-communistes 
et, а, lа fin еп 1920, еп Ol'ganisaiion des mаitгеs 
d'ecole communistes de Yougoslavic. L'auteur, 
dans son introduction l'арреllе lез premieres 
idees socialistes parmi lез mаЉ'ез d'ecole de 
Serbie, lеиг participation аих insurrcctions de 
Сагарјс en 1862 et de Timok еп 1883, lа геипјоп 
des maitres d'(kole democrates et progl'essistes 
autour des revues Maitre d 'ecole (1873- 1874), 
L 'eeole поиуеllе (1875-1879), L'eeolc populaire 
(1895) et les revoltes des etudiants des ecoles 
nOl'males ainsi que lа formation des cercles 
sl:olaires socialistes. 

Еп pal'lant de l'assemblee constitutive du 
Club, ои furent formules les statuts et elus les 
membres du comite de direction, l'attt.eur insiste 
particulierement sш' les obligations, attributions 
et droits du secretaire еп tant que dil'igeant аи 
пот du РЭl't i. Ensuite il parle des ussemblees 
annuelles du СlиЬ, de 1908 а. 1912, et de lа 
conference еп 1913. 11 епиmеl'е les pl'incipales 
questions qui у furent posees et resolues, parmi 
lesquelles зе trouvaient lа resolution Sut' lе са
lЋеtеге combattif de }'organisa tion des maitres 
d 'ecole, les t'apports du Club avec l' Association 
des maitI'es d'ecole, ia розШоп des maitresses 
d'ecole dans lа societe, lа presse с1~з таНl'ез 
d'ecole social-democrates et зез rappOI'ts avec 1а 
presse bourgeoise, les rapports du СЈиЬ ауес le 
РагН social-democrate serbe et SШ' lа question 
agraire ainsi que lе travaH des mai tres d 'ecole 
dans les vШаgеs. 

Dans Је chapitre sш' lа propagande et les 
editions du СlиЬ е! de ses memul'es оп а dоппе 
des informations sur lа blbliotheque du Club qui 

а fa it paraitre deux livres: L'ecole, les maitres 
d'ecole et les fЉ}vеs C011si deres du point de vue 
social -democrate, dont les auteurs !urent les 
membt'es du СlиЬ, et La тејотте scolair e de la 
social -democratie de Н. Schultz. Dans се cha
pitl'e оп а рlиз рю·tiсuliегеmепt parle де lа 
I'evue Le combat des maitres d'ecoie, l 'organe 
ди СlиЬ paraissant а Belgrade, Nis, Uzice, Кга
gujevac et Veliko Gradiste де 1911 а 1914. Оп у 
а indique aussi d'une maniel'e succinte l'activite 
1itterail'e des membres du Club, leurs textes О1'ј
ginaux et leurs traductlons edites jusqu'a lа 
Рl'етјеге guerre mondiale. 

А lа Нп nous avons parle des l'elations lп
ternationales ди СlиЬ surtout ауес I'Огgапisаtiоп 
des maitres d'ecole bulgares social-democrates. 
Les Serbes et lез Bulgal'es avaient ensemble рге
раl'е lа proposition d'огgапisег lа conference јп
tel'nationale de lа federation des maitres d'ecole 
social-democrates qui devait, соmmе оп s'eiait 
mis d 'aeeord, avoir Неи а. Vienne аи cours de 
}"ete 1914, еп тёте temps que lа conference de 
lа Deuxieme Internationale. Mais, l'eclatement 
de lа Рl'етјеге gueгre mondiale ен avait ет

peche lа realisation. 
Dans lа conclusion оп а sou1igne que les 

maitres d'eeole social-democrates de Serbie s'ap
puyaient dans leurs activites su1' les theses du 
marxisme de lа lutte des classes sociales. La ро
litique des maitres d'ecole social-democrates 
etait tout particuliel'ement active dans lез vil
lages се qui avait еи роиl' resultat de propagel' 
ауес sucees lез idees du socialisme jusqu'aux 
vi11ages les plus eloignes. L'hel"iiage que nous 
ont la isse еез maitres d 'eeole sur lе plan de lа 
propagande fu t tres grand, mајз, naturellement, 
ј1 portait lе зсеаи de lа strategie et de lа tactique 
de lа social-democratie, par ti auquel Нз apparte
naient. 




