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Одмах по ослобођењу, Комунистичка партија Југославије приступила
је „револуционарном“ преображају друштва. Национализација и експропријација, индустријализација, али и покушај масовног просвећивања маса
представљали су само главне мере којима је требало на пречац, по угледу
на совјетско искуство, изградити ново, „праведније“ друштво и формирати
новог, „социјалистичког“ човека потпуно оданог идеолошким и догматским
режимским поставкама. На предратну интелигенцију власти су гледале подозриво, сматрајући је остацима „старог“ друштва и „старог“ система. У револуционарном заносу, одмах по завршетку рата, приступило се масовном
културно-просветном раду. Овај вид просвећивања је био неопходан, будући да је, по попису из 1931, у Југославији је живело чак 4.408.000 неписменог становништва.1 Аналфабетски течајеви, хигијенско просвећивање, домаћички и други курсеви, предавања, масовно отварање библиотека, задружних домова и домова културе, покретне изложбе књига и покретни биоскопи били су само неке од активности власти на просветном пољу. Иако су
главни терет у просвећивању поднели учитељи и активисти масовних организација, пре свега АФЖ-а, Министарство просвете је сугерисало да се просветна кампања спроводи и путем „конференција, разних приредби, предавања, штампе, организовања дана борбе против неписмености“ и „појединачног убеђивања“. Посебну улогу у популарисању културно-просветних и
аналфабетских течајева требало да одиграју свршени курсисти.2 Ипак, и поред велике кампање и импозантних цифара о броју „описмењених“ и „просвећених“, стварност је ипак била другачија. Већина сељака, нарочито жена, није имала превише интересовања за читање и писање. По званичним
подацима, број неписмених у Југославији је са 44,6 % од укупног броја ста-

* Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција –
(не)довршена модернизација: међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921 – 1991 (број 147039), који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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Југославија 1918–1988. Статистички годишњак, Београд 1989, 39.
2
Бр. 6662 од 14. децембра 1945, АЈ, 313–11–37.
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новника у 1931. години пао на 25,4%3, али су многи од „описмењених“, што
због брзине течаја, што због некоришћења нових знања, једва били полуписмени. И сами партијски функционери су признавали да су аналфабетски
течајеви „били више трке за цифрама, него што је стварно људи описмењено“, па се дешавало да су човека који је заборавио читати и писати поново
звали на течај и још једном убрајали у „описмењеног“.4 Пристизали су и нови неписмени, будући да велики број деце школског узраста уопште није
био обухваћен школом. Најтежа ситуација је владала на територији Босне и
Херцеговине, где је у току 1949. само 53% деце ишло у школу.5
Показало се да је својеврсно „инстант“ просвећивање давало слабе резултате. И поред бројних хигијенских акција, стање на југословенском селу
– пре свега у Македонији, Босни, Црној Гори, јужној Србији и Косову је и
половином педесетих година било жалосно.6 Власти нису успеле да приближе књигу највећем броју становника, будући да су најредовнији читаоци
углавном била деца школског узраста. Због слабог књижног фонда и мале
потражње за књигама, масовно отваране библиотеке су постојале више на
папиру.7 Библиотекара је било мало, књиге су каткад чуване у приватним
становима, па су сеоске библиотеке понекад представљале „гомилу књига
стрпаних без икаквог реда у неки орман школе, народног одбора или сеоске
задруге“. Сличну судбину су делили и кампањски подизани домови културе
који су половином педесетих масовно губили намену, будући да су у њихове просторије усељаване сеоске гостионице, разне радионице и магацини.8

Неки примери неправилног односа према просветним радницима
(коришћење ван школа и установа, материјални положај)9
Поред свих настојања народних власти да се положај просветних радника стално поправља, да им се да оно место које им према њиховој улози и
задацима припада, да се просветни радници, као и сви радници уопште, како би својим радом највише допринели културно-просветном подизању
радних маса, још увек се дешава да у појединим градским, среским и месним народним одборима, нарочито у овим последњим, просветни радници
3
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Југославија 1918–1988. Статистички годишњак, Београд 1989, 39.
Записник са састанка културно-просветних комисија ССРЈ из република на дан 23.
децембра 1953, АЈ, 142 (Социјалистички савез радног народа Југославије) – 46 – 160.
Записник са конференције у Привредног савета одржане 27. септембра 1949 у Привредном савету ФНРЈ; АЈ, 40 (Привредни савет ФНРЈ) – 4 – 9.
В. И. Добривојевић, Култура живљења у Југославији, Токови историје, 1–2 / 2008.
Стање библиотека и књижница (без датума, вероватно из 1955); АЈ, 142 – 46 – 161.
Нека питања културно-просветног рада на селу (10. новембар 1954); АЈ, 142 – 51 – 179.
Архив Србије (АС) – Централни комитет Савеза комуниста Србије (Ђ 2) – Директивна писма и депеше (9) – 3. Документ није датован, али се из текста може поуздано закључити да је настао током 1949. године.
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добијају задатке који не одговарају правилном искориштавању њихових
стручних способности. Поред тога постоје многобројни примери неправилног и равнодушног односа према материјалном положају просветних радника, а нарочито учитеља на селу.
Тако на пример ГНО10 у Пожаревцу крајем новембра 1948. је распустио
на два дана све школе у месту, а просветне раднике распоредио да иду у рудник Нови Костолац на вађење угља,11 јер се ГНО није на време побринуо да
раднике обезбеди горивом. Око 80% просветних радника су старији људи и
жене или иначе слабије физичке кондиције, те се то, поред тога што школе
нису два дана радиле, сигурно неповољно одразило на наставу и после тога.
Просветни радници у Сомбору, учитељи и професори, према распореду
одлазили су колективно на село на изградњу задружних домова и тамо радили физичке послове. Том приликом нису долазили у додир са радницима и
сељацима да одрже неко предавање, јер је планом било предвиђено да иду на
рад само просветни радници. Осим тога, просветни радници у Сомбору позивани су да иду недељом у шуму на сечу дрва како би снабдели горивом за зиму. Тако им је био ускраћен и онај једино слободан дан за њихово лично изграђивање и припремање предавања. У априлу и мају 1948. у Ваљеву је дата
директива подружницама просветних радника да се сви чланови узимају обавезно обавезе на физичким радовима под паролом: „Нема старих, нема болесних“. Ни лекарска уверења нису могла да оправдају непреузимање обавезе
за физичке радове. Ово је обустављено, али је оставило тежак утисак на просветне раднике који се могу боље користити на другим пословима где су незаменљиви. У извештајима за четврто тромесечје 1948. подружнице учитеља
у Сенти стоји: „На подизању нових задружних домова, као и улепшавању
града, дато је свега радних часова у физичком раду 795, а у психичком раду
дата је помоћ Народном фронту и другим масовним организацијама 245 радних часова“.12 Ова несразмера јасно указује на неправилно коришћење просветних радника. Подружница потпуне гимназије у Сомбору дала је обавезу
да ће поред 110 радних часова на изградњи домова дати и 10 000 динара, те
су чланови уписали од 50 до 1 000 динара.
10
11

12

Градски народни одбор.
Због недостатка радне снага, локалне власти су прибегавале мобилисању
фронтовских бригада које су слале на привремени рад у руднике, на сечу дрва, изградњу задружних домова и слично. Како се радило о принудној „добровољности“,
учинак овако оформљених радних бригада није био велики, па су се поједина предузећа чак и жалила да овакви радници много више коштају, него што доприносе. Политбиро је стога одлучио да се овакав вид сакупљања радника обустави 1950. године,
а да се фронтовске бригаде користе само на локалним радовима „где могу непосредно
видети корист од добровољног рада“. – В. Излагање Бориса Кидрича на Трећем пленуму ЦК КПЈ, Branko Petranović, Sednice Centralnog komiteta KPJ (1948–1952), Beograd 1985, 391.
Власти су од учитеља очекивале да се на сваком месту ангажују у просвећивању, али
и политичком и идеолошком „уздизању“ маса, што они у фронтовским бригадама нису чинили.
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Среска управа за изградњу задружних домова Тузла доставила је подружници бр. 3 просветних радника овакав допис:
„Синдикалној подружници Занатске школе Тузла са подружницом
основне школе Тузла и са подружницом основне школе Живинице
Предлог
Среска управа за изградњу домова Тузла за обавезе на изградњи задружних домова које треба да прими подружница Занатске школе у Тузли:
Набавити библиотеку за задружни дом у Својату, па као таква допринијети
свој трећи дио коштања у износу од 6 400 динара. Дакле, ваша помоћ је само у новцу и то у износу од 6 400 динара којим ће се набавити библиотека
за горе наведени дом“. Печат ССВ
Од подружнице просветних радника у Бечеју је тражено да поред редовних обавеза за одлазак на физичке радове и изградњу задружног дома
исто тако и давање прилога у новцу. Свака подружница била је обавезна да
прими обавезу и пронађе по једног радника који ће у току месеца радити на
изградњи задружног дома о трошку подружнице. Тако је подружница гимназије исплатила 2 200 динара, а сваки члан је дао по 120 динара.
Милорад Илић, учитељ у Дреновцу, срез Врањски, на крају школске
1947/1948. два пута је напуштао школу и ишао у Скопље ради стругања грађе за задружни дом. Истог учитеља критиковао је повереник за просвету
Ванђел Тасић што није довршио преписивање бирачких спискова.13
18. новембра 1948 у селу Власе, срез врањски, позвани су сви учитељи
из околних села, где им је секретар СНФ дао директиве по разним питањима.
На новембарској конференцији синдикалне подружнице учитеља у
Врању секретар СНО14 је издиктирао учитељима следеће задатке:
1. наплата пореза
2. наплата народног зајма15
3. утврђивање дохотка
4. откуп16 пасуља, сена и сламе
13

14
15

Због лоше образовне структуре партијских функционера на локалним нивоу, учитељи
су, често као најписменији људи у својој околини, ангажовани на пословима на којима
нису били дужни да раде – активно су учествовали у спровођењу обавезног откупа,
прикупљању пореза или изради бирачких спискова. Ипак, оваква пракса није била карактеристична само са социјалистичку Југославију. У међуратном раздобљу од југословенских учитеља је очекивано да уочи избора агитују међу сељацима за „владину
листу“, односно за очување постојећег политичког поретка.
Срески народни одбор.
Јуна 1948. влада је донела Уредбу о народном зајму петогодишњег плана развитка народне привреде ФНРЈ. Зајам у износу од 3,5 милијарди динара је уписиван како би се
прикупила неопходна средства за остварење брзог темпа индустријализације који је
пројектован петогодишњим планом.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ликвидација коза
извршење превоза дрвета
агитовање за замену семена за сетву
агитовање за грађу
агитовање за оправку путева среског значаја
откуп кукуруза – издати решења
задружни домови
израдити евиденцију о извршеним радовима Народног фронта од
1. 1. 1948 до 1. 11. 1948 и направити и план за новембар и децембар 1948.
13. агитовање за мајсторе
14. аналфабетски течајеви.17
Карактеристично је да је сузбијање неписмености као задатак учитеља
постављен тек на последње место.
Као неправилан однос према просветним радницима може се навести
случај повереника за просвету СНО Грачац, који је отворио учитељску конференцију на почетку ове године речима: „Ја бих желео да ваш рад у овој
години буде бољи, јер лани није ваљао“. Сличан је случај са наставницима
седмољетке у Глини, где се представници народне власти неправилно односе према читавом колективу ових наставника и видно их запостављају. Поједини омладинци обрачунавају се са наставницима преко штампе на основу података „рекла – казала“.
Карактеристичан је случај „Гласа Славоније“ (Осијек) у коме су сви
професори Осијека означени „као ловци на хонораре“. Овакав поступак је
16

17

Обавезни откуп пољопривредних производа је уведен половином 1945. године као замена за реквизиције којим су до тада прикупљане намирнице за исхрану становништва и војске. Сељаци су, према уредбама о обавезном откупу, били принуђени да
своје производе уступају држави, по нереалним, административно одређеним ценама,
а сваки отпор властима је повлачио санкције за прекршитеље. Сељачка домаћинства
су била, према величини поседа, разврстана у 7 категорија, при чему су сиромашни
сељаци, са поседом до 2 хектара, у почетку били ослобођени откупа. Имућнија „кулачка“ домаћинства су из политичких разлога била превише оптерећена, па се дешавало да, услед превеликих разреза, сељаци морају да купују пољопривредне производе не би ли их предали. Власти су уредбе о откупу су доносиле сваке године, настојећи да тачно пропишу обавезе појединих крајева. Обавезни откуп је укинут 1952. године. О овоме више: М. Павловић, Српско село 1945–1952. Откуп, Београд 1997; Б. Гудац-Додић, Аграрна политика ФНРЈ и сељаштво у Србији 1949–1953, Београд 1999.
Течајеви за описмењавање становништва који су одржавани на територији читаве Југославије, али највише у заосталим републикама – Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и деловима Србије (Косово, Санџак, јужна Србија) који су имали највећи проценат неписмених. Ипак, због кратког трајања течајева, али и њиховог кампањског карактера, мало „описмењених“ аналфабета је заиста било писмено. Течајеви
су највише организовани у периоду до 1948, док је касније њихов рад полако замирао.
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код професора изазвао велико незадовољство, које долази и од неправилног
става просветних власти према њима.
Понекад се у додељивању задатака учитељима на селу иде тако далеко
да им се дају такви задаци који ни у ком случају не би требало да им се додељују. Тако на пример у срезу сјеничком приликом откупа свиња, када је
требало претерати откупљене свиње из једног месног народног одбора у откупну станицу, МНО није нашао другог да то учини него свог учитеља.
Овај случај је изнео председнику Земаљског одбора за Србију повереник за
просвету среза сјеничког.
Због преоптерећености ваншколским задацима дешава се да учитељи
напуштају рад у школи по неколико дана. Тако је учитељ у селу Градњи,
срез врањски, од почетка ове године до краја новембра месеца, седам дана
није радио у школи јер је био заузет другим пословима: наплата пореза, откуп, реорганизација задруге итд.
Однос према активистима Фронта18 и члановима партије врло често је
неправилан. Народни одбори по правилу преоптерећују те људе многобројним задацима тако да они не могу ни помишљати на своје стручно усавршавање, заостају у струци и губе ауторитет као активисти. Наставник гимназије
у Сврљигу, поред својих часове у гимназији, врши дужност васпитача у интернату19, секретар је подружнице, секретар Среског синдикалног већа, члан
комисије за изградњу задружних домова, у Фронту води агитпроп комисију20,
предавач на курсу за трговачке руководиоце, члан је комисије за цене, као
агитатор Фронта сваке недеље одлази на терен, члан је среског фискултурног

18

19

20

Народни фронт, масовна организација која је настала у периоду 1944–август 1945.
Фронт није имао обележја класичне политичке партије, али је био политички и идеолошки веома ангажован. У његовом саставу су били и Антифашистички фронт жена,
Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије и Јединствени синдикат
радника и намештеника Југославије. Према наводима Б. Петрановића, НФ је половином 1947. имао 7 милиона чланова. – B. Petranović, Zapisnici sa sednica Politbiroa CK
KPJ (11. juni 1945 – 7. juli 1948); Beograd 1995, 577; V. B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, t. III, Beograd 1988, 48–52.
Мисли се на један од домова ученика у привреди у којима су живела деца са села која су
изучавала занат у граду, односно поред школе, радила и у предузећу. Извештаји показују да су ти домови углавном били просветно и хигијенски запуштени, а да су њихови
питомци, што због сиромаштва, што због васпитања, неретко чинили и криминалне
преступе по већим градовима. У домовима су често као васпитачи радили учитељи, који
су били у хонорарном односу. Због преоптерећености другим пословима они се нису
могли у довољној мери посветити васпитном раду са ученицима у привреди.
Агитпроп комисије су основане уз све комитете – централне, покрајинске, обласне,
окружне, месне, среске и рејонске и у већим градовима. Свака агитационо-пропагандна комисија била је подељена на следеће секторе: за штампу и агитацију, теоријскопредавачки, педагошки, културни и организационо технички сектор. Комисијом је руководио члан партијског бироа. Тако је читав културно-просветно-забавни живот стављен под стриктну контролу Агитпропа; V. B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–
1988, t. III, Beograd 1988, 124–131.

Ивана Добривојевић, Документ о положају просветних радника у ФНРЈ

149

одбора. Овај наставник се уопште не спрема за часове. Лично изјављује да на
часу пише разне извештаје, јер нема друго време на расположењу.
Позоришни радници (Суботица, Сомбор, Панчево, Пожаревац, Врање)
наилазе на велике тешкоће приликом одласка на турнеју у оближња места
ради приказивања позоришних комада.21 Најчешће се превозе отвореним
камионима услед чега оболи приличан број чланова, што се негативно одражава на квалитет представа које се после таквих путовања дају. Организације у месту не обезбеђују им стан и храну због чега се често са пута враћају непосредно после одржаних представа, уморни и прозебли. У Вараждину
глумци иду и зими на физичке радове.
У Краљеву је постављено да се просветни радници могу снабдевати
дрвима само ако сами иду у сечу. Због заузетости на послу просветни радници Краљева нису отишли у сечу, сем четворице који нису добили дрва,
иако су учествовали у тој акцији. Исто тако постављено је пред подружнице
просветних радника да добровољно раде на јавним грађевинама. Пошто
учитељи нису могли да иду на те радове, речено им је да свака подружница
нађе по једног радника који би за подружницу радио по 15 дана о њеном
трошку. Повереник за просвету је изјавио: „Уосталом се могу снабдети дрвима и на пијаци по слободним ценама, јер то за њих није ништа, они добро
зарађују и могу да плате“.22
Снабдевање учитеља на селима је врло тешко и скоро је редовна појава да не могу реализовати тачкице из карата за текстил. Снабдевање живот21

22

Један од видова културног просвећивања села и вароши било је организовање турнеја
позоришта. Позоришта су оснивана на пречац, без довољно професионалних глумаца
и редитеља, па су представе у највећем броју случајеве биле просечне. Власти су почетком 1950-их година схватиле да је прекомерно оснивање позоришта нерационално
због трошкова њиховог издржавања, малог броја посетилаца и лошег репертоара који
је највећи број паланачких позоришта, због недостатка талентованих глумаца и редитеља, могао да понуди.
У општој оскудици после завршетка Другог светског рата уведен је дистрибутивни
систем снабдевања. У септембру 1946. становништво је подељено на неколико потрошачких категорија којима је гарантовано снабдевање одређеним производима. У фебруару 1948. донета је нова Уредба којом су поједини производи у тачно одређеним
количинама издавани потрошачима по нижим, субвенционираним ценама, док је вишкове тих производа било могуће продати по вишим, комерцијалним ценама. Осим
радника, право на потрошачке карте су добиле жене – мајке, деца до 14 година чији
родитељи или старатељи нису добили право на обезбеђено снабдевање, школска
омладина, свештеници верских заједница и лица у тзв. слободним професијама – лекари, зубари, адвокати, власници трговачких и угоститељских радњи. Ипак, савезне
власти су предвиделе минималан број производа за обезбеђено снабдевање по повлашћеним ценама. На листи су се нашли само хлеб, пшенични и кукурузни гриз, месо,
масноће, какао, кафа и сува сланина, текстилна роба и обућа. Остале нужне пољопривредне и индустријске производе (кромпир, јаја, млеко, сир, дрва, угаљ и сл.) требало
је да у договору са савезном владом и у границама могућности сопствених робних
фондова, расподели влада сваке републике; I. Dobrivojević, Život u socijalizmu. Prilog
proučavanju životnog standarda u FNRJ 1945–1955, Istorija XX veka, 1/2009, 75–76.
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ним намирницама је исто тако нередовно. Земаљски одбор за Македонију у
свом извештају пише дословно:
„Готово се свуда примећује сасвим слаба брига и интерес од стране
среских и месних народних одбора за правилно и редовно снабдевање учитељима средствима гарантованог снабдевања, а да се не говори о снабдевању другим артиклима као што су кромпир, пасуљ и др. Постоји погрешно
мишљење да учитељи на селима имају могућност лаког снабдевања на селима, па се због тога често пута ускраћује учитељима редовно снабдевање,
нарочито у масноћи, или им се деле мање количине него што им по картама
припадају (срез охридски и други). У много места учитељи су формално
осуђени на гладовање, што се рђаво одражава на њихов рад. Из тих разлога
учитељи су принуђени да напуштају своју дужност и долазе у град ради набављања хране. Слаба исхрана је један од разлога што велики број учитеља
на селу отказује службу, напушта дужност често пута без отказа, не јављајући ни просветном одсеку о томе“.
У срезу Соколац (Босна и Херцеговина) снабдевање животним намирницама је слабо, већина учитеља прима пакете „како би се могли прехранити“ (Извештај председника Земаљског одбора за БИХ Пунише Калезића).
У НР Македонији врло је слабо снабдевање учитеља на селу сољу, и
хлебом, односно брашном. У многим срезовима слабо се настоји да се учитељима обезбеди одређена количина брашна на време, већ се чека по неколико
дана или месец, што принуђава учитеље да брашно купују на црној берзи или
„да траже милостињу од сељака“. Тако су учитељи среза тетовског читавог
месеца октобра остали без брашна и поред личне интервенције секретара Земаљског одбора за Македонију од 16. 10. 1948. Поред тога што је у овом срезу поклоњена сасвим недовољна пажња снабдевању учитеља, повереник за
просвету забранио је учитељима да се обраћају за услуге сељацима или „да
иду на ручкове и вечере“ како се не би створила штетна фамилијарност између учитеља и сељака и на тај начин крњио ауторитет учитеља.
У самом начину снабдевања брашном има крупних недостатака. У
Македонији је готово редовна појава да се учитељима не даје брашно, већ
жито и учитељ је принуђен да носи своје следовање у воденицу, које су у
много места ван њихових села. Карактеристично је забележити да је у једном селу охридског среза учитељу узето 11 килограма ујма23 од 14 колико
је донео да самеље. Поред тога, жито је често пута убуђано, затим се учитељима на име растура узима 4 до 5 килограма. У много места не даје им се
одређен проценат пшенице, већ се даје 50 % кукуруза.
СНО у Владичином Хану доделио је својим службеницима по 50 килограма кукуруза и један метар дрва, али учитеље није узео у обзир. Када је
председник синдикалне подружнице учитеља интервенисао код председника СНО-а, овај га је дочекао са: „Шта, опет си дошао да нешто тражиш?“.
23

Ујам је део који воденичар узима као накнаду за млевење жита.
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Он је, истина, том приликом обећао да ће и учитељи добити кукуруз, али га
нису добили.
У срезу Оточац неким учитељима су дате Р3 карте уместо Р2,24 а учитељима у Заложници и Врховима истог среза нису уопште издате карте за
снабдевање са мотивацијом да имају своје плате и нека се сами снабдевају.
У отсеку за снабдевање СНО-а у Бечеју, када су се претседник подружнице учитеља и руководилац сектора за снабдевање обраћали за помоћ како би реализовали тачкице из текстилних карата и купона за месо исмејали
су их „јер шта она (председница) тражи кад је добро обучена, а он (руководилац сектора за снабдевање) што добро изгледа“.
Снабдевање текстилом и другим индустријским производима учитеља
на селу је врло слабо. Многобројни су примери који указују да учитељи немају покривача и да до њих не могу да дођу, поред тога што се ти предмети
налазе у магацинима. У многобројним селима НР Хрватске, Македоније и
Босне и Херцеговине учитељи немају ни пећи ни шпорета. Карактеристично је да у многим народним одборима нема разумевања да се ова питања
правилно реше. У појединим селима Македоније сеоски учитељи су сасвим
слабо обучени, неуредни, иду необријани јер нема жилета: долазе у град само да би се могли обријати. Због овакве ситуације поједини учитељи на селу, политички недовољно изграђени, потпадају под утицај кулака,25 јер их
они снабдевају млеком, јајима и боновима. У срезу Оточац учитељи долазе
на конференције са позајмљеним ципелама, „па и на пола боси“ какав је
случај учитеља из Старог Села, срез Вргинмост.
Стамбене прилике учитеља на селу врло често су тешке, а многи народни одбори не показују довољно разумевање за решавање тих питања,
Учитељ у Бунићу I, срез Титова Кореница, спавао је неколико месеци у печари за ракију, која се састојала само од лименог крова и два дрвеног стуба,
значи под ведрим небом. Кад је захладило, морао је да направи лежиште у
гостионици, међу столовима, где се често банчило до касно у ноћ. У селу
Утољани, срез коњиц, учитељ спава у штали на сену. „МНО није учинио
ништа да учитељу обезбеди стан у селу“. У Бачиндолу, срез Нова Градишка, у школски стан се сместио МНО и администратор, заузео школску ба24

25

Потрошачи на обезбеђеном снабдевању су 1946. подељени у неколико категорија. Р1,
Р2 и Р3 – потрошачке карте које су дељене радницима; Г карте – грађанима опште категорије; Д1, Д2 и Д2б – деци; Б карте – болесницима и Т карте – трудницама. Различите категорије грађана су имале право на различиту количину намирница. У најповољнијем положају су се нашли тешки физички радници, али и народни посланици и
професори универзитета који су чинили повлашћену категорију Р1.
Кулак је руска реч и означава песницу. Кулаци су сматрани главним „класним непријатељима“ и противницима социјалистичког преображаја села. Иако су власти редовно истицале богатство кулака, чињеница је да су у ову групу убрајани тек нешто
имућнији сељаци. За сврставање у категорију кулака власти су, поред величине земљишног поседа, водиле рачуна о политичким схватањима сељака или и о томе да ли
земљу обрађују самостално или уз помоћ надничара.
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шту, а учитељ је сваког дана морао да пешачи по 14 километара, пошто му
није било могуће осигурати стан у школи све док администратор није био
ухапшен због свог неправилног рада.26
При пресељењу народни одбори у великом броју сматрају да је најлакше исељавати учитеље и професоре када је у питању додељивање бољих и
угоднијих станова. ГНО у Пожаревцу је тако иселио из стана наставника
фискултуре Крговића са женом учитељицом, да би се у њихов стан уселио
повереник за социјално осигурање Воја Ђорђевић, јер је стан Крговића био
нешто лепши, а по просторијама исти од оног који је Крговићу додељен.
Професор гимназије у Смедеревској Паланци Владимир Бакић био је од
стране СНО-а исељен из свог стана (намештена соба) да би се у тај стан
уселио један официр, а сам је морао да спава у предсобљу и покривао се
својим капутом, јер није имао својих ствари. Стан му је поново додељен кад
је официр отишао из Смедеревске Паланке. Оваквих и сличних примера
има приличан број.
Накнада учитељима који долазе на службене месечне конференције је
до сада давана врло ретко и нередовно. Због тога постоји велико незадовољство код учитеља са села, јер их те службене конференције коштају просечно од 5 до 800 динара. У Босни и Херцеговини народне власти су извлачиле до јуна месеца путне трошкове, или су им обезбеђивале храну и стан.
Међутим, од тога времена ни у тој републици се учитељима са села не исплаћују путни трошкови за долазак на службене конференције. Поред тога,
код појединих СНО, постоји тенденција да закидају учитељима и оно што
им је уредбама и правилницима загарантовано. Тако је СНО у Оточцу био
противан да се просветним радницима, предавачима на основним
општеобразовним течајевима исплате хонорари. СНО је исплатио хонораре
тек на интервенцију јавног тужиоца. СНО Грачац дугује појединим учитељима од 4–9 000 хиљада динара и сугерира им да се тог хонорара одрекну.
У љутомерском срезу народне власти су превиделе дневницу у висини од
60 динара за време боравка учитеља на службеним конференцијама. Напомињемо да је код учитеља ова висина дневница изазвала негодовање.
Постоје случајеви немарног односа појединих руководства према болесним просветним радницима. Учитељица Чендрић Ивка у Ливну, болесна од
тбц-а , више од два месеца чека да буде упућена у санаторијум. Професор
гимназије у Славонској Пожеги, такође болесна од тбц, принуђена је да спава
заједно са својом газдарицом у истој соби која уз то није ложена јер нема
огрева (наставници овог града тврде да упркос опште несташице огрева председник ГНО-а има у своме дворишту 16 кубних метара неиструганих дрва). У
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Стамбене прилике учитеља су биле тешке и у међуратном периоду. Ратна разарања и
слабо одржавање стамбеног фонда су ионако велику стамбену оскудицу додатно отежале. У градовима се јавио феномен заједничког стана, па је у становима понекад живело и по неколико породица.
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новембру месецу у Љубљани је боловало 20% свих просветних радника. У
једној основној школи у Љубљани било је истовремено шест болесних.
Школске просторије се често не употребљавају у сврхе за које су намењене.
У селу Јагњилу, срез јужно-моравски, у школи су смештени: магацин
за жито, канцеларија за задруге, продавнице задруге, канцеларије МНО-а,
кројачко-абаџијска радионица, а у приземљу школе налази се ковачко-поткивачка радионица и још једно одељење у коме се чувају откупљене, козе,
овце и друга стока. Оваквих и сличних примера има и у другим републикама.
Рђава искуства из прошле школске године у размештајима учитеља и
професора нису корисно искоришћена да се недостаци у распореду кадрова
исправе и у овој школској години. У већини република премештаји су се
вршили током месеца новембра, децембра и јануара месеца.27 Тако је из IV
мушке гимназије у Београду од почетка школске године до јануара 1949.
премештено 20 наставника. Ова гимназија је на крају I полугодишта показала најслабији успех свих гимназија у Београду. Свакако је за овакав успех
ове школе од утицаја и наведено померање наставника. Децембра 1948. одлуком СНО-а у Алибунара премештени су из Алибунара у Ранковићево директор гимназије и његова жене, а из Ранковићева у Алибунар директор
гимназије и још једна наставница. СНО није има овлашћење да изврши овај
размештај. СНО је нашао да директор гимназије у Алибунару има неке неправилности у раду и у материјалном пословању (управник је интерната,
има часове у гимназији и на течају официра ЈА), те га треба преместити. Земаљски одбор у Србији интервенисао је код АПВ28 и издејствовао сторнирање премештаја, с тим да се касније спроведе истрага.
У отклањању наведених неправилности и недостатака, централна
управа СПРЈ29 и земаљских одбори имали су приличног успеха, тако да је
известан број драстичних примера неправилног поступка према просветним
радницима отклоњен. Централна управа је преко земаљских одбора сарађивала са одговарајућим органима власти у народним републикама и по важним питањима постигла сагласност и тражену помоћ. Међутим, сматрамо
да народне власти нису предузимале оштре мере против појединаца који су
очигледно кршили уредбе и прописе, како савезне владе тако и влада народних република.
На основу изложених примера неправилног односа према просветним
радницима предлажемо:
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Премештање учитеља у току школске године је била пракса наслеђена још из Краљевине. Иако је то било у нескладу са Законом о народним школама, већина премештаја
вршена је у току школске госине што се негативно одражавало на наставни процес.
Аутономна покрајина Војводина.
Савез просветних радника Југославије.
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1. да се у што краћем року изда савезни правилник којим би се побољшало снабдевање просветних радника, а нарочито учитеља на селу и који
би предвидео санкције против оних који крше Уредбу савезне владе у гарантованом снабдевању просветних радника.
2. да се савезним правилником обавежу владе у републикама да исплаћују дневнице учитељима се села приликом одржавања месечних конференција.
3. да Министарство за културу и уметност узме у разматрање неправилно коришћење просветних радника од стране масовних организација,
како би се просветни радници што правилније искористили на извршавању
задатака где би могли да дођу до изражаја њихова стручна спрема и организаторске способности.
4. да Министарство за културу и уметност најенергичније предузме
мере у циљу побољшања снабдевања школа, а нарочито основних школа на
селу као и снабдевању ученика основних школа, као услов 100% похађања
за школу дорасле деце. У појединим местима НР Босне и Херцеговине 50%
деце не похађа школу због недостатка обуће и одеће.
5. да Министарство за културу и уметност узме у разматрање коришћење школских зграда и просторија од стране масовних организација и
народних власти у ваншколске сврхе. Постоје примери који указују и на
друге могућности смештаја магацина итд, међутим СНО-и иду линијом мањег отпора и заузимају школске зграде на штету наставе.
6. да Министарство за културу и уметност предузима најенергичније
мере против оних руководства која учитеље шаљу на извршавање ваншколских задатака, а школе затварају на недељу и више дана или неколико пута
годишње по два до три дана.

