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ИСТОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ И ПРОСВЕТНА 
ПОЛИТИКА ГРАДА ВРАЊА*

Апстракт: Циљ ово� рада �е да ука�е на факторе ко�и покрећу пита-
ње истори�ско� знача�а и просветне по�итике Врања�� � раду се разрађу�у 
и е�абори��у основне вредности ��ко�ства, ко�е има�у битно значење за 
разво� м�аде �ичности и представља�у темељ едука�и�ско� про�еса ��то 
се изводи кроз �ео људски �ивот као претпоставка даље� усавр��авања и 
оспособљавања за непрестано самообразовање��

� раду се расправља и о истори�ским карактеристикама Врања као 
знача�не и �иве раскрсни�е �иљева и људи, по�итика и ку�тура�� �чињен 
�е и поку��а� да се, поред суочавања са бро�ним дру��твеним, ку�турним, 
техно�о��ким променама и изазовима, ука�е на кључну у�о�у васпитно-
образовно� про�еса�� 

Кључне речи: истори�ске карактеристике, просветна по�итика, ��ко�-
ство, образовање��

„Врање, мала, некада погранична србијанска ва-
рош, била је до Станкови�евог времена једва по-
зната и по свом имену, а савршено непозната по 
свом људству. Откривши Врање, Станкови� је 
одиста открио један наш потпуно нов морални 
континент.”

Јован Дучић

Истори�ско-�ео�рафска имена „Стара Срби�а” и „�акедони-
�а” од пре четвртине сто�ећа у�едињена су у нови по�итичко-�е-

* Рад �е рађен у оквиру про�екта 148020 Духовне појаве и стваралаштво 
српског народа на Косову и Метохији од ХV до ХХ векаV до ХХ века до ХХ века, ко�и финансира �ини-
старство науке Репуб�ике Срби�е��
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о�рафски по�ам – Ју�на Срби�а, ко�и означава ос�обођене старе 
српске земље на �у�у пос�е петвековно� ропства под пређа��њим 
Турским Царством��1 Стара Срби�а и �акедони�а сво�ом истори�-
ском садр�ином из времена Ду��аново� српско� и ��ександрово� 
македонско� �арства, указу�у на особити �еопо�итички знача� Ју-
�не Срби�е �о�� из њене стари�е, средњовековне, као и на�стари�е, 
античке про���ости��2

Ју�но� Срби�и припада �рад Врање као економски, по�итички 
и ку�турни �ентар Пчињско� окру�а, ко�а чине оп��тине: �оси�е-
�рад, �у�анова�, В�адичин Хан, Пре��ево, Сурду�и�а, Тр�ови��те 
и Врање�� Град се на�ази у северозападном де�у Врањске кот�ине, 
на �ево� оба�и Ју�не �ораве�� Први писани тра� о Врању �о�� у XI 
веку остави�а нам �е �на Комнина�� � књизи Алексијада она �овори 
како �е ра��ки Жупан Вукан 1093�� �одине у свом осва�ачком походу 
сти�ао у Врање и осво�ио �а; ускоро се пред моћном Византи�ом 
морао повући�� Дру�и пут Врање �е 1193�� �одине од Византи�е при-
времено преотео ве�ики ра��ки Жупан Стефан Немања и припо�ио 
�а средњовековно� српско� др�ави�� � састав српске др�аве ова� 
�рад �е дефинитивно у��ао 1207�� �одине, када �а �е осво�ио Стефан 
Првовенчани��3 Градом и истовремено �упом, током средње� века 
�осподари�и су краљ Стефан Дечански и Цар Ду��ан��4

Средином XV века, по до�аску Турака у српске кра�еве, Врање 
�е поста�о среди��те казе (среза), ко�а �е доби�а име Врање по ме-
сту �де �е каза �о�ирана, а свакако и по �упи Врање��5 Средњовеков-
на �упа Врање �е ма�а предеона �е�ина�� Њен територи�а�ни опсе� 
��ирио се путем новонаста�их насеља и осамостаљивања засеока 
и маха�а из �упских се�а и катуна�� Стварање знатно� бро�а насеља 
сто�и у вези с разво�ем знаменито� средњовековно� рудника Ново 
�рдо, са ко�им �е �упа Врање одр�ава�а добре тр�овачке везе��6

Распадом српске средњовековне др�аве, Тур�и су Врање осво-
�и�и 1455�� �одине и др�а�и �а у сво�им рукама све до 1878�� �оди-
не, када �е, на Свето� �танаса, варо�� заузе�а српска во�ска под 
командом �енера�а Јована �е�имарковића�� Град �е дочекао с�ободу 
и у��ао у састав Кне�евине Срби�е са не��то ви��е од 8000 станов-

1 Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912–
1937, Скопље, 1937, 1��

2 Исто�� 
3 О томе види: h��p://www�����������������y�
4 Исто
5 Врањски гласник, књ��1, Народни музе� у Врању, Врање 1965, 115��
6 Исто, 117��
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ника��7 Све до кра�а Прво� светско� рата Врање �е има�о посебан 
по�о�а� и у�о�у, би�о �е трансмисиона стани�а за по�итички и ку�-
турни ути�а� званичне Срби�е и ве�икосрпске бур�оази�е на �аке-
дони�у��8

И поред бурне истори�е кроз �ео про���и век, Врање �е напре-
дова�о у по��еду разво�а занатства, тр�овине, ��ко�ства и ку�туре 
уоп��те�� Ово �е сасвим разумљиво ако се има на уму ње�ов изузет-
но повољан �ео�рафски по�о�а�, ко�и �е ус�овио да �о�� од средње� 
века �рад буде вр�о знача�на и �ива раскрсни�а путева и људи, 
по�итика и ку�тура��

Просветна политика града Врања

На��а просвета под Тур�има непосредан �е наставак просвете 
из доба средњовековне др�аве�� Она �е у тесно� међусобно� вези са 
економским стањем у по�единим об�астима и са по�итичким ме-
нама кроз ко�е �е српски народ �у�них преде�а про�азио�� � њеном 
временском разво�у �асно се издва�а�у три периода: период старих 
средњовековних ��ко�а, период модернизовања и период модерних 
��ко�а��9

� средњем веку седи��те духовно� �ивота би�а �е вера�� Засно-
вана на потребама вере, ��ко�а �е првенствено с�у�и�а �ркви�� Све-
��тени�и и учитељи припрема�и су се за сво�е позиве у��авном у 
манастирским ��ко�ама�� На�стари�а и на�познати�а таква ��ко�а на-
�ази�а се у Светом Прохору Пчињском, ко�и �е прве све��тенике и 
учитеље дао већ почетком XIX века�� � ово� ��ко�и �е неко време ра-
дио учени монах �артири�е Хи��ндара�, ко�и �е од 1820�� до 1830�� 
�одине био учитељ у Врању�� �чи�о се напамет�� Прво се сав�ађива-
�а азбука, свако с�ово по ње�овом имену�� �чени�и се нису де�и�и 
у разреде, не�о по књизи ко�у су сав�ађива�и�� Пара�е�но са чита-
њем, учи�о се и писање: на ни�ем ступњу – прутићем по песку, на 
средњем – чврстим предметом по ��ти�и, и на ви��ем – �у��чи�им 
пером и масти�ом по харти�и��10

Године 1879�� обнародован �е указ: „В�ада ње�ово� височанства 
Кнеза од�учи�а �е да се �о�� ове �одине отвори у Врању �читељско-
бо�ос�овска ��ко�а за ос�обођене кра�еве��” Ова од�ука, на�а�ост, 

7 О томе види: h��p://www�����������������y�
8 Врањски гласник, 119��
9 Споменица двадесетпетогодишњице ослобо�ења Јужне Србије 1912–

1937, 241��
10 Стана Смиљковић, „Сто�че �о�дановић”, Учитељски факултет у Врању 

1993-2003, Врање, 2004, 6��
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ни�е реа�изована, �ер врањска оп��тина ни�е обезбеди�а од�овара-
�ућу з�раду��11

В�ада Репуб�ике Срби�е доноси 1946�� �одине Од�уку о отвара-
њу �читељске ��ко�е у Врању�� Наставнички савет формиран �е 1�� 
септембра, а настава �е поче�а да се изводи петнаест дана касни�е��12	
�о��ко �абовић, директор �имнази�е „�ора Станковић” у Врању, 
ор�анизовао �е рад ове ��ко�е и био њен вр��и�а� ду�ности дирек-
тора до 2�� де�ембра 1946�� �одине�� Године 1947�� �нђе�и�а Протић, 
��еф Одсека за ��ко�е при Просветном одељењу у Врању, прими�а 
�е ду�ност директора �читељске ��ко�е��13

На терену некада��ње О��едне стани�е у Врању сазидана �е 
��ко�а ко�а носи име ве�ико� српско� песника �ранка Радичевића�� 
Са радом �е поче�а 7�� септембра 1986�� �одине, на Дан ос�обођења 
Врања у Дру�ом светском рату�� �ко�а �е формирана од ученика и 
наставника из О� „Јован Јовановић Зма�” и О� „Светозар �арко-
вић” у Врању��14 Поче�а �е да ради са 26 одељења и 805 ученика�� 

Просторни ус�ови за рад ��ко�е су задовољава�ући�� Об�екат 
�е примерно уређен, хи�и�енски ус�ови су добри, ��то омо�ућава 
успе��но извођење наставе, ор�анизоване по прин�ипу спе�и�а�и-
зованих учиони�а��15 �ко�а поседу�е биб�иотеку са меди�атеком, 
ђачку задру�у, кухињу са трпезари�ом и зубну амбу�анту�� Редовно 
ор�анизу�е наставу у природи, као и екскурзи�е ��иром земље�� �с-
пех ученика �е на завидном нивоу, чему свакако доприноси стручна 
заступљеност наставе са подм�ађеним високо��ко�ским кадром��

�ко�а подр�ава на�нови�у Реформу образовно� система у Ср-
би�и са педа�о��ким и стручним �иком наставника, �ер од ње�ово� 
знања и свестраности зависи реа�иза�и�а васпитно-образовно� 
про�еса у ��ко�и�� Сваке �одине марта месе�а ��ко�а обе�е�ава дан 
рођења �ранка Радичевића као Дан ��ко�е�� Тим поводом одр�ава 
се при�одна свечаност са про�рамом и из�о�бом ученичких радо-
ва��16 � управном и саветодавном де�у при ��ко�и вр�о успе��но 
раде �ко�ски одбор и Савет родитеља�� Једном реч�у, чине се сви 
напори да ученик буде у �ентру па�ње свих образовних, васпит-
них и дру��твених збивања��

11 Исто��
12 Исто��
13 Исто��
14 Моја школа „Бранко Радичеви�”, Јефими�а – Промете�, Кра�у�ева� – 

Нови Сад, 2005, 156��
15 Исто, 157��
16 Исто��
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Наша брига за школу, образовање, 
едукацију младих

Знање �е подсти�а�ни, разво�ни и �ични капита��� Помоћу зна-
ња се искорењу�е сирома��тво, па �е образовни систем истовремено 
и си�урносни венти� ко�и чува дру��тво од пропадања�� � на��а��е-
но� намери др�аве да се основно образовање др�и под контро�ом 
и да буде уроњено у токове про�ек�и�а дру��тва, поправља�о се 
увек када �е би�о о�ењено од стране др�аве да �е потребно, а мења-
�о онда када се и само ��оба�но дру��тво у темељу мења�о��17

На почетку ХХ века основна ��ко�а се утемељу�е на про��и-
реним основама са осми��љеном па�етом природних наука�� �з 
образ�о�ење да �е будућим наставни�има неопходан и народни и 
научни дух, захтев за образовање наставника за рад у основним 
��ко�ама поди�е на ниво факу�тета, па наста�е проб�ем ��ко�ова-
ња наставника за основну ��ко�у�� � �читељско� ��ко�и у Врању већ 
су рани�е извр��ене све припреме за пре�азак са средње� на ви��е 
образовање наставника�� Тако �е у септембру 1972�� �одине поче�а да 
ради Педа�о��ка академи�а „Иво �ндрић”, ко�а �е извр��и�а темељ-
не припреме за почетак рада �читељско� факу�тета�� За двадесет 
�одина на ово� ви��о� ��ко�и дип�омирао �е ве�ики бро� учитеља 
и васпитача, ко�и васпитава�у и образу�у де�у у Пчињском и Јаб�а-
ничком окру�у и ��ире��18

Створени су изузетни матери�а�ни ус�ови�� Факу�тет распо�а-
�е већим бро�ем кабинета и с�у��аони�а оп��те намене, �абарато-
ри�ом за стране �езике, као и рачунарским �ентром�� Практични рад 
студената �е изразито питање реформе �читељско� факу�тета, �ер 
�е прин�ип универзитетско� образовања до�матски укорењен до за-
чуђу�ућих размера у дру��твима ко�а заоста�у у разво�у�� Напу��та се 
и одстрању�е ор�анизовано, сми��љено, па чак и административно 
зато ��то дру��тво тра�и знача�на матери�а�на средства за ��ко�о-
вање кадрова и сти�ање адекватнио� образовања�� Знања учитеља 
не само да мора�у бити примењена у пракси, у раду са конкретним 
дететом, већ мора�у бити примењена до на�ви��е� степена си�ур-
ности�� Ретки су наставни кадрови код ко�их се теори�а и пракса 
преп�ићу до те мере, да редовни професори теори�ских предмета 

17 Сто�ан Ценић и Ђуро Дедић, Савремени токови у образовању настав-
ника и васпитача у основном и предшколском васпитању и образовању или 
трансформација учитељског у педагошки факултет, Врање, 2003, 11��

18 С�� Смиљковић, нав�� де�о, 7��
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присуству�у као супервизори практичном де�у примене стечених 
знања студената��19

Фактор времена и простора у пројекцијама развоја 
основног образовања

�ко се дух времена успе унети у основну ��ко�у, а у�у��и се 
у наставничко� ��ко�и и�и на факу�тету, уза�удно �е очекивати по-
�ељан исход образовно� система�� �на�изом садр�а�а образовања, 
изводе се закључ�и о ње�овом смеру, �иљу и сврси�� На�пре се уоча-
ва дру��твена свест и научна фи�озофи�а на ко�о� �е дру��тво ду�о-
рочно утемељи�о смисао посто�ања човека у свету и у конкретном 
дру��тву��20 По��то �е основна ��ко�а неопходна за дру��твени �ивот 
свако� човека, она мора од�оворно и без ризика, с под�еднаком си-
�урно��ћу у успех, бити �еднака институ�и�а за све�� То �е к�асични 
педа�о��ки идеа� и врхунско наче�о педа�о��ке мис�и��

Два знача�на, променљива фактора, битно утичу на кон�еп�и-
�у основно� образовања и пома�у ње�ово� успе��но� реа�иза�и�и�� 
Први се на�ази у сфери системских и економских измена у на��ем 
дру��тву, а дру�и у динамичном разво�у науке и технике�� Оба из-
нуђу�у трећи, ко�и се састо�и у педа�о��ким изменама ко�е намећу 
обавезе нау�и и пракси да мења�у устаљење функ�и�е наставника 
��ко�е и факу�тета��21	

Од ��ко�е се одувек очекива�о да васпитно-образовни рад 
оствару�е на на�ра�иона�ни�и начин и да обезбеди свим учени�и-
ма да на време и успе��но завр��е основну ��ко�у�� � остваривању 
наведено� задатка ��ко�а се ос�ања�а на низ раз�ичитих сазнања�� 
Као тековина одређених наука, међу ко�има ��авни ос�она� чине 
сазнања о био-психосо�и�а�ном разво�у ученика�� Извесна сазнања 
потврђу�у да ��ко�а као институ�и�а мора да прихвати изазове вре-
мена, потребе и савремене тенден�и�е у образовним про�есима�� 
Као структурисани спољни чини�а�, она одмах иза породи�е чини 
ва�но со�и�а�но поље у коме се разви�а �ичност детета; на њо� �е 

19 С�� Ценић и Ђ�� Дедић, Реформа учитељског факултета, потребно и 
могу�е, Врање 2002, 22��

20 Не�а �а�иновић-Јовановић, „Савремени про�рам за савремене токове у 
образовању за м�ађе разреде основне ��ко�е”, Савремени токови у образовању 
наставника (зборник са међународно� научно� скупа, одр�ано� у Врању 20–21�� 
�уна 2003�� �од��), Врање 2005, 381��

21 Дани�о Ж�� �арковић, „Грађанско дру��тво, со�и�а�на инте�ра�и�а и обра-
зовање”, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књ�� XI, Врање 2004, 
15��
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од�оворност за подсти�ање структура и функ�и�а �ичности детета 
у разво�у�� � том контексту ��ко�и су на распо�а�ању наставне и 
васпитне методе ко�е утичу на стиму�исање, моде�овање и успоста-
вљање об�ективно� односа ученика према себи, дру�има, времену 
и предметима��

Де�и би треба�о омо�ућити да стичу функ�иона�на и практич-
на знања, да обо�ате укупне со�и�а�не односе кроз интерак�и�у и 
комуника�и�у, како са вр��ња�има и дру�ом де�ом, тако и са одра-
с�има��22

Из изнесено� се мо�е закључити да се у интерак�и�и дете – со-
�и�а�на средина �раде односи из ко�их произи�азе нове активно-
сти�� � томе изузетно значење има и�ра, ко�а де�и пру�а мо�ућност 
за пуно изра�авање индивидуа�ности, ини�и�ативе, креативности 
и ма��те�� �право ��ко�а, као структурисани спољни чини�а�, мора 
сво�им ск�адним односом да допринесе разво�у свако� ученика по-
наособ, �ер само таквим де�овањем битно ће ути�ати на позитивне 
вредности васпитно-образовно� рада�� 
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РеЗюМе

Среднее образование на территории Враньской об�асти имеет бо�а-
тую историю�� Е�о развитие прос�е�ивается од первых ��а�ов в развитии 
писменности со времён рабства под Туре�ким и�о, до модернизованых 
методов обучения�� Эта бо�атая тради�ия средне�о образования значите�ь-
но отрази�ась на развитии новых способов обучения и в дру�их ��ко�ах, 
на развитии на�иона�ьной ку�ьтуры и просвещения во время Вуковых 
рево�ю�ионных изменений в языке�� Исходя от сознания что образование 
учите�ей средних ��ко�, которые в составе системы образования произве-
�и реформу и образуют единственную �е�ость, мо�ем сде�ать вывод, что 
необходимо ана�изировать научность подходов к образованию, которые 
пред�а�ает Педа�о�ический факу�ьтет�� Образование становится одним 
из возмо�ных факторов д�я дости�ения истинной со�иа�ьной правды, к 
которой стремятся мно�ие общества�� Це�ь это�о опреде�ения – обеспечи-
ть �уч��ее „нача�о’’ в ��ко�е и успе��ную адапта�ию в обществе�� 

Summary

E���������y ���������� �� �h� ���������� �� V������ h�� h�� � �����h h������y�� I�� 
������p���� ���� �� �����w�� ����� �h� ������ ������ �� ���������y ������ ����� �� 
�h� ����� ������ T������h ������p����� �� �h� ������� ������ �� ����������� Th�� �����h 
���������� �� ����������y ���������� h�� ���� �� �h� ��������h���� �� ��h��� ���-
�������y ���h���� �� w��� �� �h� ������p���� �� �������� ��������� ��� ���������� 
�� �h� ����� �� V��`� �������� �������������

��������� ����� �h� ����� �h�� ���������� �� �����h���� ��� ����������y ���h����, 
w��h�� �h� ������w���� �� �h� ���� ������������ �y����, ���� ����������� ��h��-
��� �� ��������� �������� � ���q�� wh���, �� �����w� �h�� �� �� ���� ����������y 
�� ����y�� ����p��������y �� ������������ ������������ ����h �� T����h��� ��������� 
������������ E��������� �������� ��� �� p������� ��������� �� ���h������ ����� ������� 
�������� ���y ���������� ���� ��������� ������ Th� ��� �� ����h �������������� �� �� p���-
���� � ������� `������` �� ���h��� ��� ������������ ���p������ �� �h� ��h����� wh���h 
���� ������ p����� �� �h� wh��� �������y�� 




