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ДОПРИНОС АВРАМА МРАЗОВИЋА И ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 
РАЗВОЈУ ПРОСВЕТЕ КОД СРБА

Резиме: У доба просветитељства српски народ се налазио раздвојен између територија 
које су биле под влашћу Османског царства, с једне стране, и Хабзбуршке монархије, с 
друге. Трансформација човека и његовог мишљења су биле идеје водиље просветитељског 
покрета, а један од начина за остварење тог циља био је пут образовања. Циљ овог рада 
јесте представљање развоја просвете код Срба, с акцентом на допринос просветитеља 
Аврама Мразовића и Доситеја Обрадовића. Дескриптивним методом и анализом релевантне 
литературе у раду се приказују различити историјски и друштвени контексти њиховог 
делања, као и развој школа основаних њиховим иницијативама. Закључак рада ставиће 
посебан акценат на сличности и разлике у њиховом раду, али и на њихов допринос развоју 
просвете, школа и учитељске професије код Срба крајем 18. и почетком 19. века. 1 2
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Увод

Током друштвено-историјског развоја развојна линија образовања била је 
често праћена успонима и падовима. У доба просветитељства, с намером да се 
људски ум  „просветли“, акценат се стављао на моћ интелекта и разума, што је са 
собом доносило идеју квалитетнијег образовања. У том смислу Аврам Мразовић 
и Доситеј Обрадовић су били најзаслужнији за развој просвете српског народа 

1 bojana.trivunovic@ff.uns.ac.rs
2 Рад је настао у оквиру пројеката „Квалитет образовног система Србије у европској перспективи 

(КОССЕП)“ бр.179010 и „Педагошки плурализам као основа стратегије образовања“ бр. 179036, 
који су финансирани од стране МПНТР Републике Србије.
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у просветитељском периоду. У доба Хабзбуршке монархије, с једне стране, и 
Османског царства, с друге, српски народ се налазио у тешкој позицији, где се 
препознао простор за очување сопственог идентитета путем развоја просвете 
и оснивања школа. Упоредо с тим, неопходно је било образовати учитељски 
кадар, чију функцију су тада, мање или више успешно, обављала свештена 
лица. Приказом епохе просветитељства на Балкану и друштвено-политичких 
околности српског народа у раду се истичу различите почетне позиције 
истакнутих просветитеља на путу ка развоју просвете. Компаративним приказом 
историјских и друштвених околности, као и сличности и разлика у њиховом 
раду, настоји се приказати линија развоја просвете и школа код Срба крајем 18. 
века на територијама под Османском и Хабзбуршком владавином. Такође, како 
је за квалитетно образовање неопходан адекватан учитељски кадар, наводе се 
залагања поменутих просветитеља како за афирмацију учитељске професије 
тако и за оснивање школа. Погледом у прошлост, овим радом се настоји изразити 
захвалност и дубљи увид у дело родоначелника српског просветитељства, који 
су упркос ратном и тешком окружењу ипак видели „светло“ и допринели јачању 
свести српског народа о образовању. 

Просветитељство на Балкану

Просветитељство, европски интелектуални покрет, нагласак је стављао 
на огромну људску енергију за сазнањем јер „човек је био виновник сопственог 
напредовања кроз сазнање – почела је епоха просвећености“ (Марковић, 2016: 
20). Кант је о просветитељству говорио као о изласку човека из малолетности, 
која подразумева неспособност служења властитим разумом. Према Канту, мото 
просвећености гласи: „Имај храбрости да се служиш властитим разумом!“3 Дакле, 
у епохи просветитељства разум постаје принцип уобличавања стварности, те се 
доводио у питање ригидни догматски систем уобличен религијским садржајима. 
С тим у вези, овај покрет је имао велики утицај на развијање и промовисање 
учитељског позива (Марковић, 2016). Гледајући на политички и економски 
положај, српски народ у то доба није независан, нема своју државу већ је раздељен 
између две империје. Oве империје су се разликовале у методама владавине, 
где с једне стране је било Османско царство, чији је империјални систем био 
доста примитивнији, неразвијенији и самим тим бруталнији у експлоатисању 
поробљених народа, а други је био на вишем степену развитка и углађенији по 
питању експлоатације, али ништа мање ефикасан (Ђорђевић, 1950). У ратовима 
које је Хабзбуршка монархија водила против Османског царства (крај XVII и 
првих неколико деценија XVIII века), Срби су активно учествовали, надајући 
се ослобођењу своје земље. У периоду обнове османске власти над већим делом 

3  Кант, И. Одговор на питање: Шта је просвећеност? (5. децембра 1783. године, стр. 516). Превод 
Бели-Генц, Ј. (2004). Архе – часопис за филозофију, Год. 1, Бр. 1., 260-264.
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Балканског полуострва, у страху од њихове одмазде, Срби су се често селили 
на територију Хабзбуршке монархије, што је резултирало двема историјски 
најпознатијим сеобама Срба, под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића 
и патријарха Арсенија IV Шакабенте. Досељеници су живели веома тешко у 
првим деценијама после досељења, где су морали стално да буду спремни за 
борбу против Османлија. Како су се нашли у ратом опустелим крајевима, од 
почетка су морали стварати елементарне услове за живот. Поткоњак (Поткоњак, 
2006) наводи да су цареви веома лако обећавали Србима повластице, али да су их 
веома тешко остваривали. Такође, католичка црква је имала мисију да поунијати 
Србе, односно да их преведе у католичку веру. Додељивали су се бројни намети 
за Србе у виду немогућности подизања сопствених имања и обраде сопствене 
земље. Таква политика, привреда и материјална база, показују да је потреба за 
писменошћу и образовањем у тој ситуацији најмање потребна (Ђорђевић, 1950). 

Када је реч о образовању, српски народ који је живео у границама Хаб-
збуршке монархије имао је повољнији положај, посебно за време владавине 
царице Марије Терезије и њеног сина Јосифа II. Њихова владавина праћена је 
интензивном реформом школства. Образовна политика проистицала је из јозе-
финизма, синонима за просвећени апсолутизам државне политике Хабзбуршке 
монархије на свим нивоима током 18. века (Марковић, 2019). Исходиште школ-
ских реформи Хабзбуршке монархије у просветитељској епохи јесу достигнућа 
Коменског „демократе у педагогији“ (Марковић, 2016: 36). Образовани Срби су 
почели да мењају мишљење о улози школе и просвете у народном животу и тиме 
почиње пут истакнутих српских просветитеља Аврама Мразовића и Доситеја 
Обрадовића.

Аврам Мразовић у Хабзбуршкој монархији

Реформе извршене 70-их година XVIII века, за време владавине Марије 
Терезије, обухватале су многе мере за промену друштвеног и културног 
живота Срба, почев од реформе календара (избацивање мноштва празника, 
нарочито националних), укидање назадних обичаја, укидање неких манастира 
итд. (Деретић, 2013). Сфера школства је представљала једну од приоритетних 
области која се настојала поправити царским реформама, зарад ојачања државе 
ослабљене унутрашњим сукобима и сталним ратовима против Османског 
царства. Реформа је спроведена код свих народа и вероисповести у Монархији. 
У тој мисији царица је позвала Јохана Игнаца фон Фелбигера, реформатора и 
некадашњег министра Пруске, како би спровео реформу школства по угледу на 
исту коју је спровео у Пруској (Микавица, Лемајић, Васин и Нинковић, 2016).  
Том приликом царица је 1774. године донела Општу школску уредбу коју је 
Фелбигер израдио. Суштински преокрет је представљала чињеница да је основно 
школство овом уредбом изузето из надлежности цркве и прешло у надлежност 
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државе (Дабић, 2003). На основу овог документа образовање је постало обавезно 
за сву децу, оба пола, а изводило се у три врсте школа: тривијалне (претежно 
осниване у селима), главне (претежно осниване у градовима које су школовале 
будуће занатлије и трговце, али и ученике које своје школовање желе да наставе 
у Гиманзијама) и нормалне школе за образовање будућих учитеља тривијалних 
школа (Микавица и сар., 2016). Како је реформа школства незамислива без 
довољно квалификованих учитеља, за њих је била прописана школска спрема 
коју су морали да поседују и начин њиховог даљег усавршавања, посебно у 
погледу метода наставе (Дабић, 2003). Предвиђено је да нико ко није завршио 
нормалну школу и о томе није имао писмену потврду школског директора није 
могао постати учитељ (Микавица и сар., 2016). Тако су се у новоформираним 
школским окрузима оснивале нормалне школе које Ћирковић описује као „школе 
расаднике за учитеље“ (Ћирковић, 2004: 192) и у којима је обавезно обучавање 
учитеља за примену Фелбигерове методе (Богосављевић, 2013). Овим уредбама 
се коначно увео ред у основно школство у држави чије су тенденције биле да 
се све школе учине државним, пропишу програми рада за све школе, обезбеде 
прописани уџбеници, унапреди рад учитеља (према Фелбигеровој методи) и 
организује државна контрола рада школа. Српске школе биле су подељене у 
границама три школска округа и у сваком су за директоре били постављени 
истакнути интелектуалци тог времена (у Банату – Теодор Јанковић Миријевски; 
у Славонији и Срему – Стефан Вујановски).

У Печујском округу за директора био је постављен Аврам Мразовић,  
рођен 1756. године у Сомбору, где је стекао основна школска знања, у трого-
дишњој славеносербској школи и четвороразредној граматикалној школи. Обра-
зовање је наставио у Сегедину, у вишој гимназији где се одржавала настава 
поетике и реторике, потом у Печују, Пешти и Бечу где је упоредо са правним 
наукама, студирао и филозофију. Након тога, 1777. године похађао је шестоме-
сечни течај за директоре основних школа, по напредном методу Фелбигера, који 
му је омогућио да своје знање примени у институционалном образовању наших 
учитеља (Степановић, 2009). Указом Марије Терезије постављен је 1777. године 
за првог надзорника српских школа Печујског школског округа, а годину кас-
није основао је Норму за образовање учитеља. При Норми су се сваке године 
одржавали тромесечни течајеви за оспособљавање учитеља, где су полазници 
морали да посећују течај прво током две, а потом три школске године. На крају 
школовања полагао би се завршни испит, о чему је издавана диплома. Тиме је 
Норма била прва српска школа која је учитељима давала систематско образовање 
и може се сматрати претходницом учитељске школе у Сентандреји и Сомбору 
(Мередик, 2018). Предмети који су се изучавали у Норми јесу рачун, веронаука, 
читање, лепо писање, земљопис и немачки језик. Један од главних предмета била 
је свакако наставна методика са педагогијом, која се користила приручником 
Фелбигера, који је био преведен на славено-сербски језик (Степановић, 2009). 
Доста предмета је предавао Мразовић лично, све до момента када је заменио 
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Теодора Јанковића Миријевског на месту директора српских школа у Банату, 
због његовог одласка у Русију. Стога, током године Мразовић је шест месеци 
путовао по Банату, обилазећи притом и друге школе, пишући извештаје о 
њиховом раду. Постављањем на место директора, Аврам Мразовић је у првој 
деценији делатности имао тежак задатак због немирних политичких дешавања 
(деценија пред избијање Француске револуције, сукоби са Пруском до аустро-
руског рата против Османског царства). На почетку, Мразовић је морао да се 
упозна са стањем школства на својој територији, да састави нове уџбенике у 
случају потребе, да што пре крене са одржавањем течаја за учитеље и да за свој 
рад пише благовремене извештаје (Костић, 1974). Затечено стање у већини места 
било је забрињавајуће – неподесне и трошне школске зграде, неспремни учитељи 
и неповерљивошћу српског народа према реформама Марије Терезије изазвани 
сукоби са свештенством. Сходно организационој структури, месни парох је 
требало да обилази школу и да шаље извештај Авраму Мразовићу, али то често 
није било благовремено нити потпуно, због чега је он био опомињан (Костић, 
1974). Такође, неретко се дешавало да су сеоске општинске власти запуштале 
школске зграде и усељавале своје службенике у нове зидане школске зграде. 

Упркос овим потешкоћама, Мразовић је значајно допринео афирмацији 
учитељске професије и залагао се за бољи друштвени положај учитеља. Захтевао 
је да школске зграде буду у одговарајућем стању, а за сваког учитеља захтевао 
је стан и 16 јутара оранице, како би имали где да живе и да издржавају себе и 
своје породице (Поткоњак, 2006). Општина је морала да обезбеди плату у новцу 
и натури (жито, месо, маст, со, дрва, сламу за огрев), а учитељ је имао право да 
своју стоку без наплате храни на општинском пашњаку. Радио је на проширењу 
мреже српских основих школа, па су у периоду од 1778. до 1791. године отворене 
српске школе у 74 насеља (Степановић, 2009). Норма у Сомбору је радила 33 
године, када је престала са радом 1811. године, након одлуке да се учитељски 
течајеви укину, а да се за образовање учитеља оснује краљевски педагогијум 
у Сентандреји. Тиме је Мразовић поднео оставку на место директора српских 
школа и његова Норма је престала са радом. 

Уско везан за просвету био је књижевни рад Аврама Мразовића. Написао 
је неколико рукописних уџбеника за предмете које је он предавао, и уз то, превео 
многа дела. По први пут на српском језику појавиле су се беседе и стихови из 
класичних дела Цицерона, Хорација, Аристотела, Сенеке, Александра Великог 
и сл. У складу са својом дужношћу директора, припремио је прву свеску једне 
од најпопуларнијих књига за децу тог доба, и то у првом реду за женску децу 
(Костић, 1974). Поред реторике, позната је граматика Аврама Мразовића, која је 
након двадесетак година од првог издања, имала утицај на креирање „Писменице 
сербскога језика“ Вука Караџића (Степановић, 2009). Умро је 1826. године у 
Сомбору и сахрањен је уз највеће почасти. 
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Доситеј Обрадовић у устаничкој Србији

Српски народ је у Хабзбуршкој монархији, повластицама које је добио од 
стране цара Јосифа II имао повољнији положај у односу на народ који се налазио 
под влашћу Османског царства. У исто време када се стварао простор за култур-
но уздизање српског народа на територији под османском влашћу дешавала се 
потпуно супротна ситуација. Као израз побуне народа, 1804. године је подигнут 
Први српски устанак, који није представљао само ослободилачку борбу, већ је 
имао карактер револуције јер су се укинули феудални односи и започело се са 
изградњом нове националне државе (Ћирковић, 2004). Друштвено-политички 
и економски положај Срба током раздобља османске власти свео је просветну 
делатност на минимум, која се одржавала једино у оквиру цркве, поучавањем у 
манастирима или код појединих свештеника (Ћунковић, 2016). Овакво школо-
вање је било уобичајено и уочи устанка. Када је реч о просвети и образовању пре 
Првог српског устанка, Србија је у устанак ушла са неписменим народом, једва 
писменим свештеницима и са понеким писменијим вођом устанка (Поткоњак, 
2006). Нису постојале школске зграде, школски намештај, нити школовани учи-
тељи. Оно што се условно могло назвати школом, јесте нека већа просторија при 
кући, у којој се седело на поду или столицама које ученици донесу од куће. Међу-
тим, још пре устанка, развој привреде уз процес унутрашњег диференцирања 
српског друштва довео је до повећане потребе за писменошћу. Ликвидацијом 
феудализма и изградњом нове националне државе, проблем писмености постао 
је још актуелнији, нарочито за руководећи слој. Постепени прелаз из натуралне 
у робно-новчану привреду покренуо је иницијативу и ширих народних маса, које 
су се залагале за отварање школа (Ћунковић, 2016). Јанковић (Јанковић, 1954: 11) 
овај процес закључује речима да је „ослобођење било главни услов за развитак 
школе и просвете“.

Као испомоћ за подизање темеља ослобођене српске државе био је позван 
Доситеј Обрадовић, који је најзначајнији просветитељ српског народа 18. и 19. 
века и један од најзнаменитијих Срба уопште (Нинковић, 2008). Његов живот пре 
доласка у Србију био је пун путешествија, почев од манастирског живота у Хопову, 
преко Далмације, Грчке, све до Лајпцига, Беча, Трста, Париза и Лондона. Путујући, 
Доситеј се упознао са идејама просветитељства, европском културом и поучен ти-
ме, тежио је да сав српски народ образује и да подстакне на мисао и просвећеност 
(Пантић, 2000). Филозофска основа његових просветитељских идеја имала је 
упориште у немачком, енглеском и француском просветитељству. Дакле, реч је 
о „преливању“ утицаја између поменутих типова просветитељства“ (Саџаков, 
2019: 57). Своје прогресивне просветитељске идеје Доситеј доноси доласком 
у Србију, где је пре доласка, живео у Трсту, где је на известан начин створио 
српско културно средиште, правећи план за просветни рад међу сународницима 
(Чубрић, 2008). Доситеј је по позиву Карађорђа дошао у Београд, као цењени 
просветни зналац, присталица савремених револуционарних европских покрета 
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и врхунски представник српске интелигенције (Ујес, 2013). Значајан моменат у 
формирању нове националне државе јесте стварање Правитељствујушчег совјета 
као првог органа извршне власти у устаничкој Србији, у чијем нацрту из 1805. 
године се поред шест предвиђених попечитељстава налазило и попечитељство 
просвешетнија. Доласком у Београд 1807. године, Доситеј је био прво постављен 
за директора свих школа у Србији. Почетком 1811. године Правитељствујушчи 
совјет је прерастао у праву владу са поделом на попечитељства и Доситеј је 
том приликом именован за првог попечитеља просвештенија и тиме је почело 
законодавно уређење школског система у Србији (Вујисић-Живковић, 2014). 
Према Ћунковићу (Ћунковић, 2016), значај овог чина се огледао у томе да је 
црква, која је све дотле била носилац и организатор просвете, почела да губи 
своју доминацију, јер независно од тога што ће она и даље имати видан утицај, 
само руковођење просветом је прешло на државу, на челу са попечитељем 
просвештенија. Захваљујући свему овоме број основних школа се у току Првог 
српског устанка нагло повећао, али њихов садржај и организација рада су имале 
карактеристике с краја 18. века (недостатак школских зграда, школског прибора, 
уџбеника, учитељског кадра, наставног плана и програма), што ће се под утицајем 
просветитељског духа који је Доситеј донео у Србију променити. Функцију 
попечитеља просвештенија Доситеј није дуго вршио, али је у својим плановима 
за просвећење нове државе оценио да су две ствари из просвете најхитније: 
отварање школа и оснивање штампарија у којој би се штампале књиге на народном 
језику, али нажалост ту идеју није успео да спроведе у дело (Вујисић-Живковић, 
2014). Совјет је настојао да установи тачну евиденцију о постојећим школама, 
па су били тражени извештаји од сваке нахије где се налази школа, колико има 
ученика, шта су до сада учили и ко им је био учитељ (Ћунковић, 2016). Доситеј је 
мислио и „на материјално обезбеђење наставничког кадра, како би се наставници 
могли потпуно одати вршењу овог позива“ (Бановић, 1956: 136). Награђивање 
учитеља није било регулисано и решавало се у виду обезбеђивања стана и 
хране, али су ипак били ослобођени плаћања пореза (Ћунковић, 2016). Већина 
учитеља је радила према свом знању и умећу, ограничавајући се на елементарну 
писменост, а доста учитеља је долазило „од прека“ са свршеним курсевима 
Миријевског, Вујановског или Мразовића. Када су у питању школе, постојала 
су два значајна момента у Доситејевом раду. Током устаничког периода Доситеј 
је био иницијатор оснивања две школе. Имајући у виду да је развој устанка и 
државне организације изискивао више него што су могле да пруже дотадашње 
школе, развила се идеја о оснивању школа вишег типа (Ћунковић, 2016). Једна 
од њих јесте тзв. Велика школа, отворена 1808. године, која је по карактеру била 
особен тип школе, створен за потребе образовања чиновничког кадра (Вујисић-
Живковић. 2014). У литератури је познато да је први оснивач ове школе био 
Иван Југовић, секретар Совјета, један од најобразованијих људи у Србији после 
Доситеја, који је био професор у тој школи. Такође, у литератури се истиче да 
„иако се Велика школа сматра као дело Југовића, не може се претпоставити да 
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она није у исто време и дело Доситејево – он је био тај који је као одговорни 
руководилац просвете морао дати одобрење за школу, сложити се са наставним 
планом и програмом, као и пратити њен рад“ (Бановић, 1956: 140). Такође, за 
„устаничку Велику школу можемо рећи да је била заједничко дело Доситеја и 
Ивана Југовића“ (Вујисић-Живковић, 2014: 27). Значајни за Велику школу и 
устаничку Србију били су њени први ученици, од којих су најпознатији Алекса 
Карађорђевић (син вожда Карађорђа) и Вук Стефановић Караџић (Гордић, 2008). 
Већина ученика је већ знала читати и писати, а карактер школе се није могао 
описати ни као средња школа (гимназија), ни висока (универзитет), иако има 
елементе и једног и другог, већ као својеврсна стручна школа (Ћунковић, 2016). 
Наставни план школе се односио на предмете историје, географије, мало физике, 
права, писања и немачког језика (Бановић, 1956). 

Друга школа настала на иницијативу и залагање Доситеја јесте Богосло-
вија, отворена је 1810. године. Поред потребе за школовањем чиновничког кадра, 
потреба за школованим свештеничким кадром и учитељима јавила се као нуж-
ност (Ћунковић, 2016). С обзиром да је „имала задатак да спрема учитеље, то се 
може сматрати и првом учитељском школом код нас“ (Бановић, 1956: 142). Доси-
теј је о свом трошку оспособио школску зграду и за првог професора је поставио 
Вићентија Ракића. Школовање у Богословији је трајало две године, а прва сврше-
на генерација је убрзо била рукоположена за ђаконе (Ћунковић, 2016). Тек након 
20 година, створиће се услови за њено поновно оснивање, овај пут под друга-
чијим политичким околностима (Поткоњак, 2006). Школа је значајно допринела 
растерећењу Велике школе, али, нажалост, обе су престале са радом 1813. године 
и пропадањем устанка. Доситеј није доживео да види пропаст српске државе, јер 
је 1811. године преминуо у Београду, где је и сахрањен као монах, уз опело. 

Развој просвете након Аврама Мразовића и  
Доситеја Обрадовића

Увид у линију развоја просвете након смрти Мразовића и Доситеја мо-
жемо представити на примеру школа које су настале њиховим залагањем. Гле-
дајући из угла Аврама Мразовића, његова Норма која се првобитно затворила, 
стицајем одређених околности поновно је била отворена. Наиме, Богосављевић 
(Богосављевић, 2013) наводи да је након тога  наступио процес сређивања стања 
у српским народним школама у Монархији, чему је допринело постављање Уро-
ша Несторовића за надзорника свих вероисповедних школа на тој територији. 
На традицији Норме након њеног гашења Несторовић је основао 1812. у 
Сентандреји прву Српску учитељску школу (Препарандију), која је касније 
пресељена у Сомбор (Гавриловић, 1978). Гавриловић такође истиче чињеницу 
да је Препарандија била значајан фактор очувања и даљег развоја националне 
свести српског народа у Угарској (Гарвиловић, 1978). До почетка Балканских 
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ратова и I светског рата, она је била „средиште развитка учитељског позива Срба 
у Монархији“ (Богосављевић, 2013: 97). 

С друге стране, Србима су после смрти Доситеја дошла још тежа време-
на. Први српски устанак је 1813. године угушен, али убрзо након тога, подиже 
се II српски устанак, чији период је окарактерисан нерегулисаним политичким 
положајем Србије у односу на Турску (Вујисић-Живковић, 2014). У време II ср-
пског устанка многе школе коју су постојале и у време I српског устанка биле су 
затворене због ратних сукоба и обнова школства је била спора. Школе настале 
иницијативом Доситеја, Велика школа и Богословија, након пропасти устанка 
престале су са радом. Велика школа је пропашћу Првог устанка постала стам-
бена кућа турског власника. Доношењем Устава створили су се предуслови за 
обнављање образовног система, па је 1838. године отворен Лицеј, који даљим 
развојем прераста у Велику школу 1863. године, претечу универзитетског обра-
зовања. Богословија, која је основана 1810. године деловала је само три године. 
Услови за њено поновно отварање стечени су Хатишерифом и 1836. године је 
поновно отворена Богословија – Клирикално заведеније (Поткоњак, 2006). 

***
У доба просветитељства српски народ се налазио раздвојен између гра-

ница Османског царства и Хабзбуршке монархије. Такође, с обзиром на неадек-
ватност елементарних услова за живот и недостатак слободе, просветитељске 
идеје су се спорије шириле међу српским народом. Аврам Мразовић и Доситеј 
Обрадовић, српски просветитељи различитих животних путева, пронашли су 
исти циљ – просвећивање народа путем образовања. У остваривању тог циља 
значајно су допринели развоју просвете, школа и учитељске професије, али са 
различитих позиција. 

Аврам Мразовић, као оснивач и управитељ Норме, допринео је инсти-
туционалном образовању учитеља код Срба. Мразовић је препознао неопход-
ност обуке учитеља за образовање српске деце, и моменат оснивања Норме, у 
литератури се истиче као најснажнији печат развоју образовања код Срба у Хаб-
збуршкој монархији (Марковић, 2019). Такође, уз велико залагање Мразовића 
било је учињено и устаљено оно што чини основе модерније наставе: заведено је 
обавезно основно школовање, за дечаке и девојчице, одређено је трајање и деоба 
школске године, утврђени су наставни план и програм који је учитељ био дужан 
да спроводи, заводио се распоред часова, водила се евиденција о школским 
делатностима итд. (Костић, 1978). Поред посвећености идеји о образовању 
учитеља код Срба, Мразовић је писао уџбенике и часописе са идејом да омогући 
педагошки утемељено образовање. На традицији Норме основана је сомборска 
Препарандија. Захваљујући труду и раду Мразовића на афирмацији учитељске 
професије о сомборској Препарандији се с правом писало као о alma mater 
учитељских школа (Марковић, 2019). 
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Са друге стране, Доситеј Обрадовић као министар и иницијатор оснивања 
Велике школе и Богословије допринео је културном развитку српског народа те 
је његов утицај уграђен у темеље модерне српске државе (Саџаков, 2019). Значај 
Доситеја огледа се најпре у ширењу просветитељских идеја са којима се упознао 
на својим путовањима, и којима је настојао да промени свест српског народа о 
моћи образовања.  Када је реч о образовању, у литератури се истиче да је кључни 
моменат био његово опредељење за науку уместо религијском догматизму 
(Саџаков, 2019). Такође, његове идеје о васпитању одговарају сензуалистичкој 
теорији спознаје Џона Лока. У Локовом ставу да је људска душа неисписани 
лист хартије на којој искуство исписује своја писмена, препознаје се Доситејев 
пример неискоришћеног суда који се напаја оним чиме се први пут пуни (Павић, 
1991).  У својим делима је Доситеј износио оквир идеја свог просветитељског 
програма који је вишеструко имао утицаја на каснији развој српске просвете 
(Саџаков, 2019). 

Уско гледајући, Мразовић је деловао као педагог, писац уџбеника и упра-
витељ и тиме значајно допринео статусу учитељског позива. Док је Доситеј, као 
мислилац и филозоф, својим делима обележеним идејама просветитељства по-
стао узор за даљи развој просвете српског народа. Истицањем ових разлика уо-
чавају се два нивоa, две различитости, обе подједнако важне када је реч о развоју 
просвете  и школа код Срба. 

Закључак

Касирер је у свом делу Филозофија просветитељства истакао да је „једва 
неко друго столеће било толико дубоко прожето и толико ентузијастички 
узбуђено идејом духовног напретка као столеће просветитељства“ (Касирер, 
2003:19). Српском народу, у атмосфери борбе за национални идентитет, 
духовни развој није био приоритетан. Како би се створили услови за ширење 
просветитељских идеја и за културни развитак српског народа, били су 
неопходни просвећени људи. Један од њих је био Аврам Мразовић, који је 
оснивањем Норме постао зачетник институционалног образовања учитеља код 
Срба у Хабзбуршкој монархији. Мразовић, ослањајући се на просветитељске 
идеје, увидео је важност образовања и тиме значајно допринео јачању угледа 
учитеља у то доба. Са друге стране, у устаничкој Србији Доситеј Обрадовић је 
био „преносилац и проповедник тих нових, напредних просветитељских идеја, 
које су у његово време струјале на Западу“ (Бановић, 1956:7). Сматрајући науку и 
просвету „врховном благодаћу и средством које може човека учинити срећним“ 
(Павић, 1991:46), Доситеј је вршећи функцију првог попечитеља просвештенија 
значајно реформисао српску просвету. 

Овим компаративним приказом настојале су се приказати различите 
почетне тачке развоја просвете код Срба, кроз перспективу делања српских 
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родоначелника просветитељства. Спроводећи просветитељску мисију, обојица 
су допринела да српски народ, иако раздвојен и ратовима осиромашен, доживи 
културни препород.
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Contribution of educators Avram Mrazovic and 
Dositej Obradovic to the development of education among Serbs

Summary: At the time of the Enlightenment, the Serbian people were divided between the 
territories that were under the rule of Turkey, on one hand, and the Habsburg Monarchy, on the 
other. The transformation of man and his opinion were the guiding ideas of the Enlightenment 
movement, and one of the ways to achieve that goal was the path of education. The aim of this paper 
is to present the development of education among Serbs, with an emphasis on the contribution 
of educators Avram Mrazović and Dositej Obradović. By a descriptive method and analysis of 
relevant literature, the paper presents different historical and social contexts of their work, as well 
as the development of schools founded by their initiatives. The conclusion of the paper will place 
special emphasis on the similarities and differences in their work, but also on their contribution to 
the development of education, schools and the teaching profession among Serbs in the late 18th and 
early 19th century.
Keywords: Enlightenment, Avram Mrazovic, Dositej Obradovic, teachers, schools. 


