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ЗАЧЕЦИ СРПСКОГ ШКОЛСТВА У УГАРСКОЈ

Сажетак: Број Срба који су се у Угарској насељавали још од раног средњег 
века, значајно је увећан током Велике сеобе 1690. године. Привилегије које су, 
убрзо након досељавања, добили од аустријског цара Леополда, нису обухва-
тале школство, па су Срби на тим просторима провели читав век без мо гућ-
нос ти да се школују на матерњем језику. Прве основе школског система, 
који би важили за цело царство, увела је Марија Терезија 1774. године (Ratio 
educationis), а прописивани су и начини оспособљавања учитеља. Године 1869. 
уведено је осмогодишње основно образовање, а тада је први пут регулисано и 
образовање женске деце. Тада се законом уређују системи средњих школа, у 
виду нижих и виших гимназија, реалки и стручних школа. У том периоду се 
на подручју Угарске, знатно раније него у Србији, оснивају се и српске школе 
– од основних до виших, од којих многе и данас постоје. Оне су, уз Пештански 
универзитет, биле језгра из којих се развила каснија српска интелектуална 
елита, чије је деловање на научном, културном и националном плану код 
Срба, обележило XIX и прву половину XX века.
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Увод:  
СрбиуПанонскојнизији

Присуство Срба у Панонском басену, између река Дунав и Тиса, еви-
денто је још од Средњег века. Поуздани доказ томе налазимо у родосло-
ву династичких породица. Мати угарског краља Гезе I (1141-1162) била је 
Јеле на из Рашке, ћерка Уроша - великог жупана Рашке. Током владавине 
њеног сина Гезе, Јеленин брат Белош Вукановић, живео је на двору као 
палатин краљевине Угарске. Народ је живео у поданичком положају, по 
малим раштрканим насеобинама, полуземуницама, на мочварном тлу, 
на рубовима старих панонских шума.

Надирање Османлија са југа, пораз српске војске на Косову Пољу 1389. 
године, па самим тим и пропаст средњовековне царевине, подстакло је бе-
жанију од отоманске сабље. Ишли су уз Дунав, на север све до Коморана и 
Ђура. Ту настају мале српске енклаве, које се држе херметично, у оквиру 
своје религије и обичаја. Читава територија некадашње постојбине је под 
турском влашћу. Године 1456. Јанош Хуњади (Сибињанин Јанко, у народној 
епици) ослобађа Београд од Турака. И данас се на Калемегдану у подне, ог-
лашавају звона, као спомен на ту сјајну победу. Београд је следећих седам-
десет година, све до 1521. био неосвојиво гранично утврђење које је одоле-
вало турским нападима. Другу границу, на Дунаву код Сланкамена, чувају 
најамни војници краља Матије, који својим брзим лађама (шајкама), оне-
могућавају продор на север. Већину те „дунавске флотиле” чине Срби из 
околних насељених места у Бачкој са Тителом као средиштем војног гар-
низона. Истовремено, на поседима српске властеле (Јакшићи, Бранковићи) 
диљем Угарске територије живе „Срби слободњаци, хајдуци и погранични 
ратници, граничари” (Вујичић, 1997:13).

Борбе хришћана и мухамеданаца су се, са променљивим успехом, 
смењивале све до другог великог пораза хришћана на Мохачу 1526. године. 
Тада велики део Угарске територије потпада под отоманску управу. Срби 
су у истој невољи као и сви други народи, али се у горњеподунавским гра-
довима живот одвија „како мора”. Староседеоци обрађују своје башче и ви-
нограде, прерађују кожу и вуну, тргују, дају обавезне дажбине, немају право 
гласа када се наочиглед и насупрот црквених звоника, подижу минарети и 
хамами. Упркос свему, упражњавање правослане вероисповести и обреда, 
у оквиру своје Цркве, било је масовни и неприкосновени чин у животу срп-
ских заједница. То је за дуго био одбрамбени бедем свакој асимилацији. 
Чувао се традиционалан начин живота унутар великих породичних зајед-
ница, самим тим и језик. Турски путописац Евлија Челебија (1640) бележи 
да је „заједница будимских Срба, економски снажна, јер имају своје цркве, 
епископа, митрополита” (Вујичић, 1997: 13).
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Енглески лекар Едвард Браун 1669. године је боравио у Будиму и кона-
чио у Табану, о чему је записао: Ми смо становали код једног старог Срби-
на, где смо се врло добро осећали, пошто смо из његове куће могли да видимо 
Дунав, мост, град Пешту и велики део целе околине (Вујичић, 1997: 13).

1.ВеликасеобаСрба

За своје ратне заслуге у борбама против заједничких непријатеља до-
бијали су Срби од аустријских и угарских владара разне врсте потврда за 
храброст и за лојалност. Следом догађаја, 1683. године Турци су дошли до 
Беча и држали га у опсади. То је прелило чашу, па су се Европске држа-
ве ујединиле у Свету лигу (Аустријско, Римско царство, Пољска, Русија, 
Млетачка република) и позвале народе Балкана у борбу против Осман-
лија. Саговорници на српској страни су били гроф Ђорђе Бранковић (као 
световни вођ народа, наследник српских деспота) и поглавар српске црк-
ве у Пећи, патријарх Арсеније III Чарнојевић, који је запретио анатемом 
сваком Србину, ако буде сарађивао са Турцима. Мобилисан је готово сав 
расположиви српски и православни албански војни потенцијал.

Војску предвођену генералом Пиколомијем, само пред Призреном је 
дочекало 6000 бојовника, а процењивало се да их је у аустријској војсци 
било укупно 20.000. Међутим, крајем 1689. године. Пиколомини умире 
од куге и Турци то вешто користе за контраофанзиву, терајући војску да 
се повуче све до Саве и Дунава. Плашећи се турске освете (с разлогом), 
велики број Срба на челу са патријархом се креће за војском. У списима 
Вука Стефановића Караџића налазимо да је пошло око 37.000 фамилија. 
Црквени поглавар тада наступа као дипломата тражећи и добијајући одре-
ђене гаранције за свој народ.

Цар Леополд I је дао Србима пет привилегија у периоду од 1690-1695. 
године. Све су биле издате преко Угарске дворске канцеларије. У тим доку-
ментима је писало да се одобрава организација Српске цркве, гарантована 
су извесна права и повластице, тако да су били третирани као слободни 
људи, а не кметови. Овакви, печатом оверени списи, били су правни основ 
за регулисање положаја Срба у монархији, што им је знатно олакшавало 
живот унутар државе. То значи да Срби нису стигли у средишну Угарску 
као пребези (избеглице) већ као део народа по позиву и на основу писаних 
привилегија од стране аустријског цара Леополда првог. Њихов је основни 
задатак био, да буду увек спремни за регрутацију у царску војску. Но, у 
су животу са домаћим народом, нарочито са мађарском властелом, такав 
третман је изазивао суревњивост, опструкцију, па и отворена негодовања. 
Писана начела су била слово на папиру, „Цар далеко, а Бог високо”.
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Проучавања у области историје школства често доводе до преиспити-
вања чињеница, које су у одређеним епохама посматране као непобитне, 
или пак небитне. Недавна истраживања проф. др Богољуба Шијаковића, 
др Александра Раковића и доц. др Владимира Вукашиновића, пружају нов 
поглед на историјат високошколског образовања у Срба, који омогућава да 
се његов настанак веже за средину XVIII века и развој у XIX веку. На тај 
начин долазимо до сазнања, да се Срби по својим традицијама, у области 
високог образовања, могу сврстати у ред развијенијих европских народа.1

Без претеривања, може се рећи да је колевка савременог школског 
система зањихана међу Србима у Угарској и да су заслужни појединци, почев 
од Доситеја Обрадовића, заслужни за утемељење образовања у Србији.

Упорна и вишестрана просветна настојања да се и под страним влада-
ром, у Хабсбуршкој монархији, успостави организовано подучавање свеш-
тенства, монаштва, али и становништва, започето је убрзо након Велике 
сеобе. Патријарх Арсеније III Црнојевић je два пута (1698. и 1706) безуспе-
шно молио, да му се одобри оснивање школа.2

Упркос Царском рескрипту од 12. априла 1727. којим је Србима у Мо-
нархији одобрено отварање нижих и виших школа, то је ипак ишло споро 
и отежано. Владавинa Марије Терезије се заснивала на дволичности пре-
ма Србима. Углавном, на папиру је било једно, а у пракси друго. Или 
једноставно „није заживело”.

Њен наследник цар Јосиф II, ревносно је ширио мрежу основних шко-
ла и заузимао се за просвећивање најширих слојева друштва. Сагласан са 
мишљу Јосифа Зоненфелса „да су просвећени људи најбољи поданици”, 
захтевао је од земљопоседника, општинара и црквених великодостојни-
ка, да изграде школе, обезбеде опрему, учитељске плате и награде. При-
моравао је родитеље да редовно шаљу децу у школу,3 а за њихов неоправ-
дани изостанак родитељи су имали платити до 20 крајцара месечно, или 
1 дан кулука. Казну је одређивао општински суд („Dorfsgericht”). Тако 
прикупљени новац могао се утрошити за набавку школске опреме, или 
књига и одеће сиромашним ђацима.4

1 Проф. др Ксенија Кончаревић, Нова сазнања о почецима високог образовања у Срба, 
Православље; сајт Српске православне цркве; http://www.spc.rs/sr/nova_saznanja_o_
pochecima_visokog_obrazovanja_u_srba (10.02.2015).

2 Исто.
3 Johann Wolf, Das Schulwesen des Temeswarer Banаts im 18. Jahрhundert, 118-120, 134-

135, 155-156, 159; Dissertation, Wien 1935. Интернет извор http://de.wikipedia.org/
wiki/Johann_Wolf_%28Literaturwissenschaftler%29 (20.10.2014).

4 Упутства за надзорнике народних школа у Угарској (Instrukzion fu(e)r die Visitatoren 
der Natioпalschulen in Ungarien), ABHC, ИДК, кут. 41 (стари бр. 1423 А), 1792, фасц. 8, 
акт бр.157,§1; штампано, немачки језик.
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Међутим, треба имати на уму да су те школе биле на немачком језику, 
односно да се тиме доследно и мање болно спроводила општа германи-
зација. Школски устав, објављен 1776. године, забрањивао је у свом чл. 13 
учитеље “чуждаго царствија”, што ће рећи Русе, а у чл. 23 употребу туђих, 
односно руских књига у српским школама. На српске протесте Марија 
Терезија је одговорила тако, што је 2. децембра 1777. укинула Илирску 
дворску депутацију.

2.Оснивањеирадсрпскихшкола

Срби прво треба да зидају више болница и школа него цркава... Желео 
бих да свака школа има неопходну опрему и своју библиотеку, али мислим 
да је засад боље одустати од библиотеке него од школе, јер она омогућа-
ва опште грађанско просвећивање неопходно за напредак, који ће их дове-
сти до библиотека и других добара развијеног света. (Доситеј Обрадовић, 
Лајпциг, 1784; Обрадовић, 2007:60)

2.1. Основне школе

Пошто је школовање било привилегија богатих, испрва су децу оп-
исмењавали вероучитељи и монаси у манастирима. Прве основе школ-
ског система, који би важили за цело царство увела је Марија Терезија 
1774. године (Ratio educationis). Тај први Школски правилник је налагао 
обавезно шестогодишње школовање и употребу истих уџбеника за све 
ђаке, у свим школама. Прописивани су и начини оспособљавања учи-
теља. На основу тога школски систем се даље развијао:

За посматраних педесетак година број наставног особља се повећао за 
150%, а у развијенијим крајевима монархије (посебно у централним дело-
вима и у западним деловима) побољшан је квалитет наставе. Тада је почело 
и са стварањем средњешколских установа, тј. гимназија. Године 1846. у 
Мађарској (са нашим крајевима заједно) било је 102, а у Ердељу 20 гимна-
зија. Тридесетих година у гимназије је ишло око 20-22.000 ученика. До 1844. 
наставни језик у гимназијама био је латински, а од тога је у већини гимна-
зија наставни језик постао мађарски (законом), док су постојале гимназије 
и са другим наставним језиком (нпр. у Сремским Карловцима, Новом Саду 
итд.). Било је и неких високообразовних институција, као Универзитет у 
Пешти, и неколико академија и протестантских колегија (лицеја).5

5 Извор података: брошура (Милан Мицић и група сарадника) за програмску акцију 
Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине Војводине, и 
Радио телевизије Војводине (за квиз знања) Колико се познајемо http://www.uprava.
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Тек седамдесет година касније (1848), прво Министарство културе и 
образовања, формирао је Фрања Јосиф I, да би већ следеће године исто 
прерасло у Савезно министарство – и одржало се до данашњих дана у 
Аустрији. Године 1869. уведено је осмогодишње основно образовање (за 
годишта 6-14, касније 7-15), које најзад прелази у надлежност државе (а 
не цркве), па је тако остало у већини, доцније формираних, европских 
земаља. Поменуте године је први пут регулисано и образовање женске 
деце, али по посебном програму и уз дугогодишње оглушавање о исто. 
Тада се законом уређују системи средњих школа, у виду нижих и виших 
гимназија, реалки, те стручних школа.

Када је реч о елементарној писмености на матерњем језику Срба у 
Угар ској, то се савладавало углавном „алтернативно”, код свештеника 
при православним црквеним општинама. Према доступним подацима, 
обавезно основно школско образовање које се сматра системским реше-
њем, спроводило се у будимској српској школи, која је 1822. године имала 
40-так ђака. У Пешти је још од краја XVII века радила српска школа са 
два разреда, да би 1808. била проширена трећим разредом. Две деценије 
касније (1827), записано је да ту школу посећује око 30 ђака. Најпознатији 
српски учитељ у Пешти био је Лука Милованов, који је остао упамћен по 
томе што је заједно са Вуком Караџићем радио на састављању прве српске 
граматике – Писменица сербскога језика из 1814. године.

Извори с краја XVIII и пoчетка XIX века, показују да је у Печујском 
школском округу (без Шајкашког батаљона) било чак 73 православне 
школе. Али од 7600 дорасле деце оба пола, родитељи су слали у школу 
само 1980 ђака (мушких 1771, женских 209). Значи да је тек свако четвр-
то дете било писмено. Списи такође показују да су у Банату српски и 
румунски ђаци били мање ревносни од католичких у похађању својих 
школа (1802. година).6 Да би то предупредили, угледнији Срби и Руму-
ни су материјално помагали основно образовање у циљу просвећивања 
и искорењивања лоших навика у народу. Већина популације је живела 
по селима, бавила се земљорадњом, деца су у раном детињству „ишла 
на њиву, па шта ће им школа”. Опет, за школске зграде је ваљало издво-
јити место (плац), изградити објекат, обезбедити инвентар, грејање, стан 
и плату учитељима. Та су питања била најпре у надлежности црквених 
власти. На пример7:

vojvodina.gov.rs/SEKRETARIJATI-V/OBRUPRNZ/manjine-koliko-se-poznajemo/web-
tekst/Brosura-ceo-tekst.htm (2009. година).

6 Јоhann Wo1f, Das Schulwesen des Temeswarer Banats im 18. Jahrhundert, 184-188, 
Dissertation, Wien 1935. Интернет извор http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolf_
%28Literaturwissenschaftler%29

7 Никола Гавриловић, Српске школе у Хабзбуршкој монархији у периоду позне просве-
ћености (1790-1848), 8-10. Историјски архив града Новог Сада, година III, број 3, Нови 



509Зачеци српског школства у Угарској

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 7, год. VII (2015): стр. 503-526

Митрополит Мојсије Путник дао је Карловачком магистрату део пла-
ца до Саборне цркве, са постојећом зградом Семинарије из 1728. године (в. ил. 
17, бр. 8), грађевински материјал, својих 1.000 форинти у готовом и кредит 
из Народног фонда, да Магистрат подигне тамо зграду нормалне школе.8 Уз 
ту помоћ Магистрат треба подићи зграду нормалне школе, за све ђаке, без 
обзира на њихову вероисповест и друге разлике, али да део зграде буде само 
за ђаке православне вере (Graeci Ritus National Schule per und allein für die 
Schul-jugend dieses Ritus).

У новој згради Нормалне школе настанили су се немачки учитељи: Франц 
Плицнер, виши учитељ („Oberlehrer”) и њен управитељ, са два нижа учитеља 
(„Unterlehrer”), Адам Галингер [други] и Игнац Крахелмајер [први разред].9 За-
течени српски учитељ Павле Пољанац морао је да се стесни и убрзо исели из 
школске зграде, а предвиђени духовник за српске ђаке није могао ни да се на-
стани у њој. То је изазвало оштар прекор митрополита Путника Карловач-
ком магистрату,10 али је између Карловаца-града и седишта Митрополије у 
њему, остао проблем сразмерног коришћења те зграде (ил. 45, т. 1-3).

Указом Марије Терезије, Аврам Мразовић је био постављен за врхов-
ног надзорника свих православних школа у Печујском округу, а томе су 
припадале школе у Бачкој и Барањи. Реч је о сину сомборског правосла-
вног свештеника, Георгија Мразовића, који се потврдио као неуморан про-
светни реформатор, писац уџбеника граматике, реторике и превода часо-
писа за младеж. Као школски надзорник, Мразовић је обилазио готова сва 
насеља из свог округа, склапао уговоре са локалним општинама о осни-
вању српских народних школа, њиховом опремању и материјалном обез-
беђењу учитеља. Таквим залагањем до пред крај века (1791) отворене су 
школе у 74 насеља. За своје педагошко прегалаштво одликован је златним 
медаљама од три аустријска владара (Јосиф II, Леополд I, Франц I) и добио 
наследно племство са грбом. Мразовићев наследник, Урош Несторовић 
је као надзорник констатовао (1810) да Бачки школски округ „може бити 
сматран за најизврснији, како у погледу прописаног уређења, тако и стања 
школских зграда и дотација учитељима”. Ту предност над другим окрузи-
ма, известилац приписује искључиво радној жустрини самог директора 
Мразовића. Врховну управу над осталим српским школама добили су још 
Стефан Вујановски за Срем и Глигорије Обрадовић за Банат.

Сад, 2009. Интернет извор http://www.arhivns.rs/godisnjak/Godisnjak_3_2009.pdf.
8 Коста Петровић, Из прошлости Сремских Карловаца. (О Карловачкој пијаци и 

Нормалној школи), ГИД, књ. ХII, св. 3-4/1939, сепарат стр. 3-11.
9 Franz Plitzner — Oberlehrer [Код Косте Петровића, грешком: Franz Rizner]; Adam 

Gallinger, Ignaz Krachelmayer — Unterlehrer.
10 АСАНУК, КМ, кут. 6, год. 1790, фасц. 21, бр. 6; К. Петровић, Из прошлости Сремских 

Карловаца. (О Карловачкој пијаци и Нормалној школи), 8, 10.



Драган Јаковљевић510

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 7, год. VII (2015): стр. 503-526

Према владајућем Школском закону за Угарску и припадајуће јој 
земље (Ration educationis publicae, Будим 1806), општине су биле дужне да 
обнове постојеће или подигну нове школске зграде од тврдог материјала. 
Типска школска зграда требало је буде на централном месту у насељу, 
уз њу или у близини, школски врт заштићен оградом као и она. У мањим 
насељима, зграда је морала имати „једну пространу, светлу, суву и чисту 
учионицу за ђаке, а од ње потпуно одвојени стан за учитеља (под истим 
кровом или не), са кухињом, комором, оставом за дрва, шталом и подру-
мом, где нема услова за учитељев стан, црквене општине су дужне да му 
га изнајме под кирију”. У обе варијанте стан за учитеља је обезбеђиван са 
много штедње на рачун његовог простора и комфора (ил. 48, т. 4). Изузе-
ци су биле богатије општине у Трсту, Осијеку, Новом Саду, Вршцу.

После аустријско-француског рата, реформе школства се интезиви-
рају (1810). За првог врховног надзорника свих православних школа у Угар-
ској долази Урош Несторовић. У првој половини исте године, Несторовић 
је обишао многе основне и неке средње школе у Срему, Бачкој, Банату, 
делу Славоније и Угарске око Будима. На том путу је корио неспремне 
учитеље, а црквено-општинским часницима и парохијском свештенству 
пребацивао немарност за школу и небригу за редовни одлазак ђака на 
богослужења и веронауку. Доводио је то у везу са митрополитовом небри-
гом о школству и народном просвећивању. Указивао је да младе ђаконе 
треба постављати за вероучитеље, што се добро показало у Бачкој; да се 
способни и вредни учитељи могу рукополагати за свештенике, без нап-
лате епископске таксе за њихове синђелије и слично.11 У том смислу је 
три пута разговарао са митрополитом Стратимировићем у Карловцима, 
у кратким размацима, али све хладније. Митрополит није могао поднети 
што је, без његовог знања и утицаја, тако важна област народног живота 
поверена Несторовићу.12 Он га је огласио „умишљеним стручњаком и ка-
ријеристом на рачун своје цркве, школе и народа”, а Несторовић пак мит-
рополита „неподесним да по новом наставном методу образује побожне 
свештенике и добре хришћане, који ће осим свог народног језика усвоји-
ти и друга знања и културу”. Разлаз те две моћне личности од почетка, 
последица је сукоба двају школских система које су оличавали, али и 
показатељ великих недостатака услова у којима су спровођени.13

11 Урош Несторовић, О лошем стању српских и румунских школа. АСАНУК, Конз., 
1810, 77, 95; 1812, 6, 57.

12 Према: Славко Гавриловић, Писма Лукијана Мушицког Урошу Hecтopoвuћy (1811-
12), Зборник МСКЈ, књ. XVIII/2, 1970, стр. 372. Карловци, 19. 2. 1812. Митрополитов 
протосинђел Лукијан Мушицки Урошу Несторовићу. 

13 Никола Гавриловић, Српске школе у Хабсбуршској монархији у периоду позне про-
свећености (1790-1848), 159-176. Историјски архив града Новог Сада, година III, бр. 
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Сводећи своја запажања са терена, Несторовић је оценио да су школе 
у Војној граници ипак боље него у Провинцијалу. У њему је небригом 
свештенства ослабио просветни и верско-морални живот народа и 
омладине. Схватајући спровођење школских реформи као дисциплин-
ско питање и оданост владару, теренски заповедници из Петровара-
динске регименте (Срем) приморавали су ђаке и њихове очеве у цркву 
„капларским штапом”. На подручју те строге регименте, у селу Војки, 
нова школска зграда била је снабдевена свим потребним инвентаром. За 
уредну школску зграду у Батосеку (околина Будима) Урош Несторовић 
каже такође да је била „снабдевена свим потребним инвентаром и учи-
лима”. Обе његове примедбе су уопштене и не откривају шта је подразу-
мевао под потребним школским материјалом и училима, али није сас-
вим јасно ни шта подразумева „уредна и удобна” школска зграда, каква 
је била у Осијеку. На крају свог инспекцијског Дневника, Несторовић је 
у осамнаест тачака сажео најбитније проблеме о којима ће известити 
цара. Најважнији су ипак да уџбенике треба штампати на бољој хартији 
и с мање грешака; побољшати српску и румунску калиграфију и право-
пис.14 У извештају цару Фрањи I, поднетом у Бечу 28. 12. 1810, Несторо-
вић је рђаво стање српског и румунског школства сматрао последицом 
рада нестручних учитеља, слабог материјалног стања школа, немарног 
односа локалних власти и окружних директора према њима и образо-
вању омладине.15

На његов предлог цар је потврдио заслуге Аврама Мразовића, Стефа-
на Вујановског и Григорија Обрадовића, пензионисао их у износу пуне 
плате, па поставио „нове снаге” да врше надзор школства: Гаврила Бајче-
вића за Бачки школски округ, Григорија Гершића за Сремско-славонско-
хрватски, Луку Кенгелца за Темишварски. Установљена су још два нова 
школска округа, Будимски и Карансебешки.

Паралелно са грађанским (пучким), постојале су манастирске школе 
(Хопово, 1815-1819), а братство се старало да раде и основне школе за окол-
ну прњаворску децу (ил. 46). У јужном Банату су такву праксу спроводи-
ли манастири: Бездин, Месић, Сент-Ђураћ. Зависно од имовног стања и 
воље за просвећивањем најмлађих, снабдевали су књигама и училима 

3, Нови Сад, 2009. Интернет извор: http://www.arhivns.rs/godisnjak/Godisnjak_3_2009.
pdf. (20.12.2014).

14 Никола Гавриловић, Дневник Уроша Несторовића о обиласку школа из 1810. године 
(у Гавриловићевом преводу са немачког на српски језик), Зборник МСИ, бр. 
17/1978,стр. 137-162; закључак и предлози, стр. 161-162, т. 6,15.

15 Никола Гавриловић, Извештај Уроша Несторовића о стању православних српских и 
румунских школа и Хабзбуршкој монархији 1810. године. Грађа.— Истраживања (бр. 
12), Филозофски факултет у Новом Саду - Институт за историју, Нови Сад 1989, 
244-261; Несторовићева представка цару је на немачком језику.
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градске народне школе. Месићки јеромонах Гедеон (Станковић)16 донео 
је и поделио сиромашним ђацима, у школи крај Саборне цркве у Вршцу: 
букваре, часослове, псалтире, и друге школске књиге и потребе. Он им 
је обећао, ако буду добро учили да ће још вредније поклоне добити.17 Но, 
видели смо из докумената да комуникација световног надзорника (Нес-
торовић) и духовног јерарха (митрополит Стратимировић) није могла 
бити усаглашена. Атмосферу у хоповском манастиру тога доба живопис-
но је дочарао Доситеј Обрадовић у свом делу Живот и прикљученија18.

Када је после Буне (1848/49) сломљен мађарски покрет за отцепљење 
од Аустрије, Срби су добили аутономну област „Војводство Србија и Та-
мишки Банат”. Намесништво Војводине је 1856. године, у главним шко-
лама повећало број разреда са три на четири, а следеће године поста-
вило др Ђорђа Натошевића за врховног директора свих српских школа. 
По струци лекар, по опредељењу педагог, Натошевић је био следбеник 
Песталоцијеве очигледне наставе („покажи, па кажи”). Карактером је 
био истрајан и предузимљив, а по својој оцени достигнућа у просвећи-
вању - речит и строг. Најважније му је било да се црквене општине ста-
рају о школама и сиромашној деци, а да учитељима омогуће боље услове 
живота и рада. Он их је позивао да не чекају помоћ владе и дародаваца, 
већ да саме купују књиге и стварају општинске „фондове књига”, из којих 
ће ђаци бесплатно користити уџбенике сваке године.

Често се Натошевић жалио да су општине лакше и више трошиле новац 
на споредне ствари, него на школе, књиге, васпитање деце и просвећи-
вање народа на свом подручју. У неке школе пуштају да „обданİ деца уче, а 
обноћ у њих затварају кривце и злочинце”. Родитељи су мањи број мушке 
деце слали у школу, док женску нису ни помињали. Учитељи нису имали 
пензије, нити могли да збрину своје породице, а сви чланови општинске 
управе могли су да им заповедају. Многи су зато изгубили вољу за рад 
и стручно усавршавање, и нису хтели ни „оно мало найнужнiи кньижица 
да себи набаве”. Углавном су школске зграде биле мале, тесне, влажне и 
нездраве; без зеленила около, патоса унутра, одговарајућих клупа, пећи, 
чивилука и друге опреме.

Након формирања двојне Аустроугарске монархије (од 1867. године), 
школско законодавство рађено је према начелима:

да је црква одвојена од државе, -
да су наука и настава слободни, -
да је школовање обавезно за децу од 6 до 14 година, -

16 Димитрије Руварац, Стање српско-православних манастира (1787-1791) у Митро-
полији карловачкој, Архив КМ, I/1911 (ман. Mecић), 96.

17 Славенно-сербскiя вядомости, бр. 8, Беч, 27. 1. 1794, стр. 38а.
18 Доситеј Обрадовић, Дела, Библиотека града Београда, 2007.
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држава мора да се постара да наставу изводе стручни учитељи,  -
после редовне учитељске школе (4 године) и стручног усаврша-
вања, у којем ће важну улогу имати оснивање и „уређење школ-
ских библиотека”.19

По повратку из Србије, као делегат на Народно-црквеном сабору (1871) 
и као главни референт Школског савета у Карловцима, Ђорђе Натошевић 
је следеће године припремио Уредбу за српске народне школе20. Сачинио је 
елаборат о њиховом стању и начину побољшања. У њему истиче, да од педе-
сет прегледаних школа у Војној граници, само школе у следећим местима: 
Митровици, Кузмину, Винковцима, Војки, Земуну, Бановцима Доњим и оба 
Сланкамена (Стари и Нови) - заслужују то име. Остале су „на штету здравља 
дечија, и боље би било да (их) није”.21 Као ни те, ни у Карловачком протопо-
пијату основне народне школе нису имале своје библиотеке (ил. 50, т. 1).

На просторима где су још Срби живели: Далмација, Хрватска, Сла-
вонија; године 1874. већина тамошњих српских општина је одбила Школ-
ски закон за грађанске основне школе, те остала при својим аутономним 
вероисповедним школама.22 Према једној статистици, не баш тачној у 
збиру, нити детаљној у класирању, 1886/87. године у Аустроугарској је 
било: 5.386 католичких школа, 2.147 православних, 1.770 унијатских, 
2.334 реформатске, 1.437 евангелистичких, 45 унитарских, 544 јеврејске; 
укупно: 16.538. - од њих 16.301 основна, 74 више народне, 150 грађанских 
и 13 виших девојачких школа. У њима је било укупно 24.148 учитеља/
наставника, 1.020.518 ученика и 889.850 ученица. Од свих 16.538 школа, 
своје зграде су имале 14.963 школе.

2.2 Утемељење вишег школства

Виши ступањ школовања Срба у Хабзбуршкој монархији почиње захва-
љујући изузетној личности Дионисија Новаковића, који је у Kијеву завршио 
гимназију и Духовну академију (1737), са изванредним успехом. Поста-
вљен је за „учитеља философије и теологије у Рождество-Богородичној ла-
19 Петар Деспотовић, Историска педагогика, 278, 379; Београд, 1902. 
20 Уредба за српске народне школе од 17. Јула 1872. год., у 4 дела а укупно 144 члана, са 

пратећим прописима и објашњењима приређивача: Жарко Миладиновић, Тумач 
повластица, закона и уредаба и других наређења Српске народне автономије у Угар-
ској, Хрватској и Славонији, стр. 340-396; Н. Сад, 1897.

21 Ђорђе Натошевић, Српском народном школском савету у Карловцима , Нови Сад, 25. 
8(6. 9) 1872. АСАНУК, Школски савет, 1872, 195, л. 2а, срп. јез., атг.

22 Ђорђе Натошевић, Патријарх Прокопије Ивачковић, пароси и учитељи о натурању 
закона вероисповедним школама које су већ уређене као аутономне. Према: Василије 
Ђ. Крестић, Грађа о Србима у Хрватској и Славонији (1848-1914), Књига 1, 1848-1883, 
БИГЗ, Београд 1995, местимично, као стр. 173-176, 182, 228-234, 248.
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тинословенској школи и у Духовној колегији за младе богослове (Collegium 
Vissаriono-Pаwlovicsiаnum Petrovаrаdinense), у шанцу Петроварадинском” 
(данашњи Нови Сад). Била је то прва висока школа код Срба (1739).

Пошто Висарионов и Дионисијев Collegium представља зачетак униве-
рзитетске наставе код Срба, важно је навести чињенице које га осветља-
вају. Kао професор философије и теологије, Дионисије Новаковић је своја 
предавања започео приступном програмском беседом о похвали слободних 
наука и користи од њих. Изложио је цео образовни систем, почев од кла-
сичног општег образовања, које су европски средњовековни универзитети 
развијали као слободне вештине (artes liberalles). Оваквим предавањем по-
ложен је модерни темељ класичним и хуманистичким наукама код Срба.23 
Kада је теологија у питању, Дионисијева делатност има толики значај да 
за њега, можемо везати настанак високог теолошког образовања.

Ради сагледавања континуитета у развоју српског школства, потребно 
је овде напоменути да су крајем XVIII, а у праскозорје XIX века отвара-
не, или барем планиране и следеће школе:

Српска велика школа у Новом Саду (1774/5 -  „lllyrische Nationalschule”) 
– на Српском народно-црквеном сабору, одржаном 1774. године 
у Карловачкој митрополији, одустало се од образовања само 
будућих свештеника; тражено је да се оно прошири на сву омла-
дину спремну за духовну и световну службу, те да се уместо кли-
рикалних школа у свакој епархији оснује по једна потпуна гимна-
зија; у ту школу би се примали ученици од 15 до 18 година, који 
умеју читати и писати, познају мали катихизис, основне рачун-
ске радње и разумеју латински језик, јер би се на њему предавала 
филозофија и друге високе науке. Наредни Карловачки сабор је 
1781. године је то потврдио и тражио да се у Новом Саду подигне 
српска народна гимназија „јер су школе и науке најбољи начин за 
просвећивање клира и народа”; Цар је такође одобрио да се поди-
гне „Народна гимназија, или Карловачка школа”24, али је недо-
статак новца одложио изградњу те школе; пажња је тада усмерена 
на оснивање Генералне српско-румунске семинарије у Темишвару 
(1785), за коју је цар нудио новац и разне олакшице.25

23 Проф. др Ксенија Кончаревић, Нова сазнања о почецима високог образовања у 
Срба, Православље; сајт Српске православне цркве: http://www.spc.rs/sr/nova_
saznanja_o_pochecima_visokog_obrazovanja_u_srba (10.02.2015).

24 Цар Јосиф II мтп. Мојсију Путнику 28.4.1783, посредством Угарског намесничког већа. 
АСАНУК, МП А, 1783, 200, ондашњи превод са латинског на славеносербском језику.

25 Димитрије Кириловић, Покушај оснивања високе школе у Новом Саду 1774 године, 
64-66; ГИД. Књ. I, св. I (1928); Н. Гавриловић, Клерикалне школе. У књизи: Историја 
школа и образовања код Срба, 228-229
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Карловачка гимназија - İ26 (1791) – вишегодишње тежње грађан-
ства реализовала је група имућних карловачких Срба, на челу 
са Димитријем Анастасијевићем Сабовим; испрва је имала шест 
разреда27: I разред (звани: припремни), II-IV граматика(лни); V 
реторика и VI поетика (хуманистички); школске 1852/53 године. 
оформљени су још VII и VIII разред (филозофија); уз многе 
реформе и кратке прекиде рада (због куге 1795/96, револу-
ције 1848/49. и светских ратова). Школа је активна и данас, под 
називом Карловачка гимназија.

Српски језик је уведен као посебан предмет („Lingua Serbica”) 1847/48, а 
упоредо се именује и као црквенословенски језик. Уместо латинског и немач-
ког, све чешће се водила гимназијска администрација на српском језику. Он 
се као наставни језик усталио од 1873. године, са почетним изузетком фи-
зике и математике.28

Православна монашка школа у Бечу (1792) – Илирска дворска канцела-
рија, (политичко тело за питања православних у Хабзбуршкој монархији) 
планирала је да у Бечу отвори монашку школу. У њој би се обучавали нај-
бољи јеромонаси, које би слободно изабрао сваки манастир; по завршетку 
школовања, они би стекли звање професора, и у манастирима поучавали 
искушенике и монахе верско-моралном учењу своје цркве и одређеним 
световним знањима. Међу калуђерима девет манастира, који су се изјас-
нили на упитник Илирске дворске канцеларије,29 само је братство мана-
стира Гомирја једногласно изабрало јеромонаха Викентија Љуштину, да 
иде у такву школу. Ускоро је избио аустријско-француски рат и укинута је 
Илирска дворска канцеларија. Рад на духовном и општем просвећивању 
је застао, а замисао о монашкој школи и одговарајућој библиотеци напу-
штена. Уосталом, оснивањем Карловачке богословије решен је проблем 
образовања подмлатка парохијског свештенства, као „значајнијег за па-
стирску делатност и верско-морално просвећивање народа”.

Академија за народне језике у Будиму (1792) – после Француске револу-
ције (1782), дошло је до развоја националне свести. Народи су захтевали право 
на своју територију тамо где су се зачели и остварили као историјски субјект; 

26 Цар Фрања II је потврдио (Беч, 1792) писмо Д.А. Сабова и грађана о оснивању Гим-
назије; Извор: Основна писма (привилегије) Срп[ске] правосл[авне] велике гимназије 
карловачке, превишње потврђене Леополдом II и Францом II (1791-1792.). Издање 
Гимназијског патроната, Ср. Карловци, 1903, 19.

27 Чедомир Денић, Школовање ђака из Хрватске, Славоније и Далмације у Карловачкој 
гимназији 1791-1848. године, Зборник о Србима у Хрватској, бр. 3, САНУ, Београд 
1995, 93. 

28 Исто.
29 АСАНУК, МПА, 1792, 531, 564, 623.
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тражили су потврду о себи у свом језику и култури30. Национално све хомо-
генији Мађари, тежили су да наметну свој језик Словенима и другим мањин-
ским народима у Угарској. У покушају да спречи ту појаву опасну за опстанак 
Монархије, гроф Фрања Балаша, председник Илирске дворске канцеларије, 
планирао је да спроведе културну федерализацију Угарске. Он је предлагао 
да се у Будиму оснује академија (виша школа) за националне језике, слична 
братиславској; очекивао је да би она, по узору на упоредни речник језика Руске 
академије наука, издала речник латинског, мађарског, словачког и немачког 
језика. Балаш је предвиђао да се у мађарским школама предаје немачки, сло-
вачки и илирски (Ilyrisch) језик31. Према члану 27 Угарске дијете32 из 1791, 
православци (Срби, Румуни и други) су постали равноправни угарски гра-
ђани; дакле, могли су отварати своје школе, добијати државне службе и кори-
стити српске народне привилегије, уколико нису у супротности са угарским 
уставом. Међутим, Балашине необичне („sonder-baren”) предлоге, ни краљ, 
ни влада нису хтели да чују. У њиховом ћутању над Балашиним плановима за 
изучавање толиких језика и култура, усахла је замисао о академији, која не 
би могла да ради без библиотеке примереног садржаја.

Посматрани догађаји су резултат развоја, па и превирања у друштву. 
Показали су замах нових грађанских снага, које су тежиле да се развија-
ју у духу просветитељства, испољаваног у „културној Европи” и делима, 
сада већ свима знаног Доситеја Обрадовића.

То је један од најзначајнијих социјалних, културних и књижевних пок-
рета човечанства током XVIII века у западној Европи, а његов утицај код 
средњоевропских и источноевропских народа осећа се снажно и у XIX столећу. 
Поборници идеје просвећености веровали су у моћ људског ума, у могућност 
реформе људског друштва и с оптимизмом су гледали у будућност. Најбољим 
средством за ширење својих напредних идеја сматрали су књижевност.33

Kада је реч о световном образовању грађанства, њихови учитељи су 
се оспособљавали на „учитељским течајевима”, које је пуне тридесет три 
године (од 1778. до 1811) у Сомбору организовао Аврам Мразовић34. Чим 

30 Милорад Екмечић, Cтварање Југославије 1790-1918, књ.1, Просвета, Београд 1989, 42-57.
31 Illyrisch – обухвата језик већинског јужнословенског становништва у делу бившег 

римског Илирика под влашћу Хабзбуршке монархије, овде се мисли првенствено 
на језик Срба и Хрвата; извор: Ч. Денић, Културно-просветна делатност Теодора 
Аврамовића, 112-115.

32 Articlus 27. de graeci ritus non unitis - Законски чланак о несједињенима грчкога 
обреда (православним Србима); превод на српски: J. Радонић и М. Костић, Српске 
привилегије од 1690. до 1792. 18, 179. Бгд, 1954. 

33 Пројекат Растко: Пот Иштван, Из културне и књижевне прошлости Срба у Мађарској 
– Пешта и Будим као културна средишта српска у првој половини XIX века; http://
www.rastko.rs/rastko-hu/umetnost/knjizevnost/studije/istvan_poth.html (10.10.2014)

34 Аврам Мразовић (1756-1826) - српски просветитељ, педагог, књижевник, преводи-
лац, издавач; објавио три уџбеника из области правописа и граматике. 
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је добио указ о именовању, за седиште делокруга свога рада, између Новог 
Сада и Сомбора, одлучио се за родни Сомбор и ту је покренуо „Норму” – 
прву установу за образовање учитеља у Срба. Првобитни тромесечни те-
чајеви су убрзо замењени редовним двогодишњим школовањем за „српске 
учитељске кандидате”. Препарандским течајевима снабдевао се тако тај 
регион колико-толико способним наставним кадром. Да тога није било, 
оценио је Несторовић, школе би се морале масовно затварати. Он је одмах, 
на почетку својих активности, предложио оснивање три препарандије за 
образовање будућих учитеља – српске у Сентандреји, грчке у Пешти и ру-
мунске у Араду. Имао је наравно, у виду почетне активности Аврама Мра-
зовића. Поред тога, у свим православним црквама тада је уведен и „трећи 
тас”, из кога се имао финансирати рад прве Српске препарандије.

Предлог је прихваћен, па се на челу сентандрејске установе, царским 
декретом, нашао управо Урош Несторовић као директор. Први семестар 
је похађало 36 полазника из села и варошица у Бачкој, Банату, Срему, 
Барањи, средњој Угарској и наравно, из Сентандреје. Поред директора, 
на челу Препарандије било је Наставничко веће, које је руководило те-
кућим пословима школе. Школовање је трајало три петомесечна семес-
тра. Прва класа свршених учитеља, њих двадесет четворица, изашла је 
из сентандрејске Препарандије с пролећа, односно јесени 1814. године. 
Од следеће године школовање је постало двогодишње, а после тога се 
1816. Препарандија сели у Сомбор, где уз развојне и организационе про-
мене траје до данас – као Учитељски факултет.

Када је 3/15. новембра 1812. године свечано отворена прва Српска учи-
тељ ска школа – Препарандија у Сентандреји, која је свега четири године 
кас ни је пресељена у Сомбор, вероватно ни најоптимистичнији духови нису 
веровали у могућност да ће ова школа једном закорачити и у треће столеће 
свог постојања.35

3. Пештански универзитет

Историја Пештанског универзитета почиње 1635. године у месту Nagy-
szombat (данас Трнава, Словачка). У почетку су постојала само два факултета: 
уметнички и богословски. Правни факултет је основан после три деценије, 
тачније 1667. године, а медицински после једног века (1769). У Будим је пре-
сељен 1777. године, да би „прешао реку” и стационирао се у Пешти 1784. Тада 
се, из правног факултета развија читав универзитет, под називом Краљевски 

35 Милан Степановић, Два века сомборске препарандије (I), Сомборске новине, стр. 11, 
09. новембар 2012; Извор са нтернета: http://www.somborskenovine.co.rs/e-novine/
pdf-/br.3046/strana11.pdf 
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универзитет у Пешти (Budapesti Tudományegyetem). Предавања су била на 
латинском језику све до 1844. када је мађарски уведен као официјелни језик 
у Угарској. Женске особе су могле да се уписују тек 1895. године.

Овај универзитет је био једна од најзначајнијих институција, када 
је реч о стварању српске интелигенције.36 Био је стециште великог броја 
студената из скоро свих српских крајева. При крају XVIII века на том су 
се универзитету школовали:

Јован Мушкатировић (1743-1809), истакнути писац српске про- -
свећености;
српски добротвор Сава Текелија (1761-1842), доктор права; -
Григорије Трлајић (1766-1811) писац, песник и преводилац; -
Лукијан Мушицки (1777-1837) професор универзитета у Русији и  -
најзначајнији песник српског класицизма.

Касније, 70-их година XIX века, основани су разни технички факулте-
ти, и академије уметности (ликовна, музичка, позоришна итд.), на којима 
је студирало и усавршавало се много студената из наших крајева:

Михаило Витковић (1778-1829), доктор права, српско-мађарски  -
песник и писац;
Сава Мркаљ (1783-1833), доктор филозофије и филолог, рефор- -
матор српске азбуке и претеча Вука Караџића;
Георгије Магарашевић (1793-1830), завршио филозофију, покретач  -
и први уредник Летописа Матице српске;
Димитрије Давидовић (1789-1838), студирао медицину, оснивач  -
Новина сербских, првог српског дневног листа који је од 1813. до 
1821. излазио у Бечу;
Јован Хаџић-Светић (1799-1869), доктор права, истакнути песник  -
српског класицизма, један од оснивача Матице српске и први 
председник, творац основних закона у Србији;
Петар Јовановић (1800-1855), уредник „Бачке виле”, периодичне  -
публикације која је пропагирала идеје илиризма;
Јован Стерија Поповић (1806-1856), адвокат, један од најистакну- -
тијих српских књижевника XIX века, најзначајнији комедиограф 
свога времена чији су комади још и данас стално на реперто-
арима српских позоришта;
Јован Стејић (1803-1853), доктор лекарства (медицина) и писац; -
Јосиф Панчић (1814-1888), ботаничар, лекар, први председник  -
Српске краљевске академије и други;

36 Живан Милисавац, Историја Матице српске I део: 1826-1864, Нови Сад, Матица 
српска,1986, стр. 108-138.
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Јован Суботић (1817-1886), доктор права, песник, драмски писац  -
и уредник Летописа Матице српске;
Ђура Јакшић (1832-1878), сликар и песник; -
Јован Јовановић Змај (1833-1904), дечији лекар, песник; -
Лаза Костић (1841-1910), доктор права, један од најзначајнијих  -
српских песника;
Стеван Сремац, -  (1855-1906), књижевник, академик, један од нај-
читанијих српских реалистичких писаца;
Исидора Секулић -  (1877-1958), књижевница, најобразованија и 
најумнија Српкиња свога доба;
Вељко Петровић, -  (1884-1967), књижевник, приповедач.

Једно од значајних обележја Пештанског универзитета, још од његовог 
оснивања, била је вишенационалност. Међу припадницима различитих 
нација владала је прилична хармонија, све док је службени језик на којем 
се изводила настава и обављала администрација, био латински. Међу-
тим, већ почетком XIX века јављају се прве националне поделе, а доми-
нација Мађара постала је очигледна 1802. године, када је основана Кате-
дра за мађарски језик и књижевност. Убрзо су и припадници словенских 
народа, пре свих Срби и Словаци затражили оснивање словенске катедре. 
Захтев који је упућен 1824. године одбијен је, али је без обзира на ту чиње-
ницу, ово био значајан корак, јер је од тада глас српских интелектуалаца у 
Пешти бивао све присутнији у сфери културе и образовања.37

Међу члановима Српског православног општества у Пешти било је при-
падника најразличитијих занимања, али највише оних који су, према сво-
јим заслугама, заузимали истакнута место у тадашњој српској заједници 
у Угарској, односно у држави у којој су живели. Предњачили су адвокати 
Михаило Витковић, Алекса Војновић, Михаило Костић, Теодор Павловић, 
Георгије Дамјановић, Евгеније Ђурковић, Јован Ракић, Филип Вишња, 
Симеон Филиповић, Георгије Станковић. Било је такође земљопоседника 
који су се могли подичити високим образовањем и титулама племића, као 
што су Петар Демелић и Павле Риђички, затим геометар Димитрије Јова-
новић, учитељ Субота Младеновић, а истакнуту улогу имали су и угледни 
трговци Јован Трифоновић, Георгије Марго, Димитрије Вељков, Михаило 
Јовановић, Андреј Розмировић, Наум Бозда, Јосиф Миловук, Петар Јова-
новић, Петар Рајић, Симеон Шићар и други. Међу њима је било и држав-
них службеника, градских сенатора и судских бележника.

37 Број српских интелектуалаца, у првом реду адвоката, бивао је у Пешти из године у 
годину све већи. У периоду између 1773-1793. године било их је свега петорица, да 
би се почетком XIX века адвокатуром бавило 56 свршених високошколаца. Касни-
је, око 1830. године, њихов број је повећан на 230. 
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Закључак

Школовање и просвећивање Срба у Угарској почетком XVIII века 
одвијало се под снажним патронатом цркве, с обзиром да све до половине 
тог века нису постојали закони који би регулисали ту област. Рад школа 
је потом централизован, а законом из 1777. године било је омогућено да 
се у Угарској настава у основним школама одржава на матерњем језику. 
Осим тога, дошло је до промене и у начину запошљавања учитеља, тиме 
што је уместо цркве, за њихово ангажовање била задужена држава.

Реформе које су на овом пољу спровели царица Марија Терезија 
(1740–1780) и њен син Јозеф İİ (1780–1790), имале су за последицу фор-
мирање и јачање грађанског слоја међу Србима у Угарској. Тај слој убрзо 
је од свештенства преузео водећу улогу у очувању националане свести 
код дела српског националног корпуса северно од Саве и Дунава.

Многи од њих школовани су у Карловачкој гимназији, основаној 
1791/92. године, где се током првих пола века постојања одшколовало 
дестак хиљада ђака. Ништа мање значајну улогу није имала ни Гимна-
зија у Новом Саду, основана 1810. године. У том светлу треба посматрати 
и Учитељску школу у Сентандреји - прву српску “препарандију”, утеме-
љену 1812, а у Сомбор премештену 1816. године.

Оснивањем и бригом о функционисању ових станова, Срби у Угарској 
су створили главне предуслове за кристалисање своје интелектуалне 
елите. Она је своје школовање углавном настављала на универзитетима 
у Пешти, Пожуну (Братислави) и Бечу, најпре на немачком и латинском 
језику, а од 1844. и на мађарском.

Био је то период када европски просветитељски покрет узима сна-
жан замах и међу Србима у Угарској. Под утицајем тог покрета, култура 
и уметност на српском језику на тим просторима доживљвају свој про-
цват. Основана је прва ћирилична штампарија, формирано прво срп-
ско позориште, а под окриљем новоосноване Матице српске почео је да 
излази њен Летопис. У Бечу и у Пешти покренуте су и низ година излази-
ле прве српске новине, док је пештански Текелијанум, активношћу сво-
јих штићеника и оснивача, прерастао оквире интерната за српске ђаке и 
студенте и постао својеврсни културни центар.

Све то нам указује на чињеницу да су прве српске школе с краја 
XVIII, а посебно у XIX веку, одиграле одлучујућу улогу у културном и 
националном препороду српског народа. Та њихова улога ширила се и 
јужно од Саве и Дунава, с обзиром да су многи школовани Срби из Угарс-
ке, касније постали водећа снага тек ослобођене Србије, на њеном путу 
ка коначном повратку у токове европске цивилизације, после петовеков-
не турске окупације.
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Summary: The number of Serbs who inhabited Hungary from the early mid-
dle ages, has largely expanded during the Big Migration in 1690. The privileges 
that were given to them by the Czar Leopold immediately upon the arrival, have not 
included education, and the whole century passed without the opportunity for Serbs 
to have the education in their own mother tongue. The foundation of the school 
system for the whole empire was introduced by Maria Theresia in 1774 (Ratio edu-
cationis) and it implied the training of the teachers, as well. Eight year elementary 
school system was introduced in 1869 and that implied schools for girls. The low 
regulated secendary education, as well in a form of junior and higher secondary edu-
cation, so called real gymnasium and professional high schools. That is the period 
when the first Serbian schools were established in Hungary, much earlier than in 
Serbia at that time, covering primary and secondary education. Many of them exist 
nowdays. Together with the Pest University, they were the core that produced later 
Serbian intellectual elite, whose scientific, cultural and national contribution sig-
nificatly influenced the sociaety in XIX and the first half of XX century.
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