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Културно-просвјетни рад српског народа за вријеме дуге турске 
окупације никада није престајао. Цркве и манастири, чувари вјере, на- 
ционалне свијести и државне традиције били су расадници писмености 
просвјете и културе. У оквиру патријаршијских привилегија које је сул- 
тан Мехмед II освајач дао цариградском патријарху, при српским ман- 
астирима су постајале манастирске школе за описмењавање ђака и 
преписивање књига.

У ослобођеној Србији почетком 19. вијека манастирске школе 
замјењују народне грађанске школе. Потом се средином 19. вијека и 
касније, народне школе отварају и у већим мјестима Старе Србије, 
Босне и Херцеговине. Забиљежено је да је у 1849. години у цијелој 
Херцеговини све до Сјенице „постојало само три училишта: моста- 
рско са 132 дјеце; фочанско са 30 дјеце и ташлиџанско са 45 дјеце. 
У свим овим школама дјеца су се обучавала само у слабом читању 
часловца, псалтира и мјесецословца још у слабијем писању и числени- 
ци/*1 Поред вјерске науке у овим школама учила се историја, ге- 
ографија, познавање природе, математика, лијепо писање и црквено 
појање. Отуда су оне имале и свјетовни карактер. Дуго времена 
учитељи су бивали полуписмени људи. У почетку су манастирски 
ђаци, терзије, ћурчије уз своје свакодневне послове учили дјецу пис- 
мености. Касније су пристизали школовани богослови и учитељи. 
М еђутим, како квалификованих учитеља дуго времена није било 
довољно у неким селима крајем 19. и почетком 20. вијека учитељи

 ̂ Љубомир Дурковић-Јакшић, Просвјешна дјелашносш манасшира Ce. Тројица 
код Пљеваља (1832-1919), „БРЕЗНИЧКИ ЗАПИСИ“, Пљевља, 1990, бр. 2, стр. 29-30.
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су бивали ђаци са само завршеном основном школом. Помоћ у но- 
вцу и књигама пружала је Кнежевина Србија, а касније у извјесној 
мјери и Кнежевина Црна Гора. Помоћ је пружана црквено-школским 
општинама на њихов захтјев за поправку и подизање зграда за 
школе, за набавку књига и сл.

Помоћ Кнежевине Србије добијала је и црквено-школска општина 
у Пљевљима: 1859. године -  150 књига; 1862. године -  1800 гроша за 
књиге; 1868. године -  50 дуката ћесарских за школску зграду и 35 дука- 
та за плаћање учитеља.2

У 19. и на почетку 20. вијека Пљевља су била највеће и најзначајни- 
је мјесто у Рашкој области. Поред тога она су се налазила на страте- 
гијски важном простору између Србије, Црне Горе, Босне и 
Херцеговине. Захваљујући централно-стратегијском положају и разви- 
јености, Пљевља су у плановима Србије била предвиђена за средиште 
културно-просвјетног и национално-ослободилачког рада. У почетку то 
није било прецизно утврђено, али се временом та улога сама наметну- 
ла. У  последњој деценији 19. вијека Србија је покушала да у Пљевљима 
оснује свој конзулат, који би био близу босанскохерцеговачке, односно 
аустроугарске границе са задатком да ради на заштити српског народа 
и његовог националног интереса у Рашкој области а према могућнос- 
ти и у Херцеговини. Прије свега требало је радити на сузбијању турске 
анархије и аустроугарске пропаганде, која је у овим крајевима била до- 
бро организована и стручно вођена.3

Зна се да је у Пљевљима од 1745. године, а вјероватно и раније 
радила манастирска школа, која је у првој половини 19. вијека пре- 
расла у народну -  грађанску школу. Недовољно је познато да се ради 
о најстаријој основној школи у Рашкој области и данашњој Црној 
Гори. Н еоправдано је истицано да је манастирска ш кола у 
Стањевићима, коју је основао владика Сава Петровић 1780. године 
најстарија основна школа у Црној Гори. Ову грешку свакако треба 
исправити.4

Крајем 19. и почетком 20. вијека у Пљевљима је постојала Основна 
мушка и Основна женска школа. У то доба у већини пљеваљских села

2 Исто.
3 Славенко Терзић, Покушај отварања конзулата Кнежевине Србије у 

Пљевљима у: Зборнику, „Симпозијум сеоски дани Сретена Вукосављевића“ VII, 
Пријепоље, 1981, стр. 26.

^ Ђуро Батричевић, Развојмузејске службе у Црној Гори, Цетиње, 1998, стр. 18.
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отворене су основне школе: Илино Брдо 1860, Премћане 1892, Бобово 
1896, Отиловиће и Мељак 1898, Косаница, Прошћење и Бољанићи 1900, 
Хоћевина и Ограђеница 1901, Глисница 1902 и Ковач 1903. године.5

Поред српског школског система у Пљевљима су постојале и 
турске школе у којима су учила дјеца турских чиновника и Срби 
мухамеданске вјере. Иако су постојала два паралелна школска система 
и два различита друштвено-економска интереса, Срби православне и 
Срби мухамеданске вјере су међусобно комуницирали и сарађивали. 
Вјерска толеранција у Пљевљима била је израженија него у другим сус- 
једним мје стима.

Важну улогу на том плану имао је манастир Св. Тројице код 
Пљеваља. Након обнове у 16. вијеку овај манастир је континуирано ра- 
дио за све вријеме турске окупације. У њему су скупљене и чуване књиге 
и рукописи из порушених цркава и манастира у 16. и 17. вијеку: 
Милешеве, Дубочице, Светих Арханђела на Тари, Раче, Студенице, 
Враћевшнице, Крушедола и других. Манастир Св. Тројице је из своје 
ризнице дуго времена снабдијевао са књигама суседне цркве и манас- 
тире. Н а културно-просвјетној традицији и економској моћи манасти- 
ра Св. Тројице израсле су значајне установе српског народа у Пљевљима, 
Рашкој области и Црној Гори: манастирска, касније народна школа 
(1745); Српско певачко друштво Братство (1889); Фонд сиромашних 
ђака (1896); Типар, лист за хумор и сатиру који су илустровали и 
уређивали пљеваљски ђаци у Београду (1893-1895); Свештенички и 
учитељски фонд (1898); Српска гимназија (1901); Девојачко-раденичка 
школа (1903); Фонд манастира Св. Тројице (1906-1911); Ђачка дружина; 
Педагошка књижница и читаоница (1911) и друге установе. Изузетно 
су значајни и облици културно-просвјетног рада, који немају институ- 
ционалну форму, -  народне забаве и сијела која су имала дугу тради- 
цију и била зачетници позоришта.6

Дотурање и читање књига, касније новина, календара и других из- 
дања у Пљевљима има дугу традицију. Прве књиге су доносили 
калуђери, потом трговци (Тодо Радовић, Лазар Живковић и Милан С. 
Бајић), учитељ Нико Пејатовић, Васо Јовашевић-Радуловић и др.

На свим наведеним скуповима, кроз књиге и друге публикације, 
ширен је културно-просвјетни рад и српска национална мисија. Стожер

 ̂ Милић Ф. Петровић, Докуменши о Рашкој обласши 1900-1912, Београд 1995, 
документ бр. 233.

6 Љубомир Дурковић-Јакшић, наведено дјело.
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вјерског, културно-просвјетног и национално-ослободилачког рада 
Срба у Пљевљима и шире, неколико вјекова био је манастир Св. Трој- 
ице. Почетком 20. вијека ову улогу преузеће Српска гимназија у 
Пљевљима. До отварања гимназије дошло је на иницијативу угледних 
и имућних пљеваљских грађана окупљених у црквено-школској општи- 
ни. Национална и културно-просвјетна свијест у Пљевљима подржана 
и потпомогнута из Србије и Црне Горе жељела је школовање своје омла- 
дине у свом мјесту. Након скоро пуне деценије упорних захтјева турс- 
ка власт је попустила, рачунајући да ће тиме онемогућити одлазак пље- 
ваљских ђака на школовање у Србију и Аустро-Угарску и тиме сузбити 
њихов утицај и зауставити историјске токове.

Против отварања Гимназије била је Турска и поготову Аустро- 
Угарска, која је преко свог конзула у Пљевљима чинила све да заустави 
и не дозволи било какав значајнији културно-просвјетни и национални 
подухват српског народа у његовом националном средишту. Међутим, 
преко Митрополије рашко-призренске, прво је издејствована дозвола 
да се догради зграда основне школе за гимназију, а потом да се добије 
дозвола за рад. Након дуге полемике Нићифора Перића, митрополита 
у Призрену и српске владе и њене дипломатије око профила будуће сред- 
ње школе у Пљевљима превагнуло је политичко-дипломатско мишљење 
да се оснује грађанска школа, која би била основа за гимназију у коју 
је ова школа прерасла, над гледиштем митрополита да се оснује трго- 
вачка академија. Приоритет је дат национално-ослободилачком и кул- 
турно-просвјетном средишту у односу на привредну улогу. Касније ће 
се показати да је у условима турске окупације било важније, духовно 
јединство и уздигнуће које је било предуслов за главни циљ -  ослобођење 
и уједињење српског народа.

Пљевља су са отварањем гимназије постала важно политичко сре- 
диште гдје су се окупљали народни прваци и школовани људи из сус- 
једних и других мјеста. Овдје се зборовало и радило на ослобођењу. О 
утицају Гимназије у народу писала је књижевница М илка Бајић- 
Подерегин: „Гимназија је подигла углед свим Пљевљацима, а нарочито 
је утицала на младеж која је кроз учење још више развила национал- 
ни понос и жељу за слободом... Није се знало како ће она доћи и кад, 
али се по свему осјећало да се то вријеме приближава“.7

Митрополит у Призрену је сходно патријаршијским привилегијама 
био званично власник гимназије. Он је пред турским властима одговарао 
за рад гимназије, подносио им на увид наставни план, извјештај о

7 Милка Бајић-Подерегин, Свишање, Београд 1997, стр. 167-168.
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постављењу и промјени наставног особља, извјештај о раду и о свим 
другим стварима за које је била потребна дозвола. Међутим, прави влас- 
ник, или како се тада говорило и писало Главни школски тутор било је 
Министарство иностраних дела Краљевине Србије са српском правосла- 
вном црквено-школском општином у Пљевљима. Министарство је одређи- 
вало наставни план, обезбеђивало, постављало и плаћало наставнике и 
професоре, дотурало уџбенике, литературу и друго. Са свим овим актив- 
ностима упознаван је Василије Поповић, архимандрит манастира Св. 
Тројице код Пљеваља као митрополитов намјесник. Архимандрит је по- 
том извјештавао митрополита у Призрену, који је даље контактирао са 
турским просвјетним властима и пред њима био и наступао као власник 
гимназије. Када је пак требало да се пред турским властима испослује 
нешта за гимназију, наступао је директор гимназије са архимандритом, а 
по потреби и два до три угледна члана општине. Контакти са Минис- 
тарством обављани су преко царинарнице на Јавору, конзулата у Пришти- 
ни и Скопљу или пак директно са Министарством.

Српска гимназија у Пљевљима као и све друге српске гимназије у 
Турској радила је према наставном плану, програму, уџбеницима и нас- 
тавним средствима који су се примењивали у Србији.8 Разлика је била 
само у томе што се у Пљеваљској гимназији, као и у свим другим срп- 
ским гимназијама под турском управом предавао турски умјесто 
њемачког језика, што се у званичном наставном плану који је подношен 
на увид турским просвјетним властима није приказивала историја као 
посебан предмет и није се смио јавно користити уџбеник из овог пред- 
мета. Ако неки предмет није могао бити заступљен због недостатка нас- 
тавника, настојало се да се прерасподелом између појединих наставника 
ови предмети предају по сваку цијену или је пак организовано полагање 
испита из тих предмета на крају године.

Духовно јединство које је преко школе остваривано било је пре- 
дуслов за национално ослобођење и уједињење српског народа.

Од свих живих језика француском језику посвјећивана је највећа 
пажња. Учио се од I до IV разреда са 3 до 4 часа недељно. Овај предмет 
су ученици савлађивали по сваку цијену да би могли да се споразумије- 
вају и читају француске књиге. Француски језикје у то вријеме био дипло- 
матски језик. Образовање људи тада се цијенило по знању овог језика. 
Ученици гимназије знајући француски језик и француску историју и 
књижевност очекивали су већу улогу у друштву. На овакво гледање су их

® Наставни план из 1898. године, који је са изменама и допунама од 1902. године 
и 1912. године био на снази до 1915. године.
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упућивали иаставиици историје и књижевности који су предавали и поп- 
уларисали француско начело народног самоопредељења и ослобођења од 
турске власти. Набавка француских књига била је омогућена и за њих није 
било цензуре. Српских књига је било мање па су брзо изчитаване. Тако 
су се ђаци Пљеваљске гимназије поред српске националне традиције васпи- 
тавали и на француској историји, култури и националном начелу.

Вјештинама, посебно пјевању и музици поклањала се особита 
пажња. Директори Гимназије су указивали да „музика и певање је оно што 
најбоље може да се шири у маси народа, нарочито певање. С тога гле- 
дишта музика и певање су били веома важни предмети пропагандски“.

О суштини пјесме и пјевања и улози музике у животу човјека, 
нарочито је говорио Танасије Пејатовић у својој беседи „О песми и пе- 
вању“ на Савиндан 1901. у Српској гимназији у Скопљу:

„...Песма је израз напретка: јер у развитку и човјека и човјечанства, 
напредак и развитак песме обележје је напретка и развитка умног и кул- 
турног. Пропаст песништва код свију народа пропаст је и државна и на- 
ционална... Песма улива снагу, крепи живот, подстиче на рад, гуши сла- 
бост и немоћ, снажи вољу, од кукавице ствара јунака... песма је освојила 
градове, а подизала и крепила готово обамрле народе... Песма је кроз све 
векове човечанскога напретка била звезда водиља науци... Кад речи нису 
довољне да искажу све оно што срце oceha, онда долази песма и певање 
да их замене, да потпуне непотпуњено, да искажу неисказано... Песма је 
израз душе човекове и околине која га окружује: она је бурна и силна код 
слободног, она је тужна и тиха код роба. Песма је израз наде и утехе... пес- 
ма је Србину за срце прирасла. Она је израз његова живота, она је огледа- 
ло његове душе... 1де се гусле у кући не чују ту је мртва и кућа и људи“.9

Илија Лалевић, директор гимназије од 1903-1906. године изв- 
јештавао је Министарство „да је пјевање и музика најважнији предмет 
у нашим школама у Турској, и без тога школа само животари, те ни из 
далека не може вршити ону улогу, коју би имала вршити: управо школа 
без певања и музике једва се осећа да постоји и врло слабог утицаја има 
и на околину... немање локалне музике довољно је било да не може бити 
никакве свечаности ни о Св. Сави, ни сад о класификацији.“10

9 Штампано у књизи: Српска мушка гимназија у Скопљу. Статистички извјештај 
о раду гимназије од 1894/5. до краја 1900-1901. школске године. Приредио Рад. 
Агатоновић. Скопље 1901. год. стр. 55-60. Приредио и објавио Добрило Аранитовић у 
Брезничким записима, Пљевља, 1991, бр. 3., стр. 168-171.

Архив Србије, Министарство иностраних дела Србије, Политичко-просвјетно 
одељење (у даљем тексту АС, МИД-ПП), 1905, бр. 709.
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Гимнастика се све до Младотурске револуције 1908. године није 
предавала, јер је било забрањено вјежбање. Справа за фискултуру није 
било. За  вријеме школског одмора и у слободном времену у школском 
дворишту ученици су се надметали у скакању, бацању камена с раме- 
на и сличним дисциплинама. Из 1912. године сачувана је молба 
Александра Марића директора гимназије Министарству да се обезби- 
једи наставник гимнастике и за организовање соколског покрета у 
Пљевљима, који је до тада био непознат. Након овог захтјева, у Пљевља 
је упућен учитељ гимнастике, који је увео соколски систем наставе. Тако 
је и са Гимназијом дошла још једна новина у Пљевља.11

Поред књига за потребе наставе добављени су бројни листови и 
часописи: „Цариградски гласник“, „Босанска вила“, „Летопис Матице 
српске“, „Српски књижевни гласник“, „Просветни гласник“, „Венац“, 
„Стража“, „Дом и школа“, „Наш живот“, „Нова искра“, „Нова Европа“, 
„Бранково коло“, „Глас Црногораца“, лист из Беча ,,DER BAZAR“ и ,,LA 
PETITE BEVNE“.12

За рад у Гимназији и Девојачко-раденичкој школи постављан је 
млађи и перспективни кадар одан српској националној мисији. По мјес- 
ту рођења наставници су били из свих српских земаља: Старе Србије (на- 
јвише), Краљевине Србије, Кнежевине Црне Горе и српских крајева под 
Аустро-Угарском. Многи од њих ће се касније афирмисати и постати ис- 
такнути државни чиновници у области просвјете, предани научни и на- 
ционални радници. Захваљујући преданом раду наставника ученици су 
постизали добре резултате, били васпитани, национално усмјерени а као 
личности слободоумни. Након завршетка ниже гимназије у Пљевљима 
одлазили су на даље школовање у Призрен, Скопље, Солун, Београд и 
другдје. Јован Спасић, ученик Српске гимназије у Солуну, између два св- 
јетска рата директор гимназије у Пљевљима описао је ђаке из Пљевљске 
гимназије: „Сви ти ђаци имали су нечег врло пријатног, отменог и весел- 
ог. Они су заиста били најљепши букет међу ђацима Солунске гимнази- 
је школске 1905/6. године. Они су свим ђацима дали више слободе у 
држању, опхођењу и мишљењу... Били су међу ђацима вође, а сви су били, 
по успјеху међу првима, са њима је дошао један јак нови национални та- 
лас... Пљеваљски ђаци су у тој новој школи били нека врста слободња- 
ка у њој. Сви стасити планинци, лијепо одјевени, смјели и разложни...“13

11 АС, МИД-ПП, 1912, бр. 244.
12 АС, МИД-ПП, 1905, бр. 709.

Илија Лапушина, Педесет Година Пљеваљске гимназије у: Педесет Година 
Пљеваљске Гимназије, Пљевља 1956, стр. 20.
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Преко професора Гимназије у Пљевља су почетком 20. вијека до- 
прле социјалистичке идеје. Мирко Поповић, Васа Стајић, П етар 
Љешњаревић, Риста Николић и Љубомир Јовичић, професори форми- 
рали су у Гимназији социјалистичку групу. Овакве групе потом су 
формиране и међу ученицима и грађанством. Ширење љевичарских иде- 
ја и замјена националне акције са класном борбом у још  увијек 
неослобођеној Старој Србији сматрано је тада за недозвољени ана- 
ционални рад.14

Аустро-Угарска је будно пратила рад Гимназије и на све начине 
настојала да отежа и онемогући политички и просвјетни рад нас- 
тавника да би се школа затворила а тиме и онемогућила мисија коју је 
она вршила.

Отворен антисрпски став манифестовао се након светосавске 
прославе у Гимназији када је забиљежено „да су Турци са светосавске 
прославе отишли веома задовољни и да су дали велике прилоге, па опет 
су сутра дан Аустријанци само зато што на престави нису звати и штоје 
у говору било алузија на њихове тадашње слутње у том крају успели 
интригама код Сулејман паше да компромитују све наше тамошње нас- 
тавнике поводом те прославе па је у врло великој опасности да Сулејман 
паша не затвори гимназију. Тек послије тога је Сулејман паша рекао 
Србима да неће трпети српске комите, српске поданике у вашој гим- 
назији.“15

Сметње које су чињене Гимназији од стране аустроугарских власти 
о којима се говорило јавно су се обистиниле. У подметнутом пожару из- 
горела је дограђена и проширена )Глепа двоспратна зграда од 8 лепих соба 
и два ходника... општина је необично снадбела гимназију да није било 
снабдевеније гимназије у Турској“.16 Н а овај начин су онемогућени на- 
пори за отварање V а касније и осталих разреда више гимназије. 
Аустроугарска политика је сматрала да ће се након ове несреће затворити 
гимназија и тиме престати њен културно-просвјетни рад и национална 
мисија. Међутим и поред свих ових недаћа гимназија је наставила рад у 
згради основне школе све док није уз помоћ Србије и добровољних прило- 
га српског народа 1906/7. подигнута нова и већа зграда.

У оквиру Српске гимназије у Пљевљима је 1903. године отворена 
и трогодишња Девојачко-раденичка школа. Прије тога је постојала

14 АС, МИД-ПП, 1905, бр. 709,1148; 1908. год. Г. 306.
15 АС, МИД-ПП, 1904, бр. 131.
16 АС, МИД-ПП, 1904, бр. 76.
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Раденичка школа, односно раденички курс за ученице. Осим Пљеваља 
оваква школа постојала је још у Скопљу, Битољу и Солуну. Настава у 
Девојачко-раденичкој школи одвијала се по плану и програму за гим- 
назије, с том разликом што су ученице морале да уче и женски ручни 
рад. У овој школи учио се српски и француски језик, историја и ге- 
ографија, хришћанска вјеронаука и дио из природних наука о 
коришћењу привредних објеката за домаћу употребу, затим дио о об- 
ликовању и њези тела и друго. Практични дио наставе састојао се од 
плетења, везења, шивења, кувања и одржавања хигијене. Није потреб- 
но објашњавати шта је у то вријеме, до 1912. године значило за Пљевља 
200-300 школованих дјевојака и оспособљених за практичан и ин- 
телектуални рад.

Након деценије рада Гимназија и Српска православна црквено- 
школска општина у Пљевљима се спремале да отвори интернат при 
Гимназији за сиромашне ученике из околине и сусједних мјеста. Било 
је све припремљено да се оснује ова важна установа. Балкански ратови 
и Први свјетски рат омели су ове планове.

Након балканских ратова када су Пљевља припала Краљевини 
Црној Гори Гимназија је у ослобођеној земљи наставила културно- 
просветни рад.

З а  вријеме ослободилачких ратова 1912-1918. године Црне Горе 
и Србије ученици и професори остављају школу, узимају пушке и 
прикључују се црногорској и српској војсци и ступају у борбу за 
одбрану своје земље и народа. Према до сада прикупљеним непот- 
пуним подацима у овим ратовима учествовали су следећи ученици и 
професори: Василије Марковић, Гавро Пејатовић, Данка Митрановић, 
Симо Шиљак, Милан Минић, Владислав Самарџић, Димитрије 
Јевтовић-Полимац, Илија Лалевић, Митар Обрадовић, Коста Костић, 
Миливоје Кандић, Александар Ђенисијевић, Јован Јанићијевић, Перо 
Кнежевић, Миле Перуничић, Михаило Богићевић, Василије Жугић, 
Божидар Марковић, Љубомир Полексић, Милан Џамбазовић, Милан- 
ка Кнежевић, Станко Обрадовић и други.17 Масовним учешћем у осло- 
бођењу и одбрани земље потврдили су да је Пљеваљска гимназија, 
осим културно-просвјетног средишта, била и центар национално- 
ослободилачког рада и извориште патриотских осјећања. О томе свје- 
дочи и примјер ученика Мила Перуничића, који је кад га је због храб- 
рог држања у рату, црногорски краљ Никола Петровић одликовао

Радован Вујадиновић, Сиисак бораца ослободилачких рашова 1912-1918. го- 
дине из пљеваљског краја. „Брезнички записи“, бр. 11-12, 2000, стр. 186-200.
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Златном медаљом Обилића рекао: „Нијесам дошао да се борим за 
одличје него за слободу и јединство народа“.18

Послије Првог свјетског рата Гимназија је наставила рад у новим, 
повољнијим друштвено-политичким приликама у ослобођеној земљи. 
Међутим због последица стране окупације Гимназија је дуго времена 
била у материјалној и кадровској оскудици. Школски намјештај: опре- 
ма, учила, библиотека и збирке су пропале за време окупације. Ратна 
ш тета је износила ондашњих 56000 динара. Међутим, много већа 
ш тета је била у изгубљеним животима ученика, професора и станов- 
ништва.

Недостатак наставника и професора био је изражен кроз цио 
међуратни период. Посебно је било тешко обезбиједити наставнике за 
гимнастику, пјевање, цртање, краснопис и стране језике, који су чешће 
били незаступљени него предавани. Постојећи, већином млађи кадар, 
константно је био преоптерећен са већим бројем часова од прописане 
норме. Редовни број часова често се кретао од 26 до 30 недјељно. 
Директор Гимназије је поред управљачких обавеза и послова секретара 
школе редовно одржавао одређен број часова, понекад и пун фонд од 
18 часова. Због недостатка наставника хонорарно су ангажовани учите- 
љи основних школа, шефови финансијске управе и грађевинске секције 
и официри у Пљевљима. Међутим и поред свега тога, опет су неки пред- 
мети морали бити редуковани, а неки нису били уопште заступљени. 
Међутим, и поред свега наведеног, Гимназија је и даље са успјехом 
вршила своју културно-просвјетну мисију.

Жеље и амбиције Пљевљака су биле да се постепено отварају виши 
разреди гимназије до потпуне реалне гимназије. З а  то су се залагали 
сви: управа школе, ученици, родитељи, истакнути грађани, државни чин- 
овници са службом у Пљевљима, председници општине и изасланици 
министра просвјете који су вршили преглед рада школе на крају године. 
Сви су они указивали на историјски, културно-просвјетни и привредни 
значај и могућности Пљеваља да имају потпуну Гимназију. На подниј- 
ете захтјеве Министарство је одговорило да им се не може удовољити 
због недостатка наставника. Стога је развојни пут Гимназије био посте- 
пен: у школској 1918/19. обновљен је рад прва четири разреда; 1920/21. 
отворен је био V разред; 1922/23. VI разред; 1923/24. VII разред и на кра- 
ју 1924/25. и VIII разред. Међутим и даље је све до 1927. године посто- 
јала могућност да се укину VII и VIII разред.

1 о
Завичајни музеј Пљевља, Документација о учесницима ослободилачких ратова.
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За  Гимназију је у то вријеме била недостижна и писаћа машина, 
коју није имала све до 1941. године. Школске екскурзије нијесу се могле 
организовати, осим у неколико случајева до манастира Милешева и 
Пријепоља. Ради забаве, сабирања биљака и предмета за збирке ор- 
ганизовани су једнодневни излети у околини Пљеваља. У бројним за- 
хтјевима Министарству истицано је да 90% ученика никада раније није 
видјело воз. Здравствена заштита ученика, све до отварања Дома нар- 
одног здравства (1928), била је врло слаба и оскудна. Дисциплина у 
Гимназији била је врло строга. По томе и спремности ученика 
Пљеваљска гимназија била је позната као стара и добра школа чији 
су ђаци са успјехом настављали даље школовање.

Недостатак стручних наставника био је стални проблем свих 
Гимназија у нашој земљи а међу њима и Гимназије у Пљевљима. У мол- 
би Министарству од 23. јануара директор Нешковић истиче да је још 
почетком школске године молио „да се за ову школу поставе наставни- 
ци за цртање с лепим писањем и гимнастику. То и сада чиним, јер се ови 
предмети никако не предају, нити се имају коме дати... Деца у гимназији 
проведу најдужи део свога школовања и у добу најаче оперативне моћи 
и највеће безбрижности, те им као таквим треба пружити што више 
могућности за свестрани интелектуални развитак. Јер кад тога нема, није 
чудо што ће се и у овим крајевима наћи велико друштво учитеља, нас- 
тавника гимназије, судија, официра, а да скоро ни један не зна да нацрта 
ни најпросгији лист, да уметнички запева какву песму, или да штогод 
одсвира на каквом музичком инструменту. А  то је лична и општа штета 
и недостатак. Веома је мали број ученика из ових крајева, који на уни- 
верзитету могу надокнадити изгубљено у гимназији... Огромној већини 
од тога остаје само оно што су у гимназији научили. Гимназија у овоме 
месту (као у већини места Јужне Србије и Црне Горе) је једини знатни- 
ји културни и просветни расадник. Она је овде и академија наука, 
академија уметности. Она надокнађује позоришну уметност, филмску, 
као и све остале значајне установе којима културни центри располажу..."19

Гимназија тада није имала радио апарат ни грамофон. Схватајући 
улогу Гимназије као културно-просветне установе и посебно предмета 
вјештина, како се тада говорило и писало, директор Нешковић је из- 
ванредно уочио значај и потребу културно-забавног одгоја младих 
људи за будуће позиве и улогу у друштву уопште. На овај захтјев Минис- 
тарство је позитивно одговорило „да ће поставити у Вашој школи 
тражене наставнике за цртање и гимнастику чим то буде могуће.“

^  Архив Југославије, Министарство просвете (даље АЈ, МПС), Ф. 837.
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Схватајући значај просвјете и културе у Рашкој области Владислав 
Нешковић, директор гимназије дјеловао је и у области публицистике. 
Значајни су његови радови у листу Санџак: „Положај Санџака и ње- 
гове привредне могућности" у којима указује да се ради о државном сре- 
дишту некадашње Рашке, чији термин треба вратити умјесто назива 
Санџака. Термин Санџак, указивао је Нешковић, је новијег поријекла 
и означава административну јединицу „која сада нема ни смисла а назив 
је туђ и нимало поетичан“. Позивајући се на српску државну и истори- 
јску традицију Нешковић је истицао да интелектуалци са тромеђе три 
српске земље: Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине имају једно 
примућство. Они књижевни језик уче од рођења, док представници 
других наречја књижевни језик морају учити у школи.

Нешковић је подржавао опредјељење уредништва Санџака да се 
овом листу промијени име. О овом питању писао је у броју од 1. марта 
1935. год. истичући да се при појави овог листа није дало национално 
име. Стога је подржао опредјељење уредништва да промијени име листа 
у Рашка. Напори су уродили плодом. Након 49 бројева Санџак је преи- 
менован у Рашка која је изашла у 6 бројева. Међутим, поново је 
промијељено име овог листа у Н ови Санџак који је имао три броја.20

Све до новијих истраживања било је заборављено да је у Пље- 
вљима у 1931. и 1932. години излазио занимљив и популаран омладин- 
ски ђачки часопис Наша искра. Био је то први часопис у Пљевљима. 
Власник и одговорни уредник био је професор Гимназије Ђ орђе 
Киселиновић. Чланови Уређивачког одбора били су: Јован Дра- 
гутиновић, П авић Радовић и Реџо Бучан, ученици VIII разреда 
Гимназије. Часопис је почео са излажењем новембра мјесеца 1927. го- 
дине у Алексинцу, гдје је професор Киселиновић службовао. Мјесто из- 
давања и састав редакције мијењали су се од мјеста до мјеста гдје је влас- 
ник и главни уредник премјештан: Алексинац 1927-1929, Крушевац 
1929-1930; Бијело Поље 1930-1931. и од јануара 1931. до марта 1932. го- 
дине у Пљевља. До доласка у Пљевља часопис је штампан у Параћину 
а потом у Никшићу у штампарији „Прогрес“. Издати бројеви часописа 
у Пљевљима, укупно осам, сматрају се за његове најбоље бројеве. У 
овом часопису сарађивали су бројни сарадници од којих ће неки кас- 
није постати позната имена културног, научног и јавног живота у нашој 
земљи: Радован Зоговић, Јанко Ђоновић, Танасије Младеновић, Јован 
Драгутиновић, Божидар Жугић и други. Haiua искра била је младалачки 
полетан и критички часопис који је објављивао прилоге који су износили

20 Санџак, Пријепоље 1. август 1934. и 1. септембар 1934. године.
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недостатак у наставним програмима појединих предмета, слабости у 
раду наставника, занимљиве ребусе, загонетке, преписку са сарад- 
ницима и друго.

Главна концепција овог нестраначког часописа била је подизање 
нивоа културе ученика путем саморадње под геслом: „који чита -  тај 
зна; који више чита -  више зна; а који пак пише -  много више и солид- 
није зна“. Своје прилоге у овом часопису објављивали су и пљеваљски 
гимназијалци. Било би добро да се изда фототипско издање бројева овог 
часописа који су штампани у Пљевљима.

Часопис Haiua искра објавио је и тридесет својих посебних издања, 
међу којима и Алманах Hauia искра за 1931. годину коју су такође уре- 
дили ученици Пљеваљске гимназије, затим збирку приповиједака Сава 
Ивезића и друга издања.21

Између два свјетска рата у Гимназији је био развијен и културно- 
забавни живот. Олакшавајућа околност била је што су у овоме перио- 
ду на културно-просвјетном, спортском и забавном плану дјеловала и 
мјесна друштва: Српско певачко друштво Братство, Соколско друштво, 
Подружница кола српских сестара, Гајрет, 48. пјешадијски пук, књижара 
и други.

Ова друштва и удружења била су главни носиоци културно- 
просвјетних, забавних и спортских збивања у Пљевљима: позоришне 
представе, концерти, забаве, предавања, костим балови, соколски 
слетови, фудбалске и друге утакмице, коњске трке, аеромитинзи, ос- 
нивање читаоница, књижара, интерната, ђачке трпезе и други обли- 
ци рада.

Уз наставно-образовни процес у Гимназији су организоване и бро- 
јне школске свечаности поводом верских празника и обележавања ис- 
торијских догађаја: Савиндан, дан Ћирила и Методија, Божић, Васкрс, 
Видовдан, дан уједињења (1. децембар 1918), Штросмајеров дан...

Директор школе или неко од професора држали су повремена јав- 
на предавања за ученике и грађанство из националне историје, меди- 
цине, педагогије, актуелних друштвених збивања и других области. Пре- 
давања су држана под ведрим небом у дворишту школе, у просторија- 
ма школе у сали Српског певачког друштва Братство и другдје. Помен- 
имо нека предавања: О Светом Сави, О Његошу, О Војводи Живојину 
Мишићу, О Ернесту Денису, О развојном утицају школе на организам,

21 Добрило Аранитовић, Наша искра, Први часопис који је излазио у Пљевљима, 
Пљеваљске новине, 20. децембар 1991.
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О Вуку Караџићу, О васпитању нашег подмлатка, Узроци европског рата 
1914-1918, Породица и школа, Здравље и школа, О значају уједињења 
- 1. децембар 1918, Методе и значај васпитања школске омладине, О 
Томасу Масарику, О Чехословачкој, О Француској, О васпитању омла- 
дине, О туберкулози, О значају Кумановске битке, Трезвењачки покрет 
и његове идеје, О Штросмајеру, О користи од читања, О Ђури Јакшићу, 
О Првом српском устанку, О Пољској, О корисности воћа, Данашња 
омладина, О заштити дјеце, О Зрињском и Франкопану, О двадесето- 
годишњици ступања под заставу првих регрута из Јужне Србије, О краљу 
Александру Карађорђевићу, О ослобођењу од Аустро-Угарске, О жив- 
оту и раду Николе Тесле, О значају Јадранског мора, О значају пробо- 
ја Солунског фронта, О Јадрану, О трбушном тифусу и вакцинацији про- 
тив тифуса и др.22

Широк дијапазон предавања са значајним и актуелним темама 
употпуњавао је и заокруживао знања ученика и обавјештавао и про- 
дубљивао интересовање грађанства.

Поред предавања организоване су забаве и концерти. Најорга- 
низованији су свакако биле светосавске прославе у школи и вечерње 
светосавске забаве у сали Братства. Присуство Св. Савским прослава- 
ма било је слободно, док су за забаве наплаћиване улазнице. Поред ре- 
довног дијела програма (сечење колача уз црквене обреде, свирање све- 
тосавске химне и декламације) на прославама су држана и предавања, 
извођени позоришни комади; државна, свесловенска и химна трезвенос- 
ти; руковети Стевана Мокрањца, свесловенске пјесме, рецитације 
родољубивих пјесама, поема и других књижевних радова. Оно што је 
посебно значајно цио програм су изводили ученици гимназије и основних 
школа. Музички дио програма изводили су мушки, женски и мјешови- 
ти хор гимназије уз пратњу гимназијског оркестра. Режисери по- 
зоришних комада (Коштана, Кобна чаша, Под маглом, Чаткун, Кнез 
Иво од Семберије и других) били су професори гимназије (Марко 
Ракочевић и Илија Лопушина).

Програми прослава, забава и концерата строго су контролисани 
и усмјеравани од стране управе школе и Министарства. С друге стране 
ови програми били су под будним оком пљеваљске културне јавности 
и чаршије. Нису били ријетки спорни случајеви због неког позоришног 
комада и забаве. Због позоришног комада Кобна чаша и помињања 
Мухамеда и његове жене Хатиџе, у само једној реченици овог позо- 
ришног комада дигла се велика узбуна од стране муслимана у Пљевљима

22 AJ, МПС, Ф. 836-838.
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да се против директора гимиазије Јована Спасића предузму казнене 
мјере. У  вези са овом оптужбом директор је морао да понесе исцрпан 
извјештај министру просвјете да саслуша режисера Марка Ракочевића 
и да изврши истрагу због једне наводно негативне реченице о свецу што 
је са досадашњег аспекта неуобичајено. На крају дуге истраге дирек- 
тор Јован Спасић кажњен је писменом опоменом што је дозволио 
извођење комада Кобна чаша без цензурисања.23

Почетком школске 1933/34. године једна ученица VIII разреда 
(Мира Драгомановић) кажњена је опоменом разредног старјешине што 
је за вријеме великог одмора (љетни распуст) „посетила ноћну забаву 
с игранком („другарско вече“) у овдашњем Официрском дому и кафану 
„Славија“. Сем тога иста ученица посетила је и дневну забаву с игранком 
у овд. „Народној башти“, те се том приликом огрешила о чл. 32 
Дисциплинских правила“. Није помогло ни то што се то десило преко 
љета када школа није радила, што је ученица била са родитељима, (отац 
јој је био потпуковник са службом у Пљевљима). Ни овај пут се није 
хтјело одступити од „правила службе“ као и да се са „другим ученици- 
ма даде пример“.24 „Тренирање строгоће“ уочава се и у вези са ђачким 
концертом хора Гимназије који је заказан за 22. децембар 1933. године 
и био одобрен од Министарства под условом да се концертни дио игранке 
заврши до 20 часова. У  образложењу оваквог става наводи се да се не 
одобрава одржавање концерта и забаве ноћу јер то није традиционал- 
на школска свечаност.25

У складу са југословенском државном политиком и у Гимназији 
су организоване прославе о Илирском покрету и предавања о Штрос- 
мајеру. Некритички се прихватао овај покрет и политички програм 
Јосипа Јураја Ш тросмајера као југословенски програм. Каснији 
догађаји, чије последице су се испољиле 1941. и у последњој деценији 
овог вијека показали су да се овдје радило о хрватском националном 
програму и идеологу.26

Иако цртање и женски ручни рад у Гимназији нијесу редовно пре- 
давани ипак су повремено одржаване врло успјешне изложбе. Београ- 
дска штампа је редовно извјештавала о изложбама ученика Пљеваљске 
гимназије на којима се „показао такав успјех да наставницима цртања 
и женског ручног рада с правом придодају похвале које им изричу посе-

23 Исто.
24 АЈ, МОС, Ф. 838.
25 Ј4сто.
26 Јован Дучић, Вјерому бога и српство, Титоград 1981. г.с.
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тиоци изложбе. Запажено је неколико радова на платну, рађених мас- 
ним бојама... у женским радовима запажа се на први поглед увођење 
јужњачких мотива са доста успјеха“.27

Школовање муслиманске дјеце у школама Црне Горе и Србије 
послије ослобођења 1912. године било је повезано са Лондонским угов- 
ором о миру између Србије, Црне Горе, Бугарске и Грчке са Турском 
од 17/30. маја 1912. године по коме су Турци имали рок од двије године 
да задрже турско држављанство и напусте ослобођене територије или 
да остану поданици Црне Горе и Србије гдје су се и затекли. Са от- 
варањем школа за њихову дјецу и дјецу Срба исламске вјероисповјести 
чекало се ово опредјељење. При томе се стало на становиште да док 
се не среди стање да муслиманска дјеца не губе у времену, да им се приз- 
на право ступања у државне средње и стручне школе у Србији и Црној 
Гори. Сви ученици турских школа примани су послије 1912. године у 
одговарајући разред према свом претходном школовању не тражећи од 
њих полагања диференцијалних испита и не оспоравајући вредност 
школских докумената о ранијем школовању, које су ученици могли под- 
нијети. Касније су ученици били провјеравани из познавања српског 
језика. Међутим, дуготрајна турска окупација српских земаља остави- 
ла је тешке последице и у школству. Муслимани су и након ослобођења 
од турске управе дуго времена радије своју дјецу слали у исламске вјер- 
ске школе у Пљевља, Сарајево и Скопље, него у државне свјетовне 
школе у Црној Гори, Србији и касније Југославији. Отуда је све до сре- 
дине треће деценије 20. вијека у Гимназији у Пљевљима било мало дјеце 
муслиманске вјероисповјести.28

У вези са уписом муслиманске дјеце, Никола Минић, директор 
Гимназије затражио је од Министарства просвете 19. марта 1919. године 
упутство „могу ли се у гимназији примати и под којим условима мус- 
лиманска дјеца која су још 1912. године свршила први и други разред 
турске гимназије и како им се раније учење има рачунати“. У одговору 
Министарства констатовано је: „Ученике турске гимназије примати као 
ученике туђих средњих школа са роком од шест месеци за полагање ос- 
новних ствари из српског језика. Рокови школовања као и осталим 
ученицима“. Из овог одговора уочава се толерантан став просвјетних 
власти Краљевине СХС да се омогући заједничко школовање ученика 
из различитих школских система чији је матерњи језик био српски.

27 Правда, 30. јун 1932. године.
Драгомир Обрадовић, Развој средњих и стручних школа у Јужној Србији за 

последњих десет Година, Гласник југословенског професорског друштва, 1930., стр. 76-77.
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У школској 1918/19. од 203 ученика само је 7 било муслиманске 
вјероисповјести. Временом се овај број постепено повећао.

Нешто касније, у годишњем извештају за школску 1923/24. прибе- 
лежено је да „гимназију посећују у приличном броју и Срби муха- 
меданске вере што је велика реткост да мухамеданци посећују сред- 
ње школе у Јужној Србији“. Први ученик исламске вјероисповести је 
тек у школској 1926/27. години приступио полагању Вишег течајног 
испита.

Из 1930. године сачувана је представка групе грађана муслимана 
упућена Министарству просвете против наредбе управе гимназије да 
муслиманска дјеца морају да носе качкет, и да на часовима сједе без 
„капе са стрехом" и да на улици скидају капе приликом поздрава. 
Поводом овог захтева Министарство је заузело став, са којим је упоз- 
нат и директор Гимназије „да ученицима муслиманима не треба забрањ- 
ивати ношење фесова“. Верска и национална толеранција која је била 
присутна и у свим другим областима живота огледала се и у овом 
анахроном примеру.

У новоствореној држави Краљевини СХС Пљевља су иако на 
стратегијски важном простору, саобраћајно била слабо повезана са 
главним центрима у земљи. Међутим и поред тога нијесу била изоло- 
вана од политичких и школских збивања у земљи. О томе свједочи изв- 
јештај заступника директора Гимназије, Владислава Нешковића 
Министарству просвете под бр. 5 из септембра 1920. године у коме се 
говори о формирању љевичарске партије у Пљевљима:

„Информације, које је Министарство Просвете добило о раду на 
стварању социјалистичко-комунистичке партије овде у Пљевљима од 
стране г.г. Ђорђа Поповића суплента; Јована Ћетковића, учитеља; 
Владислава Самарџића, привременог предметног учитеља и Вуколе 
ЈТацмановића, учитеља цртања углавном су тачне. Друштво „Рад“ ос- 
новано овде пре неколико месеци у циљу узајамног потпомагања сво- 
јих чланова, доиста се претворило у социјалистичко-комунистичку 
партију, на чему су нарочито радили и у многоме успели г.г. Ђорђе 
Поповић и Ћетковић, док су г.г. Самарџић и Лацмановић, уколико сам 
могао утврдити, имали одређенији значај. Поповић и Ћетковић веле да 
су присталице Треће Интернационале, док се то за Самарџића и 
Лацмановића не може посве сигурно рећи...“29

—̂ Јован Ћетковић, Неке моје усиомене из иљеваљске гимназије, у Педесеш го- 
дина пљеваљске Гимназије, стр. 85-89.
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Неколико млађих људи: Ђорђе Поповић, Влатко Самарџић, Вук 
Лацмановић, Јован Ћетковић, -  наставници Гимназије; Милош Тошић, 
учитељ; Милан Терић, порески чиновник држали су тајно састанке са пред- 
ставницима пљеваљских радника и занатлија, и на крају изашли са својом 
радничком листом на изборе. Тадашњи режим је из политичких разлога 
критиковао „комунисте". Покушали су да застраше раднике, потписнике 
су позивали у жандармерију, да повуку своје потписе са листе. Сгарији ђаци 
Пљеваљске гимназије били су тајни агитатори и разносачи изборних про- 
гласа и другог пропагандног материјала. Радничка листа на првим послер- 
атним изборима добила је 2 одборничка мјеста у Пљеваљској општини. 
Послије тога дошло је до оптужби, претреса станова, кажњавања, прем- 
јештаја и отпуста наставника из службе. Министарство је тада инсистирало 
,да се продужи са извјештајима о наставницима комунистима".30

Одлуком Великог жупана Ужичке области од 25. јануара 1929. го- 
дине Владислав Самарџић и Ћамил Дрнда, предметни учитељи и 9. мар- 
та исте године Владислав Нешковић директор Гимназије, постављени 
су за одборнике Пљеваљске општине. Са овом одлуком сагласио се и 
министир просвјете. Тако су професори Гимназије узели учешће у поли- 
тичком животу у Пљевљима.

Левичарске идеје опстајале су у Пљевљима у међуратном перио- 
ду. Управа гимназије се, као и државни органи борила свим средстви- 
ма, понекад и безкомпромисно против ових идеја. Владислав Нешковић, 
директор Гимназије од 1928-1932. године забрањивао је ученицима 
Гимназије да заједно вјежбају са соколима занатлијског еснафа сма- 
трајући да су у соколском покрету присутне љевичарске идеје. Посебно 
затегнуто стање у Гимназији је владало у току школске 1938/39. године. 
Предњачио је Бруно Марчић директор гимназије, који је говорио „да у 
Пљевљима на овој немирној тромеђи, треба да поступи по писму попа 
Корошеца, да разјури то немирно осионо гнијездо комуниста у 
Пљеваљској гимназији... Дошао сам да средим пљеваљску гимназију, 
да овде заведем ред, никакве везе са студентима и радницима“.31 Због 
оваквог става управитеља школе дошло је до дистанцирања дијела 
ученика од управе школе и појединих наставника. Незадовољни учени- 
ци подржавали су и усмјеравани од професора љевичара. Учвршћују се 
везе са студентима и радничким покретом, организује се илегална биб- 
лиотека и штампарија за упознавање и умножавање марксистичке 
литературе. У наелектрисаној атмосфери дошло је до отпуштања је-

30 Исто.
31 АЈ, МПС, Ф. бр. 838.
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дног професора што је довело до великог штрајка ђака Пљеваљске гим- 
назије марта 1939. године. Управа Гимназије реаговала је брзо и иск- 
ључила чак 69 ученика и дала предлог да се премјесте неки професори. 
Нијесу помогле ни бројне интервенције из Пљеваља да Министарство 
врати у школске клупе искључене ученике. Затегнуто стање у школи 
се пренијело у следећу 1939/40. На крају је морао бити премјештен ди- 
ректор Бруно Маричић и донијета одлука о повратку у школу већине 
искључених ученика. Колико је тадашња поларизација у погледу љеви- 
чарских идеја и стања у школи била велика сведочи и чињеница да засту- 
пник директора Гимназије, професор Миливоје Кандић није нашао за 
потребно да изврши одлуку Министарства просвете да се искључени 
ученици врате у школу. Због оваквог крутог става био је смијењен и 
премјештен из Пљеваља.

На основу пажљивог читања историјских извора, разговора са 
неким од ученика тадашњих ученика и историјске дистанце од 60 год- 
ина може се рећи следеће:

1. Управа школе и државне власти нијесу имале довољно слуха и 
еластичности за нове идеје и стремљења, макар она била недовољно уте- 
мељена и проверена. Стога су изузетно строго поступале и санкционисале 
све „преступе“ и понашања која су се косила са школским прописима. 
Нарочито су на удару биле љевичарске и интернационалне идеје које су 
занемаривале национално питање у заједничкој држави Срба, Хрвата и 
Словенаца.

2. Школска и студентска омладина и дио јавности лијеве ори- 
јентације прихватали су комунистичке идеје, без потребног кри- 
тичког односа према њима. Нова стремљења и нови погледи на сви- 
јест су занимали млађе генерације које су му се предавале без рез- 
ерве. Ово је један од разлога што су чак и дјеца из старих пљеваљских 
породица са снажним национално-патриотским васпитањем и тради- 
ционалним погледима на свијест прихватала нове идеје. Не мало по- 
модарство код Срба о чему је писао и указивао и др Арчибалд Рајс, 
осведочени пријатељ Срба из најтежих дана завело је многе да на- 
ционално и патриотско потчине интернационалном. Н аж алост 
источна Европа је у последњој деценији овог вијека горко искусила 
ш та значи када се своја кућа и своја домовина уређује по страним не- 
провереним моделима а занемаре сопствене проверене тради- 
ционалне вредности. И данас на нашим просторима се води борба 
домаћег -  националног гледања на свијет и привређивања са монди- 
јалистичким доктринама, које додуше не треба одбацити, али их ни 
слијепо прихватити.
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Поред политичких преко Гимназије су се преламале и регионалне 
разлике и дугогодишњи одвојен живот српских крајева. У извештају ди- 
ректора гимназије Министарству од 12. јуна 1923. године наводи се да 
је „увек владао неки антагонизам између наставника Пљевљака и нас- 
тавника рођених преко Таре, а такви исти односи постоје и у грађанству 
и у чиновништву у овом мјесту, уопште врло су нетрпељиви једни пре- 
ма другима... па и међу ученицима затекао сам исте односе“.32

Н а препоруку Београдског универзитета, ради стручног ус- 
авршавања Министарство просвете је 16. јуна 1925. године ријешило 
да се у школској 1925/26. години у Праг пошаље Гојко Ружичић, 
дипломирани студент Филозофског факултета, суплент у Пљеваљској 
гимназији. Његов таленат ће га касније издићи до слависте свјетског 
гласа.33

Обрад Леовац, професор историје у молби за премјештај тражио 
је да буде премјештен у неко веће мјесто ради научних истраживања. 
Том приликом навео је радове које је до тада објавио: Име, традиција 
и значај манастира Милешева; Санџак за време велике источне кризе 
1875-1878. и Манастир Милешева. Због оскудице у наставном особљу 
захтјев није прихваћен.34

Сличне захтјеве износио је и суплент Ђорђе Шоптројановић, коме 
је на предлог Филозофског факултета у Скопљу била додијељена 
годишња стипендија француске владе за школску 1931/32. годину ради 
усавршавања и спремања докторског испита. Међутим како одсуство 
није добио, захтјевао је да буде премјештен у неко веће мјесто гдје се 
налази библиотека са француским књигама како би могао проширити 
своја стручна знања. Имајући у виду значај научног рада молбу је 
подржао директор Гимназије Јован Спасић истичући да је Ђорђе Шоп- 
тројановић „прворазредни наставник и по спреми и раду“. На сопствени 
захтјев из Пљевља је премјештен Ђорђе Кислиновић, професор, влас- 
ник и уредник „Наше искре“.35

Првослав-Пиво Караматијевић, син проте Караматијевића из Нове 
Вароши, учитељ цртања у Пљеваљској гимназији објавио је мапу линореза 
„Земља“. Караматијевић је касније био учесник Народноослободилачког 
рата и професор на Архитектонском факултету.

32 АЈ, МПС, Ф. 836.
33Исто.
34 АЈ, ПМС, Ф. 837.

35 Исто.
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У изузетно неповољним друштвено-економским условима у 
Рашкој области на почетку 20. вијека основана је Српска гимназија у 
Пљевљима, а 1903. и Девојачко-раденичка школа у саставу Гимназије 
са којом је чинила једну цјелину. Била је то најстарија и једина српска 
гимназија до 1912. у Рашкој области и шире, укључујући Косово и 
Метохију и сјеверну Црну Гору. Она је у потпуности замијенила улогу 
српског конзулата у Пљевљима чије је отварање Аустро-Угарска спри- 
јечила интервенцијом код турске владе. У овом периоду пљеваљски крај 
је био духовно и национално средиште српског народа преко кога су се 
преламали сви значајни догађаји и процеси у овом периоду и током осло- 
бодилачких ратова и борби за национално ослобођење и државно 
јединство. Ова Гимназија била је истовремено виши завод, културно- 
просветно и национално-ослободилачко средиште српског народа на 
овим просторима. Преко својих конзулата у Призрену и Скопљу, 
Митрополије у Призрену и царинарнице на Јавору Србија је помагала 
и штитила ову установу и Рашку област.

Оснивач и први директор Гимназије био је Пљевљак Танасије 
Пејатовић талентовани млади научник и свестрани стваралац. У раду 
су му помагали и други просвјетни радници из Пљевља: Стеван 
Самарџић, учитељ, књижевник, посланик и национални радник; Гавро 
Пејатовић, финансијски стручњак; Сејфо Шеховић, наставник и тумач 
турског језика; Симо Шиљак, свештеник и национални радник и дру- 
ги. Били су то први српски научници, пјесници, књижевници, сликари, 
вајари, музичари поријеклом из Рашке области. Касније су у ову школу 
упућивани наставници и професори из других мјеста Старе Србије, 
Краљевине Србије и српских крајева преко Саве и Дунава. Међу њима 
су се истицали Ђорђе Пејановић, Тодор Боровњак, Илија Лалевић, 
П етар Косовић, Милан Вуковић, Димитрије Јевтовић-Полимац, 
Александар Марић, Глиша Елезовић, Данка Митрановић и други. Сви 
су они оставили неизбрисив траг и били истакнути национални радни- 
ци у Пљевљима и Рашкој области. Такву мисију Гимназија ће задржати 
и за вријеме њеног укључивања у школски систем -  Краљевине Црне 
Горе, након ослободилачких балканских ратова.

Наставни план и програм у Гимназији и Девојачко-раденичкој 
школи били су исти као у одговарајућим школама у Краљевини Србији. 
Духовно јединство које се остваривало кроз истоветне школске про- 
граме било је предуслов за подизање националне свијести и припрему 
националног ослобођења. Паралелно са културно-просвјетним радом 
Гимназија је са другим установама припремила српски народ у Пљевљи-
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ма и Рашкој области за ослобођење од турске окупације. Ту своју мис- 
ију она је са успјехом обавила. Од 1901-1902. године ове двије школе 
ишколовале су велики број ђака који су имали важну улогу у ослобођењу 
земље и уједињењу Србије и Црне Горе. Они су у заједничкој држави 
заузели важна мјеста у државној хијерархији.

Преко професора Гимназије у Пљевља су почетком 20. вијека 
допрле социјалистичке идеје. Међутим, ширење љевичарских идеја 
и замјена национално-ослободилачке акције са класном борбом у још 
увијек неослобођеној Старој Србији сматрано је тада за недозвољени 
анационални рад. Група професора са таквим опредељењем на челу 
са Васом Стојићем је уклоњена из Пљеваља. Преко професора Гим- 
назије у Пљевљима се ширио и соколски покрет и соколски систем 
наставе, који су до тада били непознати. Социјалистичко-комунис- 
тичке идеје биле су присутне и у периоду између два свјетска рата, 
почев од првих послератних избора до великог ш трајка ђака 1939. 
године који је оставио трајне последице на политичку културу у 
Пљевљима и шире.

Између два рата, као и раније гимназија је изшколовала велики 
број ученика из Пљеваља, околине и сусједних мјеста из Рашке области 
и посебно са подручја Дурмитора, Дробњака, Пиве и Ускока. Већина 
дјеце била је из земљорадничких породица. Тиме је Гимназија снажно 
утицала на просвјећивање цијеле области. Велики допринос на плану 
просвећивања Гимназија је дала школовањем дјеце муслиманске 
вјероисповијести. Прихватајући Гимназију и свјетовну наставу дјеца из 
муслиманских породица су све мање одлазила у исламске вјерске 
школе. Преко Гимназије су се преламали и друштвени односи 
становништва с лијеве и десне стране Таре које је једно вријеме живј- 
ело одвојено.

Велики културно-просветни и друштвени значај имале су школске 
прославе и забаве које је за ученике и грађане организовала Гимназија 
са својим ученицима, оркестром, мушким, женским и мјешовитим 
хором. Међу њима се истичу позоришне представе, концерти, рецитаци- 
је, изложбе ученика и друге забаве које су у режији професора изводили 
ученици Гимназије и основних школа. Били су то културни догађаји за 
Пљевља и сусједна мјеста.

Укупном угледу Гимназије и садржају њеног рада снажно су до- 
приносила и ученичка удружења и фондови.

Критеријуми оцјењивања учења и владања у Гимназији за све ври- 
јеме њеног рада били су врло строги. По томе је ова гимназија била 
позната као стара и добра школа чији су ђаци са успјехом настављали
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даље школовање. Све је ово постизано у оскудним материјалним, 
здравственим и просвјетним условима. Због строге дисциплине, поли- 
тичких и друштвених превирања повремено је долазило до неспоразу- 
ма и сукоба ученика, професора и управе школе. Ово се очитавало пре- 
ма соколском покрету, као новини, забавама које су искакале из школ- 
ских норми и нарочито према љевичарским идејама и покрету. 
Класичној настави се тада давала предност у односу на слободне ак- 
тивности и забаве ученика.

Просвјетни и културни значај Гимназије у оквиру Краљевства СХС, 
односно Краљевине СХС и Краљевине Југославије је велики. И у овом 
периоду Пљеваљска гимназија била је најистакнутија српска гимнази- 
ја на широком простору од Никшића до Ужица и Косовске Митровице 
до Сарајева. Преко овог подручја и Гимназије рефлектовали су се сви 
ондашњи, политички и идеолошки процеси у југословенском друштву 
на васпитању и образовању бројних генерација пљеваљских гимнази- 
јалаца. Сазнања и резултат до којих се долази у анализи не само уско 
школских, просвјетно-педагошких већ и социо-културних питања умно- 
гоме су значајна и актуелна и данас, више од пола вијека касније, када 
ово подручје заједно са својом Гимназијом опет постаје изузетно важан 
простор укрштања интереса великих сила и повезујућих процеса три 
српске земље: Србије, Црне Горе и Републике Српске.
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Milić Petrović

CULTURAL AND EDUCATIONAL MISSION OF 
THE HIGH SCHOOL IN PLJEVLJA 1901-1941

Suramary

In the extremly unfavourable social and economic conditions in the region 
of Raška at the beginning of the XX century, in Pljevlja had been founded the 
Serbian High School, and in 1903 as its part Girls Vocational School had been 
founded, as well. It was the oldest and the only Serbian High School founded in 
the regions of Raška, Kosovo and Metohia and Northem Montenegro until 1912. 
It had performed a duty of Serbian Consulate, because the intervention of the 
Austria-Hungary by the Turksih Govemment had prevented the opening of the 
Consulate in Pljevlja. In this period of time, this region had been spiritual and na- 
tional center of Serbian people. Through this region had passed all important 
process of that time, as well as during the struggles for the national liberation and 
state unity. Such mission the High School would keep during the times when it 
had been included in the school system of the Kingdom of Montenegro, and lat- 
er Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, i.e. Kingdom ofYugoslavia. This High 
School had been cultural and educational center, and until liberation, national and 
liberation center of the Serbian people. The spiritual unity accomplished through 
the same school programs as in the Kingdom of Serbia, had been the precondi- 
tion for stimulation of the national consciousness and preparation of the nation- 
al liberation. The High School had been accomplished completely. After the lib- 
eration its students had gained the important positions in the state hierarchy. The 
High School had given an immense contribution in the education of children from 
rural surroundings, as well as in education of children of Islamic confession. Very 
important had been school celebrations and festivals: theatre plays, concerts, 
recitals, students exhibitions, etc.
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