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1. Васпитање и образовање у средњем веку 

 

1.1. Школе у раном средњем веку – од V до XII века 

 

Појава феудализма се повезује с временом пропасти Западноримског царства 476. 

године. Друштво се делило не нове сталешке целине: 1) владајуће–световни и духовни 

феудалци; 2) експлоатисани–сељаци (кметови, занатлије и трговци). Црква се јавила 

као један од најјачих феудалних економских фактора, па је готово у потпуности 

преузела васпитање и образовање. У школи, па и родитељском дому примењиване су 

сурове физичке казне. Антички идеал лепоте и доброте, савршенства и складности 

душе и тела изгубио је вредност. До пуног изражаја је дошло хришћанство. Некадашња 

подела на хелене (учене, културне) и варваре (дивљаке и некултурне) замењена је 

поделом на хришћане и незнабошце. У овом периоду се, на простору некадашње 

монархије Селеукида, једне од двеју држава великог царства Александра Македонског, 

јавља ислам. 

У VI и VII веку средњи део Балканског полуострва населила су словенска племена, 

међу којима су по бројности и улози Срби били најјача групација. У IX и X веку, међу 

њима у Рашкој су римски и византијски мисионари ширили хришћанство. Тек у почеку 

XIII века победила је византијска (православна) црква, која је пружила пуну помоћ 

световној власти у учвршћивању феудалних односа. 

Ово је период појаве и ширења писмености на нашим просторима, формирање и 

јачање српске државе, изградња живописних манастира и културно–просветне 

делатности у њима. 

Коначно, у овом периоду је дошло до верског расцепа (шизме) на западну, 

римокатоличку цркву и источну, православну цркву (1054). 

 

1.2. Црквене школе 

 

Задатак црквених школа је био да припремају свештенички подмладак. Те школе су 

биле подељене на: манастирске, катедралне и парохијске. Важно је напоменути да су 

бољи ученици у манастирским и катедралним школама, поред читања црквених књига 

на латинском језику, писања, певања црквених песама и молитви, учили „седам 

слободних вештина“ (septem artes liberales). Ово учење се делило на тривијум 

(граматика, реторика и дијалектика) и квадривијум (аритметика, геометрија, 
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астрономија и музика). Међутим, основно учење је било усмерено на црквену службу. 

Настава се темељила на строгом ауторитету наставника, на оштрој дисциплини у чијој 

суштини су биле сурове казне и памћење након упорног понављања. 

Упоређењем са античком школом и просветном организацијом, школство у раном 

средњем веку је било назадно. Уместо школа, библиотека, музеја, опсерваторија, 

биолошких и зоо вртова, средишта писмености и културе постали су верски објекти: 

цркве, манастири, катедрале, самостани итд. 

У првим вековима средњег века улога цркве и црквене просвете у поређењу са 

античком културом била је назадна, али треба рећи да су манастири били средишта 

писмености, преписивања и чувања књига. У манастирима су се оснивале библиотеке и 

школе за свештенички подмладак. У по неким манастирима у настави латинског језика 

читала су се и дела римских класика: Вергилија, Цицерона и др. 

У раном средњем веку (од V до XII века) постојале су три врсте школа: 

манастирске, катедралне и парохијске. Најпре су се развиле манастирске и катедралне 

школе, јер је у њима црква школовала будуће свештенике и неговала преписивање 

црквених књига, што је био једини начин умножавања књига. За преписивање књига у 

манастирима се оснивају скрипторије. 

Крајем VIII века у Туру, у Француској, учени свештеник Флако Алкуин (735–804) 

учинио је манастир средиштем тадашњег образовања. Цар Карло Велики позвао га је 

на свој двор и именовао за саветника. Алкуин је био и царев учитељ, па га је подучавао 

у дијалектици, аритметици и астрономији. Имао је и своју дворску школу (schola 

palatina). Алкуин је израдио програм за школе које су се оснивале у Франачкој, а 

написао је и више књига различитог садржаја, које су се употребљавале током више 

векова. Књиге је писао у облику разговора, по чему се види да је био писац присталица 

Сократове методе. Парохијске школе су биле најслабије организоване. 

 

1.3. Утицај сколастике на развој школства – XII–XIII век 

 

На појаву сколастике битно је утицало продирање арапске науке на средњовековне 

универзитете у Шпанији, Француској, Енглеској и Италији. Почетком VIII века 

Пиринејско полуострво су почели да освајају Арапи, да би у времену од 711. до 718. 

успоставили своју власт у већем делу Шпаније, а 751. године основали калифат у 

Кордоби. Ту су Арапи остали око 700 година. У X веку само у Кордоби је деловало 27 

високих школа и библиотека са 400.000 књига. Народ је прихватио арапски језик и 

школовао се, па је већина становништва била писмена. 

Сколастика (schola = школа) у педагогији означава вештачки, уско–школски, 

формалистички, вербални приступ у васпитању. Овим појмом се означава филозофија 

средњег века, тј. филозофија у служби теологије – црквено учење. Сколастика тежи да 

заснује и учврсти поглед на свет у смислу црквеног учења. У пренесеном значењу, 

сколастика значи бесплодно умовање; формално значење откинуто од живота и праксе, 
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набубаност. Данас се тим појмом означава оно васпитање (васпитачи) које не води 

рачуна о животу, о реалности, о пракси, параваспитање. 

Сколастичка настава се заснива на излагању библијских догми ex catedra, уз строго 

уважавање правила „magister dixit“ (учитељ каже – тврђење у које се не сме сумњати) и 

механичко учење напамет без мисаоне прераде. 

Арапи су на тло Шпаније успоставили систем верских школа, који су чинили 

следећи степени: мактеб–почетна школа, у којој се учило арапско писмо и куран без 

тумачења, дакле напамет; медреса–врста средње верске школе; у Гранади је основана 

велика медреса 1349. године. 

Међу Арапима који су се на овим просторима јављали као носиоци нове културе 

било је и чувених филозофа, познавалаца античке филозофије, посебно учења 

Аристотела, који су поново ширили античку филозофску мисао, ослобађали науку од 

окова исламске теологије и битно утицали на хришћанску сколастику. Међу њима је 

најзначајније име Ибн–Рушт Авероес. 

Ауторитет цркве је слабио, а научне истине су све снажније продирале. Јавио се низ 

мислилаца–сколастичара, а међу њима је најчувенији био Тома Аквински. 

Тома Аквински (Thomas de Aqino, око 1225–1274) успео је да сумира целокупну 

средњовековну црквену идеологију и тако изградио и данас важећу службену 

филозофију римокатоличке цркве. Његова дела су: Теологија (Summa theologica) и 

Против заблуда неверника (Summa contra Gentiles), која су га учинила најпознатијим 

сколастичким филозофом. Изнад свих наука Аквински је стављао теологију. Кредо 

његовог учења био је „знам да бих веровао“, што је потпуно супротно од Августиновог 

„верујем да бих знао“. 

 

Тома Аквински 
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Сколастика је, насупрот свим недостацима и потчињености научних истина 

теологији, у поређењу са стањем школства, просвете и науке у раном средњем веку, 

представљала значајан напредак јер је омогућила пут у епоху хуманизма и ренесансе. 

Сколастика није на педагошку сцену избацила ниједног педагога са заокруженом 

теоријом школе. Прецизније, сколастичке парадигме у педагогији, посебно у 

организацији школе, нису послужиле као позитивно искуство у изградњи теорије 

школе након ренесансе, па и данас. По угледу на арапске високе школе у којима су 

наставу изводили чувени научници у XII и XIII веку су почели да се оснивају први 

арапски универзитети, а на њима се изучавала филозофија античке Грчке и древног 

Истока. 

Универзитети су се брзо ширили у већим градовима Европе. У првој половини XII 

века било их је у Паризу (филозофија и теологија), у Болоњи (право), у Салерну 

(медицина). По угледу на корпорације у другим областима и универзитети су били 

заједнице ученика и наставника. 

Први средњовековни универзитети делили су се на четири факултета: артистички, 

правни, медицински и богословски, а сваки је имао свог декана. На артистичком 

факултету који је пружао опште образовање, предавали су се предмети седам 

слободних вештина (septem artes liberales). Био је то припремни факултет за упис на 

друге факултете. Касније, на темељима артистичког факултета развили су се 

филозофски факултети. Студије су трајале различито, у просеку 6 до 7 година. 

У XII веку су се у градовима уз црквене школе, почеле јављати школе удружења 

занатлија (цехова и еснафа) и удружења трговаца (гилди). Већ у XIII веку школе 

цехова и гилди су се интегрисале и постале градске или магистарске школе, а 

издржавале су их градске управе, односно магистрати. Поред читања, учило се писање 

и рачун, што је одговарало трговцима и занатлијама. У градске школе неких већих 

градова уведене су: граматика, реторика и геометрија. У почетку се настава и у тим 

школама одржавала на латинском језику, али се он постепено замењивао матерњим, 

који се учио као предмет. 

 

 

1.4. Образовање у Византији 

 

 

Византијска империја је егзистирала један миленијум, од 395. до 1453. године. 

Настала је распадом римске империје. Седиште државе је било у Константинопољу 

(Цариграду).  

Након пада Римског царства 476. године дошло је до формирања Источног римског 

царства или Византије и Западног римског царства, које замењују бројне варварске 

државе. Византија се простирала на подручју Балканског полуострва, Мале Азије, 

југоисточног средоземља и јужне Италије. Одржала је континуитет у друштвеном 
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развитку све до XV века, тачније до 1453. године, када су Турци заузели Цариград. 

Захваљујући свом положају између истока и запада, Византија је представљала спону 

међу културама Европе, Азије и Африке, али је била и својеврстан преносник античког 

наслеђа. Сами Византинци су себе називали Ромејима, а језик им је био грчки. 

Византија је опстала зато што се развила на три принципа: грчка култура, римско право 

и хришћанство. 

 

 

 

Источноримско царство (Византија) 565–629. године 

 

У развоју културе и просвећивања у Византији јасно се може разликовати неколико 

етапа: 

– Рану етапу развоја културе и просвећивања у Византији карактерише снажан 

утицај касноантичке културе. То је период прерастања робовласничких друштвених 

односа у феудалне друштвене односе и стварања централизоване монархије. На самом 

почетку стварања монархије видни су били утицаји византијских богослова и виђених 

хришћанских мислилаца: Јована Златоустог, Василија Великог (Кесаријског), 

Григорија Богослова и др. У њиховим радовима представљена је целокупна теолошка, 

филозофска и политичко–социолошка доктрина. Из тих радова је видљив однос према 

духовном наслеђу антике, формирању новог погледа на свет и моралној орјентацији 

хришћанства. Живот тог периода посебно обележава идејна борба ортодоксног 

хришћанског учења са разноврсним јересима. Овај период се завршава у IX веку, када 

је на целој територији Византије успостављена јединствена власт и управа, правне 
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норме, систем идеолошких и моралних вредности, па и систем образовања и 

васпитања. У овом периоду утврђено је конфесионално јединство и форме ортодоксног 

хришћанства, успостављен је савез цркава и коначно, успостављена је централна власт 

императора. 

– Други период траје од IX до XII века. Његов почетак се везује за име цара 

Константина VII Порфирогенита (913–959) у чијем времену су отворени нови наставни 

заводи и настали радови енциклопедијског карактера, као и развој многих наука: 

логике, филозофије, историје, аритметике, геометрије, стереометрије и филозофије. У 

овом периоду се развила и музика. Константин VII је окупио и бројне филозофе који су 

имали задатак да обучавају све оне који су желели да стекну знање. 

 

 

 

Учење филозофије у Византији 

 

У том периоду је популарисана христијанизација народа Европе и снажан развој 

феудализма. На западу су, из римске империје јачала нова француска и германска 

друштвена и државна уређења, док је византијски утицај слабио. Јавиле су се разлике у 

црквеном организовању. Византија се учвршћивала у источној и југоисточној Европи, 

посебно примањем ортодоксног хришћанства у Бугарској, у српским кнежевинама и у 

Русији. Тако су се у средњовековној хришћанској Европи створиле две религијско–

културне зоне: латинско римокатоличка и источно грчко–православна. Политичко 

супарништво међу њима довело је до религиозно–догматских размимоилажења, што је 

коначно довело до шизме – официјалног раздвајања двеју цркава 1054. године и 

каснијих војних сукоба Византије са западом. 
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Византијско царство 1180–1202. године 

 

– Трећи или позновизантијски период био је од XII до средине XV века и назива 

се другачије ренесанса Палеолога. У овом периоду многе научне дисциплине, међу 

којима су филозофија, књижевност, историографија, теологија, архитектура достигле 

су високе ступњеве развоја. Овај период се развија упоредо са периодом хуманизма и 

ренесансе на западу. 

Византијска империја је у свом хиљадугодишњем развоју имала успона и 

падова, трпела различите утицаје и нападе. Са севера су то били напади готских, 

хунских, аварских, словенских и бројних других племена и племенских савеза, а од VII 

века јављају се и сукоби са арапским светом у којем се развијао нови социокултурни 

систем у светлу ислама. Средином IX појавила се нова сила на истоку – Турци 

Селџуци, а на размеђи XII и XIII века уследио је сукоб са романско–германским 

светом. У таквим околностима црква је све више постајала заштитник императорске 

власти, развијањем идеологије о једном свемогућем Богу на небу и једном свемогућем 

владару на земљи. Такву идеологију је црква ширила утолико пре што је она, са 

патријархом на челу била у зависности од власти и није имала централизовану власт, 

моћ и утицај као што је то имала западна римикатоличка црква. Подела власти између 

патријарха и цара назива се симфонија. 

Тако су се у византијској култури синтетизовале културне тековине разних народа: 

грчко–римске, југоисточног Средоземља, Блиског и Средњег истока, Мале Азије, 

Закавказја, Крима, Балканског полуострва и других. Доминирајућу улогу је имала 

грчка култура. 
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Продужавајући римску и хеленску друштвену цивилизацију Византија је наследила 

и бројна обележја образовања. Међутим, достигнуто обиље образовног и културног 

наслеђа позне антике постепено је ишчезло, на шта су објективно утицали бројни 

фактори (заузимање градова, упади Арапа, одвајање од Византије културних центара 

као што су Александрија, Бејрут, Антиохија и други, затварање виших школа, као што 

је била забрана рада Академије у Атини указом Јустинијана I 529. године). 

 

 

Цар Јустинијан I (527–565) 

 

Васпитање до узраста од пет, односно седам година, одвијало се у породици. У 

породицама сиромашних сељака остајало је тако и у каснијем животу. На тај начин се 

ширила неписменост. 

У циљу одржања власти осниване су опште црквене школе, приступачне свој деци. 

У школама су се читале верске књиге и тако припремали верници. Највише су се 

читале молитве из Бревијара (часослова), црквене песме из псалтира и приче о 

животима апостола и светаца из житија. Велика пажња се посвећивала и читању Светог 

писма. 

Уз опште црквене, деловале су и занатлијске школе у трговачким и занатлијским 

центрима. Оснивале су се и медицинске школе. Високе школе у већим градовима биле 

су приватне. Децу владара и великодостојанственика учили су најистакнутији учитељи. 
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Обрађивали су се: веронаука, граматика и реторика, а неговали моралност, витештво и 

физичко васпитање. 

Више и високе школе су деловале у већим средиштима царства. Цар Јустинијан 

(527–565) је у Цариграду, у VI веку, основао високу школу и познату библиотеку, 

подређену интересима државе. На челу школе био је управник, као духовна особа. 

Настава у школи била је разноврсна и темељила се на делима антике. После пада 

Цариграда, њени учитељи су своје знање, искуство и дела антике пренели на запад, 

што је обогатило учење запада, посебно доба ренесансе и хуманизма. 

Образовање у Византији је било механичко, стереотипно и прожето религијом. 

Настава у школама већином је задржала интенције карактеристичне за школе у доба 

хеленизма, па су владали формализам, ситничавост у коментарима и мистицизам у 

филозофији. Царска власт, пошто је високу школу претворила у институцију за 

припремање чиновника, остатке античке културе прилагодила је својим интересима. 

Цар Јустинијан је, користећи се римским правом, саставио Јустинијанов кодекс (Corpus 

Iuris civilis). 

Уз манастире, где су се преписивале црквене књиге, црква је на подручју Византије 

отварала и школе у којима су се припремали будући свештеници. Ипак, у Византији су 

били малобројни полазници школа. Основна настава је обухватала читање, писање, 

рачунање и црквено певање. Културно–просветно центри до VII века су били: 

Александрија, Антиохија, Ефес и Константинопољ са својим високим школама чији 

колегијум су чинили дванаест научника из свештеничког сталежа. 

 

 

Древна Александријска библиотека 
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Питања: 

1. Појава и ширење феудализма. 

2. Црквене школе. 

3. Васпитање феудалног племства. 

4. Сколастика. 

5. Тома Аквински. 

6. Појава и развој универзитета. 

7. Градске и занатске трговачке школе. 

8. Развој културе и образовања  у Византији. 

 

 

 

Обавештење: 

Семинарски рад 

1. Зорица Радовић (прихваћен) 


