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ПРИКАЗИ

УДК 378.4(497.11)”1950 
/1960”(049.3)

Слободан Селенић
УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ У 
СО ЦИ ЈА ЛИ ЗМУ: ВИ
СО КО ШКОЛ СТВО У 
СР БИ ЈИ 1950–1960

Дра го мир Бон џић,  
Бе о град, 2010, стр. 550.

Ма ло је ин сти ту ци ја ко је су 
Ср би осно ва ли у де це ни ја ма ве
ли ког на ци о нал ног по ле та то ком 
19. и по чет ком 20. ве ка, а ко је су 

до че ка ле 21. век. Јед на од њих је 
Бе о град ски уни вер зи тет и ви со
ко школ ство уоп ште. Про у ча ва
њу Бе о град ског уни вер зи те та, 
ви со ког школ ства, про свет них и 
кул тур них при ли ка на срп ском и 
ју го сло вен ском про сто ру то ком 
20. ве ка, у пот пу но сти се по све
тио др Дра го мир Бон џић, на уч ни 
са рад ник Ин сти ту та за са вре ме
ну исто ри ју. Из ње го вог упор ног 
ис тра жи ва ња и плод ног ра да, ко
је тра је ви ше од јед не де це ни је, до 
са да су из не дре не три мо но гра фи
је и ви ше де се ти на на уч них чла на
ка.

Књи га др Дра го ми ра Бон џи ћа 
Уни вер зи тет у со ци ја ли зму: ви
со ко школ ство у Ср би ји 1950–
1960 пред ста вља део док тор ске 
ди сер та ци је, од бра ње не на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Хро но ло шки и те мат ски, она се 
на ста вља на Бон џи ће ву прет ход
ну књи гу – Be o grad ski uni ver zi
tet 1944–1952. С об зи ром на то 
да је аутор у сво јој пр вој књи зи 
об ра дио не са мо пе ри од од 1944. 
до 1952, већ је у увод ном де лу дао 
ве о ма де та љан пре глед ви со ког 
школ ства у пр вој по ло ви ни 20. ве
ка, то мо же мо ре ћи да је по ја вом 
ове књи ге, др Дра го мир Бон џић 
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за о кру жио при чу о исто ри ја ту 
ви со ког школ ства и Бе о град ског 
уни вер зи те та од по чет ка 20. ве
ка, тј. од осни ва ња уни вер зи те та, 
па све до ше зде се тих го ди на про
шлог ве ка. 

Основ ну струк ту ру књи ге 
чи не увод и де сет гла ва. Ма да из
де ље на у де сет гла ва, струк ту ру 
књи ге пред ста вља ју две ве ли ке 
це ли не: у пр вом де лу су об ра ђе ни 
про це си, уста но ве и по ли ти ка др
жа ве пре ма ви со ком школ ству, а у 
дру гој љу ди ко ји су чи ни ли ви со ко 
школ ство (на став но осо бље и сту
ден ти). Кон крет ни је го во ре ћи, 
на стра ни ца ма књи ге су уоч љи ве 
број не ве ли ке ис тра жи вач ке це
ли не и обла сти: са мо у пра вља ње 
на Уни вер зи те ту, ре фор ма и де ме
тро по ли за ци ја ви со ког школ ства 
пе де се тих, од нос на у ке и иде о
ло ги је, ју го сло вен ска са рад ња, 
на став ни ци, аси стен ти, сту ден ти 
итд.

У увод ном де лу аутор је у 
крат ким цр та ма, али пре глед но 
и сли ко ви то, пред ста вио раз вој 
ви со ког школ ства у пр вим по сле
рат ним го ди на ма и дру штве не и 
по ли тич ке усло ве ко ји су ути ца ли 
на раз вој ви со ког школ ства то ком 
пе де се тих го ди на, по ла зе ћи од 
ста ва да је ста ње на у ке и ви со ког 
школ ства у Ср би ји би ло „по себ но 
од ре ђе но по сле рат ним дру штве
ноеко ном ским и кул тур нопро
свет ним при ли ка ма у зе мљи, као 
и на сле ђе ним ста њем у овим обла
сти ма“. У на сле ђе но ста ње мо гу се 

убро ја ти рат на ра за ра ња и не пи
сме ност (у Ср би ји је 1948. би ло 
26,7% не пи сме них ста ри јих од де
сет го ди на, а у Ју го сла ви ји 33,9% 
де це уз ра ста од 7 до 14 го ди на 
ни је ишло у шко лу). Аутор из но си 
број не по раз не по дат ке о рат ним 
ра за ра њи ма: пот пу но је уни штен 
71 ин сти тут, знат но оште ће но 58, 
не знат но 48, стра да ли су се ми
на ри, би бли о те ке, ла бо ра то ри је, 
кли ни ке, за во ди... За то су пр ви 
да ни у жи во ту уни вер зи те та по
сле ра та про ти ца ли у об но ви. Са 
дру ге стра не, под ути ца јем по ли
ти ке др жа ве и КПЈ, ју го сло вен ско 
дру штво до жи вља ва ло је ко ре ни
те про ме не, спро во ђе ни су ин ду
стри ја ли за ци ја и ур ба ни за ци ја, 
из ме ње на је со ци јал на струк ту ра 
ста нов ни штва, сма њи ван је број 
по љо при вред ног ста нов ни штва, 
Ју го сла ви ја је би ла зе мља ве ли ких 
уну тра шњих ми гра ци ја из се ла 
у гра до ве, од по чет ка пе де се тих 
уве де но је са мо у пра вља ње, на у ка 
и кул ту ра до би ле су но ву уло гу по
сле Тре ћег пле ну ма ЦК КПЈ 1949, 
спро ве де на је де цен тра ли за ци ја 
упра вља ња на у ком, кул ту ром и 
про све том, чи ме је ство ре на дру
га чи ја ат мос фе ра у од но су на пе
ри од агит про па и со вјет ског на
сле ђа, чи ње ни су ве ли ки на по ри 
да се ис ко ре ни не пи сме ност...

 Но вој по ли тич ком кур су 
је мо ра ло да бу де при ла го ђе но и 
ви со ко школ ство, па је то ком пе
де се тих го ди на са мо у пра вља ње 
уво ђе но и на уни вер зи те те. Бон
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џић је опи сао зна чај за кон ских 
про пи са, пре све га Оп штег за
ко на о уни вер зи те ти ма из 1954, 
ко ји је по чео да се при ме њу је од 
школ ске 1954/5. го ди не, за тим 
ре пу блич ког за ко на, ста ту та уни
вер зи те та итд. По ка зао је ка ко 
је у прак си из гле да ло уво ђе ње у 
ви со ко школ ство „но ве те ко ви не 
со ци ја ли стич ког дру штва – дру
штве ног упра вља ња“. Опи сао је 
рад др жав них ин сти ту ци ја, на чин 
усва ја ња но вих за ко на и дру гих 
прав них ака та, осни ва ње но вих 
те ла, из бо ре и са став уни вер зи
тет ских и фал кул тет ских са ве та, 
на чи не на ко ји је Пар ти ја ус по ста
вља ла до ми на ци ју у овим те ли ма, 
сту дент ске из бо ре и из бо ре за 
пред став ни ке аси сте на та и про
фе со ра, рас ко рак из ме ђу те о ри је 
и же ља вла сти и ста ња на фа кул
те ти ма, ука зао на по ја ве на ко је је 
власт гле да ла са нео до бра ва њем 
(на пр вим сту дент ским из бо ри
ма гла са ло је, за та да шње при ли ке 
не до вољ них, 53% сту де на та, при 
че му је не ва же ћих ли сти ћа би ло 
чак 4,8%, сед ни ца ма Са ве та Уни
вер зи те та 1958. при су ство ва ло је 
са мо 25% чла но ва), ана ли зи рао 
је ре ак ци је Пар ти је на уво ђе ње 
но вог си сте ма у ви со ко школ ство 
итд. За кљу чио је да су до ок то бра 
1954. по че ли да ра де сви ор га ни 
упра ве Уни вер зи те та и фа кул
те та по но вом за ко ну, што је био 
по че так дру штве ног упра вља ња 
на уни вер зи те ту. Аутор ука зу је и 
на зна чај до но ше ња ре пу блич ког 

За ко на и ста ту та фа кул те та 1956, 
чи ме је „си стем дру штве ног упра
вља ња у ви со ком школ ству био за
о кру жен“. Де таљ но и илу стра тив
но Дра го мир Бон џић је опи сао и 
број не сла бо сти ре жи ма сту ди ра
ња ко је су у дру гој по ло ви ни пе де
се тих го ди на до ве ле до ре фор ме 
школ ства: ни ска по се ће ност пре
да ва ња ко ја је у ис пит ним ро ко
ви ма па да ла на 10%, за па жа ње да 
сту ден ти „уче, а не сту ди ра ју“, слаб 
успех на ис пи ти ма, од у ста ја ње о 
ис пи та и ве ли ки број за о ста лих 
ис пи та, ни ска про сеч на оце на 
(ма ло из над 7), не до вољ ни ка па
ци те ти ко ји ни су пра ти ли сна жан 
по раст бро ја сту де на та (у Бе о гра
ду је сту ди ра ло 45.000 сту де на та, 
а ка па ци те ти су би ли до вољ ни 
за 9.000), не до во љан број и лош 
ква ли тет уџ бе ни ка, сла бо пред
зна ње де ла сту де на та, ма ли број 
ди пло ми ра них сту де на та (све га 
че твр ти на од упи са них), сту ди
је је ре дов но за вр ша ва ло све га 
3–4% сту де на та (у све ту 80–85%), 
ду го сту ди ра ње (сва ки ди пло ми
ра ни сту дент је сту ди рао 50% ду
же не го што је би ло пред ви ђе но), 
шко ло ва ње јед ног фа кул тет ски 
оба зо ва ног чо ве ка би ло је ску по 
(ко шта ло је 70% ви ше не го што је 
би ло нор мал но) итд.

Сви на ве де ни не до ста ци ути
ца ли су на власт да од 1957. поч
не да спро во ди ре фор му ви со ког 
школ ства у си сте му, ор га ни за ци
ји, са др жа ју и ма те ри јал ној осно
ви, ка ко би сту ди ра ње би ло ефи
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ка сни је и ка ко би дру штво бр же 
до би ло ви со ко ква ли фи ко ва не љу
де. За то је ин си сти ра но на „што 
бли жем кон так ту на став ни ка и 
сту де на та, рав но мер ном оп те ре
ће њу сту де на та по је ди ним пред
ме ти ма..., прак тич ном ра ду сту де
на та...“. По ве ћа ван је број скрип ти 
и уџ бе ни ка, за шта су из два ја на 
ве ћа сред ства не го ра ни је, пред
у зе те су за кон ске ме ре ка ко би 
се скра ти ле сту ди је итд. Аутор је 
обра тио па жњу на ре зул та те пред
у зе тих ме ра, оце не ко је су сти за ле 
из пар тиј ских и др жав них ор га на, 
али и на кри ти ке, от по ре и про
бле ме ко ји су их пра ти ли. Из Бон
џи ће ве књи ге ви ди мо да је зна
чај не про ме не до не ло и отва ра ње 
фа кул те та и уни вер зи те та ван 
Бе о гра да („де ме тро по ли за ци ја“), 
про цес ко ји је узео ма ха од дру ге 
по ло ви не пе де се тих, од ви ја ју ћи 
се па ра лел но са ре фор мом ви со
ког школ ства. Аутор пра ти пут 
ко ји су Но ви Сад, Ниш, Кра гу је
вац и При шти на пре шли од пр вих 
фа кул те та до из ра ста ња у уни вер
зи тет ске гра до ве (пр ви фа кул те ти 
у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски и По
љо при вред ни, отво ре ни су 1954, а 
Но ви Сад је по стао уни вер зи тет
ски град 1960). Опи сао је на ста ву 
у пр вим го ди на ма по сто ја ња фа
кул те та у уну тра шњо сти Ср би
је, исто вет не про бле ме ко ји су је 
пра ти ли у свим гра до ви ма (не до
ста так про сто ра, пи та ње сме шта
ја и ис хра не сту де на та, на став них 
ка дро ва...), опи сао сту дент ски 

по ли тич ки, дру штве ни, за бав ни, 
спорт ски, кул тур ни и умет нич ки 
жи вот, ис та као зна чај ових ви со
ко школ ских уста но ва за ло кал не 
сре ди не, али и ви со ко школ ство и 
дру штво уоп ште, по ка зао пла но ве 
и на ме ре вла сти, под ву као ве ли
ку уло гу ко ју је имао Бе о град ски 
уни вер зи тет у осни ва њу ових фа
кул те та итд. На исти на чин аутор 
је пра тио и осни ва ње фа кул те та у 
Бо ру, ко ји је ди ни ни је пре ра стао у 
Уни вер зи тет.

 Јед на од цен трал них те ма 
Бон џи ће вог ра да је од нос вла сти 
и на у ке, ви со ког школ ства и ин те
лек ту а ла ца, с об зи ром да је вла да
ју ћа КПЈ сма тра ла да је на став ни 
и на уч ни рад тре ба ло про же ти 
марк си змомле њи ни змом и осло
бо ди ти га оста та ка „бур жо а ског“ 
и ка пи та ли стич ког дру штва и 
с об зи ром на чи ње ни цу да је из 
пар тиј ског цен тра и кре и ра на др
жав на по ли ти ка пре ма ви со ком 
школ ству. Иде о ло шки и по ли тич
ки вла да ју ћи си стем зах те вао је да 
„по ли тич ност“ и „идеј ност“ бу ду 
утка ни у осно ве шко ле и на у ке, тј. 
да на ста ва бу де про же та марк си
змомле њи ни змом, а да из ње бу ду 
од стра ње ни оста ци оно га што се 
сма тра ло за по ра же но ка пи та ли
стич ко дру штво, кул ту ру и на у
ку. То је зна чи ло да за пар тиј ско 
ру ко вод ство ни је по ста ла објек
тив на на уч на де лат ност, већ две, 
су прот ста вље не „на у ке“ – „бур
жо а ска“ и „марк си стич ка“. Ти ме је 
и „ви ше ве ков на до стиг ну ћа на у ке 
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тре ба ло про пу шта ти кроз ре ше то 
иде о ло шке, марк си стич ке кри ти
ке“. Овом иде о ло шком при ти ску и 
на ме та њу по ли тич ких по гле да на 
на у ку, по себ но су би ле из ло же не 
дру штве не и ху ма ни стич ке на у ке. 
Вла да ју ће иде о ло шке по сту ла те 
пре ма на у ци и школ ству Бон џић 
упе ча тљи во по ка зу је ко ри сте ћи 
нај зна ча ни је ста во ве во де ћих др
жав них функ ци о не ра или пар
тиј ских иде о ло га – Јо си па Бро за, 
Ми ло ва на Ђи ла са, Ми тре Ми
тро вић, Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа, 
али и ко му ни ста у ре до ви ма про
фе со ра и на уч ни ка – Ду ша на Не
дељ ко ви ћа, Си ни ше Стан ко ви ћа 
и Па вла Са ви ћа. Аутор по ка зу је 
ка ко су ова ква схва та ња пла си ра
на у ви со ко школ ској на ста ви, од 
уво ђе ња марк си змале њи ни зма 
као оба ве зног пред ме та на свим 
фа кул те ти ма школ ске 1948/9, уво
ђе ња пред вој нич ке обу ке, ко ја је 
по сле су ко ба са ИБом тре ба ло да 
по слу жи осп со бља ва њу сту де на
та и при пре ми за од бра ну зе мље, 
пре ко про жи ма ња гра ди ва свих 
пред ме та иде о ло шким са др жа ји
ма, до уво ђе ња још јед ног пред
ме та дик ти ра ног иде о ло шким и 
по ли тич ким мо ти ви ма – Осно ви 
дру штве них на у ка. Аутор је ис та
као зна чај Иде о ло шке ко ми си је, 
осно ва не ма ја 1955. Она је има ла 
гру пу из обла сти на у ке, кул ту ре 
и умет но сти, по све ћи ва ла па жњу 
осни ва њу Ин сти ту та дру штве
них на у ка, рас пра вља ла о иде о
ло шкој ак тив но сти на уни вер зи

те ти ма, на уч ноис тра жи вач ком 
ра ду, идеј ним кре та њи ма у по је
ди ним на у ка ма, марк си стич кој 
ли те ра ту ри, на ста ви исто ри је у 
шко ла ма итд. Осим што је при ча 
о овим, као и мно гим дру гим, на
сто ја њи ма вла сти да иде о ло шким 
упли вом ус по ста ви кон тро лу над 
на став ним про це сом и са др жа ји
ма на фа кул те ти ма, Бон џи ћев рад 
је и при ча о ра зно вр сним про бле
ми ма на ко је је на пор вла сти на и
ла зио: пред мет Осно ви дру штве
них на у ка до по чет ка ше зде се тих 
го ди на ни је пре да ван на свим фа
кул те ти ма, мно ги сту ден ти су га 
иг но ри са ли, на став ни са др жа ји 
ни су би ли уса гла ше ни и ујед на че
ни, ни је по сто јао до во љан број на
став ни ка..., а про бле ми су по себ
но би ли из ра же ни на тех нич ким 
и при род ним фа кул те ти ма.

 Бон џи ћев рад не рет ко 
„ис ка че“ из ре пу блич ких окви
ра, па аутор раз ви так ви со ког 
школ ства у Ср би ји ста вља у ју го
сло вен ски кон текст. Део ра да је 
по све ћен ме ђу у ни вер зи тет ској 
и ме ђу фа кул тет ској са рад њи на 
ју го сло вен ском ни воу. Бон џић 
оп шир но пи ше о раз ли чи тим ви
до ви ма са рад ње и по ве зи ва ња 
ју го сло вен ских фа ку ле та и уни
вер зи тет ских цен та ра: ме ђу соб но 
при су ство де ле га ци ја отва ра њу и 
по чет ку ра да фа кул те та и уни вер
зи те та по сле ра та, са рад ња по пи
та њу ор га ни за ци је и са др жа ја на
ста ве ка ко би се по сти гло ујед на
ча ва ње на став них пла но ва и про
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гра ма, са стан ци и кон фе рен ци је 
исто род них фа кул те та, уза јам не 
по се те на став ни ка, др жа ње пре
да ва ња и кур се ва, до при нос Бе о
град ског уни вер зи те та ства ра њу 
и ра ду уни вер зи те та у Са ра је ву и 
Ско пљу, уса вр ша ва ње и спе ци ја
ли за ци ја аси сте на та и на став ни
ка, раз ме на уџ бе ни ка, ли те ра ту ре 
и ин фор ма ци ја ме ђу би бли о те ка
ма фа кул те та, за јед нич ко пи са ње 
уџ бе ни ка за по је ди не пред ме те, 
ме ђу фа кул тет ске и ме ђу ни вер
зи тет ске кон фе рен ци је, ме ђу ка
те дар ски са стан ци, осни ва ње 
За јед ни це ју го сло вен ских уни
вер зи те та 1957. исл. Ипак, упр кос 
раз ви је не и све стра не са рад ње 
на уч них цен та ра ши ром Ју го сла
ви је, па жњу за вре ђу је и ауто ро ва 
за пи та ност о ефек ти ма ове са рад
ње, пот кре пље на по да ци ма по ко
ји ма је на ју го сло вен ским уни вер
зи те ти ма го сто ва ње на став ни ка 
из ино стран ства би ло да ле ко при
сут ни је од го сто ва ња на став ни ка 
из дру гих ју го сло вен ских гра до ва 
и да су ју го сло вен ски на уч ни ци 
ра ди је ишли у ино стран ство не го 
у су сед не ре пу бли ке (аутор на во
ди по да так за 1959, пре ма ко ме је 
10 на став ни ка из Са ра је ва би ло 
у ино стран ству, а са мо пет на ју
го сло вен ским уни вер зи те ти ма), 
да је раз ме на би ла сла ба и углав
ном све де на на крат ка го сто ва ња 
и одр жа ва ње пре да ва ња у об ли ку 
кур са на пред ме ти ма на ко ји ма су 
не до ста ја ли пре да ва чи и да се та 
са рад ња углав ном за сни ва ла на 

до брим лич ним од но си ма. Бон
џић на во ди и по дат ке из ко јих се 
ви ди да је у на ста ви не ких пред
ме та у Бе о гра ду би ло не до вољ но 
ју го сло вен ских са др жа ја, да је у 
ди плом ским ра до ви ма из исто
ри је би ло ма ло те ма не ве за них за 
Ср би ју и Ср бе, да на ка те дри ју
го сло вен ске књи жев но сти у Бе о
гра ду ни је пре да ва на ма ке дон ска 
и сло ве нач ка књи жев ност.

Дру ги део Бон џи ће ве књи ге 
по све ћен је на став ни ци ма и сту
ден ти ма. Не ко ли ко осо би на на
ме ћу се као трај не ка рак те ри сти
ке овог пе ри о да: по раст бро ја на
став ни ка и сту де на та, стал ни не
до ста так на став ни ка и аси сте на та 
у по ре ђе њу са бро јем сту де на та и 
иде о ло шки и по ли тич ки уплив у 
њи хов жи вот... Из бор на став ни ка 
био је под ло жан иде о ло шким и 
по ли тич ким, а не са мо струч ним 
ме ри ли ма, па је и бор ба КПЈ и 
„ре ак ци је“ за ути цај ме ђу на став
ни ци ма и аси стен ти ма би ла увек 
при сут на, уз за кљу чак да Пар ти ја 
ни је ус пе ла да до кра ја пот чи ни 
на став ни ка дар сво јим зах те ви ма. 
Ипак, из раз ли чи тих раз ло га, уда
ља ва ње не по жељ них на став ни ка 
је оста ла кон стан та то ком це лог 
про у ча ва ног пе ри о да: од оних ко
ји су стре ља ни као не при ја те љи у 
зи му 1944/45, од лу ке Су да ча сти 
о укла ња њу 37 на став ни ка 1945, 
пен зи о ни са ња 23 на став ни ка ју
на 1945, осу ђи ва ња на за твор ске 
ка зне по ли тич ких про тив ни ка, 
укла ња ња са Уни вер зи те та не ко
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га не). Осим по ли тич ког над зо
ра и при ти ска, аутор је ис та као 
и бри гу др жа ве за ма те ри јал ни 
по ло жај на став ни ка и аси сте на та 
(по ви ше ње при на дле жно сти, на
гра ђи ва ња, ре ша ва ње стам бе ног 
пи та ња, хо но ра ри за пре ко вре ме
ни рад и рад ван Бе о гра да, до да
ци), али и из нео по дат ке ко ји по
ка зу ју да мно ги на став ни ци ни су 
има ли ре ше но стам бе но пи та ње. 
Бон џић је ука зао и на сме ну ге
не ра ци ја про фе со ра Бе о град ског 
уни вер зи те та ко ја се од ви ја ла то
ком пе де се тих го ди на, од ла зак са 
жи вот не и на уч не сце не на уч ни ка 
ко ји су би ли про фе со ри још од на
стан ка Уни вер зи те та 1905. го ди
не или су то по ста ли пред бал кан
ске ра то ве или из ме ђу свет ских 
ра то ва, и до ла зак на њи хо ва ме ста 
ге не ра ци ја аси сте на та и про фе со
ра ко ји су сту ди је за вр ши ли у со
ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји.

Дра стич но по ве ћа ње бро ја 
сту де на та по сле ра та је јед на од 
кључ них од ли ка жи во та сту дент
ске по пу ла ци је. У Ср би ји и Ју го
сла ви ји се број сту де на та сре ди
ном пе де се тих по ве ћао ви ше од 
че ти ри пу та у од но су на ста ње 
пре ра та. То је би ла по сле ди ца 
ли бе ра ли за ци је упи са на фа кул
те те пе де се тих го ди на, тј. мо гућ
но сти да сва ки гра ђа нин упи ше 
сту ди је, без об зи ра на прет ход ну 
школ ску спре му. Про цес ли бе ра
ли за ци је упи са сту ди ја био је део 
по ли ти ке из ме не сми сла ви со ко
школ ског обра зо ва ња, те жње да 

ли ко при ста ли ца ИБа, до чист
ки на Ме ди цин ском фа кул те ту 
(укло ње но је или пен зи о ни са но 
из по ли тич ких раз ло га 20 на став
ни ка то ком пр ве по сле рат не де
це ни је) и су ђе ња про фе со ри ма 
Жу јо ви ћу и Стра ња ко ви ћу 1958. 
Ово ме тре ба до да ти да се не ко
ли ко на став ни ка по сле ра та ни
је ни вра ти ло на Уни вер зи тет из 
еми гра ци је. Да кле, из раз ли чи тих 
раз ло га, Уни вер зи тет је у овом пе
ри о ду из гу био ви ше сто ти на на
став ни ка и аси сте на та (до 1949. са 
свих уни вер зи те та у зе мљи укло
ње но је 165 на став ни ка и 81 аси
стент). Пар тиј ске ор га ни за ци је 
на Уни вер зи те ту на сто ја ле су да 
„пре ва спи та ју“ на став ни ке, „пре
ве ду их на по зи ци је марк си змале
њи ни зма“, при до би ју за уче шће у 
дру штве ном и по ли тич ком ра ду, 
ан га жу ју у об но ви зе мље итд. Са 
дру ге стра не, аутор по ка зу је да 
од нос Пар ти је и на став ни ка ко
ји ни су би ли по ли тич ки по доб ни 
ни је био јед но сме ран про цес, и да 
је тај од нос био обе ле жен и ин те
гра ци јом, ком про ми си ма, са рад
њом, пар тиј ским праг ма ти змом 
итд., па је део укло ње них на став
ни ка ка сни је вра ћан у на ста ву.

Бон џић је де таљ но из ло жио 
за кон ску ре гу ла ти ву о из бо ру на
став ног осо бља и по сле ди це на 
са став, из бор и рад на став ни ка 
и аси сте на та (ре и збор ност, јав
ност из бо ра, уво ђе ње дру штве ног 
упра вља ња, тј. укљу чи ва ње ли ца 
ван фа кул те та у фа кул тет ске ор
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че твр ти не сту де на та Бе о град ског 
уни вер зи те та би ли су ап сол вен
ти) итд.

Ка ко је КПЈ у сту ден ти ма ви
де ла за ме так „но ве со ци ја ли стич
ке ин те ли ген ци је“, то су сту ден ти 
би ли под стал ним по ли тич ким и 
иде о ло шким над зо ром и при ти
ском КПЈ ко ји је спро во ђен пре ко 
пар тиј ских и сту дент ских ор га ни
за ци ја на Уни вер зи те ту, при че му 
је по ли тич ким ра дом ру ко во дио 
Уни вер зи тет ски ко ми тет. Ове 
ор га ни за ци је су кон тро ли са ле 
по ли тич ки жи вот сту де на та, вр
ши ле иде о ло шку и по ли тич ку „ди
фе рен ци ја ци ју“, би ле су за ду же не 
за усме ра ва ње дру штве ног, ма те
ри јал ног, спорт ског, кул тур ног и 
сва ко днев ног жи во та сту де на та, 
вр ше ћи иде о ло шкопо ли тич ки 
и аги та ци о нопро па ганд ни рад 
и ин док три на ци ју сту де на та. Ра
ди ле су и на под сти ца њу ен ту зи
ја зма, так ми че ња, па три о ти зма, 
ко лек ти ви зма, не го ва ле су тра ди
ци је сту дент ског по кре та, ре во
лу ци је и НОБа. Сту ден ти су под
сти ца ни да уче ству ју на из бо ри
ма, у ма сов ним де мон стра ци ја ма, 
ми тин зи ма по др шке по ли ти ци 
ре жи ма и у дру гим по ли тич ким 
до га ђа ји ма. Пар тиј ска и сту дент
ска ор га ни за ци ја су ра ди ле и на 
су зби ја њу стра не про па ган де, 
бор би про тив ИБа, от кри ва
њу по ли тич ких про тив ни ка итд. 
Циљ свих ових ак тив но сти био је 
да се сту ден ти укљу че у по ли тич
ки и дру штве ни жи вот зе мље и да 

се уни вер зи тет ска на ста ва при
бли жи прак си, да се до би ју ка дро
ви за не поп сред ну про из вод њу и 
да се уки не тра ди ци о нал ни „ду
а ли стич ки“ школ ски си стем по 
ко ме је ин те ли ген ци ја обра зо ва
на пре ко гим на зи ја ко је су је ди но 
да ва ле мо гућ ност на став ка шко
ло ва ња на уни вер зи те ту. Аутор 
убе дљи во по ка зу је ка ко се број 
сту де на та по ве ћа вао до гра ни ца 
ко је су угро жа ва ле нор мал но од
ви ја ње про це са на ста ве ка ко би 
био ис пу њен со ци јал ни про грам 
Ко му ни стич ке пар ти је да ви со ко 
обра зо ва ње бу де до ступ но свим 
гра ђа ни ма.

Исто вре ме но, Бон џић је скре
нуо је па жњу и на ко ле ба ња вла
сти у по тра зи за мо де лом упи са 
сту ди ја ко ји би нај ви ше ускла дио 
мо гућ но сти фа кул те та са по ли ти
ком др жа ве, па чак и на не сла га ње 
Јо си па Бро за са не ким од усво је
них пред ло га. Аутор је по ка зао и 
ка кве је по сле ди це има ла по ли ти
ка ли бе ра ли за ци је упи са сту ди ја: 
дра ма тич но по ве ћа ње бро ја сту
де на та, пре оп те ре ће ност фа кул
тет ских ка па ци те та, со ци јал не 
про ме не у струк ту ри сту де на та 
(ве ћи при лив сту де на та из рад
нич ких и се љач ких по ро ди ца), 
про ме не у струк ту ри сту де на та 
по стру ка ма (прав ни и те о ло
шки фа кул те ти ви ше ни су има
ли до ми нан тан по ло жај), сла бо 
пред зна ње де ла сту де на та, ло ши 
усло ви ра да, оду го вла че ње сту ди
ја (сре ди ном пе де се тих ви ше од 
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ци те та; сре ди ном пе де се тих у до
мо ви ма је ста но ва ло ма ње од 20% 
срп ских сту де на та, али за че твр
ти ну ви ше од ка па ци те та, док се у 
мен за ма хра ни ло 33% ви со ко шко
ла ца; 1957. го ди не се у 12 мен зи у 
Бе о гра ду хра ни ло 11.500 сту де
на та, а ка па ци тет је био 6.000, па 
се хра на из да ва ла у пет или шест 
сме на... Аутор до ча ра ва и на пор 
др жа ве да ма те ри јал но по мог не 
сту ден те и пре ва зи ђе про бле ме 
ис хра не и сме шта ја, па нас упо зна
је са на по ри ма за из град њу но вих 
сту дент ских до мо ва и отва ра ње 
но вих мен зи, као и са по ли ти ком 
сти пен ди ра ња сту де на та.

Књи га др Дра го ми ра Бон
џи ћа Уни вер зи тет у со ци ја ли
зму: ви со ко школ ство у Ср би ји 
1950–1960 је ре зул тат ауто ро вог 
ви ше го ди шњег мар љи вог и си сте
мат ског ис тра жи ва ња. Зна ња ко ја 
она до но си су уте ме ље на на по
да ци ма из ви ше од 40 ар хив ских 
фон до ва, се дам де се так то мо ва 
об ја вље них из во ра, ви ше од 40 на
сло ва штам пе и пе ри о ди ке и око 
200 мо но гра фи ја, бро шу ра и чла
на ка. Та зна ња су чи та о ци ма по
ну ђе на у пре ко 500 стра на тек ста. 
Осим бо га те из вор не осно ве и 
ве ли ког ис тра жи вач ког ис ку ства 
ауто ра, пре по ру ка чи та о ци ма је 
и од лич на тех нич ка опре мље
ност књи ге и са мог тек ста, ве ли ки 
број пре глед них та бе ла ко је пот
кре пљу ју за кључ ке ко ји су из не
ти у тек сту, као и де се ти не фо то
гра фи ја да тих у при ло гу на кра ју 

се ве жу за КПЈ. Аутор ре кон стру
и ше и број сту де на та укло ње них 
са Уни вер зи те та из по ли тич ких 
раз ло га, број ибе о ва ца, по врат
ни ка са Го лог ото ка, ка жње них 
итд. На во ди да је кра јем 1951. ме
ђу сту ден ти ма би ло 2.553 ибе ов ца 
и 154 по врат ни ка са Го лог ото ка, 
да је, пре ма не пот пу ним по да ци
ма, то ком 1950. са Уни вер зи те та 
укло ње но 120 сту де на та, а у пр вој 
по ло ви ни 1952. њих 135.

Бо гат ко ло рит жи во та и ра
да сту де на та упот пу њу ју по да ци 
о њи хо вим ли сто ви ма и ча со пи
си ма, клу бо ви ма, не де ља ма ме
ди ци не, фар ма ци је и ве те ри не, 
пре да ва њи ма, кур се ви ма, ди ску
си ја ма, три би на ма итд. По се бан 
про стор Бон џић је по све тио жи
во ту сту де на та, ис хра ни, сме шта
ју, сва ко днев ним про бле ми ма. На 
исти на чин на ко ји фа кул те ти у 
ко ји ма су пра ти ли на ста ву ни из
бли за ни су има ли ка па ци те те до
вољ не за све сту ден те, ни мен зе и 
сту дент ски до мо ви ни су мо гли да 
при ме све ко ји ма су би ли по треб
ни кре вет и хра на. Сли ку мен зи и 
до мо ва аутор је убе дљи во до ча рао 
опи сом пре на тр па но сти до мо ва, 
со ба са иле гал ци ма, не хи ги је не, 
ту ча, ло ших усло ва за уче ње, не
до вољ но хра не... Ова кво ста ње 
илу стро вао је оби љем по да та ка: 
кра јем че тр де се тих хи ља ду сту де
на та се вра ћа ло ку ћи или „лу та ло“ 
по Бе о гра ду и спа ва ло на стан ца
ма и у пар ко ви ма; у до мо ви ма је 
би ло 20% ста на ра ви ше од ка па
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књи ге, ко ји ма је Бон џић ожи вео 
и чи та о цу још ви ше до ча рао вре
ме о ко ме пи ше (фо то гра фи је фа
кул те та, про фе со ра, пар тиј ских 
и др жав них функ ци о не ра, де та
ља из сту дент ског жи во та и ра да 
про фе со ра итд.). За кљу чу је мо да 
су зна ња до ко јих је аутор до шао 
чвр сто за сно ва на на исто риј ским 
из во ри ма и до ме ти ма ра ни је 
исто ри о гра фи је, са оп ште на ја сно 
и ра зу мљи во, пре ци зним је зи ком 
на у ке, да је текст са свим осло бо
ђен иде о ло шких или дру гих не
на уч них при ме са, иако се ра ди о 
пе ри о ду ко ји је про те клих де це
ни ја че сто био из у ча ван из не на
уч них по бу да. За то је ути сак да је 
Бон џи ће ва књи га ве о ма дра го цен 
до при нос исто ри о гра фи ји уоп
ште, про у ча ва њу ју го сло вен ског и 
срп ског дру штва, на у ке, про све те, 
по ло жа ја ви со ког школ ства у со
ци ја ли зму, од но са вла сти и ин те
ли ген ци је, али и ва жан до при нос 
про у ча ва њу исто ри је ју го сло вен
ске ко му ни стич ке пар ти је.
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