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ШКОЛОВАЊЕ ЖЕНСКЕ ДЕЦЕ У СРБИЈИ У ПРВОЈ 

ПОЛОВИНИ ХIХ ВЕКА 

Апстракт: У раду се говори о школовању женске деце током XIX и пр-
вој половини XX века с обзиром на то да у ХVIII и почетком XIX века у Ср-
бији није постојао образовни систем у правом смислу те речи, веома мало 
девојчица и девојака имало је прилику да похађа часове. У првој декади XIX 
века, мисао о образовању жена први пут на овим просторима прихваћена је 
од стране власти али само делимично. Од 1842. до 1858. године развијала се 
мрежа женских државних школа, али споро. Прва женска основна школа 
није имала посебно прописани наставни план и програм, учило се све што и 
у мушкој школи, изузев граматике, земљописа, историје и стилистике, али 
се прописивало плетење и везење. Писменост у Србији порасла је са 4,2% 
1866. године на 11% 1884. године. Најрадикалније реформе замишљене су 
1882. године, а да су заиста и спроведене представљале би велики корак на-
пред за женско образовање. Почетком XX века обухвaћеност женске деце 
школовањем и поред законске обавезе била је свега 17%, а удео жена међу 
неписменима и даље висока посебно због недовољне обухваћености сеоског 
подмлатка основним школовањем. С урбанизацијом, као  једним од показа-
теља напретка, растао је и број писмених девојчица и младих девојака, али 
само у градовима.  

Кључне речи: образовање женске деце, образовни систем, ХIХ и XX 
век, Србија. 

                                                                                                                                   

Почетком XIX века у Србији није постојао образовни систем у правом 
смислу те речи, па чак ни рудиментарна мрежа основних школа. Веома мало 
девојчица и девојака имало је прилику да похађа часове. Неписменост је била 
готово општа (Karanovich 1995: 5–9). Међу првима који су се залагали за обра-
зовање жена у Срба био је и Доситеј Обрадовић, међутим, као министар про-
свете, није био вољан да спроведе у дело отварање школа за девојчице. Дими-
трије Давидовић образован Србин из Угарске (који је и сам касније био мини-
стар) је тражио 1821. године да се у Србији отвори прва приватна школа за де-
војчице, што би представљало почетак успостављања мреже женских школа 
(Karanovich 1995: 5–9), али у Србији, која се тада још борила са централном 
турском влашћу, његово залагање остало је непримећено (Karanovic 1995: 28). 
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Влада Милоша Обреновића све до 1830. године није поклањана пажњу 

образовању. На самом почетку женско образовање наилазило је само на отпор 

или, у бољем случају, запостављање, а жене, по Милошу Обреновићу, не треба 

да знају ни да пишу ни да читају,  јер им то  није потребно. Оне се неће, гово-

рио је он, бавити трговином или било каквим другим занимањем (Ђорђевић 

1946: 28). У годинама које су претходиле владавини уставобранитеља (1842–

1858), један мали број девојчица и девојака стицао је кућно образовање, а у Бе-

ограду је било оних које су ишле у школу са дечацима. Од укупно 211 ученика 

1832. године било је свега шеснаест девојчица (Трговчевић 1994: 227). Прве 

које су покренуле иницијативу о отварању ове врсте школа биле су сестре Ка-

тарина и Софија Лекић. 

Катарина и Софија Лекић биле су аустријске поданице и учитељице жен-

ске деце. Оне су 1. маја 1842. године поднеле захтев славном Управитељству ва-

роши Београда за отварање школе за женску младеж, која би пружала како обра-

зовање девојкама у женском раду („штриковању, шлинговању шава“, везу са 

свилом и златом) тако и у српском читању и писању. Иницијативу за отварање 

овакве школе су покренули и чиновници и богати трговци који су желели да њи-

хове ћерке буду образоване. Управитељство вароши Београда је 13. јула 1842. 

године одобрило сестрама Катарини и Софији Лекић отварање женске школе. 

Оне ће, по уговору са дечјим родитељима, учити женску децу женским послови-

ма, читању, писању и рачунању. У овом саопштењу, поред сестара Лекић, спо-

миње се и Наталија Петровић, којој се исто одобрава отварање такву школу, али 

под условом да она, осим женских послова, подлеже и Школској дирекцији, ко-

јој ће од стране Попечитељства просвештенија бити наложено да с времена на 

време извештава Попечитељство о томе шта се деци предаје. 

Што се сестара Лекић тиче, истим актом је донесено да Наталија Петро-

вић има надлежност над радом и да она врши њихово педагошко усмерење 

(Васојевић 2014: 160). Школовање женске деце се помиње у првом Школском 

закону Кнежевине Србије из 1844. године, као и у свим каснијим законима, 

али се предвиђају посебно школе за женску децу; ако их није било, девојчице 

се нису могле школовати заједно са дечацима после навршене десете године 

живота (Трговчевић 1994: 221–227). У складу са тим, требало је само у градо-

вима да се оснују посебне женске школе, али је било јасно да се то неће десити 

јер су недостатак новца и квалификованог наставничког кадра огранизавали 

развој образовања у Србији све до пред крај XIX века. Године 1845. Србија је 

имала 181 државну школу, од којих је тек једна била женска, и она је основана 

септембра 1845. у Параћину (Трговчевић 1994: 227–229). 

Посебна Уредба о женским школама под називом Устројеније девојачки 
училишта донета је у јулу 1846. године. Држава је одлучила да оснује прву др-

жавну женску школу, пошто није могла да надзире рад приватних, којом се 

предвиђало шестогодишње школовање. За рад те школе није постојао посебно 

прописани наставни план и програм. У њој се осим општеобразовних предме-
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та, училе вештине везиване само за женски пол – ручни рад у поподневном бо-

равку, певање и лепо понашање (Перовић 1998: 143). По наставном програму 

тих школа  школовање девојчица требало је да траје дуже од школовања деча-

ка, а наставни програм донекле је личио на програм за дечаке, изузев што су 

девојчицама ускраћени часови граматике, стилистике, земљописа и историје а 

истиче се потреба за господским, специфично женским наставним садржајима 

(Николов 1997: 76). Задатак и циљ ових школа био је да девојчице усвоје нај-

нужнија знања и да се подуче за најнужније женске послове. У школу су се 

примале девојчице узраста од шест година. Постојала су три разреда, од којих 

је сваки трајао две године, тако да је укупно школовање износило шест година.  

Настава је била конципирана у две смене (преподневна смена била је на-

мењена за описмењавање, а поподневна за учење женских радова). Учитељи су 

могли бити само женска лица која сведочанством потврђују владање, а путем 

испита верификују знања. Ова школа се налазила у кући код Саборне цркве, а 

за учитељицу је постављена Наталија Петровић, која је у претходном периоду, 

по одобрењу Попечитељства, радила у приватној женској школи са сестрама 

Лекић. У истом периоду су отворене школе у Параћину, Београду и Доњем 

Милановцу, тако да се може закључити да је почело ширење мреже образова-

ња женске деце у Србији.  

Упоредо са државним школама, наставила је да се шири мрежа приват-

них школа, нарочито у Београду. Многе угледне породице су желеле да на овај 

начин пруже својим кћеркама много боље образовање. Године 1847. постојало 

је неколико регистрованих приватних школа (једну од њих водила је Марија 

Милутиновић-Пунктаторка (Ћунковић 1970: 38). Ширење и напредовање жен-

ске образовне мреже довело је до још једног резултата Матија Бан, професор 

тадашњег Лицеја, почео је 1847. године са издавањем првог женског листа у 

Србији под називом „Женски воспитатељ“ (Васојевић 2014: 161). 

ШКОЛОВАЊЕ ЖЕНСКЕ ДЕЦЕ У СРБИЈИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 

ХIХ ВЕКА 

У другој половини ХIХ века 1858. године било укупно 18  женских шко-

ла, а међу њима и једина приватна женска школа (Трнавац 1997: 57).  Школа је 

основана 1853. године и била је  нека врста више приватне девојачке школе – 

Воспитателно заведеније за женску децу – коју су похађале девојчице из 

угледних београдских кућа. Школу је водио брачни пар Шпачек (Шпачеков за-

вод). Међу предавачима били су познати научници и књижевници: Милан Ђ. 

Милићевић, Јован Дероко, Ђура Јакшић и др. Ђура Јакшић је у овом заводу 

почео да ради 1. августа 1858. године, где је остао до 30. јула 1860. године.  

Школа је  уживала известан углед и била је прва те врсте у Србији, али је  за-

творена 1862. године после 10 година рада (Трнавац 1997: 57).  
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У првим јавним захтевима за женско образовање тек насталог слоја 

средње класе у Србији 1863. године било је покушаја да се ускладе наставни 

програми у основним школама за девојчице и дечаке; већ 1865. године и једни 

и други похађали су четворогодишње програме, а 1871. и наставни програм је 

постао исти, осим што су се девојчице и даље бавиле ручним радом у попо-

дневним часовима (Трговчевић 1994: 221–227). Године 1863. донета је важна 

одлука: основана је прва државна женска средња школа у Београду. Школа је 

имала два јасно формулисана циља: да образује женску младеж у знањима ви-

шим него што се у основним школама учи и да припреми одрасле девојке за 

учитеље основних женских школа (Перовић 1994: 143).  

Школовање је требало да траје три године, а наставни програм састојао 

се од следећих предмета: Науке хришћанске, Српског језика са литературом, 

Опште и српске историје и земљописа, Рачунице, Педагогике са методиком и 

дијететиком, Краснописом, Женским радом, Играњем и Вештином готових је-

ла. (Перовић 1994: 144). Већ 1866. године у програм Више женске школе 

укључена су још три предмета: Популарна физика, Хемија и Домаћа техноло-

гија (Николова 1997: 76). Године 1870. девојкама је дозвољено да слушају пре-

давања на Великој школи – будућем универзитету (Николова 1997: 79).    

Године 1879. биле су уведене и неке знатније новине: школа је и даље 

имала за циљ образовање женске младежи, али је њена главна сврха сада била 

да припрема учитељице. Школовање је, са практичним радом, трајало пет го-

дина, а уведени су, поред осталих предмета, и музика (певање и свирање), као 

и страни језици (руски, француски и немачки) (Перовић 1994: 160). Историјат 

школовања жена на највишим школама и Универзитету у Србији води нас до 

прве студенткиње, Драге Љочић, која је искористила могућност да се као ван-

редни студент 1871. године упише на Велику школу у Београду, да би следеће 

године наставила школовање у Цириху. Наредне две редовне студенткиње које 

су се уписале на Велику школу, учиниле су то тек шеснаест година касније 

(Божиновић 1998: 58).   Промене  у овом погледу су допринеле да је писменост 

у Србији порасла је са 4,2% у 1866. године на 11% у 1884. године (Трговчевић 

1994: 227). 

Снажна модернизаторска струја која је обележила седамдесете године 

XIX века довела је до тога да је 1880. године прва ученица могла да се упише у 

мушку гимназију. Међутим, реч  је заправо била о рођаци једног владиног чи-

новника. Уписивању девојчица у мушке школе снажно су се противили на-

ставници и професори, као и њихови ученици. Још један добар пример крхко-

сти напредних реформи одозго представља и хировита одлука коју је 1894. го-

дине донео тадашњи министар просвете да се девојчицама забрани упис у гим-

назије. Начелно говорећи, правна регулатива у вези са образовањем како му-

шкараца тако и жена била је, због своје модерности, у великом раскораку са 

тадашњом српском стварношћу малобројним и нејаким грађанством, зависном 
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и неодлучном интелектуалном елитом, економски заосталим и углавном сиро-

машним и неписменим становништвом. 

Тензија између модерног и традиционалног поготово се огледа у школ-

ству, односно на примеру реформи у школству, које представљају пример пар-

цијалне модернизације. Друштво једноставно није било довољно развијено да 

прихвати промене које је школство подстицало, а развој самог образовања био 

је угрожен заосталошћу и сиромаштвом друштва (Трговчевић 1994: 228). 

И каснији закони су били слични и задржавали се на изменама које су 

приближавале нивое општег образовања у мушким и женским школама, али је 

и остајало одвојено школовање да женско дете борави изван куће, за његово 

остварење нису постојали ни материјални услови. Тиме се он није могао у пот-

пуности применити, па је 1898. обавезно школовање смањено на четири годи-

не, а девојчице су образовање могле да наставе у девојачким школама које су 

трајале две године (Перовић 1994: 160). 

Све ово, у поређењу са напретком који је остварен на пољу женског 

образовања у другим европским земљама, делује као значајан помак. Међутим, 

и даље је било много неједнакости и неусаглашености. Много мањи проценат 

девојчица био је обухваћен системом образовања него што је то био случај са 

дечацима (и то у друштву у ком је неписменост и иначе била изузетно висока). 

Доминантно схватање женске улоге не само да је наглашавало да женама није 

потребно образовање него им је понекад и порицало право на писменост; као и 

у Енглеској, Француској или Аустро-Угарској, и у Србији је била изражена 

правна, грађанска и професионална неједнакост између мушкараца и жена, 

што је била готово непремостива препрека и за оне жене које су тражиле и из-

бориле се за своје право на образовање. У Србији крајем XIX века број писме-

них жена, у односу на почетак истог, био је знатно већи. Већина је била из гра-

да – 1895. године у градовима је било 37% писмених жена, а 1,3% на селу, јед-

на трећина од укупног броја живела је у Београду (Перовић 1994: 162). 

ШКОЛОВАЊЕ ЖЕНСКЕ ДЕЦЕ У СРБИЈИ У ПРВОЈ                      

ПОЛОВИНИ ХХ ВЕКА 

Србија је почетком XX века била у групи европских држава са највећим 

бројем неписмених, и имала је свега 7% писмених жена (Трговчевић 2003: 160). 

Међу државним службеницима године 1900. су једну петину чиниле же-

не: укупно их је 2124 радило послове бабица, телеграфискиња, учитељица и 

сл. (Стојановић 1998: 1). Број жена  постепено се и на студијама повећавао та-

ко да 1900. године дипломира и прва жена архитекта Јелисавета Начић, потом 

и Ангелина Нешић, Видосава Миловановић и др. Настанком Београдског уни-

верзитета 1905. године девојкама је и правно дозвољено редовно студирање, 
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тако да су уочи Првог светског рата оне чиниле 10% уписаних студената. Као 

резултат овог с тешкоћама развијаног женског школства почетком XX века у 

Србији је било 165 женских основних школа, 45 занатских школа, 12 гимнази-

ја, три више женске школе, две женске учитељске школе и неколико приват-

них завода. Обухватност женске деце школовањем била је 17%, а удео жена 

међу неписменима и даље висока. Стално растао број младих девојака које су 

биле писмене, посебно у већим местима, те је, према подацима о склапању 

брака између 1900. и 1908. године 61,18% невеста у градовима било писмено, у 

Београду чак 83,59%, док је и даље у селима њихов број био изузетно низак.  То 

нас наводи податак да је свега 3,97% жена било писмено (Трговчевић 2003: 127). 

У години оснивања Београдског Универзитета, 1905/06. од укупно упи-

саних студената било је 13,1% а током школске 1921/22 20% студенткиња. (Бо-

жиновић 1998: 59). Могућност доедукације и постојање мешовитих школа за 

децу оба пола Законски се уређује 1906. године (Перовић 1994: 170). Прва 

женска гимназија отворена је 1905. године. Године 1912. када је донет закон 

који је прописивао интеграцију, односно упис девојчица у мушке гимназије та-

мо где није било одговарајућих школа за њих, било је тринаест таквих инсти-

туција (Николова 1997: 76). У Србији је током прве половине XX века непи-

сменост била и даље веома изражена, нарочито код женског становништва 

због недовољне обухваћености сеоског подмлатка основним школовањем 

(Исић 2001: 132–148). Почетком XX века, жене у Србији су стекле право на 

све видове образовања упркос отпору патријархалне средине, на тај начин су 

стекле и право на рад, иако још увек мање вреднован него онај од стране „ја-

чег“, мушког пола. Жене су образовањем постепено улазиле  у сферу, резерви-

сану за припаднике мушког света (Матијевић 2011: 5). Према подацима стати-

стичког билтена 1931. године у Југославији је од укупне женске популације 

старије од 10 година 56,4 одсто било неписмено. Тај проценат је 1948. године 

смањен на 34,4% (Стојановић 1998: 1). 

ЗАКЉУЧАК 

У Србији проблем образовања женске деце протеже се кроз читав XIX 

век, споро је развијана мрежа женских државних школа, а није их било ни у 

свим окрузима. Крајем века број писмених жена се повећавао, али већина је и 

даље била неписмена и необухваћена школским системом. Почетком XX века 

Србија је имала свега 7% писмених жена и била је у групи европских држава 

са највећим бројем неписмених. Са урбанизацијом, као показатељем напретка, 

растао је и број писмених жена у млађој популацији, али само у градовима. 

Образовање је једно од фундаменталних обележја модерног доба те су се шко-

ловањем женске деце остваривале две улоге надградња и употпуњивање опште 

културе девојака, кроз образовање у наукама и уметностима али и усавршава-

ње у вештинама које красе једну узорну мајку и домаћицу.  
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EDUCATION OF FEMALE CHILDREN IN SERBIA IN THE FIRST                        

HALF OF ХIХ CENTURY 

Summary  

This paper discusses the education of female children in the nineteenth and early 

twentieth century, having in mind the fact that in the XIII and the beginning of XIX 

century there was no educational system in Serbia in the true sense of the word, and that 

only a few boys and girls had the opportunity to attend classes. In the first decade of the 

nineteenth century, for the first time in this region, the idea of women's education has 

been accepted by the authorities, but only partially. From 1842 to 1858, a network of 

women's public schools started to develop, but slowly. The first schools for females 

didn’t have specifically prescribed curricula; they were practically the same as in the  

schools for boys, except for grammar, geography, history, stylistics, knitting and 

embroidery. Literacy in Serbia rose from 4.2 percent in 1866 to 11 percent in 1884. The 

most radical reforms were envisaged in 1882, but if they had actually been implemented, 

that would have been a major step forward for women's education. At the beginning of 

the twentieth century the coverage of girls being educated, despite the legal obligation, 

was only 17 percent, and the proportion of illiterate women was still high, particularly 

because of inadequate access to basic education of rural youth. With urbanization, as one 

of the indicators of progress, the number of literate young women grew, but only in 

cities. 

Keywords: education of female children, the education system, XIX and XX 

century Serbia. 

 


