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Друштвени идентитет учитељица

The Concepts of the Holiday and the Festive Behaviour
in Medieval Serhia

у Србији

19. века

Disregarding his social position and education, medieval man was aware of discontinuity and diversity ofthe time, in center ofwhich there was а holiday. In the SerЬian medieval sources ordinary days were called соттоп days, while holy days were marked as holy,
honoraЫe, b1·ight, etc. Behaviour which an individual expressed during the holidays and the
regulations ofthe educated elite how to celebrate testify about existance of different conceptions ofhow to spend holidays. Thus, the relation between written culture, priшarily Church's
one, and the traditional, folk cultшe was viewed. Intending to mark opposite ways of celebrating, the written culture defined its attitudes through the relation spiritual - physical:
dually celebrating, both spiritualy and physicaly" (Domentian, mid-XIII century) or
::spiritualy and physicaly comforting all those who came to this celebration" (archЬishop
Danilo II, first half ofXIV century). Regarding the space, church was the place were sacral
events ofthe holida,' took place (liturgies and prayers), while secular ways, such as feasts,
dance, games,"-coцiil~\j-ti&ns etc. belonged to the house, square, street, theatre or а playground.
However, sin~e the church could not divide the physical from the festive time, it had to
Jimit а principle of physical in the sense of spirit and space, to the secular field . Apart from
that, the only ассерtаЫе form of "physical" was the feast. It was also insisted on the limits
and control of satisfaction of the physical on the account of devoting to the spiritual forms of
јоу and gayety.

АйсШракШ: Анализа йредсШава, законских решења и месШа које
је учишељски йозив заузимао у чиновничкој хијерархији йоказала је

да је у оквиру овог занимања, йоред многих заједничких сшруковних
каракшерисшика, временом сшваран йосебан друшшвени иден
Ший1ей1 жена учиiliељица.

Друштвене теорије осамдесетих година

20. века, које је, тада веh ета

блирана, женска историја призивала у помоћ, усмериле су се на иденти
тет и искуство као на два основна елемента женске историје. Ранија ис

трајавања из седамдесетих година на ставу да су мушкарци и жене одвоје

. ни светови и да је женска историја само додатакпостојеhој "традиционал
ној", веh написаној историји, показала су се као непримерена. Иако ју је

традиционална историографија прихватила са аргументацијом да жена
ма треба дати њихову историју, јер је то историја о породици, сексу, а не о
политици, даље трагање за новим сазнајним путевима било је неминовно.

У томе су женској историји умногоме помогле теорије идентитета, посеб
но актуелне седамдесетих и осамдесетих година, које су указивале на по

стојање више појединачних идентитета заснованих на различитим дру
штвеним класификацијама и улогама (нпр. улога оца, мајке, радника, су
пруге, класификација према региону, вери, полу, народу до нације). Тео
рије су биле сагласне у томе да је полна класификација, иако не
непроменљива, универзална, свепрожимајућа и у основи свих других

разлика. Али она није могла да буде довољно снажан елемент за колек
тивну кохезију, идентификацију и мобилизацију.' Међутим, прихватањем
става да је биолошка разлика била темељ друштвених конструкција о по
лу и друштвених улога, у оквиру женске историје се поставило питање

кад и којим путевима су оне изграђиване, како су мењане и које облике су
попримале. Зато је и у историјско разматрање и уведена нова теоретска

категорија

- gender (род), која се бави питањем разлике, Jie полне,

биоло

шке, веh оне која је настала на њеном темељу и која је ствар друштвене

1

Antoni D. Smit, Nacionalni identitet, Beograd 1988, 15.
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gender базични елемент друштвених односа,

тељског занимања уопште. Додирне тачке као што су велика мобилност,

сврстало је ту категорију међу кључне чиниоце изградње моћи у друштву.

услови живота, рада и удруживања, део су њиховог заједничког професи-

Тиме су доведене у питање тврдње о постојању јединствених мушких или
женских индентитета, одвојених светова,јер су у конструисању хијерархије

аналног интереса.

конструкције. 2 Схватање да је

gendera показало је

да по

све оно што Је радваЈал~ у струци учитеље и учитељице, према друштвеној

стоји читав сет појединачних идентитета и историја у зависности од култу

ре, класе, расе итд. То показује да и унутар базичне разлике (полне, биоло
шке), чије је постојање такође доведено у питање у новијим антрополошким
разматрањима, постоје разлике и да је опстајање уверења о јединственом

класификацији насталој на темељу полних разлика. Зато је у дилеми да ли
је за жене учитељски позив био занимање или хоби, садржана суштина
представа о женском раду у

19. веку- о плаћеном послу обављаном изван
куће. Ова новина је неко време доживљавана као допунска делатност и
начин да девојке и жене прибаве себи неку врсту "џепарца". Иако наведена
опозиција има и социјално-економску позадину, јер открива да је опреде

женском идентитету неодрживо. Управо та разлика унутар разлике има цен
трално место у овом раду. Из на први поглед релативно хомогеног дру

штвеног идентитета жена у Србији 19. века издваја се једна група са посеб
ним радним, професионалним идентитетом, унутар које је такође посто

.

ажие заЈедничке одлике уочавају се и у нормативно

прописаној великој одговорности позива, сталном надзору и контроли вла
сти, те у чињеници да је цео позив био укључен у сложен однос државе и
цркве. То, ув~к будно, посматрачко око државе било је организовано, као и

друштвене моћи у различитим историјским временима учествовале под

једнако мушкарци и жене. Увођење категорије

з в

љење за учитељски позив за неке могло бити ствар избора, представе и

не запослене у државној служби, чија је радна способност била законски

симболика о послу те врсте уткане су у идеје твораца образовног система у
Србији у 19. веку, у законе о образовању и учитељској професији, у обра
зовне институције, али и у њихов свакодневни живот виђен очима других и

верификована. Како је Србија

доживљавањем сопственог ја. Иако је, појединачно посматрано, сваки од

јала врло јасна хијерархија.
Основни чинилац на коме почива Qва теза је да се учитељице прве же

19.

века држава која је развила, пре свега,

чиновништво и војску, оне су направиле продор у бирократски апарат др
жаве и користиле његове погодности, примале су плату и с временом регу

тих :кивота ~рича за себе, ипак постоје заједнички именитељи који доп
штаЈу историјску анализу.

стицања одређеног друштвеног угледа, утемељеног овог пута на радним

Према тумачењима пословне способности жена која је дефинисана у
Српском грађанском законику (1844), право жена да закључују правне по
слове редуковано је и то према брачном статусу. Жена са закључењем бра
ка губи ту способност, коју начелно има као девојка, разведена или удови

способностима, а не на наслеђеном или стеченом лукративном положају.

ца и по правима припада категорији малолетника. Она није могла ситица

На другој страни, чињеница да се за посао ван куће, често и далеко од места

ти имовину, нити њоме располагати и, за нас најважније овде, она није

лисану пензију, имале су извесне могућности напредовања. Без обзира на

релативно ограничен број, њихов утицај је, гледајући у целини, био велики
на средине у којима су радиле, Пред некима од њих је стајала и могућност

рођења, добија плата којом се доприноси породичној економији, помаже
породица или помоћу које се одржавају донекле начете емотивне везе с

могла да буде учитељица, радница или др. без мужевљеве сагласности.'
Веза између брака и занимања утицала је, као што ће се видети, на врсту

њом, мењала је њихов положај и утицај унутар породице. Услови рада, дру

представе о сталности женског плаћеног рада, посебно учитељског. Мо

штвена очекивања, али и законска регулатива имали су последица на брач
ни статус учитељица,јер се многе од њих остајале неудате. На основу, доду

же се претпоставити да је став законодавца у погледу радне и пословне

ше ретких, мемоараских списа, може се видети да је реч о особама специ

десет година донекле демантовала. Ако се има у виду статистика рада кра-

способности женског дела популације у Србији пракса током следећих пе

фичног личног и друштвеног идентитета. Одлазак од куће и могућност
самоиздржавања увећали су њихову личну независност, али и осетљивост.

Учитељице су припадале важном позиву и њихов идентитет био је
умногоме заједнички са струковним, професионалним идентитетом учи-

•

•

3

Термин "професионално" овде се користи условно. Питање професионализаци

је ПОЈеди~и:х занимања.' па и учитељског, може бити предмет посебног uшрег разматрања

о српс~оЈ интелигенцији

19. века уопште. На првом месту ваљало би одредити однос изме

ђу идеЈе "служењу народу" и потребе за остваривањем ужег, струковног интереса. у оце
ни степена остварене професионализације учитељског позива ова анализа би се заснива

genderu као аналитичкој категорији у оквиру ,,женске историје", према
нама доступној литератури, најпотпуније је развила Joan W. Scott у радовима: Gender and
the Politics ofНisto,y, New York 1988, 28-53; Women s Histo,y, in: Peter Burke (ед.), New Perspectives оп Historical Writing, Pennsylvania 1991, 42-67.
2

Теорију о

ла на видовима, карактеру и дометима њихових струковних удружења.
4

Овим питањима су се посебно бавили проф. Лазар Марковић и Живојин Перић.
Вид. М. Драшкић, О. Поповић-Обрадовић, Положај жене йрема Срйском iрађанском за
конику (1844-1946), Србија у модернизацијским процесима, II, Београд 1998, 17.
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19. века, јасно је да су економске и социјалне прилике утицале на уво

ђење све већег броја жена, неудатих и удатих, у плаћене послове. Ти по
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дата су детаљна упутства у погледу учитељског задатака на

плану "нравственог", моралног васпитања у циљу изграђивања "полезюrх

слови су, опет, морали да добију место у статистичким табелама. Иако је

грађана, верних отачаству синова, правих христијана и поштених људи". У

број женских плаћених занимања која су наведена у државним статисти

кама релативно мали (нпр. 20 женских према 252 мушка у 1899. години'),

посебном одељку "Наставленија" скициран је модел идеалног учитеља ко
ји је дужан "да својим понашањем показује да цени и уважава свој позив, да

чињеница да су нашла место у регистру занимања, потврђује да је реч о

личним примером буде за углед ученицима и другим особама ван школе,

вишегодишњем прећутном признавању.

озбиљан и одговоран у раду, да слободно време корнети за читање "поле
зни књшЋ", да чува ауторитет код ученика и не упушта се у "сујетне днпшу
те", да што мање посећује меане, да се међусобно коректно односи и миро

Учитељски позив у систему образовања

љубиво понаша према житељима. Посебно је наглашен захтев да учитељи

Приликом одређивања места учитеља у структури друштва важно је
имати на уму шири контекст државне идеје о образовању у Кнежевини

-

Краљевини Србији током друге половине 19. века. Тада се школа изграђује
као национална институција, којој је, према начелном опдредељењу изра

женом у законској регулативи, дат прворазредан значај.' Уверење просве
ћене елите да је женској деци потребно образовање створило је простор за
укључивање жена у учитељски посао. Пресудна је била представа о посеб
ној блискости мајке са женском децом и њеној васпитној улози. Дакле, по
четна идеја била је да женску децу подучавају жене. О томе јасно сведоче
различити називи којима је то занимање означавано: воспитељка, учитељ
ка, учитељица, наставница. У званичним актима и законима помињу се учи

тељи, а у загради учитељице, или учитељи-це крајем 19. века.
Анализом законских аката о уређењу пре свега основних школа, пра
тећих уредаба и претписа, Министарства просвете, те пригодних прируч

ника за учитеље н наставнике могуће је сагледати замишљену улогу у•m

теља и очекивања од учитељског позива у идејама твораца образовног
система у Србији тога времена. За нас је посебно занимљиво када и којим
средствима законодавац апелује на њихове одвојене улоге и одговорно
сти. У низу закона о школама, почевши од уставобранитељског Усшроје
нија јавноz училишноz насшавленија до'нетог 1844. до Закона о народним
школама 1906, јасно је опредељење законодаваца даје основна школа пре
свега васпитна установа. 7 У Насшавленију за учишеље основних учили5
6

ника истиниту свест о Богу.' Детаљнији захтеви у том погледу дефинисани
су у Усшројенију основни школа нз

19. веку, Београд 1970; В. Тешић, Школе и нас~Uава, Историја српског
народа, VI-2, Београд 1983, 506-549; Исти Морално васйийlање у школама Србије (18301878), 1974; Љ. Трговчевић, Образовање као чинилац модернизације Србије у 19. ве/Су
(античка скица), Србија у модернизацијским процесима, 11, Београд 1998, 217-231.
У међувремену су донесени: Закон о основним школама 1857, Закон кнеза Миха
ила из 1863, тзв. Новаковићев закон из 1882. којим је уведено обавезно основно образова
ње за сву децу, Закон о народним школама које су остале четвороразредне из 1898.

1857. према којем учитељи, поред

обу-·

чавања у главним предметима, треба да предњаче у добром владању, да уче
ученике црквеном певању н сами стану за певницом на литургији, да уче

ствују у литијама итд. Тиме су учитељски задаци залазили у делатни про
стор цркве. Учитељима је наложено да граде добре односе са свештеници

ма, помажу им у богослужењу певањем у цркви. Ма колико законодавци н
творци образовне политике желели да тај однос виде као узајамно допуња
вање, пракса је показала да је постојао стални сукоб на тој релацији, да су
успостављени конкурентски односи нда је држава, односно свака њена власт,

јачала у том спору. Она је тако, користећи једне и друге, цркву често кори
стила у контроли самих учитеља. Поменути закон још није узимао у обзир

женске учитеље. Даља упутства у погледу задатака и очекивања од учите

ља дата су

1871. у документу који се већ односи и на учитељице.
До 1845. у Србији није било женских школа. У Београду су постојале

приватне школе, у почетку за мушку н женску децу, ,,католичка н јеванге

лнчка", у коју су ишла и деца православне вероисповести.' Посебна при
ватна школа за женску децу у Беогрду отворена је

1842. Тада је кнез Ми

хаило дозволио учитељицама Наталији Петровић, Софији и Катарини Ле

кић, уколико увере Попечитељство о свом позитивном "моралном пове
денију" да отворе приватну школу. 10 Прва општинска школа за девојчице
основана је у Параћину 1846. У наредних 10 година у варошима су основа-

СШайlисШика Краљевине Србије, ХIП, Београд 1899.
П. Деспотовић, Bacйuiliaњe у Срба, Београд 1958; С. Ћунковиh, Школство и йро

свеШа у Србији у

7

имају праву веру, да су истинито побожни да би могли да развијају код уче

8

Прво упутство овог типа издато је 1838. Цитат наведен према: В. Тешић, Морал

но васйиillање у школама Србије, Београд 1974, 105-107. Потпунији приручник написао је

Милован Спасић, Педа'i.о'i.ично-методично насйlавленије за учитеље основни школа, Бе
оград

1855, 1857.

9

М. Спасић, Неки йодаци о основним школама у Србији од

српског ученог друштва,
10

73,

Београд

1892, 220.
В. Тешић, Морално васйийlање, 146.

1845.

до

1861, Тhасник
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не 24 општинске школе." У актима о уређењу тих школа 12 уводи се зани
мање учитељица, женских лица које ће показати испитом способности, а
уверењима добро владање. Тражене су зреле девојке или жене које су са
успехом завршиле девојачку школу и које су доброг владања. Дужности
су врло опширно наведене и поред заједничких са учитељским, издвојене
су неке посебне. Изостанак стручних предмета из природних наука учите

љице су допуњавале оним знањима која су сачињена у складу са "природ

ним" одликама ученица. 13 Тај претпостављени, посебни темперамент уче
ница, посредно и учитељица, налагао је да учитељице морају бити благе и
кротке и тихе, као мајке са децом, а не набусите и преке. У педагошкој
литератури шездесетих година наглашена је потреба да учитељице треба
добро да се обуче иако је постојало уверење да се за васпитање женске

деце мора бити рођен. За њих је требало имати осећања и слуха, духовне
свежине, достојанства, озбиљности и сталности: ,,Девојци је личност учи

тељке прва, па тек онда долазе школски закони." 14
Каснији законодавни акти, расписи Министарства просвете и цркве

них дела и програмски текстови" у којима су изражена очекивања од учи
теља не садрже наглашене одвојене учитељске задатке. Тако је Закон о

устројству основних школа (од 11. септембра 1863) привидно изједначио
мушке и женске учитеље. Начелне одреднице о учитељима (оплати, усло
вима рада и породици) пренете су и на учитељице. 16 Осим тога, одредбе
тога закона указале су на јасну разлику, али подједнаку важност васпита
ња и обучавања. Главни захтеви били су да учитељи поседују ауторитет
који ће у ученицима однеговати послушност и поштовање, моралност уте

мељењу на верозаконским основама, љубав према домовини која се мани
фестује не само причама о јунаштву него и покоравању њеним законима и

поштовању према установама.17
11

До

1857. су

Ана Столић, Друштвени идентитет учитељица у Србији у

Оснивање Више женске школе у Београду

12
План за училиште Девојачко које се у Београду звести има, 1845. и Устројенију
девојачки училишта из (1846), Архив Србије (даље АС), (Министарство просвете (МПс),

1845, F IV, 57; 1846, F П!, 82.

1863

веку
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(даље ВЖШ), прве

женске средње школе на Балкану, јасније је него икада раније оцртало
потребе државе, али је показало и недоумице у погледу правца, одређива
ња граница, реално неизмерљивој, потребној количини девојачког обра

зовања. Интерес државе био је да добије школован учитељски женски
кадар, те отуд и њена двострука улога прокламована у

1.

чл. Закона о

оснивању школе из 1863, према коме она даје женској деци неопходно обра
зовање како би постале честите мајке, супруге и домаћице и припрема
учитељке основних женских школа, којих није било довољно. Те године у

28 женских школа

било је

36 учитељица,

а у Београду је у четири школе

радило њих седам. 18 Осим недостатка, постојало је, на другој страни, и
незадовољство постојећим учитељским женским кадром: ,,Колико је те
шко било способне учитеље наћи, још је теже било набавити способне
учитељице. Српкиње из Аустрије биле су скоро једине. Ове су у књизи,
читању и писању биле слабе, а у рачуну праве незналице. У раду пак, жен
ском биле су добре, али су квариле нa!ll језик, учећи децу немачким тер

минима, рамфла, надла место вођице ... " 19 Без обзира на то што је у том
случају реч о оцени стручности, према женама из Аустроугарске постојао
је посебан став, којије био део стереотипа о Србима преко Саве. Предста
ва о "Новосаткињама дуге косе а кратке памети", која је о тој развијенијој
средини некако брижљиво негована у Београду, дуго је опстала. Током

последње деценије

19.

века "из прека" су посао у Србији тражиле жене

које су махом долазиле са дипломом Сомборске учитељске школе.

Оснивање Више женске школе и њена каснија преуређења

и

1898) била су праћена великим противљењима.

(1879, 1886.

Она су била аргументо

вана тиме да ће из ње изаћи образоване девојке које ће, под туђим утица
јима, постати лутке за кићење и занемарити основне задатке свога позива

-

се звале девојачке, а од те године су добиле назив женске школе.

19.

да буду добре мајке и домаћице. У тим отпорима није се, на први поглед,

доводио у питање сам учитељски позив, дакле практична страна таквог

вида школовања, већ све оно што је претило пожељном идентитету жене.
Противљења су, у суштини, ишла до негирања позива учитељица. 20 Већ

"Будући је код женског пола чувство поглавита черта значајна зато ће се старати

првих година постојања Школе неки су сматрали да је потребно отворитµ

учитељка, да у самом предавању на ово дејствује, особито у предавању општи знанија, где

посебну женску учитељску школу. Иако су идејни творци тих закона бра

разни предмети из повеснице, земљописанија, историје природе долазе и које ће предмете
она са сваким прилежанијем предавати". АС, МПс, нав. док.
14 Д. Матић, Наука о васйийlању, III део -учитељи~ Беогрд 1867, 69,
15 Распис Мин. просв. и црквених дела из 1868. и "Распоред предмета за мушке и
женске основне школе и упутству како ће се представити" из 1871. В. Тешић, нав. дело,

нили Вишу женску школу (Алимпије Васиљевић, Димитрије Матић, ка-

13

148.
16

Оне нису предавале црквенословенске ј~зик, алије постојао предмет женски рад.

Закон о устројству основних школа,

1863, Зборник закона и уредаба у Кнежевини Србији,

16, 1863.
17

18

Државни календар Кнежевине Србије,

М. Спасић, Неки йодаци о основним школама у Србији, Тhасник српског ученог
друштва, 73, Београд 1892, 221. Видети Виша женска школа у Беоiраду. ПедесеШоiоди
шњица 1863-1913, податке средила Косара Цветковићева, Београд 1913, 75.
Тумачења аргументације дала је Л. Перовић, Модерност и й.аШријархалносШ
кроз й,ризму ?ржавних женских инсШиШуција: Виша женска школа (1863-1913), Србија у
20

модернизацијским процесима,

В. Тешић, Морално васйиШање,

266.

1862.

19

II,

Београд

1998, 143-147.
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Ана Столић, Друщiйвени иденiйиiиеiй учитељица у Србији у

19.

веку
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сније Милан Кујунџић) истичући практичне потребе друштва, чини се да

земљама у којима се учитељице замениле учитеље на великом броју већ

су на ставове законодаваца и њихове законске предлоге доста утицала та

постојећих радних места. У Србији процес укључивања жена у службу ни

расположења. Разлоге за то не би требало тражити само у схватању обра

је ишао тим путем. Пораст броја школа, мушких и мање женских, условио

зованих људи у Србији да је потребно пронаћи друштвену равнотежу из

је потребе за попуњавањем места у новим школама у Србији и ослобође

међу реалних могућности и пожељних домета женског образовања или у
опортуном политичком понашању. Иако су неки од њих бранили основе
на којима почива та школа, ипак су сматрали да је она установа за параду,
која ће изнедрити госпође "несрећне, јер су се вишем навикле него што ће
имати и уживати" .21 У основи, чини се да је то био страх од промена које су
могле довести до губљења контроле над једним важним државним и дру

ним крајевима. Према расположивим подацима о броју учитеља који су
напустили посао, не би могло рећи да су учитељице смениле учитеље. Пре

је реч о увећаним потребама образовног система који је држава решавала
како је могла. У Србији, дакле, у оквиру учитељског позива није дошло до
замене расположивих места ( као у Француској нпр.) већ да је искоришћен
сав постојећи потенцијал да се попуне постојећа празна и места у новоо
твореним школама. Ако бисмо даље трагали за правим узроцима ове по

штвеним послом.

Околности у свакодневној пракси су, наиме, претходиле и утицале на

јаве, показало би се да су, осим потребе државе, велики значај имале пред

доношење законских решења. За пет година, до почетка седамдесетих,

ставе о предностима добијања места у чиновничкој хијерархији. Посма

број учитељица је готово удвостручен, од 38, колико ихје било 1864, на 63

трано са становишта досезања тог идеала, учитељски посао није баш бно

године. Те године донесена је уредба да "тамо где нема мушких

међу онима за које су се мушки кандидати грабили. Док је за жене био

кандидата, по варошима и варошицама могу се поставити женска лица са

једини поуздан пут за улазак у државну службу, они су имали далеко већи

одговарајућим способностима за учитељке у првом разреду основних му

избор. Могли су да из просветне струке пређу у практиканте, писаре и

шких школа". Ова уредба је претворена у Закон 1872. Већ наредне, 1873,
њих 17, од укупно 95, радило је у мушким школама. 23 Крајем седамдесетих
број се попео на 86 у мушким школама од укупно 190 учитељица у 1879.
години. То кретање се наставило и било је последица потребе државе за
учитељским кадром и чињенице да је све више ученица похађало Вишу
женску школу, па је и завршавало. 24 Посебно је нагли прилив остварен је
у критичким годинама од 1877. до 1879. 25 У деценији која је уследила, из
међу 1881. и 1891. у свим окрузима, осим у Крајинском, Црноречком, По
жаревачком, Врањском и Пиротском, број учитељица је растао много бр
же него број учитеља. 26 Слична појава забележена је у неким европским

царинике." Учитељи су у службу примани као свршени богослови и завр
шени ученици Учитељске школе. Богослови нису добијали звање сrалних

- 1870.

22

Н. Крстић, Јавниживоiй, Архив САНУ, 7198,

21

шању, IП део, Београд

1866. год; Д. Матић, Наука о васйи-

1867, 70.

Зборник закона и уредаба, бр. 23, 1870; бр. 24, 1872.
Државни календар Кнежевине Србије, 1873.
Број ученица које су завршавале ВЖШ варирао је седамдесетих година од 29 (1871-

"
23

24

72) до 45 (1879). Не постоје прецизни подаци о томе колико ихје заузело учитељска места.

учитеља и врло брзо би се, !цобивши парохију, запопили.

Појава све ширег примања жена у службу у мушким и женеским основ
ним школама изазвала је пратеће реакције. Прва је уследила после доно

шења Закона о уређењу ВЖШ 1879, којим је школовање у њој продужено
на пет година, уведена је настава из педагогије са методиком и практична

обука у току последњег разреда. Тим законом требало је да се ВЖШ, у
недостатку посебне женске учитељске школе (мушка је основна

1871 ), при

ближи том идеалу. Новина у закону било је увођење учитељског испита. 28
У освит доношења Закона о основним школама 1882, познато као Нова"
ковићев закон, Главни просветни савет је расправљао о облику и каракте
ру, у ствари пожељној тежини учитељског испита у ВЖШ. Та расправа је
показала да се у Вишој женској школи упркос реформи, спорио легити
митет. Одборски предлог је судећи према реакцијама чланова Главног про
светног савета, био веома строг. Постојала је и идеја да се учитељски ис

Подаци су прецизнији после увођења полагања учитељског испита. ПедесеШоlодишњиЦа

пит полаже у Учитељској школи, како би се изједначили услови за стица

вжш,

ње учитељског звања за мушке и женске кандидате. 29 Коначно, предлог је

127.

Тада је у службу ступило 69 учитељица, међу којима се њих 57 први пут запост1ло (највише, разумљиво, 1879, 41 учитељица). Први пут је у учитељску службу тих година
25

ступило

130 уtштеља. Б. Јовановић, Стање јавне наставе у Кнежевини Србији за 1877-78
и 1878-79, Тhасник српског ученог друштва, 70, Београд 1889, 134.
26
За десет година њих је било 55% више, а учитеља 27% више него pюrnje. У броје
вима, било је 306 учитељица и 241 учитељ више него у претходном периоду. Б. Јовановић,
Нав. дело, 135.

27

АС, МПс, Ф.

28

Зборншс закона и уредаба Кнежевине Србије, 34, 1879; ПедесеШо'iодишњица

XXXIV, 4134/82.

ВЖШ,78.

П~ема оцени Јосифа Пецића, Панте Срећковића и Јована Ђорђевића, предлог је
био строжиЈи него за ученике Учитељске школе. Просветни гласник, св. VI, 1880, 215-216.
29
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одбачен и одлучено је да се у целини поштују већ постојеће одредбе о
испиту у Закону о ВЖШ. У Закону, који је уследио
гале учитељски испит према Закону

1882. ученице су пола
о ВЖШ из 1879. Постављане су као

учитељице у женским основним школама и у прва два разреда мушких

основних школа, уколико постоји потреба.

30

Уследила су у мају

1883.

по

себна правила о полагању учитељског испита према одредбама Закона из

1879.
Све ово је изнесено зато што показује да су захваљујући специфичној
ситуацији, када постоје велике потребе друштва и државе, учитељице би
ле у предности, јер су добијале посао са мање школе. Оне су ступале у

сталну службу после навршених пет, касније шест разреда ВЖШ и поло
женог учитељског испита. Мушки кандидати су после 3, 4, или 5. разреда
гимназије и 4 разреда учитељске школе, добијали посао, а богослови при
том нису мог.ли ни бити стални учитељи. У пракси било је много учитељи

Ана Столић, Друшйlвени uдeнiliuilleut учийlељица у Србији у
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статак стручности већ и за брачни статус. 34 Према Закону о девојачким
школама из

1886. јасно је одређен услов за пријем учитељица у те школе:

обавезно завршена ВЖШ и положен испит. Покушај са девојачким шко
лама јасна је потврда да се стално трагало за довољном, прихватљивом
мером женског образовања.

Поред тога, и током највеће потребе за учитељским кадром постоја
ла је јасна подела између учитеља и учитељица. Било је, гледано и очима
савременика, сасвим нелогично да су учитељице биле довољно способне

да обучавају женску децу у сва четири разреда основних женских школа,
али зато само у прва два разреда мушких. То показује да су просветне

власти биле далеко од потпуног изједначавања положаја свих учитеља.
Оне су следиле замишљену дозвољену меру друштвено прихватљивог у

погледу запошљавања учитељица. Стање је стално представљано као ну
жда, привремено и прелазно решење док не буде довољно учитеља за му

ца које су примане у службу и без потпуних школа, са накнадно положе

шке школе. 35 Тај став је задржан и наредних година. Прва два разреда му

ним учитељским испитом. Тако је половином седамдесетих у целој Србији
87 учитељица имало завршену целу или неки разред ВЖШ, а њих 59 само

рење делатног поља у оквирима учитељског позива и одређивање услова

основну школу. Најобученије су биле учитељице у Шумадији и Западним

окрузима. Најнешколованије су радиле у јужним окрузима. 31 Занимљиво
је да се у процени реалног стања решење увек тражило у оснивању жен

ске учитељске школе, којом би се превазишла та неравноправност. Број
кандидаткиња је, међутим, растао таквом брзниом да су министри про
свете били у забуни. Крајем

19. века било је јасно да више не постоји по

треба за приспелим учитељицама.

Мере које су биле предузете да би се ограничио пријем жена на посао

-

повећање година школовања и висока цена школе

-

нису биле дело

творне.32 Просветне власти су захтевале изједначавање у погледу струч
ности, броја година проведених у школи и подједнаке тежине учитељског
испита. Они су зато и обустављени у ВЖШ

1898. године, тако да практич

но више није било нових учитељица из те установе све до отварања жен

ске учитељске школе

1900.

Осим тога, главна идеја приликом оснивања

девојачких школа као средњих школа била је да се смањи притисак на
ВЖШ. Она је стално критикована да не даје довољно спремне учитељи
це.33 У тим расправама неспособност се често везивала не само за недо-

сник,

зо

Чл.

31

Б. Јовановић, СШ.ање јавне насиi.аве у Кнежевини Србији за

47

и

51

Закона о основIШм школама, Зборник закона и уредаба,

38, 1883.

1875; Просветни гла

4, 18, 14.
32

Од

1879.

до

1889.

учитељски испит је положило

570

кандидаткиња, у следећој

деценији тај број се попео на 1076. Педесешоiодишњица ВЖШ, 86.
33
О предностима девојачких школа писала је Милица Големовиh:ка, Наша девојач
ка школа, Просветни гласник,

3, 1900, 214.

шких основних школа била су граница која се није прекорачила. 36 Проши
за добијање посла уследило је са Законом о основним школама из

1898.37

Уведена је категорија забавиља ( са најмање завршеном девојачком шко
лом и курсом за забавиље ). Учитељице су и даље предавале у женским и
прва два разреда мушке школе, у грађанским и девојачким школама шко
лама постављане су више учитељице са десет година рада, вишим учи

тељским испитом и оценом врло добар.
Коначно преуређење Више женске школе, под чијим кровом је било

предвиђено отварање и женске учитељске шкоке, извршено је крајем

. учитељска школа у Београду отворена
века.-"Тако Је

19.
1900. године и при-

мала је ученице које су претходно завршиле четири разреда ВЖШ или

гимназије. 39 У Закону о основним школама, који је донет 1906, није било
знатнијих измена у погледу услова за примање учитељица у службу. Било
је предвиђено да оне раде у женским и у прва два разреда мешовитих му
шких школа. 40

34

ПросветЮI гласник, Х,

1883, 391 . .

Извештај Љ. Протића, проф. Крагујевачке гимназије Мин. просвете, јун
Пирот и срез Нишавски, III, приредио Илија Николић, Пирот 1982, док бр. 1257.
35

36

Правила о 'iра!Јењу учитељско'i расйореда, Просветни г.ласник, V,

37

Зборник закона и уредаба,

38

Закон о

"

Од

1904, 463-465.
1899.
Вишој женској школи 1796. и Закон о женској учитељској школи 1897.

1906. отварене су ВЖШ у Нишу, Смедереву, Пожаревцу и Зајечару. У Ужицу,
1907, у Јагодини 1908. Оне су имале статус непотпуних приватних
школа. Зборник закона и уредаба, 61-63, 64, 1909-1910.
Чл. 28 Закона о народним школама, Зборник закона и уредаба, 59, 1906.

Лесковцу и Неготину
средњих
40

1895,
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Учитељ и власт (друштвени статус учитељског позива)
Осим свих наведених одредаба које у законодавним актима изража
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учитеља постајала је· све већа. Већи број посредника умножавао је број
исписаних листова хартије и често није доприносио разјашњењу поједи
них случајева. Извештаји школских изасланика, који су почетком осамде

вају очекивања, одређују услове за обављање професије и дају током де

сетих постали једнообразни и систематични, осим података о успеху учи

ценија легнтимнтет том позиву, постоји цео низ одредаба које такође од

теља, о школама, упућују и на односе у хијерархији власти. Осим тога,

сликавају друштвено пожељан професионалан идентитет за учитељски

извештаји пружају податке о односу власт - државни службеник.

позив у целини. Основу њиховог друштвеног положаја чинио је статус у

Инцијативу у процени учитељског доброг владања имали су представ

чиновничком апарату земље, односно чињеница да они и јесу и нису били

ници локалне власти, почевши од сеоског општинског кмета и писара,

чиновници. Сматрани су за државне службенике, али нису постављани ука

преко среских, до окружних начелника. Како је један од задатака школ

зом, као професори гимназија и Велике школе, него их је постављао ми

ских изасланика био да известе, прикупе изјаве свих учесника и сведока и,

нистар просвете и црквених дела. Тиме је било одређено њихово место у

ако постоји сукоб, испитају све околности насталог спора, може се гово

службеној, просветној хијерархији и њихов друштвени положај. У пракси,

рити о постојању модела у односима власт

-

учитељ. Са стручне стране

то је, између осталог, значило делимично финансирање из општинских

учитељи су били у подређеном положају у односу на школске надзорнике

буџета и стварало додатне, психолошке, облике зависности од локалних

-

власти. Тако је у многим тачкама професионални идентитет учитеља и

ву ђачког знања. Ако се, на пример, оцена ученика на крају школске годи

учитељица у односу на власт био заједнички, јер се тицао општих услова

не коју је дао учитељ није слагала са надзорниковом, већу тежину имали

живота и рада. Постојале су посебне одредбе, али и очекивања, која су
понекад припадала групи тзв. неписаних правила. Управо те одредбе су

су надзорников утисак и његова оцена. 41 Оцене које је учитељ добијао за

чиниле положај учитеља и учитељица различитим, односно правиле су

одску повишицу плате.

изасланике на годишњим испитима, који су оцењивали њихов рад на осно

свој рад од изасланика утицале су на могућност остварења права на пери

разлику унутар занимања. У исто време, оне су издвајале учитељице у

У погледу односа са локалним властима ваља напоменути да су спо

односу на осталу већину жена, незапослених, удатих, мајки, претварајући
њихов радни у посебан друштвени идентитет. Зато је, ради даље анализе,
неопходно да се задржимо на карактеру и облицима надзора власти над

рови, којн су често прерастали у отворене сукобе и непријатељства, изби
јали у суштини због отпора већине средина, посебно сеоских, да прихвате

учитељском професијом. Одредбе које регулишу материјалне, брачне и

свом окружењу, били су склони да, према оценама савременика, на све

породичне услове такође представљају важне одреднице животног оки

могуће начине подрију ту установу. Проблем нередовног доласка деце у

вра за сваког појединца, припадника те професије.

школу и учитеља. Ненаклоњени новој појави

-

школи и новим људима у

школу често би означио почетак несугласица. Руковођени реалношћу да

новно покреће многа питања. Свако од њих тиче се, у суштини, питања о

је било лакше "платити за три месеца изостанка три цванцика, него на
јамнику храну и три дуката", мештани су намерно удаљавали децу са на

односу између прокламоване идеје о "завидном имену учитељском и све

ставе.42 Учитељи су писали жалбе окружним и среским начелницима, про

Анализа система надзора и контроле над учитељским позивом неми

тлом задатку" и стварног положаја учитеља у српском друштву. За учите

светне власти су прописале новчане казне за родитеље, али се дешавало

ље је постојао паралелни, двоструки систем надзора који је био организо

да су управо локалне власти биле те које су штитиле своје суграђане и чак

ван дуж линије професионалног, али и политички и грађански лојалног

их откупљивале од казни или обавезе слања деце у школу. Осим већ по

понашања. На једној страни је постојало стално процењивање стручних

менутог конкурентског односа између свештеника и учитеља, који је че-

способности полугодишњим и годишњим оцењивањем њиховог рада, што

су чинили посебно одређени изасланици Министарства просвете. Систем

стручног надзора се годинама усложњавао и већ од половине осамдесетих
све је мање непосредних учитељских извештаја о стању у школама. За

41

Чл.

6 Правила о превођењу ученика из основних школа из млађих у стање разре

де, Зборник закона и уредаба,

40, 1884.

Извештај Кузмана Паштровића министру просвете. Просветни гласIШк, 3, 1880,
Нпр. Сељаци села Сухова и Јалботине су писали министру просвете да не желе да
42

комуникацију са највишим просветним властима постају надлежни школ

106.

ски управитељи, општински и срески школски одбори, школски надзор

шаљу женску децу у школу и да им учитељка не треба: ,,Ми немамо ни обичај ни потребе

ници, повремени и стални. Дистанца између највише просветне власти и

школовати женску децу". Пирот и срез нишавски, IП, приредио Илија Николић, Пирот

1982, ДОК. 1456, 1461,
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сто као случај завршавао пред министром просвете, јер су свештеници
тужили учитеље због неуредног доласка у цркву, неучествовања у поја
њу, литургији, други извор спора била су стална натезања са општинском

влашћу око средстава за стан и огрев и извођење наставе. 43 У једном про
грамском напису о понашању учитеља стоји: ,,Особито учитељ морра да

пази на своје понашање према среској и општинској власти. У срезу су
практиканти и писари, па на жалост, често и капетани, млади људи, који

место власти и закона хоће да потуре своју вољу, а нарочито у време избо
ра. У општини су опет прости људи, који су одвећ смешни и несносни, кад
се осете сила, ... они хоће да покажу власт и криво им је кад се нађе ко их
не верма ... Учитељу је дужност да ово избегава и прашта." 44 У неким сре
динама учитељи су увек остајали странци. 45 Њихови покушаји да одгово
ре истом мером, да путем тужби известе министарство, понекад су, упра-

. во зато што су задирали у интересе средина у којима су радили, сматрани
за претеране. 46 Интерес локалних средина био је да се сачувају добри од

Ана Столић, Друштвени иденiйиiйеiй учитељица у Србији у

19.

веку
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почетком деведесетих ни 10 процената наставничких премештаја није учи

њено због школских потреба, већ због "виших" државних интереса, лич

них и приватних обрачуна. 50 Наставници су, већином због партијских раз
лога, отпуштани телеграмом. Удаљеност крајева у које су слани зависила
је од стварне или замишљене опасности коју су представљали за власт.s1

Међу у~тељима је кружила прича о Златибору, Хомољу, па и Пирот
ском краЈу, као о учитељским Сибирима. Учитељице су Крајину сматрале
за највећу казну.

Већина наведених околности, осим политичког деловања, утицала је
на идентитет целог позива и представљала је заједничко обележје поло

жар учитеља и учитељица. Шта ихје одвајало? Приликом дефинисања те

гр~нице која уводи у разматрањем посебан ,,женски" идентитет појављује
се Јасан методолошки проблем. Граница се најбоље може сагледати, осим
увидом у наведене програмско-идеолошке текстове и школске извешта

• 52
Је
анализом докумената насталих у процесу испитивања кривице поје-

,

носи унутар заједнице, без обзира на захтеве школа и њихових учитеља."

диних учитељица који су стигли до просветних власти. Ослањање само на

Томе су умногоме доприносили несталност положаја учитеља и чести пре

стварне или исконструисане грехове приспеле на сто Главног просветног

мештаји. Ту се сусрећемо са трећим нивоом сукоба, који је политичке при

савета, дакле на случајеве истргнуте из конекста, може навести на погре

роде. Лични и политички интереси кметова и других представника локал

шан пут приликом доношења закључака. У њима се, ипак, могу се читати

не власти имали су, све до доношења Закона о народним школама 1898,
пресудан утицај на премештања учитеља. 48 Осамдесетих година 19. века,
у јеку разбуктавања партијских борби премештања учитеља попримила

су обележје великих сеоба.

49

Према неким оценама крајем осамдесетих и

АС, МПС, Ф. XIV, 1450, 1882; Ф XVIII, 2044, 1882.
Учитељ ван школе, Просветни гласIШК, 1, 1898, 26.
45
Љуба Ковачевић је то овако објаснио: .,Сељаци обично воле онога ко хоће са
њима да се дружи по славама, свадбама, у механи, но човека раденог који гледа само свој

"

44

посао ..." Просветни гласник,

1, 1898, 4.

46
Школски надзорник А. Ћ. Пивљаковиh је у извештају министру просвете навео
да учитељима треба најстроже забранити пискарање. Просветни гласник, 18, 1883,-738.

кодови који су се подразумевали за све запослене жене у том позиву.
Општи утисак је да су школски надзорници приликом оцењивања
рада учитељица некако чешће него за учитеље узимали у обзир све те

~коће поз~ва као олакшавајуће околности. Известан број учитељица
Је, на другоЈ страни, развио посебну стратегију, користећи чињеницу да

Је родним идентитетом одређена подлога њиховог третмана у служби.sз

Већина прописаниох пожељних понашања, став, а потом и одредбе O удаји
или о платама говоре о сталном настојању да се одржавањем разлике

обезбеди веза са традиционалним друштвеним идентитетом супруге и
мазке, нли чак омогући повратак у њега. Један од типичних примера су
недоумице школских власти око врста ручног рада којима су учитељице

У захтеву пожаревачких учитеља и учитељица окружном начелнику они су се

женског рада подучавале ученице. Дилема је разрешена препоруком про

жалили: ,,грађанин увек чува грађанина и вели увек: овај је мој комIIШја и зато што су
учитељи сигурно (ту где јесу) увек им се може задржати плата." - Б. Перуничић, Град
Пожаревац и његово уйравно йодручје, Београд 1977, док, 764, 1736-1739. У извештају
Живана Живановића даје се права дијагноза стања: ,,Кмет више воли своје људе него учи
теља и школу. Вишој среској власти одговарају кметови који имају неку самоуправу због

светних власти да је погубно подучавање луксузним, чипканим радовима,

47

мира у кући". АС, МПс, Ф. XXXIV, 4113, 1882.
48
У Закону је изостављена одредба о премештању "по потреби" већ само по молби
или ако постоји упражњено место, или по казни. Зборник закона и уредаба Краљевине
Србије,
49

1899.
Дешавало се пред почетак школске године, па и током године, зими, премести по

700-800 учитеља. Због тога 1891. није била ни
ни гласник, 12, 1898.

могућа годишња ревизија школа. Просвет

50

Љубомир Стојановић Министру просвете, Просветни гласник, 7-8, 1895, 376.

51

Просветни rласmш:,

"

псводом

10, 1895, 653.

испитивања кривице учитељице Даринке Петровићеве наглашена је

посеб~а одговорност и деликатност посла учитеља женске деце, као оног дела подмлатка
на ЧИЈУ _исправ~ост у понашању и деликатност у осећајима мора да се обрати посебна
пажња, Јер ако Је "игде код чиновника оправдано водити озбиљног рачуна и владању, то је
код учитељица женске деце". Просветни rласник, ХП,
53

1903, 11.

То је навидљивије у молбама за добијање службе и за премештај које су подноси

ле Мюш:старству просвете и црквених дела.
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него да се у интересу очувања домаће индустрије, школе врате обуци у
ткању и предењу. 54

већини оптужби о неподесном владању, које су против учитељица стизале

Кривице учитељица врло ретко су биле непосредно повезане са непо
слушношћу према просветним властима. 55 Када су захтевале и истеривале

што одбија да гради присније односе са мештанима. У варошким средина

правду са општином око ненамиривања обавеза према школи, обраћале су

зорског испита такође је убрајан у грех, у чијој позадини је стајао лични

се властима у срезу илн начелству. Тhавни аргумент општине био је да је

сукоб. 60 У том погледу приступ кривицама о којима је било речи више по

учитељица прека и недружељубива. У позадини, локална власт није желе

казује на које начине су све употребљаване представе о "природној" скло

ла да јој се у послове меша виша инстанца, срез или начелство. Осим тога,
она је често врло отворено показивала да радије жели да у свом окружењу
види учитеља, него учитељицу. 56 Најчешћи узрок тврдњама о неспособно

сти учитеља била је њихова политичка делатност. Учитељице су оптужива

са села, постоји осећање да се учитељица издваја из њихове средине тиме
ма одлазак на чашу пива са осталим учитељима после завршеног реви

ности жена ка неморалу. Чињеница да се један број учитељица заиста огре

шио о обрасце понашања који су се подразумевали не умањује важност
претпоставке да је посебан, ,,женски" идентитет најчешће коришћен да
би се доказала неспособност за посао.

не за неморално владање. Чак и онда када су постојали цруги, јаснији дока

Законодавна и просветна политика највише је у погледу брака и удаје

зи њихове кривице, сенка неморалности често је додавана као потврда гре

учитељица утицала на поделу у оквиру учитељског занимања. Последице

хова. Отворене оптужбе о недозвољеном понашању тицале су се начина
живота, који и није био увек "регуларан". Шездесетих година неке учите

брачне политике биле су за учитељице вишеструке. Општа несталност
посла, условљена честим променама места живљења, која је била зајед

љице су отпуштене, док се за цруге накнадним испитивањем, показало да

ничка за учитеље и учитељице, додатно је увећана. Својеврсна анатема

су неправедно о цр њене, па су само премештене. 57 Оптужбе за неспремност

удаје учинила је да су девојке које су ступале у службу доживљавале посао

и нестручност у раду понекад су биле само повод да се изнесу врло детаљна
сазнања о личном животу учитељице. Тако је било могуће да се у пријави

ка удаје и стварања сопоствене породице. 61 Потом, брачни статус је ути

неколицине грађана Пирота против учитељице Женске раденичке школе,
она прогласи за нестручну. Реч је, у суштини, о сукобу интереса људи који

су цржапи у рукама ћилимарску делатност у граду настојањем учитељице

да ученице обучи за модерније технике шивења хаљина и веза. Према њи
ховим тврдњама, учитељица је имала и моћног заштитника, народног по

сланика Војина Ћирковића, са којим је ,,живела у недозвољеним односима,
а да је тако ми смо утврдили, јер смо јој сваки корак пратили". 58 Дешавало
се да у спору управитеља н учитељице, чији је узрок била међусобна сурев

њивост, она буде оптужена за неморал. Иако је живела са мужем, њена
трудноћа је проглашена за сумњиву, јер је муж из "политичкпх разлога"
морао да бежи у Бугарску. Школски одбор стао на страну учитељице.59 у

само као степеницу у животном циклусу, привремено решење до тренут

цао на формирање појединачних, личних идентитета удатих или неудатих
жена у оквиру учитељског занимања. Учешће у раду учитељских удруже
ња, присуство у саветодавном телу Министарства просвете, били су тако
ђе ограничени схватањем и доживљавањем посла као привремене живот

не категорије. Удаја, која је за већину учитељица значила и напуштање
посла, била је подстицајна и постојећем представама о неудатим девојка
ма

-

уседелицама. Позиција са.мих жена сматрана је ненормалном. Угле

дајући се на природу као врховни закон, њихов психолошки портрет бно

је крајње туробан. 62 Много пре доношења Закона о народним школама
6
G

Цео први, сеоски случај занимљив је јер подсећа на добру поделу улога у неком

позоришном комаду из српске реалистичке књижевности: Марија Николићева, оптужена

.

54

Просветни гласник, 7, 1883.

55

с

.

.

. луча1еви као што Је прича Милице ЊЈколић, учитељице женске школе на Тера-

зијама КОЈ а Је говорила против наредбе министра просвете о полагању испита у продуже

ној школи и била је кажњена премештајуем из Београда, били су ретки, посебно у сео
ским срединама. АС, МПС, 1885, Ф XVI, 151, 1885.
56
АС, МПс, Ф XXXIV, 4118, 1982.
57
Тих година отпуштене су учитељице у Горњем Милановцу, Ћуприји, Књажевцу,
Чачку, Пожаревцу, Неготину, а премештена је учитељица у Трстенику. В. Тешић, Морал
но васйишање, 324.
58
ПироШ и срез ни~иавски, III, док. 1460, стр. 350-352.
59
АС, МПС, Ф XXIII, 5, 1885.

учитељица, одбија насртљивог механџију, газду куhе у којој је школа, али зато задржава
право да има старе пријатеље, којије и посећују, писара нпр. Једне ноhи учитељица је напад
нута и тада се појављује капетан, иначе у пролазу, који јој прискаче у помоћ. После тога у

мexallll следи тmшчна "војничка" прича да су само "шињелаши" у стању да донесу мир у

кућу, односно село. АС, МПс, Ф

XVIII, 102, 1881; Други документ односи се на Даринку
II, док. 869,105.

Ђурковиhеву. Пироiй и срез нишавски,
61

Међу обичним људима владало је уверење да учитељице не треба да се удају. Ђ.

П. Јовановић, Моје усйомене из дворскоl живоШа, АСАНУ

14206/2.

"Неудате или без деце женске говорљивије су и поверљиве, али се у часу нађу и
низашта увређене. Што је ко према њима учтивији, то су оне зазорљивије и одмах свашта
62

тумаче на зло. Са њима владати се врло је мучно и тешко је уговети им." Жениtпба у

йоlледу йсихичком, Српски летопис за годину

1866, Нови

Сад,

1867, 127-135.
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1898, истицано је да удаја, породица, муж н деца нису у сагласности са зах

које су мање од

тевима посла, јер удате жене не могу радити са таквим успехом као учите

потребе државе однеле превагу над прописаним нормама и пожељним дру

љи. 63 Затражено је да се одмах после ступања у брак, отпусте. 64 Коначно, у

штвеним идентитетом жена. Првенство су имале оне које су завршиле

поменутом Закону стоји: ,,Учитељица кад се уда, престаје бити учитељи
ца, осим ако је удата за учитеља у селу и док је у селу. Ако је провела

БЖШ пре оснивања учитељске школе, имале добар успех и владање. 70

десет година у служби, она добива од државе надокнаду од

мања биле су плате. Током целог посматраног раздобља плате учитељица

1000 динара,

10 година биле ван службе. То је показало још једном да су

Последњи критеријум којије упућивао на подвојеност у оквиру зани

једанпут за свагда." 65 На другој страни, сматрало .се да углед учитеља, по

биле су мање. Од

себно у сеоским срединама умногоме зависи од примера који даје својим

школа дају месечне плате као чиновницима, односно решења из

породичним животом. Они су подстицани да на!Ју себи ваљане жене и ство

све то важи и за учитељице, па до Закона о народним школама из

ре породицу. 66
У припремама за нови закон о школама поновљени су ранији ставови

1859, када је донето решење да се учитељима

основних

1860. да
1906,
71
стање је остало непромењено. Према Закону о основним школама 1863.
сви учитељи су подељени у десет разреда. У првој класи могло је да буде

да учитељица поред породичних дужности, које су подједнако тешке као и

највише 10 учитеља, који су имали годишњу плату 300 талира, а у најнижој

посао, не може успешно да ради. Објашњење и оправдање за оне које су и

класи добијали су 100 талира. Поменуто је и питање пензије, која се могла

се показало да Закон није довољно јасно одредио права оних учитељица

10 година рада, алије то, у ствари, имало облик помоћи и
1881.
донесен Закон о учишељским йлашама, према коме је почетна плата 800

које нису биле удате за учитеље или због потребе службе нису живели у

динара, али је разлика изме!Ју учитеља и учитељица уведена приликом

после удаје остале у служби прона!Јено је у чињеници да су удате за учите
67

ље, па тако могу добити помоћ од своЈих мужева у шкощжом раду. Убрзо

истом месту. Реч је, пре свега, о плаћању трошкова за стан и огрев које је
подмиривала општина. Касациони суд је

1901. донео

одлуку да оне имају

потпуно право на надокнаду. Следеће године Министарство просвете и

остварити после

издржавања. За пензију се није морало улагати од плата. 72 Тек је

остваривања прва на периодске повишице. Оне су биле могуће после че

тири (ако оцена њиховог рада није била мање од

4) или пет година рада,

али је постојала разлика у суми увећања. Учитељи су добијали веће суме

црквених дела упутило је, позивајући се на исти члан Закона, школским

новца приликом стицања права на повишицу. Посматрано према класа

надзорницима наре!Јење да се удатим учитељицама које живе одвојено од

ма, учитељице су ретко достизале четврту класу, управо због привреме

мужева ие издају квартарина и средстна за огрев од школских општина. 68

ног обележја посла. Опште увећање плата остварено тим законом преве

Политика просветних власти била је крајње неповољна и за учитељске

ло је учитеље на више плате. Оцене рада имале су пресудан утицај прили

брачне парове, јер није у потпуности уважавала чињеницу брачног стања

ком остваривања права на нову плату. Требало је да просечна оцена буде

приликом прављења распореда, него се наводно држала начела квалите

добар или да је рад оцењен једном одличном или врло добром оценом у

та.69 У пракси удате учитељице су и даље радиле, њихово питање је било
често предмет расправе. И у већини других земаља постојала је слична

политика. У Француској је забрана рада за удате важила од
али је

56%

1900. до 1944,
1903, отпо

учитељица било удато. У Србији је, посебно после

чео талас повратка у службу удатих учитељица. Предност су имале оне

63

64
65

66
67

"
69

последње две године. Тако на нову плату преведене 34 учитељице од њих
153. 73 Наредних деценија плате учитеља нису битно мењане. Оне су пове
ћане 1902. године. Било је покушаја да се изједначе, бар за оне учитељице

које су завршиле Учитељску школу. Званично су финансијске неприлике

биле препрека да се то оствари. 74 Чињеница да се питање изједначавања

Просветни гласник, Џ,
Просветни

1883.
гласник, VIII, 1883.

51. Зборник закона и уредаба, 1898.
Учитељи ван школе, Просветни гласник,

2, 1898, 79.

11, 1902.

Просветни гласник, 7, 1901, 804; 3, 1902, 376.
Чл. 11. Ни у ком случају не може квалификација учитељева бити пресудна да

добије службу са њим и ужитељима, његова жена са мањом квалификацијом од других
наставника који су молили за то место. Правила о lра!Јењу учиШељско'i расйореда, Про
светни гласник,

5, 1904, 464.

Просветни гласлник,

71

Зборник закона и уредаба,

1, 6, 1904, 23~24; 656.

12, 1859; 13, 1860.

Чл. 20 Закона о устројству основних школа 1863, Зборник закона и уредаба, 16,
Према Закону о учитељским платама из 1881, пензија се кретала слично претходним
72

Чл.

Просветни гласник,

70

1864.

одредбама; 1О година службе доноси право на

40% плате, а свака следећа година дон0сила
1906. на 2,72%.

је још 2,4%. Овај проценат је увећан Законом из

".

.

в ише учитељ1Ща Је, процентуално гледано, преведено на нову плату него учите-

ља. Најмање учитељица са новом платом било је у ослобођеним крајевима и источним
окрузима. Просветни гласник,
74

Просветни гласник,

9, 1883.
11, 1902.
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зарада помиње као предлог, потврђује да се појавио проблем, који није био

дна Оголиh, Друштвени иденШиШеШ учиШељица у Србији у

19.

веку

225

ри, могуће је сагледати и дефинисати њихове основне одлике. То су оне по

разрешен до Првог светског рата. Последњи закон о основним народним

себности које заједно ипак потврђују главну полазну тезу о појави другачи

поново је подвукао разлику. 75 Примања учитељица у сред

јег друштвеног идентитета жена у оквиру учитељског занимања. У том кре

њим школама, класних и виших, у односу на наставнике и професоре сред

тању од општег ка појединачном неопходно је установити приближан број

њих школа нису била изједначена. Наравно, сви наведени бројеви и процен

учитељица, њихово социјално порекло и мотиве ступања у учитељску слу

ти не дају одговор на питање зашто је тако било. Опште тумачење, које има

жбу, те друштвени утицај који су оне неоспорно имале у различитим среди

важност у ширим, европским оквирима, је да је рад жена плаћан мање зато

нама. Пошто су раније наведене законске одредбе показале да се у оквири

школама

1906.

што је женска зарада била само део породичне

економије. 76

Како су, међу

тим, учитељице управо биле подстицане да после удаје напусте службу, то

ма учитељског позива у

19. веку не може говорити о сталешкој монолитно

сти, чини се важним да се укаже и на разлике међу учитељицама и на узроке
те подељености. Унутрашња подела међу њима може се посматрати према

објашњење није могло да буде примењено на добар део њих.
ски посао и даље припадао родитељским породицама, па је њихова плата

месту у професионалној хијерархији (привремене, сталне, заступнице, кла
сне, више), образовању и годинама службе, према брачном стању, удате

била додатак, допринос постојећим породичним буџетима. Неке девојке су

неудате, према односу сеоских и градских, познатих и анонимних.

Рачунало се да је и онај број неудатих девојака који је обављао учитељ

заиста и волонтирале као учитељице у ВЖШ, јер су биле материјално обез

Тачан број учитељица и наставница у основним и ВЖШ у том раздо

беђене.77 Ипак, за већину су ствари изгледале другачије. Обављање тог по
сла било од животне важности за многе девојке. Огварнн разлози који су

да, није тако једноставно утврдити. Почетком осамдесетих било их је ви

руководили законодавца, односно просветне власти да не изједначе зараде

лежали су у избегавању сучељавања са преовладавајућим мишљењем оних

бљу, и поред врло бројних и развијених статистичких табеларних прегле

ше од 200, тачније 1881. у 219 основним и 30 учитељица у ВЖШ; 1890. тај
број је износио 530 и 40 учитељица ВЖШ. Крајем 19. века, 1898/1899. било

који су ратификовали законе, са Народном скупштином. Чак и они који су
као предлагачи Закона заговарали изједначавање титула и плата средњо

је

877 учитељица у основним школама и 37 у ВЖШ. 79 У првој деценији 20.
века број учитеља уопште је стагнирао, тако су 1904. радиле 854 учитељи

школских наставника, одустали су од покушаја да наметну ту идеју."

це.80 Колико год проценат повећања изгледао велик, посебно осамдесетих
и деведесетих, а коначан број у суштини мали у односу на целу популаци

ју, значај појаве све школованијих, обучених жена које су примале плату,

Лични идентитети као део посебног

радиле ван куће, превазилазио је наведено бројно стање.

друштвеног идентитета жена учитељица

Сазнања о социјалном пореклу учитељица су посредна, посебно за

Премда су путеви којима су обликовани лични, појединачни идентите
ти жена у оквиру учитељске професије разнолики и често неухватљиви,
пажљивом анализом података из архивске грађе, написа у новинама, пред

става и перцепција сопственог живота изнесеним у мемоарској литерату-

време њиховог укључивања у учитељски посао седамдесетих година. Ако

узмемо у обзир чињеницу да је почетком осамдесетих, више од половине
учитељица ступало у службу са започетом или завршеном Вишом жен

ском школом, 81 а остале са основном школом и ређе са завршеном Учи79

Сг

75

.
ална учитељица Је почињала са 800 дин. Као и њен колега, прве две повшпице

~обијала сваке пете године (по 250, следеће три по триста, а шесту 350). Учитељи су доби
Јали прву 250, другу ЗОО, трећу 350, четврту 400, а пету и шесту по 450 динара. Однос плата
био је после 27 година службе 2550 за учитељице према 3000 за учитеље.
76
L. А. Tilly, Ј. W. Schott, Wотеп work andfamily ... , 121.
77
ПедесеШоiодишњица ВЖШ, 111.
78

Приликом доношења Закона о средњим школама 1912. Љуба Јовановић мини

стар просвете је рекао Скерлићу: ,,Право да вам кажем и онде где сам и ја мислио д~ треба
ићи даље него што сам ишао, ја IШСам пошао, да не бих упропастио и ово што ми се чини
д~ сам могао постићи."~- Стојановић, Жене у "смислу разумевања нашеZ народа, случај
сшручњака жена у србщи 1903-1912, Србија у модернизацијским процесима, 2· Београд

1998, 247.

.

,

Уочљива је разлика у СйlаШисШици Краљевине Србије према којој их је било 801

и у СШайlисШичком йоiледу јавних школа у Србији за

1898/1899

у коме се наводи

877
1900. У
сваком случају, број је у односу на 1888, када је било 539. готово удвостручен. Док је 1888.
било 655 учитеља, после 10 година било ихје 1118. Дакле, број учитељица се скоро при
ближио броју учитеља. Ciii.aiuuciuuкa насШаве У Краљевини Србији за йериод од 18951898, Просветни гласник 8, 1902.
80
Број учитељица у средњим школама је незнатно увећаван са: 45, 1904, на 72, 1906,
односно на 73, 1910. године. Просветни г.ласник, 2, 1904; 6, 1906; 5, 1908; Подаци о учитељи
учитељица. СШаШисйlика Краљевине Србије, Београд 1899; Просветни гласник, 6,

цама Виших женских школа потичу из статистичког прегледа у Педесеiйоiодишњици

ВШЖ,130.
81
Од 112 учитељица у женским основним школама, 62 су завршиле ВШЖ. Основне
школе у Кнежевини Србији. Просветни гласник, 12, 1880, 496.

Годишњак за друштвену историју

226

VIII/3, 2001.

тељском школом у Сомбору, Митровици или у училишту у Русији, јасно је
да се подаци морају потражити у статистикама ученица које су похађале и
завршиле Вишу женску школу у Београду. Међу првим ученицама које су
82
положиле учитељски испит 1879. било је највише чиновничке деце. У
исто време породице из којих су долазиле, биле су задуто и најбројније
породице које су уопште школовале женску децу после завршене основне

Ана Столић, Друштвени иденШиШеШ учитељица у Србији у 19. веку
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будуће учитељке обраћале Министарству просвете исписане су њихове
животне приче. Те кратке биографије најчешће сведоче о њиховом сиро
том стању, о њиховим мајкама удовицама и млађој браћи и сестрама које
ваља школовати. Неке од њих су издржавале целу породицу, јер је муж

био без посла. За неке је закон о обавезном знању мађарског, који је донет
у Угарској 1879, био повод да крену пут Србије. 86 Приликом прављења

школе. Највише ученица долазило је из чиновничких и трговачких кућа,

учитељског распореда

потом занатлијских и наставничких. Свештеници, земљорадници и над

де ничега, да су све потрошиле само да сврше школу и зараде кору хлеба,

ничари су ређе школовали своје кћерке. 83 Премда се ти подаци могу узети

те да исхране стару мајку, млађу браћу и сестре". 87

са резервом, посебно за седамдесете и осамдесете годние 19. века, јер ни
су све ученице ВШЖ завршиле школу, а још мањи број се упутио стазама

Важна особеност у грађењу посебног друштвеног идентитета учите
љица чинило је њихово брачно стање. Без обзира на то да ли су биле уда
те, да ли су посао обављале само до ступања у брак или су остале неудате,
доспевале су у специфичан положај, по којем су се разликовале од већине

учитељског позива, они су једини доступни.

Мотивација приликом опредељивања за бављење учитељским послом

1898. било ихје које су изјављивале да "немају ниг

вероватно је понајвише била повезана реалним животним околностима.

осталих жена. Иако је тешко утврдити тачан однос удатих и неудатих учи

Иако је извесно да је одређену улогу имала и амбиција цевојака, посебно
оних које крајем 19. века завршавају Велику школу, ипак је пресудну уло
гу најчешће имала нужда. У случајевима "повратница" у службу после
удаје и родитељства, посао је пружао изгледе да се помогне сада увећана
породица. Чињеница да су се потребе државе подудариле са појединачним

тељица, ипак је, према подацима из државних календара Кнежевние- Кра

потребама жена чија је једина могућност да, ако су завршиле нешто шко

ле, обезбеде себи приход постајући учитељице, била је пресудна за пријем
у службу. Осим оних са завршеном прописаном школом, пријављивале су
се девојке или већ удате жене са недовршеном гимназијом, са школама
завршеним у Аустроутарској, које су најчешће хтеле да постану учитељи

љевине Србије јасно даје увек било више оних неудатих. 88 Удате учитељи
це чешће су службовале у граду, односно вароши. 89 Живот неудатих бит
но се разликовао од уобичајених животних токова њихових вршњакиња.
Место запослења изван куће, чињеница да су зарађивале своје плате и
живеле у ~ругачијем окружењу, увећавали су њихову аутономију. Биле су
независниЈе од породичне или контроле заједнице него икада раније. Чак

иако су живеле у родитељској кући, њихов однос према породици и место

у кући били су вероватно промењени. Као неко ко зарађује, оне су својим
платама доприносиле, понекад чак и издржавале породице. Вероватно су

це женског рада. То занимање појавило се као алтернатива за оне канди

утицале на породичне одлуке и на расподелу новца, јер су њихове плате

даткиње које нису имале довољну спрему за сталне учитељице. Крајем 19.
века њих је било толико да је Љубомир Ковачевић, министар просвете,
ограничио могућност полагања испита из рада само на ученице које су
завршиле ВШЖ. 84 Многе од њих су се накнадно пријављивале за полага

биле део кућних буџета. 90 Друта страна независности била је рањивост.
Губитак заштите породице или шире заједнице увећавао је њихову неси
гурност. У извештајима надзорника школа доста је примера који показују
да су те девојке биле на удару гнева родитеља ученика и општинских вла-

ње учитељског испита, без кога нису могле добити место сталне учитељи

це. Иако је, дакле, у многим случајевима изгледало да је бављење тим
послом било ствар избора, тај избор се односио само на дилему да ли уоп

ште радити. Са нешто завршене школе, жене су још дуго посао, плату и

пензију могле да зараде само као учитељице. 85 У молбама којима су се
82

ПедесеШодишњица ВШЖ,

88.

1896. 246 чиновничких, 178 трговачких,-155 занатлијских и 52 наставничке
кћерке похађале су школу; 1905. године 308 кћерки чинЬшrn:ка, 174 трговачке, 71 настав
83

ничке и
84
85

Нпр.

73 занатлијске кћерке. Просветни гласник, 12, 1896, 40; 11, 1905, 200.
Просветни гласник, 5, 1896, 214 ..
Крајем

19.

Краљевине Србије,

века оне ступају и у поштанско-телеграфску службу. СШаШисШика

VIII, 1899. године.

86

АС, МПс, Ф XIX, 61, 1885, Ф XXIX, 109, 1885; Ф XVII, 2, 1885; Ф XVI, 71, 1890,

Пирот и срез Нишавски, 1, док. 596, стр. 543; књ. III, док. 1239, 44.
87
Просветни гласник, 12, 1898, 673.
88

н

..

а то указује Једино начин уписивања њихових презимена: презиме неудатих се

завршавало на -ва, удатих на -ћка.
89

Нпр.1872. био је 52 неудате, 28 удатих; 1877-91:60, 1879-132:84; 1882-120:114; 1890317:213. Државни календар Краљевине Србије, 1872-1890.
9О
. Сл учаЈ'Ог ане Јовановићеве: Јавила се на конкурс за уч. место у Лесковцу, учитељица Је У Пирот~, али ~осле смр:и оца остале су три неудомљене (неудате) сестре, два

брата за гимназију и маЈка. ПензИЈа оца порезника није била довољан, тако да је она издр
жавала се~моро. Задужена је била 800 динара после смрти оца и дуг је враћала. Молила је

Лесковац Јер има гимназију за коју су јој дорасла браћа, и тад би сви били заједно. Пирот
и срез Нишавски,

III, док. 1637, 575.
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тисак КОЈИ су остављале у новим срединама, ненавиклим на нова

лица, различита и по изгледу, одевању и по образовању, неретко је био

поразан. Последица сукоба с таквим окружењем била је отуђеност. Ипак,
њихов утицщ био Је у новом окружењу велики. Многе од њих су испуњава
ле праву просветитељску мисију, обучавајући жене на селу у шивењу и

везењу, дщући им савете о нези деце и хигијени у кући. Ставом, држањем
и стилом о~евања КОЈИ се тако разликовао од свега до тада виђеног на
селу, постоЈале су промотери вредности удаљеног и непознатог града. Де

шавало се да оне најревносније буду проглашене да су, поред отварања

дућана, главни кривци за уништавање заната и кућне радиности.92 Неке
су, пак, својом озбиљношћу, скромношћу коју је наглашавала готово ре

Ана Столиh, Друштвени иденШиШеlU учиШељица у Србији у
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сла и рада. 98 То су, поред поменутог законског ограничења, најјачи разло
зи због којих је један број учитељица после удаје напуштао службу. Неке
су успевале да, радећи 10 година, заслуже пензију. Њихова жеља да се вра
те на посао вероватно је делом била мотивисана чињеницом да су деца
поодрасла и да се могу старати о себи. Највећи број тих повратница у слу
жбу био је у браку.
Неудата учитељица је, заслугом вредносног друштвеног обрасца ко
ји је нашао израза у закону, и који је био преточен и у књижевност, поста
ла пожељан модел за жену која се бави тим послом. Вредноћа, скромност,
преданост послу и ђацима према којима се исказује топлина и нежност
мајке, главне су њене одлике. Свакодневница је то често потврђивала. Ако

довно дуга црна хаљина, и топлином, у главама амбициозних девојчица

се погледају службени извештаји о пензионисаним учитељицама, имена

створиле идеалну слику о том позиву. 93

неудатих су врло честа. 99 Обично су живеле саме или са мајкама и добија
ле добре оцене за свој рад. 100 Према оценама и годинама службе, имале су

Када су се удавале, имале су већу самосталност у избору мужа него

икада рани~е. Сличност у година~~ и у п~слу, ва ~ЈНе које су одабрале учи

теље, била Је пресудна и заменила Је раниЈе шире породичне интресе. Учи
тељски брачни парови су, и поред начелно расположених власти да им се
изађе у с~срет у поглед~ заједничког живота и рада, често били раздвоје
ни. Било Је примера да Је учитељски пар био раздвојен свих девет година
брака, и од венчања није живео у једном месту. 94 Неки парови су се после

право на премештаје у варош или град. Долазак у нову средину није мно
го утицао на промену њиховог усамљеничког живота. Неудате жене које

су, поред учитељског посла, највише волеле да буду саме са својим књига

ма, нису одлазиле на балове и журеве, а у размишљањима о разлозима

због којих нису имале своју породицу, неке су наводиле неспојивост кућ
них и школских обавеза. 101

дугогодишњег рада, обраћали Министарству с молбом за премештај и ко
начан заЈеднички живот због здравствених разлога.

Заједничка одлика живота удатих учитељица била је тежа свакоднев
ница него оних жена које нису радиле. Рађање деце доносило је одсуство
са по~ла од само петнаест дана. 96 Често нису имале неког ко би се старао 0
малоЈ деци и тако су запостављале своје школске и ваншколске обавезе и

обавезе према цркви. 97 Током недеље нагомилане кућне обавезе, чекале

Разлике у животним и радним условима између града или вароши и
сеоских средина извршиле су можда најснажнији утицај на обликовање

појединачних идентитета учитељица. Добијање посла у граду, односно ва
роши, било је за већину запослених крајњи циљ каријере. У молбама за
премештај упућеним Министарству просвете већина учитељица је изра
жавала жељу и потребу да посао, најчешће због породичних разлога, на

стави у "каквој вароши, варошици или поред пруге". Шта је то град ну

су су?оту и недељу да би биле обављене. Радни дан им је почињао много

дио? За неке повратак кући, у окружење у коме су одрасле, већу сигур

раниЈе него осталим учитељицама, а дечије болести их одвлачиле од по-

ност, питомије услове за живот, а за амбициозније могућност напредова

Ђуро Бошковић, проф. гимназије, наводи да је Христину Стојановић.еву, учите

је значио скупљи живот и оштрију конкуренцију, посебно у престоници.

ња и, додуше врло контролисаног, јавног рада. Али, на другој страни, град
91

љицу У Великом Поповић.у, напао отац једног детета које је казнила и закључио да би
,,требало нарочито немоћне учитељице заштитити од оваквих насртаја" АС МП ф XVIП·

42, 1881.
92

·

,

с,

,

и

звод из законског предлога за потпомагање индустрије домаће. В. Ђорђевић
Усиомене, књ. 5., 120.
'

_

;: М. Магазиновић, Мој живоЩ приредила Ј. Шантић, Београд 2000, 65-68.
Ка:арина и Миливоје Ђурl)евић, АС, МПс, Ф XXXIV, 4124, 1882.
95
Војислава и Михаило Ризнић, који су 15 година радили у Рудној Тhави Бобови
Салашу,
Подгорцу, Куршумлији, Дубници, Прћиловици итд. АС, МПс, ф XVI 104 1890 '
96
АС, МПс, ФХП, 63, 1885.
,
,
.
97
АС, МПс, Ф XVIII, 2047, 1882.

У граду је била постављена врло јасна хијерхија у професији, јер су у ње
му осим основних школа, постојале, од деведесетих година

19.

века и у

мањим градовима, девојачке школе и ВЖШ. Учитељевање у њима пред-

98
99

Исто; 'еганка Глишиhева, Моје усйомене, Београд 1908, 61.
Нпр. 1899. од 10 пензионисаних учитељица, 4 су биле неудате; 1904 од 3, 2 су неу

дате.

ню Катарина Ценићева и Александра Симићева. АС, МПс, Ф XXXIV, 2354,
Неке су радиле у поодмаклим годинама. ПироШ и срез нишавски, I, док. 547, 501.
101
С. Ђ. Тhишиhева, Моје усйомене, 60.
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Учитељице се појављују као сарадници струковних часописа, рецензенти

стављало је више од обичног посла, било је цењено и уживало је највећи
углед у женском учитељском позиву. Оне су с временом преузимале пред

уџбеника, 'обично из домаћинства и кућног рада, али се њихово мишљење

мете које су наставници, као хонорарни предавачи, предавали у школи.

уважавало на састанцима Главног просветног савета. Оне постају писци
уџбеника. Многе су покушале да отворе приватна забавишта и школе.

Већ 1877, професори су предавали само природне науке и дијететику. Ве
лика жеља за самоусавршавањем у предметима за које нису биле образо
ване током редовног школовања створила је специфичан такмичарски

Највише успеха имала је Љубица Сладојевић, која је отворила Виши за
вод за васпитање девојака. Покушала је да

1902. њена школа добије

ста

тус женске гимназије, али није успела.1°8

дух међу учитељицама. У почетку су класне учитељице постављане само

Лична иницијатива није била тако ретка међу учитељицама, али је да

са завршеном школом без испита. Осамдесетих година то су већ биле учи
тељице са положеним учитељским испитом и понека са завршеном шко

би је прихватили они који су надгледали ту професију, било потребно вре

лом на страни или одслушаном Великом школом. Коначно, од 1891. у ВЖШ

ме. Ако се упореде три учитељске приче из друге половине

почињу да раде учитељице које су завршиле факултет, а неке су положи
ле и професорски испит ( од 1894. Круна Аћимовићка, Лепосава Петко

ковић биле су преурањене, Ставка Глишић је живот проживела потпуно у

се сагледати три различите животне перцепције. Амбиције сестара Нин
складу са пожељним моделом учитељице свога времена, док је Мага Ма

вићка 1897, Мага Магазиновић 1908, Косара Елезовићка 1909. и Касија
Теодосијевићева 1913). Малобројне су се још осамдесетих упутиле на уса
вршавање у иностранство. Посао у тој школи био је једини који су могле
да добију. Законом из

газиновић сама прокрчила пут ка приликама које су јој нудиле могућност
избора сопственог живота.

1898. уређено је да класне учитељице морају имати

завршен факултет. Свесне предности свога образовања, оне су понекад

имале потцењивачки однос према осталим учитељицама. 102 Најобразова-·
није учитељице покренуле су борбу за изједначавање женског и мушког
школовања. 103
Град је доносио и разочарања због великог утицаја који је протекци

ја имала на стицање положаја у струци. Још током школовања била је
видљива подела на "паланчанке" и "елитне" у ВЖШ. 104 Учитељице чији су
мужеви били чиновници, капетани, судије добијале су боља места и гледа

ло се да службују у варошима у којима су радили њихови супрузи. 105 Неке
су успевале да у Београду, због пресељења, добију место у школи која је
ближа новој кући.1° 6 Приликом напредовања или добијања стипендије за

.

7

усавршавање у иностранству понекад су предност имале "нечије" ћерке.1°

Ипак, град је пружао далеко више прилика за професионалну промоцију.

102

С. Тhишићева, Моје усйомене,

35.

103 У

листу "Наставник" писале су Христина Ристићева и Иконија Симићева о потре
би сређивања прилика у женским школама. ПедесеШоZодишњица ВЖШ, 91.
104
105

Мага Магазиновић, Мој живоЩ 130.
Известилац за Пиротски округ Љ. Протић је то овако описао: ,,Њима је учитељ

ско место извор којим себи лакше набављају базаре, тоалете, оне мрзе своје другове и
сироте другарице, које презиру и не сматрају за своје друштво. Нигде их нема на учитељ
ским зборовима да одрже неко огледно предавање. Требало би их сместити на гора места
или да дају оставку. ПироШ и срез нишавски, III, док. 1257.
106 Јелена Живановић, жена Живана Живановића, премештена из Дорћолске школе
у школу на Западном Врачару. АС, МПс, Ф XXXII, 57, 1890.
107 Мага Магазиновић, Мој живот, 129.

19. века, могу

108

Просветни гласник,

12, 1902.
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Summary
Ana Stolic

Милиh Милиhевиh

Social ldentity of Female Teachers in 19" Century Serbla
Social status of female teachers in 19" century SerЬia was determined Ьу the system of
concepts and expectations of this profession, Ьу the laws embodied with the ideas of makers
of educational system in SerЬia, Ьу the place in bureaucratic aparatus of the state, which
influenced the conditions of their work and life. Including women into this profession in the
mid-19" century, and especcially the last decade marked for the first time women in the civil
service, guaranteed рау and pension. These are the facts upon which the statement that special social identity was formed among female -teachers is based. At several points working
identity ofmale and female teachers (it could Ье hardly spoken about the professional опе)
had common characteristics. The differences were estaЫished and regulated Ьу law according to the gender roles. They considered places in the professional hierarchy, maпiage and
а

355.23:358.4(497.11)"1901-1918"

Обука првих српских
ваздухопловаца

Айсшракш: У освиш 20. века домаће ваздухойловсшво налазило
се шек у замешку. Међушим, у йрвој а још више у ње'iовој дру'iој

деценији Србија чини йокушаје у сшварању своје сойсшвене вазду
шне флаше. У шим насшојањима обука особља йредсшављала је нај
значајнији чинилац, а њеiов ослонац, услед йолиiйичких, Шехнич
ких и војних йрилика, налазио се у земљи савезници - Француској.

payment decrees. In the relationship between authorities and the civil servants, these differences served as

УДК

support to the older, traditional identities of housewife and mother. In the

course of time more prepared and more educated teachers influenced their local communities, while personal identities of most of them originated from their profession.

Крајем

18. и током 19. века ваздухоплови лакши од ваздуха постајали

су у многобројним ратовима све бројнији учесници. Армнје, поготово вели
ких сила, увелико су користиле аеростате за извиђање, коректуру артиље

рије и везу. Трка за све боље летилице и њихово особље попримала је све
веће размере. Неминовност праћења тих војнотехничких процеса, иако при
лично касно, осећала се и у војсци Краљевине QЈбије. Чланци о ваздухо
пловству све чешће су испуњавали домаће војне листове. Ипак, иако се пр
ва теоријска расправа, коју је о тој теми написао Матија Бан, појавила још
1844. године, до доласка првог српског летача, проћи ће више од пола века.1
Постепено сазревање идеје да се домаћа војска мора позабавити и ва
здухопловством, нагнала је Министарство војно да за то, потражи и обез

беди бар једног стручњака. Зато је средином новембра 1900. у време када
је министарски портфељ носио пуковник Милош Васић, расписан кон
курс за слање десет питомаца у Русију. Уз кандидате за коњицу, артиље

рију и друге родове, тражен је и официр, будући питомац вазцухопловне
струке. На тај део конкурса одзив кандидата био је најмањи, свега пет, а
до пријемног испита, одржаног у јануару 1901, круг се додатно смањио. 2
Чланак Матије Бана "Ваздухойловсйlво" објављен на насловној страни Србских
1-ювина од 20. 11. 1844., бр. 76 сматра се једним од најранијих из домена ваздухошrовне
мисли. Група аутора, Срйска авијашика 1912-1918, Београд 1993, стр. 166-167.
2

По наводу Саве Микића, на поменутом испиту била су укупно три кандидата чија

имена у тексту он не наводи. Новија историографска казивања наводе пак четворицу:

капетана Косту Милетића и Љубомира Недељковића, и потпоручнике Косту Пантића и

