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УПО РЕД НА АНА ЛИ ЗА ОБРА ЗО ВА ЊА  
ЖЕН СКОГ СТА НОВ НИ ШТВА У СЕ ЛИ МА 

ВЛА ШКЕ РЕ ГИ ЈЕ ХО МО ЉЕ  
И МЕ ТО ХИЈ СКЕ ЖУ ПЕ ГО РА

Ап стракт: У ра ду је да та упо ред на ана ли за oбразовања жен ског ста-
нов ни штва у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра. У на ве-
де ним ре ги ја ма су и да ље до ми нант но ути цај ни сре ди на, тра ди ци ја и оби-
ча ји, а код Вла хи ња и ве ро ва ње, на све сфе ре дру штве ног жи во та, ра да и 
обра зо ва ња. За то се жен ско ста нов ни штво у овим ре ги ја ма у про шло сти, 
а и да нас, ма ло обра зо ва ло, а њи хо во фор мал но обра зо ва ње, углав ном се 
за вр ша ва ло са основ ном шко лом. У да на шње вре ме, је дан број жен ске де-
це за вр ша ва и сред њу шко лу, док је за не мар љив број же на обе ре ги је, ко је 
су шко ло ва ње на ста ви ле на ви со ким шко ла ма и фа кул те ти ма. По ла зе ћи од 
ових чи ње ни ца, за ни мљи во је би ло да се упо ред ном ана ли зом (на осно ву 
ре зул та та ис тра жи ва ња до би је них одво је ним ис тра жи ва њи ма спро ве де ним 
у фе бру а ру и мар ту 2009. го ди не у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и у ју лу 
2009. го ди не у се ли ма ме то хиј ске жу пе Го ра), иден ти фи ку ју про це не и ми-
шље ња Вла хи ња и Го ран ки о раз ло зи ма њи хо ве не до вољ не пар ти ци па ци је 
и мо гу ћем до при но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. Ре зул та ти 
овог те о риј ско-ем пи риј ског ис тра жи ва ња спро вед ног на ода бра ном узор ку 
од 136 же на, по твр ди ли су хи по те зу да по сто ји зна чај на раз ли ка у про це на-
ма и ми шље њи ма Вла хи ња и Го ран ки о раз ло зи ма њи хо ве не до вољ не пар-
ти ци па ци је и мо гу ћем до при но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји.

Кључ не ре чи: обра зо ва ње, ба ри је ре пар ти ци па ци је у обра зо ва њу, 
еман ци па ци ја же на, гра ђан ски жи вот, Хо мо ље, Го ра, Вла хи ња, Го ран ка.

Увод
Дру штве ни иден ти тет је про цес дру штве ног и лич ног ме ђу деј ства ко-

ји од ре ђу је сва ког кон крет ног по је дин ца у не ком исто риј ском и дру штве-
ном вре ме ну. За то и ана ли за ње го вог фор ми ра ња под ра зу ме ва по сма тра ње  
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раз ли чи тих стра на људ ске ег зи стен ци је. Еле мен ти ко ји пред ста вља ју ме ха-
ни зме ге не ри са ња дру штве ног иден ти те та се о ских же на су: а) дру штве на 
мар ги нал ност гру пе ко јој при па да ју, б) се о ски на чин жи во та, в) се о ска по-
ро ди ца и г) сва ко днев ни жи вот ко ји у овом кон тек сту има уло гу по сред ни ка 
из ме ђу дру штва и по је дин ца и ње го вих по тре ба. Же не из ру рал них обла сти 
има ју зна чај ну уло гу у еко ном ском оп стан ку сво је по ро ди це и за јед ни це, али 
за сво је на по ре до би ја ју ма ло или го то во ни ма ло при зна ња, а че сто им је ус-
кра ћен при ступ ре зул та ти ма њи хо вог ра да или ко ри сти ма раз вој ног про це-
са. У ру рал ним сре ди на ма, же не и да ље не ма ју рав но пра ван по ло жај и иако 
фор мал но има ју иста пра ва, не ужи ва ју их у ис тој ме ри с му шкар ци ма. То 
је пре вас ход но по сле ди ца тра ди ци је и па три јар хал них ре ла ци ја у се о ским 
до ма ћин стви ма ко је же не ста вља ју у ин фе ри ор ну по зи ци ју (та по зи ци ја се 
нај о чи глед ни је од ра жа ва код до но ше ња од лу ка у до ма ћин ству, упра вља ња 
кућ ним бу џе том и ба вље ња со ци јал ним ак тив но сти ма), без об зи ра на њи хов 
до при нос по љо при вред ној про из вод њи и по ро дич ном жи во ту. 

Кон вен ци ја о уки да њу свих об ли ка дис кри ми на ци је же на – CE-
DAW, у свом чла ну 14., под на зи вом  Же не на се лу, те жи то ме да оба ве-
же др жа ве чла ни це да оси гу ра ју ко ри сти од ове Кон вен ци је за же не из 
ру рал них обла сти и да ели ми ни ше дис кри ми на ци ју ових же на. Члан 14. 
оба ве зу је др жа ве чла ни це да оси гу ра ју же на ма сва пра ва па и пра во на 
обра зо ва ње и обу ку1. То се по себ но од но си на функ ци ју опи сме ња ва ња, 
ко је је под цр та но као пра во јед на ког при сту па свих и без из у зе та ка. До-
но ше ње овог до ку мен та про у зро ко ва но је обра зов ном и дру гим об ли-
ци ма дис кри ми на ци је же на у чи та вом све ту. Ни је без осно ва ни тврд ња 
да же не у ру рал ним сре ди на ма тр пе еко ном ску за ви сност и од ре ђе ну 
вр сту со ци јал не ис кљу че но сти. У ру рал ним сре ди на ма у Ре пу бли ци Ср-
би ји, же не има ју са мо фор мал ну рав но прав ност по пи та њу обра зо ва ња. 
Не до вољ на пар ти ци па ци ја же на у обра зо ва њу у Ре пу бли ци Ср би ји за-
сту пље на је у не раз ви је ним под руч ји ма, на ро чи то на под руч ју вла шке 
ре ги је Хо мо ље и у За пла њу. То је по себ но ка рак те ри стич но за чи та во 
под руч је Ко со ва и Ме то хи је (Си ри нић ка жу па, Сред ска жу па, ме то хиј-
ска жу па Го ра и др.). 

Исто риј ска ди мен зи ја обра зо ва ња же на у Ср би ји

Да би се лак ше схва тио и раз у мео про блем обра зо ва ња жен ске по пу ла ци-
је у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, нео п ход но је са-
гле да ти обра зо ва ње же на у Ср би ји у про шло сти. У аграр ном и не раз ви је ном 

1 CE DAW (Con ven tion on the Eli mi na tion of All Forms of Di scri mi na tion aga inst Wo men, 
No. 34/180, 18.12.1979. Years), UN, New York, par. 14, 1979.
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дру штву на по чет ку 19. ве ка обра зо ва них же на ни је би ло. Из у зе так је не ко-
ли ко су пру га Ср ба из Угар ске, ко је су пра те ћи сво је му же ве до шле у Ср би ју. 
Слич но је би ло и у вла дар ској по ро ди ци. Пре ма оно ме што се зна, ма ло је 
би ла пи сме на Пе три ја, ћер ка кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. Дру га ње го ва ћер-
ка, Је ли са ве та-Сав ка, од 1822. го ди не ишла је у шко лу у Кра гу јев цу и учи ла 
ита ли јан ски је зик.

Шко ло ва ње жен ске де це се по ми ње у Школ ском за ко ну Кне же ви не Ср-
би је из 1844. го ди не. По ми ње се и у свим ка сни јим за ко ни ма, ко ји су пред-
ви ђа ли по себ но шко ле за жен ску де цу. Уред ба о жен ским шко ла ма до не та 
1846. го ди не пред ви ђа ла је ше сто го ди шње шко ло ва ње то ком ко јег су се, 
осим оп ште о бра зов них пред ме та, учи ле и ве шти не ве зи ва не са мо за жен ски 
пол – руч ни рад, пе ва ње и ле по по на ша ње. И ка сни ји за ко ни су би ли слич ни 
и за др жа ва ли се на из ме на ма ко је су при бли жа ва ле ни вое оп штег обра зо ва-
ња у му шким и жен ским шко ла ма, али је и да ље оста ја ло одво је но шко ло ва-
ње. На осно ву ових про пи са пр ва шко ла за жен ску де цу отво ре на је 1845. у 
Па ра ћи ну. Го ди ну да на ка сни је шко ла за жен ску де цу отво ре на је и у Бе о-
гра ду, а до 1858. го ди не укуп но је отво ре но 18 жен ских шко ла.

Ра ди кал ни за о крет у за ко но дав ном сми слу до нет је по чет ком 1883. го-
ди не ка да је уве де но оба ве зно шко ло ва ње све му шке и жен ске де це у тра ја њу 
од шест го ди на. Овај за кон (иако је и да ље остао ре стрик тив ни ји пре ма жен-
ској де ци) ни је дао же ље не ре зул та те јер је био на пред ни ји и од са ме сре ди-
не. Осим от по ра сре ди не, по себ но на се лу, ко ја је те шко при хва та ла чи ње ни-
цу да жен ско де те бо ра ви из ван ку ће, за ње го во оства ре ње ни су по сто ја ли ни 
ма те ри јал ни усло ви. Ти ме се он ни је мо гао у пот пу но сти при ме ни ти, па је 
1898. го ди не оба ве зно шко ло ва ње сма ње но на че ти ри го ди не, а де вој чи це су 
шко ло ва ње мо гле да на ста ве у де во јач ким шко ла ма ко је су тра ја ле две го ди-
не. Тек се 1906. го ди не за кон ски уво де мо гућ ност ко е ду ка ци је и по сто ја ње 
ме шо ви тих шко ла за де цу оба по ла.

Сред ње обра зо ва ње де во ја ка по че ло је осни ва њем Ви ше жен ске шко ле 
1863. го ди не у Бе о гра ду. Она је, осим оп шег обра зо ва ња, има ла за да так и да 
обра зу је учи те љи це за рад у жен ским основ ним шко ла ма, а ње не су на став-
ни це би ле не ке од пр вих ви со ко обра зо ва них же на у Ср би ји. По угле ду на 
бе о град ску, ове шко ле су осно ва не у Кра гу јев цу, Шап цу, Ва ље ву и Кру шев-
цу. Тек са осни ва њем Жен ске учи тељ ске шко ле 1900. го ди не, ова шко ла је 
из гу би ла зна чај. Од 1879. го ди не ра ди ла је и пр ва жен ска за нат ска шко ла, у 
окри љу Жен ског дру штва из Бе о гра да, ко је је бес плат но об у ча ва ло си ро ма-
шне де вој ке за раз ли чи те за на те. Пред рат је отво ре на и тр го вач ка шко ла. 
У то вре ме, ве ли ки про блем за на ста вак ви шег шко ло ва ња би ло је гим на зиј-
ско обра зо ва ње. Оно је би ло услов за упис на фа кул тет, а у Ср би ји све до 
1905. го ди не, ни је по сто ја ла жен ска гим на зи ја. Де вој ке су од 1879. го ди не 
мо гле да по ха ђа ју му шке гим на зи је и при ват но по ла жу ма ту ру, али са мо по 
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из ри чи том одо бре њу ко је се те шко до би ја ло јер су ди рек то ри гим на зи ја 
не ра до при ма ли де вој ке ме ђу сво је ђа ке.

Основ на обе леж ја ста ња пи сме но сти ста нов ни штва у Ср би ји не по-
сред но пред Дру ги свет ски рат би ла су ви со ка не пи сме ност, раз ли ке у ни-
воу пи сме но сти ста нов ни штва у по је ди ним под руч ји ма у Ср би ји, из ме ђу 
гра до ва и се ла и по себ но из ме ђу му шког и жен ског ста нов ни штва. Пре ма 
по да ци ма из 1931. го ди не, на под руч ју Вој во ди не не пи сме них же на би ло је 
23,60%, у ужој Ср би ји 78,30%, а на Ко со ву и Ме то хи ји 93,90%.2 Од 1946. до 
1950. го ди не у Ју го сла ви ји је ор га ни зо ва но укуп но 121.690 те ча је ва за опи-
сме ња ва ње, са 2.829.269 по ла зни ка, же на и му шка ра ца. Од 1948. до 1950. 
го ди не, пре ко 70% по ла зни ка би ле су же не са се ла. Те ча је ви су ор га ни зо ва-
ни у це лој зе мљи, че сто и са ма лим бро јем по ла зни ка. Оту да и то ли ки број 
анал фа бет ских те ча је ва. По ла зни ке ових те ча је ва чи ни ло је ста нов ни штво 
раз ли чи тих ста ро сних гру па. Анал фа бет ским те ча је ви ма, и по ред њи хо ве 
ма сов но сти, ни су би ла об у хва ће на сва не пи сме на ли ца. Сма њен је број ста-
ри јих же на ко је су би ле не пи сме не, али је исто вре ме но по ве ћан број жен-
ске де це ко ја ни су опи сме ње на. То је оправ да ва но не до стат ком шко ла и 
учи те ља у пла нин ским кра је ви ма, али и не га тив ним од но сом ро ди те ља пре-
ма шко ло ва њу жен ске де це. У мно гим се ли ма и за о ста лим кра је ви ма у зе-
мљи до ми ни ра ло је ста но ви ште да жен ској де ци ни је по треб на ни шко ла ни 
пи сме ност. Све то ни је би ло ну жно за рад у по љу и ба вље ње до ма ћин ством. 
Би ло је по треб но вре ме да се та ква гле ди шта пре ва зи ђу. У Ср би ји је у раз-
до бљу од 1946. до 1950. го ди не ор га ни зо ва но 50.505 те ча је ва за опи сме ња-
ва ње, са 1.214.249 по ла зни ка оба по ла, од че га је 63,20% опи сме ње но. Од 
то га бро ја, од осло бо ђе ња до по чет ка 1948. го ди не у Ср би ји је на у чи ло да 
чи та и пи ше 270.000 же на, а то ком ја ну а ра те го ди не на анал фа бет ским те-
ча је ви ма би ло их је 94.105.

До кра ја 1960. го ди не по ве ћао се број не пи сме них, по себ но же на. 
Ше зде се тих го ди на про цес опи сме ња ва ња од ра слих те као је спо ри је, а 
за о ста ја ло је и опи сме ња ва ње жен ског ста нов ни штва на се лу. Пре ма до-
ку мен та ци ји жен ске ор га ни за ци је, не пи сме ност је тре ти ра на као аку тан 
про блем, а раз ли ка из ме ђу не пи сме них му шка ра ца и же на још увек је би ла 
из ра же на. На ред них го ди на не пи сме ност је сма њи ва на, али ни је ис ко ре-
ње на. По чет ком осам де се тих го ди на су зби ја ње не пи сме но сти и сти ца ње 
пот пу ног основ ног обра зо ва ња се на во ди као је дан од ва жних за да та ка у 
обла сти обра зо ва ња. Го ди не 1971. у Ср би ји је би ло укуп но 925.000 же на 

2 Жи во рад Ми ле но вић, „Обра зо ва ње у функ ци ји бо ље еман ци па ци је жен ске омла ди не 
срп ске на ци о нал но сти у Си ри нић кој жу пи“, у: Уна пре ђе ње ква ли те та жи во та дје це и 
мла дих (уред ник: Ме ди на Ван тић Та њић), Удру же ње за по др шку и кре а тив ни раз вој 
дје це и мла дих у Ту зли, Еду ка циј ско-ре ха би ли та циј ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ту-
зли, Ту зла, 2012, 307.
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ко је ни су зна ле да чи та ју и пи шу, од но сно 25,70% од укуп не жен ске по пу-
ла ци је ста ри је од де сет го ди на. У од но су на про це нат не пи сме них у укуп ној 
по пу ла ци ји у Ср би ји, ме ђу жен ским ста нов ни штвом ви ши је про це нат не-
пи сме них. Же не ко је ни су уме ле да пи шу и да чи та ју нај ве ћим де лом би ле 
су у ста ро сној гру пи пре ко 65 го ди на жи во та, а по том у гру пи од 35 до 64 
го ди не. На осно ву по да та ка ко ји су об ја вље ни у но ви јим ста ти стич ким пу-
бли ка ци ја ма, про це нат не пи сме них же на ја са 25,70% 1971. го ди не сма њен 
на 16,80% 1981. го ди не, да би 1991. го ди не у укуп ној жен ској по пу ла ци ји 
ста ри јој од 10 го ди на би ло 11,10% не пи сме них (Ста ти стич ки го ди шњак за 
1991. го ди ну). Нај ве ћи про це нат не пи сме них же на ре ги стро ван је ме ђу же-
на ма ко је су има ле 60 и ви ше го ди на, не што ма њи код же на у пе тој де це ни ји 
жи во та, што све до чи да је не пи сме них би ло нај ви ше ме ђу ста ри јим ли ци ма.

Те о риј ско од ре ђе ње про бле ма ис тра жи ва ња

На под руч ју Хо мо ља у Вла о лу, по сто ји Основ на шко ла „Ми ла дин Бу ћа-
но вић“. Об у хва та вас пи та ње и обра зо ва ње де це од пр вог до осмог раз ре да. 
У скло пу основ не шко ле ор га ни зо ва на је при прем на пред школ ска гру па за 
де цу уз ра ста од 6-7 го ди на. Од 1-4. раз ре да, ова шко ла има из дво је на оде ље-
ња у Ја си ко ву, Ле ско ву и дру гим се ли ма. Сва де ца за вр ша ва ју основ ну шко-
лу и углав ном се упи су ју у сред ње шко ле. Ма ли је, ме ђу тим, број свр ше них 
сред њо шко ла ца из се ла вла шке ре ги је Хо мо ље ко ји се упи су ју у шко ле и фа-
кул те те ви со ког обра зо ва ња. При том тре ба на гла си ти, да ма ли број жен ске 
де це упи су је сред њу шко лу, а број упи са них у ви со ке шко ле и фа кул те те је 
за не мар љив. 

Код ста нов ни штва Го ре си ту а ци ја је слич на. По да ци из 1991. го ди не 
о фор мал ном обра зо ва њу ста нов ни штва ста ри јег од 15 го ди на пре ма по лу, 
ука зу ју да је да ле ко ви ше му шка ра ца укљу че но у фор мал но обра зо ва ње – 
62,30%, док је же на са мо 24,70%.3 При том тре ба ис та ћи, да je нај ве ћи број 
же на сво је фор мал но обра зо ва ње за вр ша вао са основ ном шко лом, али је ма-
ли број жен ске де це ко ја за вр ша ва ју сред њу шко лу.4 Про ход ност до ви шег 
и ви со ког обра зо ва ња је не зна тан. Са мо 2,10% му шка ра ца и 0,09% же на из 
Го ре за вр ши ло је фа кул тет. 

Да нас на про сто ру Го ре ра ди шест основ них шко ла. Оне су: 1) ОШ 
„Не бој ша Јер ко вић“ у Дра га шу (150 уче ни ка), са из дво је ним оде ље њи ма 

3 Ста ти стич ки го ди шњак за 1991. го ди ну, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, 
Бе о град.

4 Ксе ни ја Пе то вар, „Осо бе но сти со ци јал ног про сто ра Го ре и Сред ске“, у: Шар пла нин-
ске жу пе Го ра, Опо ље и Сред ска (уред ник: Ми ло ван Ра до ва но вић), Ге о граф ски ин сти-
тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти „Јо ван Цви јић“, Бе о град, 1995, 435-436.
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од 1-4. раз ре да у се ли ма Љу бо ви ште, Ку ку ља не, Ле шта не и Ра де ша, (од 
2008. го ди не, оде ље ња на срп ском је зи ку од 1-8. раз ре да, на ста ву из во де 
у се ли ма Ку ку ља не и Љу бо ви ште, јер су упра ву над шко лом пре у зе ли Ал-
бан ци по сле јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва), 2) ОШ „Зе-
ну ни“ у Бро ду (100 уче ни ка), са из дво је ним оде ље њи ма од 1-4. раз ре да у 
се ли ма Бач ка и Ди кан це, 3) ОШ „25. Мај“ у Вра ни шту (35 уче ни ка), са 
из дво је ним оде ље њи ма од 1-4. раз ре да у се ли ма Мли ке и Ор чу ша, 4) ОШ 
„9. Мај“ у Рап чи (60 уче ни ка), са из дво је ним оде ље њи ма од 1-4. раз ре да у 
Ве ли ком и Ма лом Кр ста цу, 5) ОШ „5. Ок то бар“ у Кру ше ву (145 уче ни ка), 
(у се лу Кру ше ву шко ла но си на зив ОШ „Све тлост“ (46 уче ни ка), где се 
на ста ва из во ди на бо шњач ком је зи ку), док се на ста ва на срп ском је зи ку 
из во ди у из дво је ним оде ље њи ма шко ле од 1-8. раз ре да у Гло бо чи ци и од 
1-4. раз ре да у Зли По то ку (99 уче ни ка)) и 6) ОШ „22. Де цем бар“ у Ре сте-
ли ци (600 уче ни ка).

По ред на ве де них основ них шко ла, у Дра га шу је ра ди ла и сред ња еко-
ном ско-ту ри стич ка шко ла, ко ја је од школ ске 2006/07. го ди не из ме ште на 
у се лу Мли ке. Има 4 сме ра: 1) еко ном ски тех ни чар, 2) прав ни тех ни чар, 3) 
тр го вац – тро го ди шња и 4) оде ље ње гим на зи је при род но-ма те ма тич ког сме-
ра. На кра ју школ ске 2008/09. го ди не сред њу еко ном ско-ту ри стич ку шко лу 
у се лу Мли ке по ха ђа ла су 139 уче ни ка. Од то га, 86 су му шког, а 53 жен ског 
по ла. На кон школ ске 2008/09. го ди не, у ову сред њу шко лу упи су је се све ма-
ње уче ни ка. По сле ди ца је у стал ном сма ње њу на та ли те та у Го ри на кон 1999. 
го ди не. А део ста нов ни штва се и исе ља ва са ових про сто ра. 

Као што се ви ди, обра зо ва ње жен ске по пу ла ци је у се ли ма ме то хиј-
ске жу пе Го ра, знат но је бо ље не го у прет ход ним пе ри о ди ма. Од ре ђе ни 
број жен ске де це упи су је и за вр ша ва сред њу шко лу. За не мар љив је ме-
ђу тим број Го ран ки ко је упи су ју ви со ке шко ле и фа кул те те. При ка за ни 
по да ци од но се се са мо на же не ко је жи ве на под руч ју ме то хиј ске жу пе 
Го ра. Обра зо ва ње жен ске де це по ре клом из Го ре, ко ја жи ве на под руч ју 
Ре пу бли ке Ср би је, зе мља ма у окру же њу и дру гим др жа ва ма, углав ном је 
од ре ђе но обра зов ним си ту а ци ја ма др жа ва у ко ји ма су на ста ње на. Раз ло-
зи не до вољ ног обра зо ва ња жен ског ста нов ни штва у се ли ма вла шке ре ги је 
Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра су ути цај сре ди не, тра ди ци је и оби ча ја и 
по ро дич не оба ве зе жен ског ста нов ни штва. А код Вла хи ња и на дри ле че ње 
и ве ро ва ње у цр ну ма ги ју и за гроб ни жи вот.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

1. Пред мет ис тра жи ва ња. У ши рем при сту пу, пред мет је ис тра жи ва ње 
обра зо ва ња, а у ужем, упо ред на ана ли за обра зо ва ња жен ског ста нов ни штва 
у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра.



Упоредна анализа образовања женског становништва у селима влашке регије... 239

2. Циљ ис тра жи ва ња. По ла зе ћи од про бле ма и пред ме та ис тра жи ва-
ња, циљ је да се иден ти фи ку ју про це не и ми шље ња жен ског ста нов ни штва 
у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра о раз ло зи ма не до-
вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но са обра зо ва ња њи хо вој бо љој 
еман ци па ци ји. 

3. За да так ис тра жи ва ња. Пре ма пред ме ту и ци љу ра да, за да так ис тра-
жи ва ња је да се утвр ди по сто ји ли зна чај на раз ли ка у про це на ма и ми шље њи-
ма жен ског ста нов ни штва вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра о 
раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но са обра зо ва ња 
њи хо вој бо љој еман ци па ци ји.

4. Хи по те зе ис тра жи ва ња. Оп шта хи по те за гла си: ста нов ни штво жен-
ске по пу ла ци је у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра оп-
те ре ће но схва та њем сре ди не, тра ди ци јом и оби ча ји ма и оба ве за ма у по ро-
ди ци, а у Хо мо љу и на дри ле че њем и ве ро ва њем у цр ну ма ги ју и за гроб ни 
жи вот, још увек не до вољ но пар ти ци пи ра у обра зо ва њу, а има ју и раз ли чи-
та схва та ња у по гле ду до при но са обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. 
Нул та хи по те за гла си: не по сто ји раз ли ка у ва ри ја бил но сти раз ло га не до-
вољ не пар ти ци па ци је и про це на и ми шље ња жен ског ста нов ни штва вла шке 
ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра о до при но су обра зо ва ња њи хо вој бо-
љој еман ци па ци ји. По себ на хи по те за ис тра жи ва ња гла си: по сто ји зна чај на 
раз ли ка у про це на ма и ми шље њи ма Вла хи ња и Го ран ки о раз ло зи ма не до-
вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој 
еман ци па ци ји.

5. Ва ри ја бле ис тра жи ва ња. Не за ви сна ва ри ја бла је по ре кло ис пи та ни ка: 
Вла хи ње и Го ран ке. За ви сне ва ри ја бле су: 1) раз ло зи не до вољ не пар ти ци па-
ци је у обра зо ва њу (ва ри ја блом су по ну ђе не мо гућ но сти – ути цај сре ди не, 
ути цај тра ди ци је и оби ча ја и по ро дич не оба ве зе) и 2) до при нос обра зо ва ња 
бо љој еман ци па ци ји же на (ва ри ја блом су по ну ђе не мо гућ но сти – до при но-
си, ни сам си гур на и не до при но си). 

6. По ступ ци, ме то де, тех ни ке и ин стру мен ти ис тра жи ва ња. Упо тре-
бљен је исто риј ско-ком па ра тив ни по сту пак у при ка зи ва њу про шло сти и 
тран сфер зал ни по сту пак у при ка зи ва њу са да шњег ста ња. Ко ри шће не су 
исто риј ска, де скрип тив на ме то да, ме то да ана ли зе са др жа ја (до ку мен та-
ци је) и ком па ра тив на ме то да. Ис тра жи вач ка тех ни ка је ан ке та, а као ин-
стру мент ко ри шће ни су де ло ви упит ни ка ко ри шће них у ис тра жи ва њи ма 
спро ве де ним 2009. го ди не на под руч ју вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске 
жу пе Го ра. 

7. По пу ла ци ја и узо рак. По пу ла ци ју чи ни сво ста нов ни штво жен ске по-
пу ла ци је у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље у ме се ци ма фе бру ар-март 2009. 
го ди не и ме то хиј ске жу пе Го ра у ме се цу ју лу 2009. го ди не ко је је об у хва-
ће но спро вед ним ис тра жи ва њи ма. Узо рак је на ме ран и ре пре зен та ти ван. 
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Ода бран је из де ла узор ка ис тра жи ва ња спро ве де них 2009. го ди не, из ко га 
је на мер но ода бра но по 68 Вла хи ња и исто то ли ко Го ран ки. 

8. Ор га ни за ци ја и ток ис тра жи ва ња. Ис тра жи ва ње је спро ве де но у ме-
се ци ма фе бру ар-март 2009. го ди не на под руч ју вла шке ре ги је Хо мо ље у 
се ли ма: Де бе ли Луг, Ле ско во, Ја си ко во и Вла о ле и у ме се цу ју лу 2009. го-
ди не на под руч ју ме то хиј ске жу пе Го ра у се ли ма Дра гаш, Ку ку ља не, Брод, 
Вра ни ште, Ор чу ша, Гло бо чи ца, Зли По ток и Кру ше во, од стра не ауто ра 
овог члан ка ко ји је у то вре ме у ци љу ис тра жи ва ња не по сред но бо ра вио на 
овим под руч ји ма. 

9. Об ра да по да та ка. По да ци при ку пље ни ис тра жи ва њем, об ра ђе ни су 
у ста ти стич ком про гра му SPSS 17.0. Ра ђе но је те сти ра ње јед на ко сти ва ри-
јан се са две за ви сне ва ри ја бле, ана ли за ва ри јан се и ана ли за ко ва ри јан се. 
Осим фре квен ци је и про це на та, ра чу на то је сле де ће: арит ме тич ка сре ди на 
(AS), стан дард на де ви ја ци ја (SD), Ф-тест (F), сте пе ни сло бо де (df) и при-
бли жна ста ти стич ка зна чај ност раз ли ке (p). Ре зул та ти ис тра жи ва ња при-
ка за ни су та бе ла ма.

Ди ску си ја и ана ли за ре зул та та ис тра жи ва ња 

Упо ред на ана ли за ра ђе на је те сти ра њем јед на ко сти ва ри јан се са две не-
за ви сне ва ри ја бле о раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до-
при но су обра зо ва ња бо љој еман ци па ци ји же на са не за ви сном ва ри ја блом о 
по ре клу ли ца из узор ка (Вла хи ње и Го ран ке).

Та бе ла 1 – Раз ло зи не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу – до при нос обра зо ва ња 
бо љој еман ци па ци ји же на и по ре кло ли ца из узор ка (Вла хи ње-Го ран ке)  

(Box’s Test of Equ a lity of Co va ri an ce Ma tri ces(a))

Box's M 45,210

F 14,826

df1 3

df2 3232080,000

p ,000

Ре зул та ти ис тра жи ва ња (Та бе ла 1) су по ка за ли да не по сто ји раз ли ка 
ме ђу ко ва ри јан са ма Вла хи ња и Го ран ки. На овај на чин, по твр ђе на је нул та 
хи по те за ис тра жи ва ња да не по сто ји раз ли ка у ва ри ја бил но сти раз ло га не-
до вољ не пар ти ци па ци је и про це на и ми шље ња Вла хи ња и Го ран ки о до при-
но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји.
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Та бе ла 2 – Раз ло зи не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу 
– до при нос обра зо ва ња бо љој еман ци па ци ји же на и по ре кло ли ца из узор ка  

(Вла хи ње-Го ран ке) (Le ve ne’s Test of Equ a lity of Er ror Va ri an ces(a))

F df1 df2 p

Разлози недовољне  
партиципације

,595 1 134 ,442

Допринос образовања бољој 
еманципацији жена

5,773 1 134 ,018

Ре зул та ти ис тра жи ва ња при ка за ни у Та бе ли 2, по ка зу ју да су гре шке 
ва ри јан се јед на ке ме ђу обе за ви сне ва ри ја бле. То по ка зу је да и Вла хи ње и 
Го ран ке јед на ко хо мо ге но од го ва ра ју на пи та ња из за ви сних ва ри ја бли о 
раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но са обра зо ва-
ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји.

Та бе ла 3 – Раз ло зи не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу – до при нос обра зо ва ња 
бо љој еман ци па ци ји же на и по ре кло ли ца из узор ка (Вла хи ње-Го ран ке)  

(De scrip ti ve Sta ti stics)

Порекло  
испитаника AS SD N

Разлози недовољне  
партиципације

Влахиња 2,2500 ,74061  68

Горанка 1,8676 ,73107  68

Укупно: 2,0588 ,75782 136

Допринос образовања бољој  
емаципацији жена

Влахиња 2,1765 ,71113  68

Горанка 1,3529 ,48144  68

Укупно: 1,7647 ,73268 136

Пре ма по да ци ма при ка за ним у та бе ли 3, уоч љи во је да Вла хи ње има ју 
по зи тив ни ји став о обра зо ва њу. То је по себ но уоч љи во ка да су у пи та њу 
про це не Вла хи ња и Го ран ки о то ме ко ли ко би им обра зо ва ње мо гло по мо-
ћи у бо љој еман ци па ци ји. Пре ма раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у 
обра зо ва њу, арит ме тич ка сре ди на (AS), при стан дард ној де ви ја ци ји (SD-
0,74061), из но си 2,2500 код Вла хи ња, а код Го ран ки 1,8676, при стан дард-
ној де ви ја ци ји (SD-0,73107). У за ви сно сти од про це на и ми шље ња о до при-
но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји, арит ме тич ка сре ди на (AS), 
при стан дард ној де ви ја ци ји (SD-0,71113), из но си 2,1765 код Вла хи ња, а код 
Го ран ки 1,3529, при стан дард ној де ви ја ци ји (SD-0,48144).
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Та бе ла 4 – Раз ло зи не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу – до при нос обра зо ва ња 
бо љој еман ци па ци ји же на и по ре кло ли ца из узор ка (Вла хи ње-Го ран ке)  

(Tests of Bet we en-Su bjects Ef fects)

Извор Зависна варијабла
Тип III  
збира  

квадрата
df Средњи 

скор F p

Исправљени 
модел

Разлози недовољне  
партиципације 4,971(a) 1 4,971 9,180 ,003

Допринос образовања 
бољој еманципацији 23,059(b) 1 23,059 62,533 ,000

Пресретање

Разлози недовољне  
партиципације 576,471 1 576,471 1064,613 ,000

Допринос образовања 
бољој еманципацији 423,529 1 423,529 1148,571 ,000

Варијабла 1

Разлози недовољне  
партиципације 4,971 1 4,971 9,180 ,003

Допринос образовања 
бољој еманципацији 23,059 1 23,059 62,533 ,000

Грешка

Разлози недовољне  
партиципације 72,559 134 ,541   

Допринос образовања 
бољој еманципацији 49,412 134 ,369   

Укупно:

Разлози недовољне  
партиципације 654,000 136    

Допринос образовања 
бољој еманципацији 496,000 136    

Укупно  
исправљено

Разлози недовољне  
партиципације 77,529 135    

Допринос образовања 
бољој еманципацији 72,471 135

 
По да ци по ка зу ју (Та бе ла 4) да је вред ност Ф-ин дек са (F-9,180, 

62,533, 1064,613, 1148,571, 9,180 и 62,533), зна чај ни ја код свих упо ре ђи-
ва ња уну тар ва ри ја бли (п-0,003, 0,000, 0,000,0,000, 0,003 и 0,000). При 
укр шта њу уну тар ва ри ја бле о по ре клу са ва ри ја блом о раз ло зи ма не до вољ-
не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу, вред ност Ф-ин дек са, уз је дан сте пен сло-
бо де (df-1), из но сти 9,180 (F-9,180) и зна чај на је на ни воу 0,005 (p-0,003). 
При упо ре ђи ва њу уну тар ва ри ја бле о по ре клу са ва ри ја блом о до при но су  
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обра зо ва ња у бо љој еман ци па ци ји же на, вред ност Ф-ин дек са, уз је дан сте-
пен сло бо де (df-1), из но си 1148,571 (F-1148,571) и зна чај на је на ни воу 
0,001 (p-0,000). На овај на чин по твр ђе на је по себ на хи по те за ис тра жи-
ва ња да по сто ји зна чај на раз ли ка у про це на ма и ми шље њи ма Вла хи ња и 
Го ран ки о раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је и до при но су обра зо ва ња 
њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. 

Упо ред ном ана ли зом про це на и ми шље ња жен ског ста нов ни штва на 
под руч ју вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, утвр ђе но је да по-
зи тив ни ји став о обра зо ва њу има ју Вла хи ње у од но су на Го ран ке. Вла хи-
ње, пре не го ли Го ран ке, сма тра ју да обра зо ва ње до при но си њи хо вој бо љој 
еман ци па ци ји. Али и у уна пре ђе њу ква ли те та њи хо вог гра ђан ског жи во та.

Та бе ла 5 – Нај че шћи раз ло зи не до вољ не пар ти ци па ци је же на у обра зо ва њу

Најчешћи разлози недовољне партиципације 
жена у образовању Влахиње Горанке Укупно:

традиција и обичаји 14,30%  1,20%  15,50%

утицај средине 32,50% 16,20%  48,70%

породичне обавезе  3,20% 32,60%  35,80%

Укупно: 50,00% 50,00% 100,00%

Као нај че шће раз ло ге не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу, нај ве-
ћи број Вла хи ња на во ди ути цај сре ди не (32,50%), по том тра ди ци ју и оби-
ча је (14,30%), док је нај ма ње Вла хи ња ко је као раз лог не до вољ не пар ти-
ци па ци је у обра зо ва њу на во де по ро дич не оба ве зе (3,20%). За раз ли ку од 
Вла хи ња, нај ве ћи број Го ран ки, њих 32,60%, не до вољ но пар ти ци пи ра ју у 
обра зо ва њу због по ро дич них оба ве за. Ма ње је оних ко је на во де ути цај сре-
ди не (16,20%), док нај ма ње Го ран ки (1,20%), као ба ри је ру пар ти ци па ци је у 
обра зо ва њу на во де тра ди ци ју и оби ча је (Та бе ла 5).

Та бе ла 6 – До при нос обра зо ва ња бо љој еман ци па ци ји

Допринос образовања бољој  
еманципацији жена Влахиње Горанке Укупно:

доприноси 45,30%  8,20%  53,50%

неодлучне су  4,70% 25,40%  30,10%

не доприноси  0,00% 16,40%  16,40%

Укупно: 50,00% 50,00% 100,00%
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По пи та њу до при но са обра зо ва ња бо љој еман ци па ци ји же на, нај ве ћи 
број Вла хи ња (45,30%), про це њу је да обра зо ва ње до при но си, 4,70% у то ни-
је си гур но, док ни је би ло Вла хи ња, ко је про це њу ју да обра зо ва ње не до при-
но си њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. Код Го ран ки је си ту а ци ја знат но дру га-
чи ја. Са мо 8,20% Го ран ки сма тра да обра зо ва ње до при но си њи хо вој бо љој 
еман ци па ци ји. Нај ве ћи број њих (25,40%) нео д луч но је у про це ни да би им 
обра зо ва ње мо гло до при не ти у бо љој еман ци па ци ји. За бри ња ва ју ћи је по да-
так да 16,40% ис пи та них Го ран ки сма тра да им обра зо ва ње не мо же до при-
не ти у бо љој еман ци па ци ји (Та бе ла 6). 

При ка за ни ре зул та ти ис тра жи ва ња у са гла сно сти су са не ким прет ход ним 
ис тра жи ва њи ма ко ја су за пред мет про у ча ва ња има ла обра зо ва ње при пад ни-
ка ма њин ских ет нич ких за јед ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји. По ка за ла су да су ова 
под руч ја, услед ду ге изо ло ва но сти, за др жа ла све еле мен те екс пли цит не кул-
ту ре: ар ха ич не на род не оби ча је, фол клор и је зик. Али и еле мен те им пли цит-
не кул ту ре: са зна ња, кул тур не вред но сти, нор ме по на ша ња, ле ген де, ми то ве, 
ху мор и др.5 У са вре ме ним усло ви ма и у дру штву зна ња, тра ди ци ја и оби ча ји, 
ко ји су изо ло ва не дру штве не гру пе ду ги низ го ди на одр жа ли на оку пу, пре те 
да их од ву ку на дно дру штве не ле стви це. Да до то га не би до шло, тра га се за 
пу те ви ма ре ви та ли за ци је ових под руч ја и уна пре ђе ња ква ли те та гра ђан ског 
жи во та ста нов ни штва, по себ но еман ци па ци је же на. Је дан од нај че шће по ми-
ња них је обра зо ва ње, с об зи ром на чи ње ни цу да се ста нов ни штво ма њин ских 
дру штве них гру па, у про шло сти, а и са да, углав ном не до вољ но обра зо ва ло. 

У при лог из не се ним чи ње ни ца ма иду и ре зул та ти овог спро ве де ног ис-
тра жи ва ња. С јед не стра не, они су по ка за ли да су нај че шћи раз ло зи не до-
вољ не пар ти ци па ци је жен ског ста нов ни штва вла шке ре ги је Хо мо ље и ме-
то хиј ске жу пе Го ра у обра зо ва њу ути цај сре ди не, ка ко се из ја сни ло 48,70%, 
по том по ро дич не оба ве зе 35,80%, док 15,50% же на, сма тра да тра ди ци ја и 
оби ча ји ути чу на њи хо во опре де ље ње ко ли ко ће се шко ло ва ти. По ред то-
га, зна ча јан ути цај на њи хо во опре де ље ње да се ви ше обра зу ју, код Вла хи-
ња има ју на дри ле че ње и ве ро ва ње у цр ну ма ги ју и за гроб ни жи вот.6 Раз ло ге 
ова квих про це на, де лом је по треб но тра жи ти и у аде кват но сти обра зо ва ња. 
Сто га су и про це не же на вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, у 
са гла сју са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња спро ве де ног у Ен гле ској,7 у ко ме су 

5 Жи во рад Ми ле но вић, „Обра зо ва ње у функ ци ји уна пре ђе ња ква ли те та жи во та ста нов-
ни штва вла шке ре ги је Хо мо ље“, у: Уна пре ђе ње ква ли те та жи во та дје це и мла дих (уред-
ник Ме ди на Ван тић Та њић), Удру же ње за по др шку и кре а тив ни раз вој дје це и мла дих 
у Ту зли, Еду ка циј ско-ре ха би ли та циј ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ту зли, Ту зла, 2011.

6 Па ун Дур лић, Све ти укус вла шког хле ба – Сли ков ни ца са реч ни ком у 40 сли ка, Бал кан 
Култ, Бе о град, 2010; Ја сна Јо јић Па влов ски, Вла шка ма ги ја, Про ме теј, Но ви Сад, 2009.

7 Ve ro ni ca McGiv ney, Edu ca tion’s for Ot her Pe o ple, Ac cess to Edu ca tion for Non-par ti ci pant 
Adults, A. Re se arch, NI A CE, Le i ce ster, 1990.
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ис пи та ни ци, не за до вољ ни обра зов ним ак тив но сти ма, по ка за ли и од бој ност 
пре ма обра зо ва њу. Ова ква схва та ња ли ца из узор ка овог ис тра жи ва ња, по-
твр ђу ју ре зул та те ис тра жи ва ња до ко јих је до шао Да ни ло Мaрковић.8 Има и 
ис тра жи ва ња у ко ји ма је утвр ђе но да су де вој ке у ру рал ним сре ди на ма, још 
у то ку шко ло ва ња у сред њој шко ли, пр вен стве но ори јен ти са не на жи вот ни, 
не го ли на обра зов ни ста тус.9 Ве ћи на њих уда је се не по сред но по за вр шет-
ку основ не шко ле и ти ме за вр ша ва сво је при мар но обра зо ва ње. Ни су рет ке 
ни уда је де во ја ка још у то ку шко ло ва ња у сред њој шко ли. За то се не тре ба 
чу ди ти опре де ље њу де во ја ка из ру рал них сре ди на, да као кључ ни фак тор не-
до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу иза бе ру по ро дич не оба ве зе. 

С дру ге стра не, же не вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, 
ни су у пот пу но сти ни си гур не да би им обра зо ва ње мо гло по мо ћи у бо љој 
еман ци па ци ји и уна пре ђе њу ква ли те та њи хо вог гра ђан ског жи во та. Да је 
та ко по ка зу ју и ре зул та ти ис тра жи ва ња по ко ји ма са мо 53,50% же на сма-
тра да би им обра зо ва ње мо гло до при не ти бо љој еман ци па ци ји. Оста ле су 
нео д луч не (30,10%). За бри ња ва ју ћи је по да так да 16,40% же на (ис кљу чи во 
Го ран ки), сма тра да им обра зо ва ње не мо же до при не ти у бо љој еман ци па-
ци ји, па за то и има ју углав ном ре зер ви сан став о обра зо ва њу. Под се ћа ња ра-
ди, обра зо ва ње је по треб но сви ма,10 а нај ви ше они ма ко ји га нај ма ње има ју 
и из нај ни жих дру штве них сло је ва су.11 Раз ло ге ова квог ста ња, по треб но је 
тра жи ти у са мој сре ди ни, за то што је про це на ли ца из узор ка овог ис тра-
жи ва ња по ка за ла да на њи хо во опре де ље ње да се ви ше обра зу ју, зна чај но 
ути че сре ди на и ње на тра ди ци ја и оби ча ји.12 По ред то га, го ран ска и сре ди на 
вла шке ре ги је Хо мо ље, не фа во ри зу је обра зо ва ње у ме ри у ко јој је то по-
треб но. А упра во у сре ди на ма у ко ји ма се у не до вољ ној ме ри обра зо ва ње  

8 Да ни ло Мар ко вић, Ци ви ли за циј ске про ме не и обра зо ва ње, Учи тељ ски фа кул тет у При-
зре ну/Ле по са ви ћу, 2004.

9 Жи во рад Ми ле но вић, „Обра зо ва ње у функ ци ји бо ље еман ци па ци је жен ске омла ди не 
срп ске на ци о нал но сти у Си ри нић кој жу пи“, у: Уна пре ђе ње ква ли те та жи во та дје це и 
мла дих (уред ник: Ме ди на Ван тић Та њић), Удру же ње за по др шку и кре а тив ни раз вој 
дје це и мла дих у Ту зли, Еду ка циј ско-ре ха би ли та циј ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ту-
зли, Ту зла, 2012.

10 Ду шан Са ви ће вић, Пут ка дру штву уче ња, ЈНИП „Про свет ни пре глед“, Бе о град, 
2000; Žak De lors, Uče nje – bla go u na ma, Edu ca, Za greb, 1988. 

11 Ул рих Бек, Ри зич но дру штво, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001; John Gal bra ith, До бро 
дру штво – ху ма ни ре до след, ПС „Гр меч“, Бе о град, 1997. 

12 Жи во рад Ми ле но вић, Неџ ми дин Де ста ни, „Основ но и сред ње обра зо ва ње у ме то хиј-
ској жу пи Го ра по сли је 1999. го ди не“, у: Уна пре ђе ње ква ли те та жи во та дје це и мла дих 
(уред ник: Ме ди на Ва ни тић Та њић), Удру же ње за по др шку и кре а тив ни раз вој дје це 
и мла дих у Ту зли, Еду ка циј ско-ре ха би ли та циј ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ту зли, Ту-
зла, 2010; Жи во рад Ми ле но вић, „Обра зо ва ње го ран ске ет нич ке за јед ни це на Ко со ву и 
Ме то хи ји од 1918. го ди не до да нас“, Ба шти на, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти-
на/Ле по са вић, бр. 8, 2010. 
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не фа во ри зу је и ста нов ни штво има исто та кво ми шље ње о обра зо ва њу13. За-
то су и про це не же на вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, углав-
ном ре зер ви са не пре ма обра зо ва њу и до при но су обра зо ва ња у њи хо вој бо-
љој еман ци па ци ји.

За кљу чак и пе да го шке им пли ка ци је

Ова те ма би ла је ак ту ел на уто ли ко пре што до са да у пе да го шкој пе ри-
о ди ци ни је би ло ра до ва у ко ји ма је све о бу хват но про у ча ва но обра зо ва ње 
жен ског ста нов ни штва у вла шкој ре ги ји Хо мо ље и ме то хиј ској жу пи Го ра. 
Те ма је осе тљи ва и вр ло сло же на. До са да је би ла про у ча ва на до ста по вр шно 
и углав ном на те о риј ском ни воу. Све то би ло је не до вољ но за све о бу хват но 
про ми шља ње ове сло же не про бле ма ти ке. По ла зе ћи од ових чи ње ни ца, у ра-
ду је ус по ста вље на ве за из ме ђу те о риј ског при сту па про бле му ис тра жи ва ња 
и ем пи риј ског ис тра жи ва ња, да би се са што ви ше успе ха са гле да ла су шти на 
и ка рак тер обра зо ва ња жен ског ста нов ни штва вла шке ре ги је Хо мо ље и ме-
то хиј ске жу пе Го ра. На овим осно ва ма те ме ље се ре зул та ти овог спро ве де-
ног ис тра жи ва ња. Нај зна чај ни ји су из не се ни у фор ми за кључ ка. 

1. Те о риј ске ана ли зе су по ка за ле да је обра зо ва ње же на у се ли ма вла-
шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра знат но бо ље не го у прет ход ном 
пе ри о ду, али не и за до во ља ва ју ће. Ни је ни у функ ци ји бо ље еман ци па ци је 
же на и уна пре ђе њу ква ли те та њи хо вог гра ђан ског жи во та. Ути цај сре ди не, 
тра ди ци је и оби ча ја, по ро дич не оба ве зе, а у Хо мо љу и на дри ле че ње и ве ро-
ва ње у цр ну ма ги ју и за гроб ни жи вот, још увек су до ми нант на ба ри је ра у 
бо љој пар ти ци па ци ји Вла хи ња и Го ран ки у обра зо ва њу. 

2. Ис тра жи ва њем је нај пре по твр ђе на нул та хи по те за да не по сто ји раз-
ли ка у ва ри ја бил но сти раз ло га не до вољ не пар ти ци па ци је и про це на и ми-
шље ња жен ског ста нов ни штва вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе 
Го ра о до при но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. Али и по себ на 
хи по те за о по сто ја њу зна чај не раз ли ке у про це на ма и ми шље њи ма Вла хи ња 
и Го ран ки о раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но су 
обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. По ка за ло се да по зи тив ни ји став о 
обра зо ва њу и про це не о до при но су обра зо ва ња у њи хо вој бо љој еман ци па-
ци ји има ју Вла хи ње у од но су на Го ран ке, што је по треб но тра жи ти у са мој 
чи ње ни ци да су по при ро ди Вла хи ње еман ци по ва ни је од Го ран ки, ко ји и да-
ље жи ве у тра ди ци о нал ним па три јар хал ним по ро ди ца ма, са уна пред од ре ђе-
ним пра ви ли ма по на ша ња и жи во та, укљу чу ју ћи и обра зо ва ње. По твр ђе на 
је и оп шта хи по те за ис тра жи ва ња да жен ско ста нов ни штво у се ли ма вла шке 
ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, оп те ре ће но ути ца јем и схва та њи ма 

13 Step hen Bro ok fi eld, De ve lo ping Cri ti cal Thin kers, Jos sey-Bass, San Fran ci sco, 1987.
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сре ди не, тра ди ци јом и оби ча ји ма и оба ве за ма у по ро ди ци, а у Хо мо љу и на-
дри ле че њем и ве ро ва њем у цр ну ма ги ју и за гроб ни жи вот, још увек не до вољ-
но пар ти ци пи ра у обра зо ва њу. При том се ис ти че и да Вла хи ње и Го ран ке 
има ју раз ли чи та схва та ња у по гле ду до при но са обра зо ва ња њи хо вој бо љој 
еман ци па ци ји, што је у овом ис тра жи ва њу не дво сми сле но утвр ђе но. 

3. Оче ки ва ња да по сто ји раз ли ка у про це на ма и ми шље њи ма Вла хи ња и 
Го ран ки о раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но су 
обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји, до би ла су на овај на чин по твр ду и 
у на ла зи ма овог спро ве де ног ис тра жи ва ња. За то је по треб но да се у бу дућ-
но сти обра зо ва њу же на на про сто ри ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске 
жу пе Го ра по све ти ве ћа па жња. До при нос то ме мо ра ју да ти и оне са ме. Из 
раз ло га што је ово ис тра жи ва ње по ка за ло њи хо ву до са да шњу не до вољ ну за-
ин те ре со ва ност да се обра зу ју, што је по себ но ка рак те ри стич но за Го ран ке. 
За то се ви ше не мо же при хва та ти схва та ње о дис кри ми на ци ји же на у Ср би ји 
по пи та њу обра зо ва ња, као пот пу но тач но, ни ти да се као оправ да ње за та-
ко не што при хва те раз ло зи: ка рак те ри сти ке сре ди не, тра ди ци ја и оби ча ји, 
ве ро ва ње, па ни по ро дич не оба ве зе. Тач но је да све ово има зна ча јан ре ме-
ти лач ки ути цај, али ни је тач но да су то и је ди ни раз ло зи не до вољ не пар ти ци-
па ци је Вла хи ња и Го ран ки у обра зо ва њу. То су, из ме ђу оста лог, по твр ди ли и 
ре зул та ти овог ис тра жи ва ња. При ме ра ра ди, чак је и у Ира ну (ко ји је и тра-
ди ци о нал на и па три јар хал на па чак и вер ски за тво ре на зе мља), где до не дав-
но же не ни су има ле ни ка ква пра ва, да нас си ту а ци ја знат но дру га чи ја. Ислам-
ска ре во лу ци ја у овој зе мљи до при не ла је да се же не укљу че у обра зо ва њу на 
свим ни во и ма. Та ко, да нас, од укуп ног бро ја сту де на та на уни вер зи те ти ма у 
Ира ну, 65% су де вој ке. По ре ђе ња ра ди, пре са мо 30 го ди на, у Ира ну је би ло 
75% не пи сме них же на, а да нас са мо 10%. За што Иран не би био мо дел ве-
ћој пар ти ци па ци ји же на у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе 
Го ра? Ово пи та ње по ста вља мо на ма са ми ма, са пи та њем да ли ће то ура ди-
ти још не ко!? Оче ку је се да се од го вор на ово и дру га у овом ис тра жи ва њу 
отво ре на пи та ња, про на ђе у ре зул та ти ма не ких бу ду ћих ис тра жи ва ња.
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Zi vo rad Mi le no vic

COmPARATIVE ANALYSIS OF wOmEN’S 
EdUCATION IN THE VILLAGES OF wALACHIA 

REGIONS OF HOmOLJE ANd PARISHES  
OF mETOHIAN GORA POPULATION 

Summary

This paper deals with a comparative analysis of education of female population 
in the villages of the Walachia regions of Homolje and parishes of Metohian Gora. 
These regions are still dominated by influential environments, traditions and cus-
toms, and the Vlahinja and belief, in all spheres of social life, work and education as 
well. Because of the fact the female population in these regions in the past and today 
was little educated, and their formal education usually ends up with an elementary 
school. Nowadays, a number of women and children completed high school, while 
a negligible number of women in both regions, continued their education at high 
schools and colleges. Based on these factors, it was interesting to approach compar-
ative analysis (based on research results obtained by a separate survey in February 
and March 2009. in villages of Walachia regions such Homolje, and in July 2009. in 
villages in the parish of Metohian Gora), identify and assess opinions of Walachs 
and Goranians stating the reasons for their lack of participation and possible con-
tribution in education lies in emancipation. The results of theoretical and empirical 
research conducted included a selected sample of 136 women who had confirmed 
the hypothesis that there was a significant difference in the estimates and opinions 
of Walachs and Goranians so that the reason why for the lack of participation and 
possible contribution in education lies in emancipation.

Key words: education, barriers to participation in education, the emancipation 
of women, civil life, Homolje, Gora, Walachs, Goranians.
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