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БОСАНКА ОД БИЈЕљИНЕ, ЈЕДНА ОД ПРВЕ ДВЕ ФАКУЛТЕТСКИ 

ОБРАЗОВАНЕ ЖЕНЕ БЕОГРАДА И СРБИЈЕ {1867-1956} 

у ратовима, када зла коб и смрт лебде 

и над завојевачима и над нападнутима, би

ло је одувек на разореним и опустелим ог

њиштима сирочади, која често не памте 

своје умрле или погинуле родитеље. 

Тако је било и у српско-турском рату 

1876-78., чији су огањ и крв захватили и 
босанско Подриње. Српска војска, под ко

мандом генерала Ранка Алимпића, са 20.000 
бораца, прешла је 1876. Дрину, утврђујући 
се стратешки на њеној левој обали, и напа

ла варош Бијељину, али су је Турци од

били.' 

Испред турске одмазде и насиља 8-годи

шњу Круну Драгојловић и њену старију 

сестру Јелену, из села Бродац, код Бије

љине,2 "са још доста деце добри људи су 

пренели преко Дрине, па је о њима у Лоз

ници почео да се стара командант Дринске 

дивизије генерал Ранко Алимпић. Сироту 

децу је послао у Русију, где су као пито

мице руске државе у Москви свршавале 

школу ... "3 

Босанске цурице, упућене на школова

ње у Русију, или су се због носталгије вра

тиле у земљу или су се удале. " ... Једина 
Круна Драгојловић, дете без родитеља, ни

је имала где да се врати, а у Русији су је 

примили сувише срдачно, нежно и руски, 

да би могла да жали за нечим у старом 

крају." После 11-годишњег школовања у 

Москви, где је учила и стране језике и сви

рање на клавиру, она је 1887. тамо мату
рирала, те се враћа у отаџбину.4 

Затим се Круна Драгојловић одобрењем 

министра просвете Србије Алимпија Васи-

37* 

љевића уписала на београдску Велику шко

лу, где је слушала предавања на Филоло

шко-историјском факултету. Како је сти

пендија била врло мала, морала је Круна 

да даје часове руског језика, да би се ма

теријално помогла. О томе је дуго времена 

доцније, новембра 1931. године, професор 

београдски у пензији Круна Аћимовић -
приложивши 300.- дин. за изградњу новог 

Дома студенткиња у Београду - написала 

и следеће: " ... прочитавши о беди и нево
љи данашњих студенткиња силно ме је по

тресло и одмах ми је изашло пред очи мо

је школовање на Великој школи, када сам 

се патила као црв, дајући часове из ру

ског језика за 20 динара месечно, да само 
довршим више образовање. Држала сам да 

ће моје будуће колегинице бити боље ср е

ће, али и оне пођоше мојим трагом и надам 

се да ће и њих једном огрејати сунце ... ".5 

Поводом уписа Круне Драгојловић на 

Велику школу забележено је и следеhе: 

" ... Покојном министру г. Васиљевићу не

ка је вечита хвала што је још онда допу

стио да се и женскиње може школовати за

једно са мушкарцима на Великој школи." 

(1863-1905., прим. В. К) Записано је тако
ђе да се Круна удала (после завршених 

студија) за судију Апелације Живка Аћи

мовића, те да 1891. "прва ступа у државну 
службу (а гђица Бошковић тек после две 

године) и она крчи пут женскињу са фа

култетском спремом."6 

Истовремено када и Круна дипломира

ла је и Лепосава Бошковић, а обе су "за-
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1. Фотоzрафuја Крун,е Aliu.AtoBuli, професора у 
nен,зuјu, Сарајево, 28. септембар 1940. 

1. Ктнnа ACimovic, professeHr еn retraite, рћо
tographiee а Sarajevo [е 28 septembre 1940. 

једно прве у Србији изучавале Филолош

ко-историјски факултет."7 

Добивши најпре звање "предавача" у 

Вишој женској школи у Крагујевцу, где 

је била и управник, Круна Аћимовић је 

1894. као прва Српкиња са факултетском 

спремом положила и професорски испит 

"већином гласова, одлично", из групе: ру

ски језик са литературом, општа историја 

и историја Срба, и француски језик. Пре

давала је руски језик. Као професор и пе

дагог била је, према сећању својих бив

ших ученица, строга и правична, а због 

љене људске топлине ђаци су је звали 

"мајка Круна".' 

Са 32 године службе у просвети (Кра

гујевац, Пожаревац и Београд) Круна Аћи-
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мовић је пензионисан а 1924. године као 

професор Прве женске гимназије у Београ

ду. За свој веома предан рад у школи од

ликована је орденима Св. Саве V и IV. сте
l1ена. 9 

Преводила је руске писце, нарочито Че

хова, те су њени преводи често објављи

вани у ,.Колу". Као Босанка сарађивала је 

и у познатом књижевно-културном часо

пису "Босанска Вила", који је штампан у 

Сарајеву последњих деценија прошлога 

века до избијања првог светског рата. IО 

Круна Аћимовић и њена колегиница са 

студија на Великој школи Лепосава Бош

ковић доживеле су узбудљиво и лепо при

знање 29. марта 1931. када је Удружење 

универзитетски образованих жена у Бео

граду организовало њихов јубилеј поводом 

,,40-годишњице положених дипломских ис

пита првих жена на Универзитету". Пре 

подне је одржана свечана академија на 

Универзитету, а после подне истога дана 

свечана годишња скупштина УдружењаУ 

Председник споменутог Удружења Пау

лина Лебл-Албала нагласила је приликом 

јубилеја и то да су Круна Аћимовић и Ле-
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2. Пuс.ко Крун,е AliuMOB1.tli (факсuмuл), уnу
lieno ПаУЛ1t1iu Лебл-Албала, nредседн,ику Уд
ружења ун,uверзuтетскu образова1iUХ жен,а у 

Беоzраду, 27. деце.кбра 1931. 



посава БОШКОВИћ положиле "као прве же

не у нас дипломске испите на Филозоф

ском факултету" и да је друга била "прва 

и једина матуранткиња Прве гимназије у 

Београду". Подвукла је Лебл-Албала и чи

њеницу да су "схватања о васпитању же~

ске деце била углавном иста као и у рани

јем времену "када је Државни савет уста

јао одсудно и званично против школовања 

женске деце", са мотивацијом да писменост 

не би разорно деловала на патријархалну 

српску породицу" У 

После овог излагања Круна АћИМОВИћ 

и Лепосава БОШКОВИћ су изабране за поча

сне чланове У дружења универзитетски о

бразованих жена у Београду, те су им пре-
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дате дипломе и одликовања од стране над

лежних.!3 

Круна ДрагојЛОВИћ-АћИМОВИћ, сеоско 

сироче из босанског Подриња, избегла ис

под турског зулум а 1876. у земљу Србију, 
потом руски ђак и један од истакнутих 

просветних радника Београда и Србије -
после пензионисања боравила је повремено 

у родној Босни. У Сарајеву код ћерке ле

кара Маре и зета Шукрије КУРТОВИћа, пра

вника. Код њих је и умрла 18. јануара 1956. 
у 90-0ј години живота. Сахрањена је на 

сарајевском гробљу,14 и остала у својој Бо

сни, где је првипут угледала светло дана 

и осетила топлину сунца. 

О оваквим ликовима жена бележи и 

памти их и с т о р и ј а. 

НАПОМЕНЕ 
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2. Fac-simile ае lа lettre ае Ктиnа ACimovic 
adressee а РаиИnа Lebl-Albala, presidente ае 
l' Association des jemmes diрlбmееs d'lшivеrsitе, 

[е 27 аесетЬте 1931, 

Еановић, Влада Милана Обреновића, Београд, 

1934, 34, 36, 
2 Отац им је био трговац свињама. Умр

ли су он и супруга, када је Круни било само 

две године - према казивању Крунине ћерке 
Надежде из Београда, супруге ратника из 

балканских и првог светског рата, инжењера 

Александра Дојчиновића - "Пре четрдесет 
година прве две жене свршиле су Велику 
школу у Београду", Политика, 29. март 1931, 
стр, 6,) 

3 Историјски архив Београда, Удружење 

универзитетски образованих жена, инв. бр. 

11, 1931, Т, бр, 3; као под 2; у споменутом ра
ту учествовале су и Црна Гора и Русија, прим, 

В, К. 

4 ИАБ, исто; чланак у "Политици" као 
под 2; податак добијен од Крунине спомену
те ћерке Надежде. 

,) ИАБ, исто, Т бр. 79', 93. 

(; ИАБ, Удружење унив. образов. жена, 

инв, бр, 11, 1931, Т бр, 3. 
Исто, 

Я Исто; према казивању споменуте Кру
нине ћерке Надежде Дојчиновић, из Београда. 

9 Као под 6; чланак у "Политици" као 

под 2, 

10 Исто, 
11 ИАБ, У дружење универзитетски обра

зованих жена, Деловодни протокол Управног 
одбора Главне управе, 1929-1937, инв, бр. 6, 
с'р, 146. 

12 Исто, инв. бр. 11, 1931, Т бр, 48, 
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13 Као под 11, стр. 153. 
14 Према казивању аутору Крунине ра

није споменуте ћерке Надежде, из Београда; 

као под 12, инв. бр. 14, б. г., нотес без броја. 
- Од потомства Круне АћИМОВИћ наводим: 
15-годишњи син Божидар умро у Крушевцу 

1915; син Крунине ћерке поч. Јелене, др Ду
шан Адамовић, професор је математике на 
Природно-математичком факултету у Београ
ду; син споменуте Крунине ћерке Маре, др 

Хуснија КУРТОВИћ, професор је Електротех
ничког факултета у Београду, 

LA BOSNIAQUE DE ВIJELJINA L'UNE DES DEUX PREMIERES FEMMES А 
BELGRADE ЕТ EN SERВIE А YANT ACQUIS LE DIPLOME 

D'ETUDES SUPERIEURES 

Vasilija Kolakovic 

Pendant la guerre entre lа Serbie et Ја 
Turquie de 1876 а 1878, ои ont pris part le 
Мопtеш§gго et lа Russie, Ј'агтее serbe avait 
attaque Bijeljina en Bosnie sous le comman
dement du general Ranko АНтрјС. Mais l'atta
que fut refoulee раг les Turcs. L'armee serbe 
fit sa геtгаitе et гераssа Ја Dгiпа. Ауес еllе ип 
gгоuре de гefugiеs bosniaques de nationalite 
sегЬе suivit l'агmее n'osant геstег de реиг des 
гергеsаШеs tuгquеs. Се gгоuре se composait 
suгtоut de toutes jeunes fШеs рагтј lesquelles 
se tгоuvаit ипе ol'pheline de 8 ans, Кгuпа Dra
gojloviC, nE~е dans Је vШаgе de Bl'odac, поп loin 
de Bijeljina. Tout се gl'oupe s'etait l'efugie а 
Loznica SUl' la Drina. 

Par l'entl'emise du gепегаl АНтрјс ces 
jeunes fШеs fUl'ent envoyees {ајl'е leul's etudes 
а Moscou а lа chal'ge de l'etat l'usse. L'une 
d'elles, Kl'una Dгаgојlоviс, apl'es onze annees 
d'etudes а passe son baccalaul'eat. 

De l'etoul' dans la patrie, Кгипа s'inscrit 
ауес la Belgradoise Leposava Boskovic а lа 
Grande Ecole de Belgrade (c'est-a-dire Haute 
Есоlе, future Univer5ite) pour etudier l'histoire 
et la philologie. А la fin de leurs etudes elles 
re~urent leurs diрlбmеs. Се furent les deux 

premieres femmes а асquепг le diрlбmе d'etu
des superieures. Епtге temps Кl'ипа s'etait та
гјее ауес Је juge de 111 Соиl' d'Appel Zivko 
АСјтоујС. 

Kruna, maintenant portant Је пот de son 
тагј, Асјтоујс а ete aussi Ја ргетјеге femme 
serbe professeur de gymnase (lycee) ayant passe 
de тете l'examen роиг etre fonctionnaire 
d'etat. Роиг son travail assidu dans l'education 
еllе а гe~и plusieurs decorations. Еllе а pris sa 
retraite еп 1924 en tant que professeur аи Рге
тјег gymnase (Јусее) ое jeunes fШеs de ВеЈ
grade. 

Еllе а fait aussi des traductions du russe 
et а соllаЬоге аих publications »Kolo« (Ronde, 
danse nationale serbe) et »Bosanska vila« (La 
{ее de Bosnie), 

L'Association des femmes diрlбmееs d'uni
\'ersite а fete раг ипе геипјоп d'honneur еп 
1931 le quагапtiеmе anniversaire du diрlбmе 
d'etudes suрегiеигеs obtenu раг les deux рге
miегеs femmes en Serbie. 

Kruna Асјтоујс, пее Dragojlovic еп 1867 
est morte en 1956 dans sa Bosnie natale, а Sa
гајеvо chez sa fШе et son gendre аргеs ипе ује 
exemplaire et consacree а l'education. 


