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 Подршка увођењу родне равноправности у 

школе и уџбенике 

 Продубљивање постојећих и стицање нових 

знања о знаменитим женама светске и 

националне историје 

 Афирмација школе и ученика 

 Обележавање јубилеја – 15 година од првог 

извођења представе “Жена у историји” 

 



  “Жена у историји” је драмски комад настао  пре 15 година, у оквиру 

програма стручног усавршавања под називом “Родослов равноправности” у ком 

је те далеке 2002. године учествовало пет наставника наше школе: Бојана 

Матић, Сања Благојевић, Надежда Пурић, Марица Митровић и Владимир 

Стевановић. Завршни задатак семинара био је осмишљавање пројекта који би на 

што упечатљивији начин покренуо увођење родне равноправности у наставне 

садржаје – тако је настао први облик “Жене у историји”. Идејни творац била је 

наставница историје Бојана Матић која је замислила да кроз драмску форму 

изведе на светлост дана неколико значајних жена из светске и домаће историје, 

традиције, уметности о којима се у уџбеницима готово уопште и не говори. 

  Сценарио за представу написала је наставница српског језика Сања 

Благојевић. Организована је аудиција и одабрано 11 девојчица, ученица 7. и 8. 

разреда, које су добиле веома захтеван задатак: да у најкраћем могућем року 

науче поприлично озбиљан и тежак текст, увежбају сценске покрете, помогну у 

креирању костима (које су иначе шиле колегинице Весна Стевуљевић, биолог, и 

Љиља Ђорђевић, наставница француског језика). Сцеографију, масивну и 

фасцинантну, урадила је наставница ликовне културе Стела Марковић. 

   Премијера је била 2. октобра 2002. године у препуној свечаној сали 

наше школе. Емотивни набој је био толики да су сузе у публици, а и на сцени на 

крају представе, биле излив најчистије катарзе.   



  
  Прво извођење “Жене у историји” било је само почетак. Представа је 

убрзо изашла из оквира наше школе и отпочела самостални живот. 

  Одиграна је неколико пута на сцени Центра за културу Раковица и сваки 

пут су средства од продатих улазница одвајана у хуманитарне сврхе. Вести о 

томе објављене су у многим штампаним медијима, између осталих у “Политици” 

и у “Блицу”. Ауторке пројекта гостовале су једном приликом и на једној 

градској телевизији и на локалној радио-станици. 

  Позвани смо да гостујемо у гимназији “Змај Јова Јовановић” у Новом 

Саду. Било је то јединствено искуство за младе глумице – новосадски 

гимназијалци испратили су их неописивим овацијама са сцене. 

  Још један значајан наступ представа је имала у позоришту “Зоран 

Радмиловић” у Зајечару у оквиру Позоришног фестивала за децу децембра 2003. 

године. 

  Године 2004. одиграна је последњи пут, за Дан школе ОШ “Коста 

Абрашевић”. Тог јуна је и други, млађи део глумачке поставке завршио основну 

школу и представа је престала да се изводи. 



  
  На идеју да поново постави “Жену у историји”, али да је овог пута 

обогати хорском и инструменталном пратњом, дошла је Сања Благојевић-

Бошковић размишљајући о програму за прославу Дана школе 2017. године. Већ 

у новембру 2016. окупила је свих 11 ученица тадашњег 7/6, одељења ком е је 

била старешина и изнела им идеју, показала видео-снимак прве верзије и 

позвала их да заједно оживе давнопрошла времена и неправедно заборављене и 

занемарене жене у тим временима. Девојчице су пристале и чаролија је почела. 

  Учесника у пројекту овог пута било је знатно мање кад су у питању 

наставници и знатно више кад су у питању ученици. Сценарио и режију 

потписала је Сања Благојевић-Бошковић, за сјајну музичку пратњу постарала се 

Милунка Вујанић, наставница музичке културе, а нову сценографију, али 

једнако ефектну као ону некад, поново је направила Стела Марковић. Овога 

пута у помоћ су прискочили и ђачки родитељи: Јасмина Јекић постарала се за 

набавку костима, а логистичку и моралну подршку, осим ње, током свих наступа 

пружале су Слађана Поповић, Лидија Радмиловић и Славица Филиповић. 



 Претпремијерно извођење нове “Жене у историји” било је 24. маја 2017. 

године, а публика су били ученици и родитељи који су својим присуством и 

аплаузима у великој мери ослободили треме девојчице пред велику свечану 

премијеру – Дан школе. 

 Премијерно извођење представе 26. маја 2017. у оквиру Свечане академије за 

обележавање Дана ОШ “Коста Абрашевић” остаће упамћено по мртвој тишини 

која је владала у сали све време трајања представе и по сузама које нису 

успели да задрже ни “страшни” наставници математике и физике! 

 Са почетком нове, школске 2017/2018. године, уз велико залагање наставника 

историје Жељка Лечића, “Жена” је добила прилику да заигра на правој 

позорници – камерној сцени “Театра 5” – у Петој београдској гимназији! Некада 

слављен као Дан ослобођења Београда, овај 20. октобар остаће у сећању свих 

оних који су се те вечери нашли на сцени и у публици “Театра 5” као истински 

празник младости, харизме, јаких емоција и чаробне енергије која се са сцене 

прелила на публику и кулминирала у заједничкој изведби песме “Востани 

Сербие”. 

 Само шест дана касније, 26. 10. 2017. девојчице су се поново попеле на бину: 

наступиле су на Фестивалу стваралаштва младих у оквиру овогодишњег Сајма 

књига. Ни сајамска публика није остала равнодушна – похвале су пљуштале са 

свих страна!  

  



  

  Наступ на Сајму књига одшкринуо је и 

нека нова врата... Између осталог, и она 

велика, тешка, дрвена, на згради Филолошког 

факултета где би “Жена” требало да се 

представи у другом семестру школске 

2017/2018. године. 

  Надамо се томе... И другим наступима... 

Кажу да вредимо и да треба да се видимо 

више и даље, да смо склониле зидове и 

помериле границе... 

                  (наставиће се... надамо се) 






























