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ЖЕНСКАШТАМПАУ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ 

ЈУГОСЛАВИЈИ
Сажетак:ПоложајженапослеДругогсветскограта,усоцијали
стичкојЈугославијизначајнојепромењен.Међутим,упркосдекла
ративној и идеолошкој једнакостимушкараца ижена, стварна
равноправност није постигнута. О томе сведоче иженски ча
сописикаоважандеопопуларнекултуре.Осимфункцијезабаве,
женскаштампа, амеђуњомичасопис„Базар”,имала је улогу
просвећивањажена.Предњихјепостављензахтевдабудулепе
инеговане,аподучаванесуиулогамасупруги,мајки,домаћицаи
текпонешторадница.Зањихјебиларезервисанаприватнасфе
ра,ајавнасферајеосталамушкидомен.Овајрадпокушавадаод
говоринапитањеколикојепопуларнакултураусоцијалистичкој
Југославијибилалиберална,идалијеженскаштампапромови
саласлободеилијеподржавалапатријархалнуидеологију.Мето
домквалитативнеанализесадржајапрвогбројачасописаБазар,
циљједасеиспитадалиженскапопуларнакултураусоцијали
змурепродукујеустаљенероднеулоге,упркосформалноправним
променамауправцуеманципацијежена.

Кључнеречи:популарнакултура,социјализам,женскаштампа,
Базар

Увод1

Женска штампа у социјалистичкој Југославији може да
се посматра кроз призму популарне културе. Јединствена

1 Рад представља мањи и донекле измењен део докторске дисертаци
је Марије Вујовић, Компаративна анализа рекламне фотографије и
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дефиницијапопуларне културенепостоји.Током20. века
ставови теоретичара су се кретали од оштре критике2 до
афирмативногстава3.Измеђуовадваопречнаставаопопу
ларнојкултурипостојисредишња,савременапозиција,која
упопуларнојкултурипрепознајеидобреилошеелементе.
Поредтогаштопреносисликевладајућеидеологије,онаје
ипољемогућегсубверзивногделовања.Публикајеактивна
ибираштаћеикакоконзумирати.Тојеједнаодкључних
одлика популарне културе.Осим тога даљудинису ,,кул
турниидиоти”,СтјуартХол(StuartHall),једанодоснивача
студијакултуре,истичединамичноститрансформацијукао
важнекарактеристикепопуларнекултуре.Популарнакулту
рајепоприштеборби,контролеиотпора.,,Увекизнова,оно
штостварновидимо је активноразарањеодређенихначи
наживотаињиховатрансформацијаунештоново”4.Попу
ларнакултураимаиполитичкипотенцијал,очемујеписао
Фиск5.

Говоропопуларној културинеможедаизоставимасовне
медије, чији јеи самразвој утицаонаразвој овекултуре,
ачијисеитекстовинереткопреносепутеммедија.,,Уса
временомзападномдруштвунепостојиаутентичнанародна
културакојабибиласупротстављенанеаутентичностима
совнекултуре,непостојитрадиционалнаруралнакултура
која није у контакту са медијским садржајима и начином
живота града, а данаснепостојини ’висока култура’ која
нијезависнаиукорењенаукапиталистичкојекономијиило
гицитржишта”6.Популарнакултурајенераскидивовезана
замедијскукултуру.

репрезентацијеродаусоцијалистичкојитранзицијскојСрбији,одбра
њене28.12.2016.годиненаУниверзитетууметностиуБеограду.

2 Ослањајућисенамарксизам,критичкиставпремапопуларнојкултури
почетком20.векаимајутеоретичариФранкфуртскешколеМаксХорк
хајмер (MaxHorkheimer)иТеодорАдорно (TheodorAdorno), којиус
постављају концепт културне индустрије верујући да култура постаје
робачијисупроизвођачимоћници,акорисницинекритичкинастројени
појединци.Критичариупозоравајунастандардизацијуиунификацију
културе.

3 Популистичкиприступпопуларнојкултурипочиванаставудаусадр
жајимапопуларнекултуренеманичеглошег,дапотичеизнародаипо
стојизанародидаимадемократскипотенцијал.Представнициоваквог
приступасуЏонФиск(JohnFiske)иПолВилис(PaulWillis).

4 Хол,С.Белешкеодеконструисању,,популарног”,у:Студијекултуре:
зборник, приредила Ђорђевић, Ј. (2008), Београд: Службени гласник,
стр.318.

5 Fisk,Dž.(2001)Popularnakultura,Beograd:Klio,str.2930.
6 Đorđević,J.(2009)Postkultura,Beograd:Klio,str.250.
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Такође,популарнакултурајенеизоставниелементпреовла
ђујућегдискурсауједномдруштву.Збогтогаје,састанови
штаанализепопуларнекултуре,значајнопружитиодговоре
напитањазбогчегајеважноразуметипопуларнукултуруи
какоодређеникултурниизразможепостатипопуларанједи
ноуколикогадруштвоприхватииуњемупронађеодређено
значењеизадовољство.Садржајипопуларнекултуреосли
кавајувредностииставоветренутнедруштвенестварности.
Управо,крозпопуларнукултуруиженскуштампукаодео
њемогућејеразуметиироднеодносе.Популарнакултурау
социјалистичкојЈугославијибилајеспецифичнаидругачи
јауодносунаосталеземљесоцијалистичкогблока.Овајрад
покушавадаодговоринапитањеколикојепопуларнакул
тураусоцијалистичкојЈугославијибилалиберална,идали
јеженскаштампапромовисаласлободеилијеучвршћивала
вишевековнупатријархалнуидеологију.

Популарнакултураусоцијализму

Време социјализма у Србији је време, у тада заједничкој
државиСоцијалистичкојФедаративнојРепублициЈугосла
вији,од1943.до1991.и1992.године,кадаседржаварас
пала,отцепљењемСловенијеиХрватске,апотомиМакедо
нијеиБоснеиХерцеговине,инакрајуиЦрнеГоре,2006.
године7.

Ипак,ПерицаиВеликоњатврдедајугословенсканацијани
јеумрлапослераспададржаве,захваљујућиконтинуитету
југословенскепопуларнекултуре,важногфакторамодерни
тета.,,Илиможемобаремконстатоватидаје,иакопотцење
наисматрананечимнеозбиљнимуодносунавеликеидео
логије,попкултурабилауспешнијаодбилокојеидеологи
је”8.Југоносталгијаживи,апопуларнакултурасоцијализма
прависинтезусапопуларномкултуромпостсоцијализма.

ОдуспостављањановогрежимапослеДругогсветскограта,
културајебилаподконтроломКомунистичкепартијеЈуго
славије.Совјетскиутицајусвимобластима,паиуобласти
културе,биојеснажандо1948.године,тачниједораскидаса
Информбироом,политикомСССРа,којујеводиоСтаљин.
Карактеристика тог времена била је строга контрола свих

7 СоцијалистичкаФедеративнаРепублика Југославија је,крозисторију,
мењаланазив:оддругогзаседањаАВНОЈа,1943.године,билајеДемо
кратскаФедеративнаЈугославија,од1945.годинеФедеративнаНарод
наРепубликаЈугославија,аоддоношењаУстава1963.годинеСоција
листичкаФедеративнаРепубликаЈугославија.

8 Перица, В. и Великоња,М. (2012)Небеска Југославија: интеракција
политичких митологија и поп културе, Београд: Библиотека XX век,
стр.253.
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областиживота,паикултуре,времеагитпропкултуре9.Ме
ђутим,,,Партијајеубрзосхватиладабирократскипутније
најбољерешење…НаТрећемпленумуЦентралногкомите
таКомунистичкепартијеЈугославије(1949)одбаченоједа
сељудскасвестможемењатиадминистративниммерамаи
бирократскимкалупима”10.Требалоједауследегодинели
берализацијеиплурализма,времекадаполитикадижеру
кеодидеолошкеконтролеиинтервенцијаукултури.Према
Марковићу,такавзаокретсениједогодио11.Упркоспротив
речностима, утицај Запада расте, а производи популарне
културе каошто суфилмови, књиге и часописи, улазе на
великаврата,производикојисуујугословенскомдруштву
често промовисали другачије вредности од социјалистич
ких.Оамериканизацијипопуларнекултуреу социјализму
пишеиВучетић,проучавајућикултурниисвакодневнижи
вотуЈугославији12.

Јањетовић ову промену сликовито описује као искакање
,,изСтаљиновогшињелауЕлвисовујакну”13,иобјашњава:
,,РаскидсаСовјетскимСавезомипостепеноприближавање
Западу, скопчаниса економскимуспехомтокомпедесетих
година,створилисунајзадусловедасепопуларнакултура
несаморазвијевећидасепостепеноосамосталикаоау
тономанкултурнисегменткојије,какојевремеодмицало,
имаосвемањезаједничкогсаслужбеномкултурномполи
тикомасвевишесаслободнимтржиштемзабаве–остајући
ипакједнимсвојимделомвезанзадруштвенисистемиње
говевредности”14.

Јер,осимкрозполитичкупропаганду,идеологијаКомуни
стичкепартијејеморалабитиширенаипрекокултуре.По
себнојеобластпопуларнекултуребилавиђенакаофактор
стабилизације целокупног система, са којом је политички
врхсарађивао,као,,вентил“замасе,анепољеиспољавања

9 Агитпроп,Одељење за агитацију и пропаганду, формирано  је током
Другогсветскограта,сациљемдаконтролишеиусмеравацелокупно
интелектуално стваралаштво у складу са идеологијом Комунистичке
партијеЈугославије.

10Раковић,А.(2012)РокенролуЈугославији1956–1968:изазовсоцијали
стичкомдруштву,Београд:Архипелаг,стр.100.

11Марковић, П. (1996) Београд између истока и запада 1948–1965,
Београд:НовинскоИздавачкаУстанова,стр.484491.

12Vučetić, R. (2012)Kokakola socijalizam: amerikanizacija jugoslovenske
popularnekulturešezdesetihgodinaXXveka,Beograd:Službeniglasnik.

13Јањетовић,З.(2011)Од,,Интернационале”докомерцијале:Популарна
културауЈугославији1945–1991,Београд:Институтзановијуисторију
Србије,стр.21.

14Исто,стр.17.
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незадовољстава,какотврдиЈањетовић15.Либерализацијау
областикултуре,штојечестоподразумевалокомерцијали
зацију,посебнојебилаизраженатокомшездесетихгодина,
кадајеспроведенаипривреднареформакојајезациљима
лаафирмацијутржиштауопште,атрајалаједоседамдесе
тихгодинакадапоновојачаидеолошкаконтролауобласти
културе и уметности. Уопштено, у времену социјализма,
нарочитонепосреднопослерата, тежило семасовномпо
дизањуопштегкултурногнивоаграђана.Масовносуизгра
ђиванешколе,домовикултуре,осниванаразнаудружења,а
агитпропјебиоглавниносилацкултурнеполитике.

ПремаЈањетовићу,штампа јеималавеликиутицајнаши
рење популарне културе у социјалистичкој Југославији16.
Највећи број листова у Социјалистичкој Федеративној
РепублициЈугославијиизлазиојеуужојСрбији17.

Какосугодинепролазиле,одкрајарата,салиберализацијом
упољукултуреикомерцијализацијомлистова,апосебноод
шездесетихгодина,свејевишебилозабавнештампе,укојој
једоминираосадржајзападнепопуларнекултуре.,,Укратко,
’булеварскаштампа’јепоказаладазнадањен’тиражзависи
одстепенаголишавости’и’лукавосеповинула…интереси
масвојихпотрошача’.Исвесетодогодило’наконтоликих
пленума,састанака,конгресаибезбројнаписао задацима
социјалистичкештампе’”18.

Садржај,посебнозабавнештампе,почињедаличинасадр
жај западнештампе,што је званичнаидеологија осуђива
ла,оцењујућигакаобезвредан,декадентан,алииправдала
комерцијалним разлозима, као услов опстанка новинско
издавачкихкућа.Деотогсадржајабилајеирепрезентација
женског тела, као лепог, младог, обнаженог, слика која до
савременогвременанијепромењена, а закојусунекиау
тори сматрали да доприноси ослобађању сексуалности и
постизањуравноправностиполова19.

Упркос популарним сардржајима, по укусу широких на
роднихмаса,чињеницаје,каконаводиЈањетовић,дајесе
дамдесетихгодинаЈугославијабиланапоследњемместуу

15Исто,стр.4950.
16Исто,стр.77–84.
17Под ужомСрбијом подразумева се Србија без аутономних покрајина

КосоваиМетохијеиВојводине.
18Senjković, R. (2008) Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture,

Zagreb:Institutzaetnologijuifolkloristiku,str.53–54.
19Petak, A. Sociokulturni aspekti zabavne štampe, u: Kulturni život 16,

(1975), Beograd: Zajednica kulturnoprosvetnih organizacija Jugoslavije,
str.413–437.
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Европипочитањуштампе,самањеодстотинулистована
хиљаду становника. ,,У сваком случају, несавршена и не
довољноразвијенакаквајебила,југословенскаштампаје,
башкаоикино,радиоиТВмрежаомогућилавеликомделу
југословенскогстановништвадауживаупопуларнојкулту
риидапостанедеонационалнеиинтернационалнезаједни
цењенихпотрошача”20.

Према Петаку21, забавнаштампа и култура разумевале су
сенадвојакначин:Научницииинтелектуалци,сузабавну
штампу посматрали као средство манипулације, производ
комерцијалне,масовне(анти)културе,којутребасузбити,а
ствараоциовештампесујевиделикаоаутентичнукултуру
савременогвременакојапревазилазикласнеподелеудру
штву. Велики део тештампе чинила јештампа намењена
женама.

Женскаштампаусоцијализму

Међу теоретичарима не постоји слагање око дефиниције
женскештампе.Најчешћапитањакојасепостављајупри
ликомодређењапојмаженскештампејесу:далињуодре
ђује садржај, циљна група или је праве искључиво жене.
Ипак,заједничкаодликасвихженскихчасописајестедасу
периодични(излазенедељно,месечно,квартално),илустро
вани, забавноревијалнилистови, који се обраћајуженама
каоциљнојгрупи.Уњимадоминирајуследећетеме:мода,
лепота,интимнеисповести,љубавнеприче,животнистило
ви,хороскопислично.

РозалиндЏил(RosalindGill)сматрадаженскуштампумо
жемопосматратинавишеначина,као:„Културнетекстове,
као делове све више концентрисаних медијских царстава
икаосредствопродајеврлоспецифичне групепотрошача
оглашивачима”22. Уколико часописе за жене схватамо као
текст, можемо их дефинисати као: „Специфичне системе
знакова унутар којих се одређене поруке производе и ар
тикулирају”23.Анализомдискурсакојидоминирауженској
штампи не само да можемо маркирати какву слику света
иженаониконструишу,већикакав јеодноспремажени,
односно,какосеуодређенојкултуриженадоживљава.

20Јањетовић,З.нав.дело,стр.85.
21Petak,A.Zabavnaštampa–činilacmasovnekulture,Našetemebr.1011,

(1975),Zagreb:RepubličkakonferencijaSocijalističkogsavezaradnognaro
daHrvatske,str.1501–1604.

22Gill,R.(2000)GenderandtheMedia,Cambridge:PolityPress,p.181.
23McRobbie,A. (2000) Feminism and Youth Culture, London: Macmillan,

p.68.
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Дабисеразумелаженскаштампаусоцијализму,важноје
познаватиидруштвенополитичкиконтекст.ПослеДругог
светскогратароднеулогеженаусоцијалистичкојЈугосла
вијисупромењене,женесу,доказанекаоборкиње,добиле
могућностдаравноправносамушкарцимаучествујууфор
мирањусоцијализма.ОдмахпоокончањуДругогсветског
рата,1946.године,донет јеУстав24,тадаФедеративнеНа
роднеРепубликеЈугославије,покомесуженеизједначене
самушкарцимауправномсмислу.Токомнареднихдецени
јадонетисуибројнизаконикојисупобољшавалиположај
жена.И не само кроз правне акте, социјализам као идео
логија јепропагираоједнакостмушкарацаижена,залагао
се за активнуулогужена у друштву, раду25, образовању26,
политици.

Концепт једнакости, који је доминирао у годинама после
рата,биванапуштенпедесетихгодина20.века,упериоду
политичкестабилизацијеземље,иженасевраћауприватну
сферу,јерустаљенадруштвена,патријархалнасхватањада
јежениместоукући,да јењенпримарнизадатакрађање
иваспитањедеце,нисубилапромењена,упркоспромена
маправнерегулативе.ИлидеркеАФЖасуупозораваледа
сепримећујутенденцијепотискивањаженаиздруштвеног
ипривредногдруштвајерженевишенисубиленеопходне
заизградњусоцијализмапајеповратакудомаћинствобио

24Од 1884. године до тада важио јеСрпски грађански законик по коме
јежена,управномсмислу,билаупотпуностипотчињенамужу,прав
но изједначена самалолетницима. „...такошто је у погледу пословне
способностиудатеженеизједначаваоса’малолетницима,распикућама
ипропалицама’.Тојепрактичнозначилодаудатаженанијемоглабез
одобрењамужаништадаотуђи,даводитрговину,дасезапосли,дапри
минаследствоилипоклон.”(Miladinović,D.Pravonarazvodbraka,u:Ne
kojerekaofeminizam?KakojefeminizamuticaonaženeXXIveka,priredila
Zaharijević,A.(2008),Beograd:HeinrichBöllStiftung,str.93).Ипак,оби
чајноправојеопстало,ионоје,посебноуруралнимсрединама,често
билоизнадноводонетогУстава;Ристовић,М.(2007)Приватниживот
кодСрбаудвадесетомвеку,Београд:Клио,str.170–173.

25Економсканезависностженебилајеусловженскееманципације.Жене
имушкарцисуизједначени,пресвега,каоприпадницирадничкекласе.
,,Социјалистичка идеологија еманципацију жена није посматрала ван
системарадништва(радничкекласе)затосемераженскееманципаци
је,пресвега,одређивалауодносунаправаизобластирада”;Stojako
vić,G.AntifašističkifrontženaJugoslavije(AFŽ)1946–1953:pogledkroz
AFŽštampu,u:Rodilevica,priredilaVasiljević,L.(2012),Beograd:Ženski
informacionodokumentacionitreningcentar(ŽINDOK),str.13.

26Образовањеје јединаобластукојојсужене,одкрајаДругогсветског
рата, напредовале. Број писмених ишколованих девојчица ижена се
непрестано увећавао; Гудац Додић, В. (2006) Жена у социјализму:
Положајжене у Србији у другој половини 20. века, Београд: ИНИС,
стр.2752.



159

МАРИЈА ВУЈОВИЋ и АНКА М. ПРОКОПОВИЋ

природан27.,,Тенденцијамасовнепасивизацијеидеполити
зацијеженапочеткомпедесетихгодинабила јепоследица
немогућности друштва да темељно и на свим плановима
остварисвојапрограмсканачела,алиинеспремностижена
дасесановимзахтевимаизборе”28.Дакле,женинапримар
наулогајебиладабудесупругаимајка.

Утовреме,крозпроизводепопуларнекултуре,каоштоје
женскаштампа29,почињедасепромовишеиновизадатак
жене:дабуделепаиженствена:,,Заправо,токомпедесетих
година, ово постајуњена основна индивидуална подручја
сакојимасеидентификујеикојаистовременоњуиденти
фикују”30.Текстовиуженскојштампипреносилисусавете
о кућнимпословима,материнству, алии онеговањужен
ствености31.Несумњиво,великуулогууконструкцијирод
них улога, у социјализацији, у учвршћивању стереотипа,
имају женски часописи који следе идеолошки политички
дискурсједногдруштва,уодређеномисторијскомтренутку,
честоодржавајућипатријархалнутрадицију,кочећипроцес
еманципацијежена,сматраауторкаИсидораЈарић32.

ПрвисавремениженскичасописуЈугославијијеСвијетко
јиизлазиуЗагребуод1953.године.УСрбијијеусоцијали
стичкомпериодуизлазилаидругависокотиражнаилустро
ванаштампанамењенаженама.РечјеоПрактичнојжени,
којаизлазиод1956.годинеуиздањуиздавачкекућеДугаи
Нада,којаизлазиод1975.годинеуиздавачкојкућиБорба.
Од1964.годинеуиздањуПолитикеизлазиичасописБазар,
најстаријиженскилистуСрбији,којисејошштампа,име
ђунајтиражнијиманајугословенскомтржишту.

СвеженскечасописеЈарићделинатритипа:траччасопи
си,феминистичкичасописиитрадиционалнооријентисани
женскичасописикојисемогуподелитинанедељникеидво
недељникесапримамљивимценама,којиакценатстављају

27Tomšič,V.(1952)Postojilikodnasženskopitanje,Ženadanasbr.99;prema
Stojaković,G.nav.delo,str.36.

28Đorgović, M. i dr. autori izložbe (2010) Ženska strana, Muzej istorije
Jugoslavije,str.33.

29У овом смислу, велика врата отвара и појава специјализованеженске
странеунајстаријемдневномлистуПолитици,почетком1952.године,
накојојсеписалоомоди,лепоти,незилицаитела,алиивођењудома
ћинства.Према:Ристовић,М.нав.дело,стр.201.

30Đorgović,M.idr.(autoriizložbe),nav.delo,str.41.
31ЈеданодпрвихтаквихчасописабилајеПрактичнажена,којиизлазиод

1956.године.
32Jarić, I.TheConstructionofHegemonicFemaleGenderRoles inSerbian/

YugoslavWomen’sMagazineBazar,u:Sociološkipregled,vol.XLVII,no.
3,priredilaNakarada,R.(2013),Beograd:Srpskosociološkodruštvo.
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на корисне савете (у које бимогао спадатиБазар) имало
скупљимесечнициштампанинаскупомпапиру33.„Иакосе
и’женски’листовимеђусобомвеомаразликују,свионипо
седујуинеке заједничкеособинебазираненавећчувеној
формулиХелен ГордонЛазареф (HélèneGordon Lazareff),
прведиректоркефранцускогчасописаЕл(Ellle),акојагла
си:просветити,разонодити,информисати.Итоуправотим
редоследом”34.Јарићсматрадасуженскичасописинезао
билазнидеопопуларнемедијскекултуреидаимајувелику
улогуупредстављањуродаудруштву35.Позивајућисена
БетиФридан(BettyFriedan),закључуједаженскичасописи
имајумитскумоћдазадржеженеуњиховимдомовима.

Неда Тодоровић женску штампу дели на морализаторске
приручнике у којима су честомушкарциженамапредста
вљали патријархална правила понашања, феминистичка
гласилакојасуженееманциповалаикласичнеженскемод
нозабавнечасописе36.Оваауторканаводииодликеженске
штампе:припадностлакомжанру,високотиражност,неин
формативност,неактуелност,конзервативизам,привлачност
зарекламуиестетизам. Припадностлакомжанруженске
штампеогледасеукомбинацијишундаитошундсадржаја
(’херц роман’, интимеОлимпијаца,љубавне исповести) и
шундформе(сензационализам,малограђанскистил,инти
мизација у контакту сачитатељкама)37 и конзервативизма,
којизаправоодражавалинијупристојности.Високитиражи
женских часописа свуда у светумогу се објаснити, с јед
нестранекроззатварањеженауприватнусферу,темеко
једоминирајуучасописима,асадругекрознеактуелност,
„усмереност на вечите ’женске’ теме”38. Српска женска
штампајерађенапоугледуназападњачку,атиражисусе
креталииизнадтристотинехиљадапобројуширомбивше
Југославије39.Кадајеонеинформативностиженскештампе
реч,требаистаћидасеуовимлистовимаинформацијаза
мењује комуникацијом саветом.Док се информација бави

33HermesJ.(1995)ReadingWomen’smagazines:AnAnalysisofEverydayMe
diaUse,PolityPress,p.6;према:Jarić,I.нав.дело,стр.402.

34ТодоровићУзелац,Н.(1987)Женскаштампаикултураженствености,
Београд:Научнакњига,стр.5.

35Hermes J. (1995)ReadingWomen’s magazines: An Analysis of Everyday
MediaUse,PolityPressp.2;prema:Jarić,I.nav.delo,str.402.

36Тодоровић,Н.(2012)Одштампесрцадоштампеновчаника:савремени
женскичасописи,Књиженство:часописзастудијекњижевности,ро
даикултуре,Год.2,бр.2,доступнона:http://www.knjizenstvo.rs/magazi
ne.php?text=37

37ТодоровићУзелац,Н.нав.дело,стр.12.
38Исто,стр.9.
39Тодоровић,Н.нав.дело.
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„...чињеницама јавне сфере друштвеног живота, обрађу
је чињенице из света политике, економије, културе, спор
та”40,комуникацијасаветом„...бависепретежночињеница
маприватнесфере–модом,козметиком,кухињом,дечјом
собом”41. Стога је носећа информација у женскојштампи
„модерна информација”, новости из светамоде.Полазећи
одосновниходликасвакеинформације,одкритеријумада
информацијатребабитинова,едукативнаизабавна,инфор
мације у женској штампи, чини се, испуњавају само онај
последњикритеријум,патаконауштрбактуелностииеду
кацијенудејединозабавуиразоноду,која,несамодајепри
марна,већчестоијединакарактеристикапонуђенихтексто
ва.Управоизнеактуелностиинеинформативностиженске
штампе произилази ињена конзервативност. Теме које су
доминантне,несамодасунеблаговремене,већсучестои
ванвремене:„Одржавајући,заправо,стањесвестиоствар
номположајуженаудруштву,женскилистовиподржавају
статусквоуместодасе,ангажовано,залажузапрогресив
непромене.Већинаихнеидедаљеододсликавања,дијаг
ностицирањаситуације.Ретконудерешења,излазе,пасе,
справом,можеконстатоватидајеопштиставовештампе
пасиван,недовољноангажован,паиконзервативан”42.При
влачностженскештампезаоглашивачепроизилазииззах
теваоидеалулепотекојисепредженепоставља.Стогаине
изненађујешторекламезаузимајувисокпроценатукупног
простораучасописима.Производикојисеженаманајчешће
нуденапродају,укорелацијисусатемамакојесеобрађују
учасописима,иуглавномсетичубригеосопственомтелу
и бриге о домаћинству.Присуство великог бројафотогра
фијауженскојштами,свакакојеувезисаестетизмомко
месетежииможесеанализиратикроз„женскуприроду”
којаподразумеваинаглашенообожавањелепог.Осимтога:
„Наглашен визуелни елемент повећава илузију учествова
њаинудиварљивоосећањезаменезацрнобелустварност
изкојечитатељкажели,барнакратко,дапобегне”43.Тако
ђе, квалитетипривлачанизгледженскештампе одражава
сеина тиражовихлистоваиимператив јекојинамећуи
оглашивачи.Јошједнаодважнијиходликаженскештампе
јекомуникативност,покушајредакциједаоствариприсан,
непосреданодноссачитатељкама.

Главне одлике публикеженскештампе су: масовност, по
стојаност, потреба за сталном комуникацијом, поверење у

40ТодоровићУзелац,Н.нав.дело,стр.10.
41Исто.
42Исто,стр.13.
43Исто,стр.18.
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листифакторнавике.Уодносунаосталемедије,чиниседа
женскаштампанајдоследнијеостајевернасвојојсадржини
иформи,алиисвојимнамерама.„Женскаштампаобрађу
једеценијамаистетеме,наготовоистоветанначин,неме
њајући,често,ниназивесталнихрубрика.Жене јечитају,
углавном,изнавике.Натојњенојособинидастваранави
ку,потребу,почивазначајандеоконстантногкомерцијалног
успехаженскештампе”44.

Како истичеПековић, стереотипни однос премажени ни
јесемењаоодпрвогженскогчасописа,пасведоданас,и
токрознеговањеистихилисличнихрубрикакоје„...одра
жавајусоцијални,културни,економски,политички,верски
статус и састав читатељки.Шема уређивачке политике је
увектакоодмеренадаприлозиобликујусвестчитатељки,
поодређеном,важећеммоделу:одабранитекстови,поруке
којеносе,сврхачасописа,циљнагрупа,свејеусмеренока
постављеномзадатку”45.

Женскичасопис„Базар”

ЧасописБазар,чијијепрвибројизашао15.децембра1964.
године,добиојеимепоугледунаХарперсБазар(Harper’s
Bazaаr)46.Његоваиздањаизсоцијалистичкогпериодаана
лизиралесуауторкеИсидораЈарићиНедаТодоровић.

Говорећиотипскимконструктимафеминитета,отипским
женскимроднимулогамауодређенимвременскимперио
дима,Јарићје,анализирајућиженскичасописБазар,жену
из времена социjализма одредила као ,,супержену”,жену
којајеуспешнанасвимпољима,напослуиукући,каосу
пруга,мајкаидомаћица47.,,Наидеолошкомнивоу,новасо
цијалистичка држава је константно промовисала концепт
женекојаможеурадитисве,усупротностисабуржоаским
концептомженечијиједруштвенииличниживотограни
чендруштвеномконструкцијомињеномбиологијом”48.У
тимгодинамасеразвијаипотрошачкодруштво,апаралелно
сањимствараи,,култженствености”којиподразумеваочу
вањетрадиционалнихулогажена.,,ЖенесууСрбији,каои

44Todorović,N.DaliženeuSrbijičitajuvesti?,u:CM–Časopiszaupravlja
njekomuniciranjem,br.9,priredioRadojković,M.(2008),NoviSad,Beo
grad:Protocol,FPN,str.158.

45Peković,S.ŽenskičasopisiuSrbijinapočetku20.veka,u:SlavicaTergesti
na,br.1112,(2004)UniversitàdegliStudidiTrieste–ScuolaSuperioredi
LingueModerneperInterpretieTraduttori,p.134.

46ХарперсБазарјеамеричкимодничасопискојиизлазиод1867.године.
47Jarić,I.нав.дело,стр.401–437.
48Исто,стр.411.
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свудаууЕвропи,билеуморнеодрата,одкризаиодрицања
токомобнове,однемаштинеидовијања,одживотаускром
ним,ограниченим,финансијскискученимусловима”49.Ча
сописБазарјетада,премаЈарић,увеонасвојестраницепо
литичкидискурс,ужељидаполитичкиедукујечитатељке.
Сдругестране,Базаруовомпериодунијепратиоактивно
стипрвихфеминистичкихудружењауБеограду,Загребуи
Љубљани.

Свакодневни,приватниживотжененијепромењен,упркос
бројнимпроменамауправнојсфериисферијавног,којесу
довеледопобољшањаположајаженакадајеречообразова
њу,запошљавању,правугласа.Токомсвихгодинапатријар
халниобразацјеопстаокадајеречопородичнимодноси
ма,аштоЈарићпрепознајеанализомтекстоваБазараутом
периоду,изатаквостањеделимичнооптужујеисамежене
којепристајунадруштвеноконструисанероднеулоге:,,Ба
зар,каоиженесаме,недоводеупитањеинтериоризован
садржајсоцијализаторскихпорукаоженскомроду,инаста
вљасарепродукцијомпатријархалногмоделапонашањако
јиобликујенајдубљи(историјски)слојконструктахегемоне
женскероднеулоге”50.Инадаље,променеуженскојштампи
суминималне, а уњој сеженски свет своди на приватну
сферу,штозакључујеиНедаТодоровић51.

ОдосталихчасописасвогавременаБазарсеиздвојиопо,,…
углађеномстилуграфичкогобликовањаи’лепог’изражава
ња, обраћајући сеженикоја јеималабар средњу стручну
спрему”52.Апремасадржају,Базарјебиосличансаосталим
специјализованимчасописимазажене,,…њиховуређивач
ки концепт: ангажоване, ’алиби’ теме, практичносавето
давни садржаји, сентиментална квазилитература, познате
личности,тематиканесрећесудбинеусудаиоглас,већта
да,каодиктаторначинаживота”53.Управоћеовиелементи
садржаја,којенаводиНедаТодоровићбитиелементиквали
тативнеанализепрвогбројачасописа.

На насловној страни првог броја Базара54 који је изашао
у издању новинског и издавачког штампарског преду
зећаПолитика јеглумицаМиленаДравићсликанауправо

49Тодоровић,Н.нав.дело.
50Исто,стр.416.
51Тодоровић,Н.нав.дело.
52Тодоровић,У.Н.нав.дело,стр.80.
53Тодоровић,Н.нав.дело.
54Увид у први број часописа Базар остварен је у Народној библио

тециСтеван Сремац у Нишу, у јулу 2018. године. Ово издање није
нумерисано.
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испред новоизграђене зграде издавачке куће.Оваквим из
борoмуспостављенјекурсуређивачкеполитикеовогжен
ског часописа.Избор је култура, а не естрада.Одговорни
уредник је ЗорицаМутавџић, а редакцијски колегијум су
углавномчинилежене.

Први број часописа отвара анкетаШта очекујете од Ба
зара, где познати уметници, спортисти, интелектуалци,
мушкарциижене,одговарајунапостављенопитање.

Aнгажоване,„алиби’’теме–текстМишулавиринтугово
ри о девојкама са села које се запошљавају у индустрији,
алиипак,послеодређеноградногстажасхватедајенајбо
љиживотзањихправљењепородице,дапостанусупругеи
мајке,сугеришесеутексту.Базаробјављујеирепортажуиз
ДанскесанасловомЖељагостаизсобе537укојојсего
вориосексуалнимслободамаомладинеутојземљи.Први
бројчасописа,уоквирурубрикеЖенеуспорту,доносии
текстШармсвудапобеђује,олепотиспортисткиња,иоби
чајудасенатакмичењимабираинајлепша,узфотографију
америчкихпливачицакојесеоблачепослекупања.Интере
сантанјеодговоруспешнефранцускепливачицеКикиКа
рон(ChristineCaron)напитање,,Штавамјенајтежеупо
слукојимсебавите?”–,,Тренингменезамара,такмичење
такође,алимијенајтежештоникаданемогудаимамлепу
фризуру”.

УоветемемогаобисесврстатиитекстРазводистан,али
бисемогаоуврститииупрактичносаветодавнесадржаје.
УрубрициВашаправа,укојојсечитатељкеобавештавају
оразличитимправимаизразличитихобластидруштвеног
живота,судиницаОкружногсудаМилкаЈанковићговорио
разводубракаивласништвунадстаном.Осимовог,уоквиру
практичносаветодавнихсадржаја,првибројБазарадоноси
инизтекстоваолепоти,моди,алииуређењудома.Велики
бројстраницајепосвећенмоднимтемама,илустрованфо
тографијамамоделаиилустрацијамаАлександраЈоксимо
вићаиЈеленеРистић–Нашипредлозизановогодишњуноћ,
Закишуиснег,Задецембарскедане,Заонеиспод14годи
на…ПосебнојеистакнуттекстНајновијеизненађењеПјера
Карденаонајновијојколекцијиовогдизајнеразамушкар
це.Занимљивоједајенастраницамарезервисанимзамоду
присутнои скривено рекламирање за конфекцијуМајка и
дете инакит.Каомоднаретроспектива објављен је текст
бечкогмодногчасописаиз1869.годинеомоднимтрендо
виматогвременасанасловомТраке,волани,жипони.Први
број часописа доноси и савете за негу коже кроз текстИ
кожаможебитижедна,текстонајновијимтрендовимау
прављењуфризураПарискифризерипредлажу,атујетекст
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санасловомЗрачитезадовољством који говориодобром
изгледужене каоличномизбору.Базаримаи рубрикуВи
интимнокојасебавитемамагинеколошкогздрављажена,
атекступрвомбројујесанасловомПетраздобљаужи
вотужене. Кроз рубрикуПрактичан Базар објављено је
низсаветазадомаћинствоикухињу.УтекстуНиВашстан
нијетескобанархитектицаРадмилаПероњадајесаветеза
економичноуређењедома.УтекстуСеоскеткаљеунашем
домупредстављенесурукотворинеткаљаизгорњодрагачев
скихселарађененаразбоју,узсаветзаукрашавањедома.Ту
јеитекстсасаветимаонезификусаЦвећеустану.Базар
доносиирецептекрозинтервјусаосамдесеттрогодишњом
ауторкомкњигеМојкувар,СпасенијомПатомМарковићу
текстуНенадмашнаПатаМарковић.Базаримаирубрику
Писморедакцијеукојојнапитањачиталацаоздрављу,не
зи, васпитавању и одгајању деце, домаћинству одговарају
стручњациизразличитихобласти.

Каопрактичан савет, алии сентиментална квазилитерату
ра,упрвомбројуБазараобјављенјетекстписанпрозним
стилом са насловомТражи се џентлмен – ако имате 14,
16, 18 и 20 година, пун савета како завести партнера. У
оквируовог садржајачасописобјављујеиљубавнаписма
францускогроманописцаОноредеБалзакапољакињиЕве
линиХанској.Икаотипичнупредставницусентименталног
садржајачасописобјављујеиромантичнупричуЕлизабет
ПитерссанасловомТежакизбор.

Познателичностисупредстављенеувишетекстова.Текст
Љутитиинасмејанићуповипредстављауметницукерами
чаркуОлгуВујадиновић.Утекстусеистичедајенеобично
како ,,…младажена изразитог али нежног лика, ваја тако
снажне,масивнефигуреодкерамике”.Притом,ауторкатек
станаглашавакакојеуметница,упркостомештојеуспешна
усвомпослу,скромнаи једноставнаженакоја ,,…помаже
мајципокући,иденапијацу,спремасобеипонекадскува
ручак”.ПрвибројБазарадоносиинтервјуисафранцуском
уметницомглумицомАномКарином(АnnaKarina),сана
словомОдлучилајерекламазасапун.Интересантанједео
разговораукомеговориосвомсупругучувеномредитељу
ЖанЛикГодару(JeanLucGodard)иистичедајењенакари
јераразвијеназахваљујућисупругу.,,Честомепитајудали
бихи безГодара постала глумица. Ја верујемда бих, али
морамдапризнамдајесусретсањимипакбиоодлучујући
тренутакумомживоту,идајеубрзаомојуфилмскукари
јеру”.ПрвибројчасописаБазардоносиитекстосликарки
НадеждиПетровићсанасловомХуманауметница.
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Крозтематикунесреће–судбине–усудачасописБазароб
јављујетекстоћеркиамеричкогпредседникаЛиндонаЏон
сона(LyndonJohnson),оЛусиЏонсон(LuciJohnson)сана
словомПонекаднијелакоуБелојкући.Лусиговориосвојој
судбинићеркепредседника,страхуједаћесвакињенуспех
бититимеправдан,анењеномзаслугомиговориообавеза
макојеимакаостановникБелекуће.УрубрициЖенесвета
текстСвакидандругачијаговориоулепшавањуИндијкиза
својемужеве,,…мадајесврхаулепшавањакаоисвудадасе
женадопадне,даузбуди,дабаруједномтренуткуданабу
дезапажена,толикодајојсепосветивечеибујицанежних
речи”.

УпрвомбројучасописаБазарштампанисуиогласи–ре
клама за југословенски аеротранспорт ЈАТ, за козметику
Dahlia, фабрику дуванаНиш,Подравку,Албус детерџент,
посуђе, Јасмин козметику, издавачко предузеће Отокар
Кершовани,Меримукозметику.

***

СадржајпрвогбројачасописаБазариз1964.годинеоправ
даваприпадностженскојпопуларнојкултуриусоцијализму.
Уређивачкиконцептокоме говори теоретичаркаНедаТо
доровићпокомеженскичасописимаангажоване,„алиби’’
теме,практичносаветодавнисадржаје,сентименталнуква
зилитературу, познате личности, тематику несрећесудби
неусудаиогласе,задовољенјеупотпуности.Највећидео
садржајајепрактичносаветодавнеприродеомоди,лепоти
идомаћинству,областимакојеспадајуупретежноприватну,
женскусферуинтересовања.Чакиангажованетемекојеби
требалодаподржавајуеманципацијужена,заправоодржа
вајуроднестереотипе.Икадаженеосвојеслободедабуду
запосленеилипостанууспешнеупослукојимсебаве,треба
дазнају,аштоимсугеришуиобјављенитекстовиуБазару,
дајеважниједаимајупородицуиостваресеуулогамасу
пругаимајки,иостануженственеилепе.Овупорукушаљу
ипознателичностисакојимасуновинариБазараразговара
ли.КвалитативноманализомпрвогбројачасописаБазардо
казаноједаженскапопуларнакултураусоцијализмурепро
дукујепатријархалнуидеологијуиустаљенероднеулогеу
социјализму,иакојеформалноправносвеучињенодатаква
праксаостанедеопрошлости.Чакиогласиодсликавајупо
ложај жена.Њима се рекламирају углавном производи за
личнухигијену,захигијенудома,закухињу.

Женамајетакваштампапресвегабилаизворзабавеико
рисних савета, а не подршка у еманципацији и борби за



167

МАРИЈА ВУЈОВИЋ и АНКА М. ПРОКОПОВИЋ

равноправнијиположајудруштву.Приватнасферајеоста
лаженска,ајавнамушкидомен.

Безсумње,женскичасописи,каоважандеополуларнекул
туре, имају велику улогу у конструкцији родних улога, у
социјализацији, у учвршћивању стереотипа, следећи иде
олошки политички дискурс једног друштва, у одређеном
историјском тренутку. Они су одржали статус кво уместо
дасе,ангажовано,залажузапрогресивнепромене.Уовом
случају,каоштојеистаклаБетиФридан,женскичасописи
суималимитскумоћдазадржеженеуњиховимдомовима.
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WOMEN’SPRESSINSOCIALISTYUGOSLAVIA

Abstract

The position of women had changed significantly in the socialist
Yugoslavia afterWorldWar II.However, despite thedeclarativeand
ideologicalequalitybetweenmenandwomen,suchequalitywasnot
reflectiveofreality.Women’smagazineswhichwereanimportantpart
ofthepopularculturealsotestifytothis.Inadditiontoitsentertainment
function,women’spress,includingtheBazarmagazine,wasintendedto
enlightenwomen.Womenwererequiredtobebeautifulandattractive,
andtheyweretaughttherolesofwives,mothers,housewivesandthe
roleofworkersonlytoacertaindegree.Domestic(household)domain
was reserved for women, while public domain remained reserved
formen.This paperwill attempt to answerwhether popular culture
in the socialist Yugoslavia was liberal, and whether women’s press
promoted freedoms or supported patriarchal ideology.The goal was
tousethequalitativeanalysismethodtoanalyzethefirstissueofthe
magazineBazarandtoprovethatwomen’spopularcultureinsocialism
emphasized preestablished gender roles, despite regulatory changes

whoseaimwasemancipationofwomen.
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