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Све „старо“ је морало бити поруше‑
но да би све „ново“ било поново изграђе‑
но. Могућност да отворено говори и пи‑
ше о својим проблемима и недоумицама, 
као легитимно и остварено право за же‑
ну из виших друштвених слојева и ви‑
шег образовања, а пројављено у женској 
штампи у периоду између два рата, мо‑
рала је постати доступна и свим оста‑
лим категоријама жена. Зато је све мо‑
рало бити проглашено ретроградним и 
већ освојене слободе морале су бити по‑
ништене да би се исте и много веће по‑
ново морале освајати. 

Други светски рат и догађања на 
плану политичке еманципације жена 
одмах након његовог завршетка донели 
су тако прижељкивану једнакост и рав‑
ноправност, овога пута и законски по‑
тврђену. После још једне ратне драме и 
колективне трауме, за коју су сви веро‑
вали да се више никада неће поновити, 
свет је запљуснуо талас оптимизма, тех‑
нолошке иновације (развој индустрије 
кућних апарата, развој авио‑индустрије, 
освајање космоса) и модерне комуни‑
кације и медија (даљи развој филма и 
радија, телевизије, телефоније и ком‑
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пјутера), другачијег укуса, интензите‑
та и трајања него онај проистекао после 
Првог светског рата. Слобода, једнака 
права, једнакост полова, нове техноло‑
гије и комуникације доступне све ши‑
рем броју људи, уметност поп(уларног) 
знака, која ће из институција исцурити 
и директно се стопити с масама – циљ 
су сваке револуције која жели да својим 
актерима и прокламаторима, ипак, обез‑
беди бољу будућност и створи нову шан‑
су. Шансу су, осим најширег слоја жена, 
коначно добили и млади.

Зато и мода у рату и Практична же
на, иако нису успели (у први мах) да се 
сусретну у послератној Србији / Југосла‑
вији, имају свој пуни друштвени сми‑
сао.

Након уласка немачких трупа у Па‑
риз, јуна 1940. године, светска престо‑
ница моде била је одсечена од остатка 
света. Кућа Шанел (Chanel) је претход‑
не године затворена, Жак Хајм (Jacques 
Heim) је био принуђен да се скрива, Ед‑
вард Молине (Edward Molyneux), Чарлс 
Крид (Charles Creed) и Ворт (Worth) вра‑
тили су се у Лондон, а Менбоше (Main‑
bocher) и Скјапарели (Schiaparelli) су 
отишли у Америку. Рад је наставило ви‑
ше од 90 модних кућа, од којих су нај‑
значајније биле Лелон (Lelong), Пату 
(Patou), Роша (Rochas), Ланвен (Lanvin), 
Ричи (Ricci), Фат (Fath) и Баленсијага 
(Balenciaga). Париз под окупацијом није 
имао разлога да штеди на материјалу, па 

су и хаљине настале у том периоду биле 
изузетно богате и, у модном погледу, у 
складу са захтевом с краја четрдесетих. 
Лондон је, напротив, већ првог јуна 1941. 
године увео рационализацију у одевању 
како би се на најбољи начин равномерно 
користиле залихе, „контролисала потро‑
шња, запослени у производњи одеће ос‑
лободили обавеза, а фабрички просто‑
ри ослободили за ратне потребе“.1 Рат 
и прекид с Паризом индуковали су још 
једну, за развој моде од педесетих година 
XX века наовамо изузетно важну чиње‑
ницу, а то је да су се Лондон и Њујорк, у 
најбољем смислу, суочили с потенција‑
лом домаћих модних талената. 

Британски модни креатори били 
су окупљени око Друштва лондонских 
модних креатора (Incorporated Society of 
London Fashion Designers, тзв. Inc. Soc.), 
које је основано 1942. године сa циљем 
да одржава и развија репутацију Лондо‑
на као модног центра, и то унапређењем 
сарадње с домаћим фирмама и поједин‑
цима и пружањем помоћи модним кре‑
аторима. Током рата, у оквиру јавних 
служби, били су потпуно ангажовани 
израдом посебних колекција за извоз и 
осмишљавањем одеће за цивилно ста‑
новништво.2 

Марта 1942. године, на позив сер 
Томаса Барлоуа (Thomas Barlow), пред‑
седника Одбора за трговину, Inc. Soc. је 
прихватио да се бави израдом цивилне 
одеће за време рата. Одбор за трговину 

1	 The Cutting Edge: 50 Years of British Fashion 19471997,	ed.:	
De	la	Haye	A.,	London	1996,	5.	

2	 Ibid.,	6.	
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је увиђао зашто је (у економском смис‑
лу и у погледу јавног морала) добро ан‑
гажовати имена из врхунске моде за из‑
раду дизајна у овој области. У складу с 
временом, одлучено је да се програму да 
име Јутилити (Utility), што је антитеза 
уметности. Сер Томас је истицао да, иа‑
ко одећа представља предмет жеље, Од‑
бор неће подстицати њену потражњу. 

Харди Ејмис (Hardy Amies), Дигби 
Мортон (Digby Morton), Бјанка Мос‑
ка (Bianca Mosca), Питер Расел (Peter 

Russell) и Ворт (Worth, Лондон) догово‑
рили су се да осмисле основну гардеро‑
бу која се састоји од капутића, одела (с 
кошуљом или блузом) и дневне хаљине, 
а која би се носила током читаве годи‑
не [...] Сви модели били су израђени од 
тканина из програма Јутилити и мора‑
ли су да задовоље строга правила која 
је прописао Одбор за трговину [...] Тако 
хаљина не сме да има више од два џепа, 
пет дугмића, шест шавова на сукњи, две 
обрнуте фалте у сусрет или пак четири 

Слика	1.	Породица	Мокуш	из	Новог	Сада	са	четрнаесторо	деце,	око	1950.	
(власник:	Боривој	Миросављевић,	Нови	Сад)

Figure	1	Family	Mokuš	from	Novi	Sad	with	fourteen	children,	around	1950
	(owner	Borivoj	Mirosavljević,	Novi	Sad)
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правилне једносмерне фалте, 160 инча 
шавова, те на њој не сме бити сувишних 
декоративних елемената.3 

Рационализација потрошње у Брита‑
нији трајала је све до 1948. године, а мо‑
дели из програма Јутилити производи‑
ли су се све до 1952. године. Ослобођен 
променљивих модних детаља, програм 
Јутилити омогућио је произвођачи‑
ма да се концентришу на усавршавање 
техника производње, што је дало чврс‑

те темеље за развој конфекције у после‑
ратном периоду. 

Британске и америчке наде да ће за‑
узети водеће место у светској моди због 
посустајања окупираног Париза распр‑
шиле су се оног момента када је Крис‑
тијан Диор (Christian Dior) представио 
своју прву колекцију, линију Корола (Co
rolle), Њу лук (New Look), у пролеће 1947. 
године. Као потпуна супротност про‑
граму Јутилити, Диорови модели су от‑

3	 Ibid.,	67.

Слика	2.	У	Савезној	скупштини,	Београд,	око	1950.
(власник:	Боривој	Миросављевић,	Нови	Сад)

Figure	2		In	the	Federal	Parliament,	Belgrade,	around	1950	(owner	Borivoj	Mirosavljević,	Novi	Sad)
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крили раскош и традиционалне појмо‑
ве женствености. Омекшана, заобљена 
линија рамена истицала је груди, струк 
је био упадљиво стегнут корсетом, а бо‑
кови назначени умецима. Сукње су биле 
веома дуге, готово до глежњева, што је 
изазвало бурне реакције. Без обзира на 
све, стил је добио општу подршку и до‑
минирао је до 1954. године.

Конфекција ће постати и кључна тач‑
ка опстанка међународних модних кућа. 
Током послератних година, многи па‑
риски модни креатори преоријентиса‑

ли су се на израду конфекције врхунског 
квалитета и продају галантерије (парфе‑
ми, наочаре), што је био услов за проши‑
ривање тржишта, а ишло је и на руку 
смањеним финансијским могућности‑
ма великог броја купаца. Одељења с вр‑
хунском конфекцијом, која се отварају у 
оквиру модних кућа, називала су се бу‑
тици. Њихово постојање ће јасно указа‑
ти на двојни идентитет високе моде у пе‑
риоду од Другог светског рата наовамо, 
а која и даље постоји као висока мода у 
традиционалном смислу. Бутици су ок‑

Слика	3.	На	часу	физичког,	Ковачица,	1951/52.
(власник:	Давор	Ранчић,	Београд)

Figure	3	Class	of	physical	training,	Kovačica,	1951/52	(owner	Davor	Rančić,	Belgrade)
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риље у коме ће средином педесетих го‑
дина своје моделе представити и један 
број младих, иконокластички настроје‑
них креатора, који ће снажно промови‑
сати нову моду, па и културу младих. 

Средином педесетих година XX ве‑
ка економски бум и висока стопа запос‑
лености на Западу створиће услове за 
развој богатог слоја купаца којим доми‑
нирају млади, слој за који модна одећа 
представља врло пожељну ствар. Током 
овог периода урођена склоност потро‑
шача ка редефинисању одеће биће ох‑

рабрена и појавом већег броја модних 
и женских часописа. Отварање бутика 
Базар (Bazaar) у Лондону, у улици Кингс 
Роуд (King’s Roud), 1955. године, изазваће 
праву револуцију у моди. Бутик отварају 
Мери Квант (Mary Quant), њен супруг 
Александeр Планкит Грин (Alexander 
Plunket Green) и њихов пословни парт‑
нер Арчи Мекнер (Archie MacNair). Од‑
бацујући конвенционалне категорије 
дневне и вечерње одеће, као структури‑
сани костим који прати мноштво детаља, 
као и колекције за поједине сезоне, Ме‑

Слика	4.	При	разгледању	Председникових	рођенданских	поклона,	Београд,	1952.
(власник:	Давор	Ранчић,	Београд)

Figure	4		Examining	the	President’s	birthday	presents,	Belgrade,	1952	
	(owner	Davor	Rančić,	Belgrade)
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ри Квант и њени сарадници понудили су 
мале серије младалачке конфекције, чији 
су модели излазили током читаве годи‑
не. Модна револуција Мери Квант под‑
разумевала је и увођење краћих сукњи, 
тренд који ће кулминирати појавом ми‑
ни сукње из шездесетих, и примену но‑
вих материјала, као што су пластичне 
масе и синтетика у изради одеће. Па 
ипак, с обзиром да је Мери Квант пред‑
ставник традиционалне британске шко‑
ле моде и дизајна, њена модна одећа под‑
разумевала је и промоцију најкласичније 
британске кројачке традиције и модела 
едвардијанске одеће (дечја одећа, пру‑
гаста вунена тканина за израду пословне 

мушке одеће и одеће коју су аристократи 
носили на селу, као што је норфолк јак‑
на). До почетка шездесетих година поја‑
вио се велики број младих модних креа‑
тора који су ишли стопама Мери Квант и 
продавали модерну конфекцију намење‑
ну прилично богатој младој клијентели. 
Лондон, са улицама Кингс Роуд и Карна‑
би (Carnaby), остао је главни модни про‑
мотер, а британски модни креатори су, 
марта 1960. године, организовали и своју 
прву модну ревију високе моде, познату 
под називом Од твида до тијаре.

Штампа, набављачи одеће, фотогра‑
фи и манекени, који после рата стичу 
статус славних личности, позициони‑

Слика	5.	Коло,	околина	Сенте,	1953.	(власник:	Давор	Ранчић,	Београд)
Figure	5		Folk	dance,	vicinity	of	Senta,	1953	(owner	Davor	Rančić,	Belgrade)
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раће своје улоге у свету моде. Тако ће 
светску славу модела, који су креирали 
британски модни креатори, од педесе‑
тих година пронети упадљиво мршава 
Лесли Хорнби (Lesley Hornby), која се, 
као лице године Дејли експреса (Daily 
Express) за 1966. годину, прославила под 
именом Твиги (Twiggy).

Култура бутика из шездесетих годи‑
на била је подједнако привлачна запос‑
леним младим људима, припадницима 
вишег сталежа и медијским звездама. Та 
култура лансирала је и унисекс одећу, ру‑
шећи одавно установљена правила оде‑

вања заснована на полној припадности. 
Модни креатори су почели да израђују 
неформалну и врло упадљиву мушку 
одећу, а у априлу 1966. године часопис 
Тајм (Time) објавио је чувени чланак 
Лондон који се њише (Swinging London), 
у коме се славе револуција младих и но‑
ва култура бутика. Зањихане шездесете 
(1960‑1967) и култура младих били су у 
пуном замаху. 

Након зањиханих шездесетих, с по‑
растом незапослености и инфлацијом, 
оптимизам с почетка декаде полако ће 
нестајати. Године од самог краја шездесе‑

Слика	6.	На	веспи,	Рума,	мај	1961.	(власник:	Љуба	Маринчић,	Београд)
Figure	6		Driving	motor	scooter,	Ruma,	May	1961	(owner	Ljuba	Marinčić,	Belgrade)
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тих до средине седамдесетих биће пре‑
ломне и за модна догађања у том смислу 
што ће утрти пут ка данашњем стилс‑
ком плурализму. Схватања о индивиду‑
алности и захтев за изражавањем сопс‑
твене личности као врхунске вредности 
тог периода одразиће се и на модна зби‑
вања у правцу стварања детаља којима се 
украшава одећа и који појачавају ту, та‑
ко потребну индивидуалност – везени 
узорци, апликације, пачворк дезени, и 
Бил Гиб (Bill Gib) и Зендра Роудс (Zandra 
Rhodes) на врху те лествице одевања. Ет‑
но‑стил, са авганистанским огртачима, 
одећом од јеленске коже с фронцлама, 
кафтанима, тракама за косу и перлама, 

одећа афрокарипских, афроамеричких и 
азијских заједница биће рефлексија мул‑
тикултурног друштва на Западу, које се 
пројављује и које све више одбацује пот‑
рошачко друштво. Мини, макси, вруће 
панталонице, хипи покрет, оживље‑
ни стилови тридесетих и чувена ар де‑
ко продавница Биба Барбаре Хуланиц‑
ки (Barbara Hulanicki) из 1973. године, 
смењиваће се сада са мање важности за 
све протагонисте. Само пар година кас‑
није стиже и анархистички стил панка, 
чији ће визуелни идентитет дефинисати 
Вивијен Вествуд (Vivienne Westwood) и 
Малком Мекларен (Malcom McLaren), а 
роба ће се набављати у још једној чувеној 

Слика	7.	Наша	кола,	око	1960.	(власник:	Љуба	Маринчић,	Београд)
Figure	7		Our	car,	around	1960	(owner	Ljuba	Marinčić,	Belgrade)
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радњи Лондона, Бунџије (Seditionaires) 
на Кингс роуду (King’s Road). Субкул‑
тура панка снажно ће указати на комп‑
лексност друштвених система и нужно 
постојање хетерогених културних моде‑
ла, који одговарају интересима, потре‑
бама и тежњама појединачних друшт‑
вених група.4 

Од окончања Другог светског рата 
до 1955. године, па и нешто касније, ев‑
ропска културна догађања, модна зби‑
вања и култура младих имали су сасвим 

специфичну рефлексију и рецепцију од 
стране представника новог комунис‑
тичког друштва југословенске државе и 
Србије као дела те заједнице. Најшира 
женска популација, која је нормативно 
стекла сва политичка и социјална права, 
и младе генерације били су део друшт‑
ва коме се режим, објективно, највише и 
обраћао. Прокламована идеологија ну‑
дила је концепт развоја и моделе за уг‑
ледање у складу са основним начелима 
и циљевима борбе која је отпочела још у 

Слика	8.	На	улици,	око	1950.	(власник:	Љуба	Маринчић,	Београд)
Figure	8		On	the	street,	around	1950	(owner	Ljuba	Marinčić,	Belgrade)

4	 ProšićDvornić	M.,	Odevanje u Beogradu od 1878. do 1915. 
godine,	докторска	дисертација,		Филозофски	факултет,	

Универзитет	у	Београду,	Београд	1984,	570.
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време Краљевине Југославије. Једна од 
суштинских одлика режима који је из‑
грађиван одмах након Другог светског 
рата, у погледу нуђења модела за иден‑
тификацију женске популације и младих, 
било је окретање себи, дефинисање и из‑
градња узора у складу са задацима које 
друштво, односно његова нова партијс‑
ка елита заступа. Покретање иниција‑
тиве за стварање женске антифашис‑
тичке организације, која је и основана у 
Босанском Петровцу 1942. године, био 
је начин да се жене привуку и окупе око 
платформе Комунистичке партије Ју‑
гославије (КПЈ). Жене су позване да се 

укључе у борбу против окупатора, било 
директно било радом у позадини. Како 
је сваки борац био драгоцен, пропаган‑
да је величала мајку јунакињу, мајку хе
роја, која би опремила сина и послала га 
на фронт. Након рата примарни задатак 
је био обнова земље, те жене нису сме‑
ле ни на том плану заостајати. Тако су 
припаднице слабијег пола постајале ју
накиње обнове, хероји рада, равноправне 
учеснице у изградњи социјализма. Пози‑
ване су да учествују у очувању братства 
и јединства, па и мира у свету. Како би 
се надокнадили ратни губици у људству, 
жене су позване да дају свој допринос у 

Слика	9.	Забава	у	официрском	дому,	око	1950.	(власник:	Етнографски	музеј,	Београд,	16043)
Figure	9		Party	in	the	officers’	club,	around	1950	(owner	Etnographic	Museum,	Belgrade,	16043)
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подизању новог подмлатка и у њиховом 
„правилном васпитавању“. Уведена су 
и адекватна звања и ордени: „заслужна 
мајка“ (за жене које су родиле од седмо‑
ро до деветоро деце) и „мајка јунакиња“ 
(за жене са десеторо и више деце). Пре‑
ласком на процес индустријализације 
земље, који је подразумевао ангажовање 
велике радне снаге на бројним ради‑
лиштима, женама је поверена нова уло‑
га и нови модел за узор – славиле су се 
ударнице, новаторке у производњи, за
другарке, плетиље, трактористкиње. А 
када се, педесетих година XX века, пре‑
шло на мирнодопске услове производње, 

појавио се вишак радне снаге. Решење је 
било надохват руке – отпуштене су ма‑
хом жене, и то са образложењем да су 
мање способне и продуктивне.

Успон и изостајање у привредном 
опоравку земље после рата пратила је 
иста таква осцилација учешћа жена у 
политичком животу. Уставом из 1946. 
године жене су добиле политичка пра‑
ва, могућност да бирају и буду биране у 
органе Партије, масовне организације 
и скупштине, па су, као најочитији при‑
мер остварене равноправности, и бира‑
не на одређене дужности. Још једном се 
поновила позната пракса о ограниченом 

Слика	10.	Насловна	страна	
Практичне жене,	март	1956.

Figure	10		Title	page	of	Praktična žena,	
March	1956

Слика	11.	Насловна	страна	
Практичне жене,	март	1961.

Figure	11	Title	page	of	Praktična žena,	
March	1961
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броју жена које прихватају друштвени 
ангажман – биране су, готово увек, исте 
жене. Објашњење таквог понашања, као 
и константно смањење броја друштвено 
активних жена почетком педесетих го‑
дина, нађено је у повећаном броју брако‑
ва, повећаним обавезама око подизања 
деце, животном добу у коме се жене ан‑
гажује (најчешће између двадесете и два‑
десет пете године живота), неадекватном 
социјалном положају (месту становања, 
уређености стамбеног простора, начину 
организације породичног живота), као и 
у општем степену просвећености и обра‑
зовања, и менталитету који се још увек 
снажно ослањао на традиционалне пат‑
ријархалне матрице и општеприхваћено 
друштвено позиционирање жене у ин‑
ституцијама, пре свега брака, породи‑
це и куће.5 

Друштвени и политички ангажман 
жена поспешивала је, трасирала и вало‑
ризовала предратовска, ратовска и пост‑
ратовска женска штампа специфичних 
обележја, посебно до периода либерали‑
зације 1955. године. Тако је, рачунајући 
на тоталитет женске популације која је 
била дубоко обесправљена и лоших све‑
укупних животних услова за развој и об‑
разовање у периоду између два рата (за 
разлику од оног неупоредиво мањег дела 
жена које су припадале друштвеној ели‑

ти и, сходно томе, користиле одређене 
ефекте „друштвене корупције осмишље‑
не за жену“, као што је добар мираз), још 
1936. године, на иницијативу КПЈ, покре‑
нут лист Жена данас, чији је основни за‑
датак управо био подизање свести жен‑
ских радних маса за борбу против свих 
облика угњетавања.6

Ратна женска штампа излазила је 
у периоду углавном од 1942. до 1945. 

5	 На	изборима	за	среске	и	градске	народне	одборе,	
који	су	одржани	1949.	године,	у	НР	Србији	је	изабрано	
92,6%	мушкараца	и	7,4%	жена.	Наредне	године	
изабрано	је	97,9%	мушкараца	и	2,1%	жена.	Stanišić	M.,	
Društveni položaj žene u Srbiji (19441955),	магистарски	
рад,	Филозофски	факултет,	Универзитет	у	Београду,	
Београд	2003,	376.

6	 Улога	овог	листа	у	револуционарном	усмеравању	

жена,	пре,	за	време	и	после	рата,	била	је	огромна;	
после	ослобођења	Жена данас	излази	као	часопис	
–	орган	Антифашистичког	фронта	жена	Југославије,	
касније	као	орган	Савеза	женских	друштава,	од	1961.	
као	издање	Конференције	за	друштвену	активност	
жена	Југославије,	а	потом	као	специјални	додатак	
листа	Борба.	TodorovićUzelac	N.,	Ženska štampa i 
kultura ženstvenosti,	Beograd	1987,	63,	65.

Слика	12.	Насловна	страна	
Практичне жене,	март	1969.	

Figure	12	Title	page	of	Praktična žena,	
March	1969
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године и одликовала се крајње скром‑
ним изгледом, готово као зидне новине 
које је уређивала тек по која, како‑тако 
описмењена жена. На тај начин, инфор‑
мације о свим важнијим догађањима на 
ратном бојишту, али и о примерима ве‑
лике жртве појединаца, стизале су до 
удаљених крајева. У складу са прокламо‑
ваним и реалним захтевима који су пос‑
тављани пред жену, лист Жена данас је 
пропратио све активности жена у пос‑
лератном периоду, бележећи позитивне 
примере у обнови земље, у конституи‑
сању нове власти и учешћу жена у орга‑
нима власти, задатке из првог петого‑

дишњег плана, омладинске радне акције, 
резултате борбе на плану описмењавања 
и образовања женске популације и све 
о новом положају жене на послу, у кући 
и око подизања деце. Објављиване фо‑
тографије приказивале су жене у сетви, 
жетви, вршидби, за машинским стројем 
у фабрици, на трактору, у њиви, у баш‑
ти, винограду. 

С новим могућностима које су поче‑
ле да се отварају пред женама, расли су 
и захтеви за побољшањем општих усло‑
ва живота, па и женска штампа почетком 
педесетих година мења свој информа‑
тивно‑политички садржај убацивањем 

Слика	13.	Насловна	страна	Практичне жене,	јул	
1969.	

Figure	13		Title	page	of	Praktična žena,	
July	1969

Слика	14.	Насловна	страна	Практичне жене,	
децембар	1969.	

Figure	14		Title	page	of	Praktična žena,
	December	1969
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женских практичних садржаја (рецеп‑
ти, кројење, упутство за спремање зим‑
нице, шеме за израду џемпера и пулове‑
ра), с једне стране, и оснивањем нових, 
специјализованих женских листова са 
модним детаљима или предлозима за 
уређење куће, с друге стране. Ни друш‑
тво, ни женске организације не могу 
више да затварају очи пред потребама 
жене, чији су хоризонти сада шири (за 

највећи део женске популације), која мо‑
ра да савлађује нову улогу запослене же‑
не‑мајке и којој објективно треба помоћ 
јер се не сналази на најбољи начин. За‑
то не чуди што су многе запослене жене 
свој положај доживљавале као конфлик‑
тан, оптерећен напетостима. Друштво 
још није било способно да на адекватан 
начин олакша породични живот раз‑
војем пратећих институција.7 

7	 У	периоду	од	краја	Другог	светског	рата	до	средине	
седамдесетих	година	друштвени	производ	у	Југославији	
растао	је	по	стопи	од	6,2%,	што	се	позитивно	
одразило	на	развој	друштвеног,	привредног	сектора.	
Истовремено,	повећала	се	и	лична	потрошња,	нарочито	
после	1956.	године,	и	то	у	корист	индустријске	
производње	робе	широке	потрошње.	Обавезно	
основно	образовање	похађало	је	95%	деце,	90%	

наставило	је	средње	образовање,	а	две	трећине	
средњошколаца	похађало	је	и	више	и	високе	школе.	
Промене	мењају	устаљене	традиционалне	навике,	
па	и	поимања	жене.	У	потрази	за	послом,	жене	све	
више	напуштају	село,	запошљавају	се	и	удате	жене,	
па	у	периоду	од	1953.	до	1972.	године	запосленост	
расте	по	стопи	од	4,5%	годишње.	TodorovićUzelac	
N.,	op. cit.,	73–74.	

Слика	15.	Идоли	–	Здравко	Чолић,	око	1970.	(Драган	Тимотијевић,	фотодокументација	Базара)
Figure	15		Idols	–	Zdravko	Čolić,	around	1970	(Dragan	Timotijević,	Bazar	photo	documentation)
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Процес еманципације жена у Ср‑
бији / Југославији, у периоду после Дру‑
гог светског рата, обележен је зато про‑
тивречностима и нескладом:

Жена партизанка, ударница, херој 
рада живела је уз свој женски лист, ис‑
то толико огољен и лишен женственос‑
ти колико је и она сама била принуђе‑
на да буде. Она је била укључена у брзе 
и масовне програме образовања, конфе‑
ренције, читалачке кругове. Њен узор је 
она сама или другарице, ударнице, слич‑
не њој. 

Жена радница, мајка, преоптереће‑
на обавезама и недовољно друштвено за‑
штићена, потискивана је у окриље куће, 
за чије вођење и уређење она нема пре‑
више смисла јер је тек пристигла са се‑
ла међу хиљадама сличних њој. Она по‑
лако савлађује и учи, и исто тако полако 
почиње да се осврће око себе – њен жен‑
ски лист од 1951. године на насловним 
странама почиње да објављује слике ле‑
пих жена, прво уз некакав „друштвено 
користан алиби“ (реклама домаћег про‑
извода),8 а онда и у доколици. Апри‑

8	 Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, 2: Položaj 
žene kao merilo modernizacije: naučni skup,	Beograd	1988,	
377.

Слика	16.	Идоли	–	Ђорђе	Марјановић,	око	1960.	(Драган	Тимотијевић,	фотодокументација	Базара)
Figure	16	Idols	–	Djordje	Marjanović,	around	1960	(Dragan	Timotijević,	Bazar	photo	documentation)



ПРВА ПОСЛЕРАТНА БЕОГРАДСКА ЖЕНСКА ШТАМПА...

391

ла 1951. године Политика доноси мод‑
но писмо из Париза, на шта „друштвено 
будни елементи“ реагују „да је то непот‑
ребно нашој жени“, узалуд ... јер, и Жена 
данас од 1953. године доноси модне из‑
вештаје и слике манекенки. За то време 
Њу лук је прошао зенит светске модне 
писте, а младе снаге само што нису от‑
почеле још једну модну револуцију. 

Жени је од почетка педесетих годи‑
на не само „допуштено“ већ јој се препо‑
ручује и као друштвено пожељно, да се 
врати својим уобичајеним представама 

женствености и пожељности. Стижу и 
нови модели за угледање, нови (увезе‑
ни) стил живота, у чијем преузимању и 
имитирању ће јој помагати и друга друш‑
твена групација о којој се режим широко 
прокламованог хуманизма веома брине 
– млади. Биће то два интересантна про‑
цеса, одрастање и модернизација генера‑
ције родитеља и деце, у којима ће мајке и 
даље бити, углавном, саме себи узори и 
у чему ће им женски листови помагати, 
очеви ће желети да им жене личе на дру‑
гарице иза гвоздене завесе, и деца која 

Слика	17.		Александар	Јоксимовић,	икона	српске	моде	од	60их	година	XX	века	
(Драган	Тимотијевић,	фотодокументација	Базара,	1971)

Figure		17	Aleksandar	Joksimović,	Icon	of	Serbian	Fashion	from	the	1960s	
(Dragan	Timotijević,	Bazar	photo	documentation,	1971)
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ће, природно, пригрлити европску кул‑
туру младих. То је и прича о генерацији 
родитеља и деце у Србији данас. 

Партија је препоручивала садржаје 
на којима ће се васпитавати младе ге‑

нерације и тако стварати лик „новог со‑
цијалистичког човека“, те зато не чуди 
што је део јавности осуђивао „појаве не‑
својствене социјалистичкој омладини“ 
– одушевљење америчким филмовима, 
организовање игранки по „западњачком 
узору“, на којима су тела младића и де‑
војака припијена, слушање џеза, пушење 
и трошење алкохола. Живот је доносио 
само оно што је развојем технологија, 
комуникација и медија већ било уста‑
новљено – штампа почетком педесетих 
година начиње информацијску изолова‑
ност, Радио Београд, који је отпочео еми‑
товање још 1929. године, средином педе‑
сетих Београђанима пружа могућност да 
уживају у концертима из целе Европе, а 
1955. године број радио апарата у свету 
престиже број читалаца новина; прве 
вести о телевизији пристигле су у Србију 
знатно раније од појаве телевизијских 
апарата, још 1931, у извештајима са тех‑
ничке изложбе у Берлину, а 1938. годи‑
не телевизија се појавила на Јесењем сај‑
му у Београду, у Филипсовом (Philiphs) 
павиљону, где су била постављена три 
телевизора и „емитован програм“ у ко‑
ме су учествовали Жанка Стокић, Ма‑
рија Поповић и Душан Раденковић,9 да 
би у Београду, 23. августа 1958. године, у 
8.50, за време Другог међународног сај‑
ма технике и техничких достигнућа, от‑
почело емитовање програма Телевизије 
Београд.10 Појавом телевизије измењен је 

Слика	18.	Неколико	година	касније	стиже	и	
анархистички	стил	панка	чији	ће	визуелни	

идентитет	дефинисати	Вивијен	Вествуд	(Vivienne	
Westwood)	и	Малколм	Мекларен	(Malcom	

McLaren)	и	који	ће,	нужно,	оставити	траг	и	у	
београдској	средини	(Драган	Тимотијевић,	

фотодукументација	Базара,	1973.)
Figure	18	Few	years	later	appeared	also	the	

anarchistic	punk	style,	which	visual	identity	was	
defined	by	Vivienne	Westwood	and	Malcolm	

McLaren	and	which	inevitably	left	its	mark	on	the	
Belgrade	scene	(Dragan	Timotijević,	Bazar	photo	

documentation,	1971)

9	 Marković	P.	J.,	Beograd i Evropa 19181941: Evropski uticaji 
na proces modernizacije Beograda,	Beograd	1992,	83.	

10	 Оташевић	М.,	Андрић	Б.,	Страшљиви	див,	у: Београд 
шездесетих година XX века, приредили	Ћирић	Д.,	
ПетровићЋирић	Л.,	Београд	2003,	128130.	
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живот породице и живот града – стам‑
бени и јавни простор, одећа и мода, био‑
скопи и позоришта, радио и штампа, ка‑
фане и клубови, писана и говорна реч. 
До појаве и развоја телевизије филм је 
омиљена активност градског станов‑
ништва у доколици. Холивудске филм‑
ске звезде из тридесетих‑четрдесетих, 
а потом и нове, пристигле почетком пе‑
десетих и шездесетих, имале су своју 
младу и одушевљену публику у Београ‑
ду и другим градовима Србије. Са звез‑
дама као што су Џемс Дин (James Dean) 
и Марлон Брандо (Marlon Brando) по‑
пуларизована је и нова одећа од џинса 
и мотоциклистичка јакна, а т‑мајице су 
претворене у врло пожељан одевни пред‑
мет. И Београд је узео учешће у млада‑
лачкој револуцији, на свој специфичан 
начин – 1957. године снимљен је филм 
Суботом увече, као први „југословенс‑
ки филм који се љубављу бави не као уз‑
гредном ствари, већ као својом сушти‑
ном [...] и чедан пољубац на крају филма 
био је дубоко револуционаран“.11 Биће то 
и најава новог таласа, који заузима изу‑
зетно место не само у развоју филма на 
југословенском простору већ и у култури 
тог периода – Љубав и мода (1960), Чуд–
на девојка и Звиждук у осам (1962), Да
ни (1963), Девојка (1965), Буђење пацова 
и Скупљачи перја (1967), Вишња на Таш
мајдану (1968) ... Педесетих, полиција је 
хапсила парове који се љубе на улици, а 

1965. године, после званичног програ‑
ма у оквиру прославе дана студената на 
Филозофском факултету у Београду, из‑
води се стриптиз.12 

Женска мода током педесетих го‑
дина, представљена различитим попу‑
ларним модним линијама (од девојачки 
невине хаљине са широком звонастом 
сукњом од тканине са штампаним цвет‑
ним узорком, до строгих, пажљиво скро‑
јених костима уз тело, које су крајем пе‑
десетих сменили волуминозни модели 
Њу лука) које могу да се тумаче и као 
„довођење у питање дихотомије између 
„домаћице“ (функционалне жене) и сек‑
суалног објекта (декоративне жене)“,13 
имала је свој ехо и у Србији, пре свега у 
Београду. 

Други међународни фестивал моде у 
организацији Београдског сајма одржа‑
ва се 1959, у истој години када је покре‑
нуто и Бијенале лондонске недеље моде; 
идеју Завода за унапређење домаћинства 
у Београду осмислио је 1962. године мод‑
ни креатор Александар Јоксимовић, а 
Конфекција „Војвођанка“ у Земуну реа‑
лизовала је као хаљину од плавог и си‑
вог тексаса са штеповима. У јуну 1966. 
године, у Савременом дому на Теразија‑
ма отворена је прва продајна изложба 
као заједничко дело уметника, тргови‑
не и индустрије – Десе Томић‑Ђуровић, 
сликара текстила, Божане Јовановић, 
костимографа, РК „Београд“ и Војвођан‑

11	 Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, 2,	
382.

12	 Ibid.,	383.

13	 Breward	C.,	The	Culture	of	Fashion, in: A New History 
of Fashionable Dress,	Manchester	and	New	York	1995,	
225237.
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ског текстилног комбината из Новог 
Сада. Године 1966. основано је и удру‑
жење манекена Србије, али и први са‑
лон за негу лица, тела и косе, Мимоза, 
који прати и оснивање салона Јасмино‑
ве куће лепоте.14 

Култура младих ће педесетих тек до‑
бијати своје обрисе на простору Србије, 
да би се шездесетих, опет на специфичан 
начин, условљен исто тако „специфич‑
ним“ положајем Југославије, укључила у 
промене које ће усталасати свет. 

То су већ шездесете ...
Али, средином педесетих, тачније 

до 1955. као године отпочињања проце‑
са либерализације, дежурни моралис‑
ти су узроке „девијације младих“ тра‑
жили у одсуству мајке од куће, што је, 
по њима, „погодовало развоју буржоас‑
ког морала“. Иако потпуно остварених 
политичких права, те 1955. године жена 
није била ништа више поштована, ува‑
жена, цењена, просвећена, писмена или 
здравствено културна него у ранијем пе‑
риоду. Најновија истраживања истори‑
чара млађе генерације утврдила су да 
су, нпр., акције описмењавања и ски‑
дања зара и фереџе у Србији, као најти‑
пичнији и најчешће помињани приме‑
ри, вођене кампањски и несистематично, 
да су биле праћене недовољном заинте‑
ресованошћу самих жена и да су жене 

1955. године биле подједнако неписме‑
не и непросвећене као и 1944. године. 
Здравствено просвећивање, као један 
од такође примарних циљева, није да‑
ло очекиване резултате, а положај жене 
на селу је деградиран у односу на ранији 
период. Жена је од те, 1955. године, све 
мање била и у политици.15 

Социјализам је, у законском смис‑
лу, женама пружио све, али је посао за 
спровођење истог евидентно остао не‑
завршен. Женама је пружена могућност 
да раде, а затим им је у великом броју и 
ускраћена – у домаћинству није имао 
ко да им помогне и да их научи, па су 
се саме довијале колико су знале и уме‑
ле, а онда су, уз помоћ свог женског ча‑
сописа, све то компензовале, стварајући 
мит о самима себи – амбивалентан од‑
нос револуцинарног режима према сек‑
суалности (ослобођена жена и једнакост 
с мушкарцима, с једне стране, и сексу‑
ални пуританизам, с друге стране) раз‑
решен је тако што су мужеви увелико 
почели да излазе у друштво без жена, ос‑
тављајући их у кући саме са децом. И у 
том кључном моменту, 1956. године по‑
чиње да излази Практична жена, нови 
женски часопис, први који се појављује у 
Србији после Другог светског рата, у том 
моменту, заједно са загребачким Свије
том који излази од 1953. године, уједно 

14	 ПетровићЋирић	Л.,	Београд,	мода?	О,	да,	у: Београд 
шездесетих година XX века, приредили	Ћирић	Д.,	
ПетровићЋирић	Л.,	Београд	2003,	210216.	

15	 Мушка	радна	снага	се	од	1949.	до	1952.	године	
смањила	за	9%,	док	је	у	истом	периоду	женска	радна	
снага	забележила	пад	од	20%.	Или:	на	годишњим	

задружним	скупштинама	у	Србији	изабрано	је	само	
2%	жена	у	управне	одборе	задруга.	Учешће	жена	у	
радничким	саветима	са	18,19%	и	управним	одборима	
са	11%	такође	није	било	задовољавајуће.	Stanišić	M.,	
op. cit.,	378.	
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и један од два једина женска листа на ју‑
гословенском простору. 

На 47 страна малог формата, с посеб‑
ним додатком „300 чуда“ и Радмилом 
Протић (1956‑1965) и Зорком Радој‑
ковић (1965‑1979/1980) као уредница‑
ма у најзначајнијем периоду излажења 
овог листа, Практична жена ће бити 
истински саветник највећем могућем 
броју жена у историји женских листова 
на овим просторима. Писаће о женским 
проблемима, деци, кројењу, шивењу, ку‑
вању, о филмовима које ће за њих погле‑
дати и романима које ће за њих прочита‑
ти, о нези тела, гимнастици, пијацама и 
моди. Практична жена ће упућивати 
хиљаде жена‑супруга, жена‑мајки и до‑
маћица у многе корисне ствари.

Данас, када наше жене из дана у дан 
играју све већу улогу у јавном животу и 
када раме уз раме са својим друговима 
супротног пола заузимају веома одго‑
ворна места у свом раду ван куће, њихов 
дом, уколико нису вичне да себи олак‑
шају посао, често остаје занемарен. Ско‑
ро у свим земљама света постоје читаве 
институције које се старају о томе како 
ће жени – пословном човеку – олакша‑
ти рад у дому, како ће јој на лакши и бр‑
жи начин обезбедити оно што она, из 
невештине или недовољног познавања 
технике посла, не може сама да учини. 
Кроз свакодневне емисије радија пос‑
већене жени, које су увеле многе радио 
станице у свету, као и кроз часописе и 
новине које се баве искључиво пробле‑
мом дома и жене у њему и ван њега, же‑

на домаћица сазнаје како ће свој домаћи 
посао спретније обављати и како ће у тај 
посао утрошити неупоредиво мање тру‑
да и драгоценог времена.

У области дом – жена постоји читав 
низ проблема с којима се данашња же‑
на свакодневно сукобљава. Међутим, у 
нашој земљи не излази ниједан часопис, 
нити публикација те врсте, осим неких 
искључиво модних журнала у којима се 
нађе по који савет, која би помогла жени‑
мајци, жени као супрузи и домаћици да 
једноставније обавља своје домаће пос‑
лове и негује децу, и да у свом дому ство‑
ри веома пригодну и пријатну породич‑
ну атмосферу.

Магазин Практична жена поку‑
шаће да у свим тим областима помогне 
жени, да постане њен приручник који 
ће она читати не само зато да би се за‑
бавила већ да би из њега научила мно‑
ге корисне ствари и нашла решење раз‑
ним крупнијим и ситнијим проблемима 
који се тако често појављују у свакоднев‑
ном животу жене (1 [1956]). 

Више од три деценије Практична 
жена је била најтиражнији лист у Југо‑
славији и тако највећи промотер жене 
са ових простора. Лист је покренуо чи‑
тав низ специјалних издања: Доктор у 
кући, Кувар, Уради сама, Кројачица, Ку
кичање, Гинеколог и многа друга. Прак
тична жена организовала је и бројне, 
врло запажене акције: Избор идеалне же
не Југославије (прва „идеална жена Југо‑
славије“ била је Љиљана Вранић, супруга 
Србе Вранића, првог уредника фото‑
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графије у листу Базар), Први женски ау
торели, Први женски крос, Најдражи 
учитељ, Најбоље однеговано дете, На
родно благо, Златна виљушка, Колек
тивно венчање сто парова, Избор за 
најличности године, афирмисала је на 
стотине жена, организовала округле сто‑
лове, програме едукације, курсеве, про‑
дају радова. 

У борби за тираж, Практична жена 
је занемарила концепцију листа који мо‑
ра да прати и ослушкује захтеве своје чи‑
талачке публике. Практична жена и да‑
нас излази, пригушена несналажењем и 
неизвесном судбином листа на конфуз‑
ном тржишту српске штампе. Важније 
од њеног опоравка је њена суштинска, 
кључна улога у модернизовању и осав‑
ремењавању хиљада неспремних жена, 
које су педесетих година нахрлиле у град 
у потрази за послом и бољим животом. 
Практична жена не само да им је помог‑
ла, она их је промовисала у узор – модел 
женствености створен од њих и само за 
њих. Тада, тако потребан.16 

Фотографија мајке јунакиње са сво‑
јом породицом, иначе породица Мокуш 
из Новог Сада, из педесетих година (сл. 
1), жене ‑ народног посланика (сл. 2), или 
фотографије Олге Перовић, једне од ус‑
пешних и напредних другарица, чију 

животну причу у фотографском смис‑
лу користимо као парадигму за педесе‑
те, подизање и васпитавање женске де‑
це у домовима после рата (сл. 3, 4, 5) или, 
најједноставније, живот ухваћен на ули‑
ци, у башти, продавници или на разглед‑
ници (сл. 6, 7, 8, 9) – прикази су времена 
које је непосредно претходило или пара‑
лелно текло уз Практичну жену. 

j j j

У пружању одговора који, пре свега, 
треба да помогну запосленој жени – мај‑
ци и домаћици, оно што Практична же
на суштински ради није само едукација 
и саветовање већ и прва промоција жене 
са ових простора. То је исто оно што Ба
зар ради и данас и што је, са друштвеног 
аспекта, изузетно важно. Кључни узор 
није страни модел, и то не зато што се то 
није прижељкивало (иако није било пре‑
терано популарно, а поред свих рестрик‑
ција режима ипак и доступно, кроз ра‑
дио, музику, филм и прве модне вести), 
већ зато што је живот наметнуо бављење 
властитом женом, те је Практична же
на, као и Жена Милице Јаше Томића с 
почетка века, женски часопис с кључном 
улогом у животу жене. Ти часописи тра‑
сираће пут и огромној, одувек реално 

16	 Лично	искуство	у	опредељивању	концепције	
часописа	имаће	пресудну	улогу	у	животу	овог	листа	
у	најзначајнијем	периоду	његовог	постојања	и	под	
уредништвом	гђе	Зорке	Радојковић,	која	је	била	
љубазна	да	одвоји	време	за	нас.	Као	професор	светске	
књижевности,	са	одличним	знањем	француског	
језика,	али	исто	тако	добрим	познавањем	вештина	
израде	ручних	радова,	одрасла	је	и	васпитана	у	
кући	која	је	гајила	традицију	уређивања	и	издавања	

новина.	Отац	Павлимир	Глигорић,	у	периоду	1932
1937.	био	је	издавач	и	уредник	четири	часописа	у	
Косовској	Митровици,	значајног	Божура с Косова	и	
Јужног Трибуна.	Гђа	Зорка	Радојковић	изборила	се	
за	своју	концепцију	–	породица,	кључно	упориште	
у	животу	сваке	жене,	најзначајнији	ослонац	који	
морате	имати	–	концепцију	коју	је	несебично	и	
врло	успешно	поделила	са	хиљадама	жена	са	ових	
простора.	Београд,	27.	10.	2004.
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постојећој традиционално настројеној 
читалачкој публици са ових простора. 
Јер без тог грађења мита, као својеврсне 
амортизације, а не корупције, добар део 
женске публике остао би у процепу, без 
модела за идентификацију и са великим 
практичним, животним проблемима. За‑
то концепту Практичне жене и не може 
да се спочитава нуђење старог грађан‑
ског модела женствености. 

И поред невероватног тиража Прак
тичне жене, највећег на простору бивше 
Југославије који је један женски часопис 
имао, у једном периоду већег и од најти‑
ражнијих дневних новина, Вечерњих но
вости, реално лист нису читале све же‑
не. Ипак, оне су биле прототип за узор. 
Зато су послератне генерације жена – у 
највећем броју пристигле са села, нај‑
чешће са курсом за шивење и знањем 
основних домаћих послова, окренуте и 
посвећене мужу и породици, запосле‑

не, с децом о којој држава почиње веома 
да води рачуна кроз најдемократичнији 
систем за бригу о деци и образовање, 
без посебне жеље да посегну за страним 
узорима (јер ко би им то интересовање и 
развијао) – остале „генерације недостиж‑
них вредности“, које су себе промовиса‑
ле као најспособније, највредније и нај‑
верније жене. Генерацијску ускраћеност 
никада нису признале. Нормативно ос‑
тварена највећа слобода и једнакост по‑
лова није била превелика провокација за 
њих – однос међу половима уређиван је 
само онако како приватност и интиман 
однос то налажу, са вероватно највише 
оствареним субверзивним деловањем. 

Јер, тако се морало. 
Генерација младих, присутна или 

надолазећа, њихова су деца и уједно они 
са којима ће се до данас, нажалост, и нај‑
мање разумети. 
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Mirjana Menković*

FIRST POST-WAR BELGRADE WOMEN’S  PRESS
PRAKTIČNA ŽENA and ‘the swinging sixties’ (1956-1967)

Summary

Whether  the period of war turmoil from 1941 to 1945 really resulted in creation of 
the ‘new’ woman of Yugoslavia/Serbia? If this was the ‘new’ one what happened to the 
‘old’? KPJ(Yugoslav Communist Party) brought down the question of abolishing the sexual 
discrimination to the everyday life of the peasant women and working women winning 
them over for their ideas. At the same time by stigmatizing the women from the social 
elite the Party deprived them of a possibility to take part in the struggle for their rights 
and  thus was left without the support of the segment of the urban feminine population. 
This is the story about ‘new’ and ‘old’ woman but it has nothing to do with the totality 
of feminine population but only with divisions. The women really endured an incredible 
burden in the  World War II even as fighters and not only  as nurses and thus took part 
in one of the greatest ascent of women in the history of human society. But after the 
war, the ‘new’ woman relatively rapidly revealed that she has the same aspirations and 
inclinations as the ‘old’ woman. Perhaps she was not sufficiently experienced in new 
habits and jobs.

Therefore, Praktična žena (Practical Woman) was going to be more than the adviser, 
friend and assistant. Praktična žena  has just practical and almost ordinary title but its 
role is very important. It will promote the ordinary woman teaching her at the same time 
how to catch up with that ‘old’ world because even the highest representatives of this 
‘new’ social and political establishment also wanted to reach that yesterday’s ‘old’ western 
world. Jovanka Broz with her perfectly modern fashion style will make possible  uniting 
of old and new to become less problematic for many women.

The ‘new’ as well as the ‘old’ woman will become modern.

*	 Mirjana	Menković,	ethnologist,	Ethnographic	Museum,	Belgrade
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