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ШТАМ ПИ У СР БИ ЈИ
АНА ЛИ ЗА ДИС КУР СА  

КОСМОПОЛИТЕНА И БЛИЦЖЕНЕ
Сажетак: Рад се ба ви дис кур сом о иде ал ној же ни у Ср би ји да нас, 
од но сно на чи ном на ко ји је кон стру и са на ак ту ел на по ли тич ка кул
ту ра кроз ре пре зен та ци ју же на у жен ским ча со пи си ма. По ку ша ла 
сам од ре ди ти дис кур се  ко је про из во де ча со пи си Ко смо по ли тен и 
Блиц Же на, од но сно раз ли ке у пред ло же ном кон цеп ту жен ско сти, 
и иден ти фи ко ва ти на чи не на ко је се ти дис кур си и пред ста вља
ње же на, њи хо вих род них уло га и од но са, по ду да ра ју са ши рим 
дру штве ним нор ма ма, сте ре о ти пи ма и прак са ма. Ана ли зи ра
ла сам и оп шти ути сак ко ји оста вља ју ча со пи си и по ку ша ла их 
сме сти ти на осно ву то га у пред ло же не еле мен тар не про то ти пе 
ка ко их на зи ва Не да То до ро вићУзе лац, у пи та њу су про то ти пи/
мо де ли тра ди ци о нал не же нежен ке и по бу ње не, осло бо ђе не же не 
(феминист ки ње).
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Кључнеречи:кон цепт иде ал не же не, Ко смо по ли тен, Блиц Же на, 
по ли тич ка кул ту ра, ме диј ски дис курс, жи вот ни сти ло ви, иден ти
тет

Вре ме и про стор у ком жи ви мо ка рак те ри шу број не кул тур-
не и дру штве не про ме не, али „упр кос фор мал ној и за кон-
ској ’еман ци па ци ји’, не пи са ни мо рал ни ко декс дру шта ва 
ко ја су би ла под ко му ни стич ком кон тро лом или у тран зи-
ци ји, остао је у су шти ни па три јар ха лан”,1 што се огле да пре 
све га у од но су пре ма же ни у свим аспек ти ма дру штве ног 
де ло ва ња. Иа ко се свет ме ња, тра ди ци о нал не вред но сти се 
гр че ви то др же и оп ста ју, ко ли ко кроз пра во сла вље, ко је је 
при лич но дог ма тич но при по де ли му шких и жен ских уло-
га, то ли ко и кроз на ци о на ли зам ко ји је до жи вео ре не сан су у 
вре ме по след њих ра то ва на овим про сто ри ма. Из све га го ре 
на ве де ног да се за кљу чи ти да је кул тур ни кон текст Ср би је 
још увек уве ли ко оп те ре ћен па три јар хал ним на сле ђем. Све 
то ди рект но ути че на ме сто и по ло жај же на у дру штву, њи-
хо ву сли ку о са ми ма се би и на рав но на њи хо ве кон струк ци је 
вла сти тог  иден ти те та. 

У си ту а ци ји ка да, као зе мља у тран зи ци ји, те жи мо да при-
хва ти мо што ви ше „европ ских вред но сти” ка ко би Евро па 
лак ше при хва ти ла нас као се би слич не, на ше же не од јед ном  
би ва ју при ну ђе не „пли ва ти у мут ном”. Ка ко нас тра ди ци о-
нал на уче ња огра ни ча ва ју да бу де мо ап со лут но отво ре ни за 
но ви не ко је сти жу из све та, та ко се пре ра ђу ју и пре о бли ку ју 
иден ти те ти ко ји су са чи ње ни по ма ло од тра ди ци је  по ма ло 
од мо дер ног. Ова ква си ту а ци ја до во ди до то га  да се у исто 
вре ме на истом ме сту ја вља ју раз ли чи ти мо де ли и ре пре зен-
та ци је жен ских уло га и мо де ли за њи хо ву иден ти фи ка ци ју. 

По след њих два де се так го ди на пе ри од је ве ли ких про ме на 
у дру штве ним струк ту ра ма али и у свим дру гим аспек ти ма 
људ ске кул ту ре. Ме ња ју се жи вот ни сти ло ви,  кон стру и шу се 
но ви тр жи шно при хва тљи ви ји иден ти те ти, па та ко на сту па 
кри за тра ди ци о нал них вред но сти. Нај зна чај ни ји  пе ри од за 
Ср би ју је упра во пе ри од по сле 2000, ка да до ми нант не дру-
штве не вред но сти по ста ју де мо крат ске про ме не и те жња за 
ства ра њем јед ног де мо крат ског дру штва отво ре ног за ко му-
ни ка ци ју са све том и спрем ног за мо дер ни за ци ју, отва ра ње 
тр жи шта и при хва та ње ути ца ја са стра не (на ро чи то са За па-
да). Са мим тим отво ре на је мо гућ ност за је дан но ви кон цепт  
жен ско сти. Но ви по ну ђе ни мо дел „иде ал не же не” пла си ран 
је пу тем ме ди ја, кроз фил мо ве, се ри је, емиси је, ре кла ме и 

1 Ive ko vić, I. Neo pa tri jar hat i po li tič ko na si lje; Pri log raz u me va nju et nič kih 
su ko ba na Bal ka nu i Kav ka zu; Re pu bli ka 174, http://www.yuro pe.com /zi nes/
re pu bli ka/ar hi va/97/174/174_12.HT M
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гла му ро зне ли цен ци ра не жен ске ча со пи се. У том пе ри о ду 
до шло је до пре и спи ти ва ња до та да шњег по жељ ног мо де ла, 
јер из ме ње ном дру штве ном кон тек сту, но вим дру штве ним 
вред но сти ма ко је су са да про мо ви са не као по жељ не, ни је 
ви ше од го ва ра ла са мо пред ста ва „иде ал не же не” ко ја је до 
та да би ла пла си ра на, а то је пре све га же на до ма ћи ца, мај-
ка, су пру га (ко ја је по др шка свом му шкар цу у свим мо гу-
ћим усло ви ма), она ко ја се жр тву је за оп ште до бро (за му жа, 
де цу, по ро ди цу, др жа ву, ве ру, на ци ју). Ове тра ди ци о нал не 
по жељ не осо би не же не про вла чи ле су се кроз фол клор не 
фор ме (на род не еп ске пе сме, при че, игре), кроз на ци о нал ну 
књи жев ност, ре ли гиј ску про па ган ду, али и по пу лар ну кул-
ту ру, на род не пе сме, жен ске ча со пи се... У но вим усло ви ма 
по ста ју по жељ не и не ке дру ге ка рак те ри сти ке и пла си ра ју 
се дру га чи ји по жељ ни обра сци.  Со ци о кул тур на тран сфор-
ма ци ја срп ског дру штва и кул ту ре ис по ља ва се пре све га 
у тран сфор ма ци ји дру штве них вред но сти, ко ја им пли ци ра 
про ме ну мо ти ва де ло ва ња код ве ћи не при пад ни ка дру штва, 
уно ше ње ре да у по ли тич ки жи вот, од но сно у јав но по ље, 
про ме ну по ли тич ке кул ту ре.

„По ли тич ку кул ту ру чи не вред но сти, уве ре ња, убе ђе ња, 
ста во ви, сим бо ли, сти ло ви и обра сци по ли тич ког де ло ва ња 
и по на ша ња по је дин ца и дру штва. Она пре суд но ути че на 
из бор ци ље ва и пра ва ца по ко ји ма се по је дин ци, дру штво и 
др жа ва кре ће и раз ви ја ју.”2 И по ред све га до зна чај не про ме-
не у кон цеп ту а ли за ци ји жен ско сти ипак ни је до шло, бар не 
у оп ште при хва ће ним кон цеп ти ма и иде ал ним сли ка ма. 

Ако обра ти мо па жњу на по ло жај же не у дру штву у Ср би-
ји да нас, при ме ти ће мо про ме ну дру штве ног кон тек ста пр ви 
пут по чет ком 90-тих, кроз ре тра ди ци о на ли за ци ју, а за тим 
по но во на кон де мо крат ских про ме на 2000. го ди не. Ове по-
след ње про ме не ка рак те ри ше убр за ни про дор по тро шач ке 
кул ту ре, те уста но вља ва ње дру штве них вред но сти ко је су 
спе ци фич не за по тро шач ко дру штво. Све те про ме не се од-
ра жа ва ју на жен ске род не уло ге и на оче ки ва ња ко ја же не 
има ју од се бе и дру гих. У скло пу ових про ме на је и по ја вљи-
ва ње ка ко гла му ро зних ли цен ци ра них жен ских ча со пи са, од 
ко јих је је дан „Ко смо по ли тен”, та ко и до ма ћих, ко ји на сто је 
да иду у ко рак с вре ме ном, као на при мер „Блиц Же на”. 

Ме ди ји, ме ђу њи ма и ча со пи си на ме ње ни же на ма, као јед на 
од кључ них дру штве них ин сти ту ци ја, слу же као ре гу ла тив-
ни мо дел ко ји на не ки на чин об ли ку је свест же на и про мо-
ви ше од ре ђе не по жељ не дис кур се и сли ке пре ма ко ји ма се 

2 Ču pić, Č. (2009) Po li tič ka kul tu ra i me di ji, Go diš njak Fa kul te ta po li tič kih 
na u ka, (03), str. 1.
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оне по ста вља ју на раз ли чи те на чи не или пре го ва ра ју у про-
це си ма кон стру и са ња и про ме не сво јих иден ти те та. Пре ма 
те о ри ја ма пост мо дер но сти, ми сво је си сте ме вред но сти и 
раз у ме ва ња гра ди мо на те ме љу ску па гло бал них ин фор-
ма ци ја око нас. Тра га ње за „пра вим” или ау тен тич ним „ја” 
отва ра мо гућ ност да се из бо ром жи вот ног сти ла ис ку ша ва, 
из ра жа ва и кре и ра лич ни иден ти тет. Да нас се жи вот ни сти-
ло ви пр вен стве но  би ра ју се лек ци јом оних ко ји се ну де пу-
тем меди ја. 

По сред ством ме ди ја ус по ста вља се од нос из ме ђу раз ли чи-
тих стра на на осно ву дру штве них и кул тур них вред но сти. 
Ме ди ји одр жа ва ју или кон стру и шу по ли тич ку кул ту ру дру-
штва, по ве зу ју дру штве не ин сти ту ци је, њи хо ве дис кур се, 
до га ђа је ко ји их окру жу ју и пу бли ку ко ја чи та, гле да или 
слу ша ме диј ске тек сто ве. За то дис курс ме ди ја пред ста вља 
вр ло ин те ре сант но под руч је за ис тра жи ва ње пре све га због 
то га што ме ди ји пред ста вља ју са став ни и све при сут ни део 
на ших жи во та.

Про па ган да је сре ди шња си ла у ма сов ним ме ди ји ма. Ре кла ме 
су та ко ду бо ко укло пље не у на шу око ли ну да их кон стант но 
ви ди мо, чу је мо и чак осе ти мо ми ри се (на при мер, ре кла ме за 
пар фе ме из не ких жен ских ча со пи са). По сто ји ши рок спек-
тар спе ци фич них по ру ка ко је ука зу ју на ве зу из ме ђу про-
из во да и жи вот них сти ло ва, из ме ђу  услу га и ста ња све сти 
– ко зме ти ка и љу бав, оде ло и успех, хра на и за до вољ ство/ 
не за до вољ ство... Жен ски ча со пи си по ве зу ју жен ски иден ти-
тет са од ре ђе ним по тро шач ким на ви ка ма. Без об зи ра на раз-
ли чи тост ре клам них по ру ка оно што је за јед нич ко свим ре-
кла ма ма је сте про да ја. Ре кла ме се обра ћа ју гле да те љи ма као 
по тро ша чи ма и оне су нај че шће иде о ло шке при ро де – ре-
дов но нам го во ре да се сре ћа и за до вољ ство мо гу ку пи ти. У 
том сми слу ре кла ми ра ње прет по ста вља кул ту ру по тро шње. 
Због уза стоп ног по на вља ња, ме диј ски тек сто ви, па та ко и 
ре кла ме, на ме ћу од ре ђе не дру штве не вред но сти као при-
род не и не из бе жне, и од ре ђе на уве ре ња и ми то ве о дру штве-
ним иден ти те ти ма и кул тур ним  нор ма ма као универзал но 
при ме њи ве. 

Не да То до ро вић-Узе лац ка да го во ри о жен ској штам пи 
под ра зу ме ва  „ли сто ве чи ја укуп на уре ђи вач ка фи ло зо фи-
ја и са др жи ном и фор мом (стил и је зик „жен ске штам пе”) 
те жи жен ском чи та о цу. Вр ста пу бли ке ко јој се ти ли сто ви 
обра ћа ју – дру ги пол – и на чин њи хо ве спе ци ја ли за ци је – 
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жен ственост – по ма жу ја сној ди стинк ци ји та квих но ви на у 
од но су на оста ле илу стро ва не, за бав но-ре ви јал не ли сто ве.”3

На са мом по чет ку свог по сто ја ња жен ски ча со пи си су би-
ли не ка вр ста при руч ни ка ко ји су са др жа ли упут ства о мо-
рал ном вла да њу, по на ша њу и со ци јал ној ети ке ци ји, ин фор-
ма ци је о мо ди и о то ме ка ко да же не нај бо ље ис пу не сво-
ју уло гу – да бу ду до бре су пру ге и мај ке. На ста ли су „као 
спе ци фич на вр ста му шких упут ста ва же на ма ка ко да жи ве, 
ка ко да се по на ша ју, ка ко да бу ду успе шне су пру ге, мај ке 
и до ма ћи це. Још од тог вре ме на до да нас ве ћи на жен ских 
ча со пи са сво ди ла је жен ски уни вер зум на при ват ну сфе ру, 
а ин фор ма ци је о јав ним де ша ва њи ма – по ли ти ка, еко но-
ми ја, дру штве не те ме – би ле су рет ке и ус пут не. Од XVI II 
до XIX ве ка пре ба цу је се те жи ште са мо рал но ре ли гиј ског 
на гла ша ва ња жен ске при ро де на ве ли ча ње жен ског ра да и 
по стиг ну ћа. Но ва „иде ал на же на” би ла је пр вен стве но де-
фи ни са на као она ко ја „чи ни ку ћу” пре у зи ма ју ћи прак тич не 
(упра вља ње до ма ћин ства), еко ном ске (упра вља ње фи нан си-
ја ма до ма ћин ства) и мо рал не ду жно сти (ре про дук ци ја, не га 
и од гој). Рад у до ма ћин ству схва тан је као ор га ни за ци о ни 
прин цип жен ских жи во та, али у овом пе ри о ду уба цу ју се и 
де ло ви по све ће ни мо ди и ле по ти.4 Џе ни фер  Крејк (Jen ni-
fer Cra ik) ка да  опи су је овај пе ри од ка же: „С јед не стра не, 
жен ска уло га је би ла да бу де ле па, оде ве на у оде ћу ко ја из ра-
жа ва со ци јал ни ста тус ње ног му жа или оца, али и соп стве-
ну по жељ ност. Ме ђу тим, кућ на уло га зах те ва ла је да ње на 
сек су ал ност мо же би ти из ра же на је ди но ма те рин ством.”5 До 
ка сног XIX ве ка по ја вљу је се још је дан мо дел жен стве но сти 
– мо дел же не  по тро ша ча, ко ји мо же да се по ве же са по ја вом 
ин ду стри је про из во да на ме ње них ле по ти и ко мер ци ја ли за-
ци је ви зу ел ног у жен ској штам пи. Ка ко су се усло ви жи во та 
же на све ви ше ме ња ли, по чет ком XX ве ка же на је по ста ла 
чу вар по ро дич ног здра вља и сре ће, а не со ци јал не по зи ци је. 
Ова ква си ту а ци ја се огле да ла у из ме ње ном са др жа ју, ко ји се 
са да вр тео око до ма ћин ства, ле по те, са мо у са вр ша ва ња, мо-
де и со ци јал не ети ке ци је. „Жен ска те ла (пре не го мо рал ни 
ква ли те ти) по ста ла су вред ност пу тем ко је су мо гли би ти 
по стиг ну ти ус пе си на раз ли чи тим сфе ра ма. Оде ћа и си лу е-
та те ла по ста ли су ви дљи ве озна ке сти ла.”6 С јед не стра не, 
ча со пи си са да ну де прак тич не са ве те и ин струк ци је о то ме 

3 To do ro vić Uze lac, N. (1987) Žen ska štam pa i kul tu ra žen stve no sti, Be o grad: 
Na uč na knji ga, str. 5.

4 Cra ik, J. (1993) The fa ce of fas hion. The Cul tu ral Stu di es in Fas hion, Lon-
don: Ro u tled ge, p. 51.

5 Исто, стр. 52.
6 Исто, стр. 55.
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ка ко би ти жен стве на, а са дру ге  стра не ну де пред ста ве о 
жен стве но сти – мо ду и ле по ту.

Дру га „не за ви сна раз вој на ли ни ја” жен ских ча со пи са, ка ко 
је на зи ва Не да То до ро ви-Узе лац, би ла су фе ми ни стич ка гла-
си ла ко ја су из да ва на упо ре до, а би ла су ви ше ин фор ма тив-
ног и по ли тич ког не го за бав но са ве то дав ног са др жа ја. Они 
су се на ро чи то по ја вљи ва ли у пе ри о ди ма нај ве ћих дру штве-
них пре ви ра ња и сво јим зах те ви ма су од ра жа ва ли по ло жај 
же не на дру штве ној по зор ни ци од ре ђе ног исто риј ског раз-
до бља. За раз ли ку од кла сич них жен ских ча со пи са ко ји су 
ин си сти ра ли на жен ским ду жно сти ма, фе ми ни стич ка штам-
па се за ла га ла  за жен ска пра ва. Фе ми ни стич ка гла си ла су 
на ро чи то до ла зи ла до из ра жа ја у вре ме рат них зби ва ња. а 
чак су и кла сич ни жен ски ча со пи си би ли ан га жо ва ни ји ка да 
је тре ба ло мо би ли са ти же не да ак тив но до при не су рат ним 
на по ри ма, про мо ви са ли су пла ће ни рад у рат ној производњи 
и во лон тер ски рад за об но ву зе мље. 

Жен ски ча со пи си и њи хо ва пу бли ка по ста ли су пред мет ака-
дем ског ин те ре са ве о ма ра но. Још је 1963. го ди не Бе ти Фри-
дан (Betty Fri e dan) у де лу „Жен ска ми сти ка”7 кри ти ко ва ла 
пред ста ву „срећ не до ма ћи це” ко ју пред ста вља ју аме рич ки 
жен ски ча со пи си. Кри ти ка је су ге ри са ла да ови ча со пи си 
пор тре ти шу по вр шан низ мо де ла жен ских уло га. По ну ђе не 
уло ге, на зна че ни жи вот ни обра сци, по ну ђе ни ста во ви де-
лу ју као со ци јал ни ре гу ла тор ко ји обез бе ђу је ста тус кво, 
об ли ку ју ћи жен ску тач ку гле ди шта и ле ги ти ми шу ћи не до-
ста так из бо ра за же не. За тим, ту су Џе нис Вин шип (Ja nice 
Win ship)8, На о ми Волф (Na o mi Wolf)9 и дру ги. Да нас је ме-
диј ска ре пре зен та ци ја же не ве о ма ин те ре сант на те ма за ис-
тра жи ва ње и по ла зи ште мно гих ис тра жи вач ких ра до ва сву-
да у све ту.

Код нас та ко ђе по сто ји ака дем ски ин те рес за не са мо жен-
ске ча со пи се већ уоп ште за пред ста вља ња же на у ме ди ји ма 
(по ред Не де То до ро вић-Узе лац, ту су нпр. Ми ро сла ва Ма ле-
ше вић, Сло бо дан ка Пе ко вић, Ан ђел ка Ми лић, Ма ри на Бла-
го је вић, Сње жа на Ми ли во је вић, и дру ге). Иа ко су пред мет 
број них кри ти ка, жен ским ча со пи си ма се не мо же оспо ри ти 
то да на не ки на чин пред ста вља ју, али и об ли ку ју жен ску ма-
сов ну кул ту ру, по ли тич ку кул ту ру од ре ђе ног дру штва – или 
да дру га чи је ка же мо – жен ску ствар ност. Морамо се сло жити 

7 Fri e dan, B. (1972) The Fe mi ni ne Mysti que, Lon don: Pen guin bo oks. 
8 Win ship, J. (1988) In si de Wo men’s Ma ga zi nes, Pan do ra Press po pu lar  

cul tu re.
9 Wolf, N. (2002) The Be a uty Myth: All Ima ges of Be a uty are Use Aga inst 

Women, New York: Pe ren nial (Har per Col lins).
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са чи ње ни цом да жен ски ча со пи си са сво јим ми ли он ским 
чи та лач ким ау ди то ри ју мом има ју огром ну од го вор ност пре-
ма же на ма, а њи хо ва моћ ле жи пре све га у ре пре зен та ци ја ма 
же не и ње них род них уло га ко је ну де на сво јим стра ни ца ма. 
Сва  дру штва кроз исто ри ју кон стру и шу од ре ђе ни по жељ ни  
мо дел „иде ал не же не” на раз не на чи не. У мо дер ном до бу ти 
по жељ ни обра сци се нај че шће пла си ра ју пу тем ме ди ја, те је 
та ко уло га ме ди ја у по ли ти ци ре пре зен та ци је сва ка ко ве о ма 
зна чај на. Они из ле пе зе мо гу ћих иден ти те та ко ји ма је ствар-
ност ис пу ње на би ра ју од ре ђе не ти по ве и од њих ства ра ју 
по жељ не обра сце. Ти обра сци фор ми ра ју оквир на осно ву 
ко га се „гра ди за јед нич ко раз у ме ва ње све та и ко лек тив ни 
осе ћај за јед ни штва”.10 Упра во ти по жељ ни обра сци по ста-
ју и до ми нант ни обра сци. Ме ђу тим, оно што је до ми нан-
тан мо дел у јед ном пе ри о ду не зна чи ну жно да је и је ди ни. 
У мно штву жен ских ча со пи са да нас па ра лел но ег зи сти ра ју 
вред но сно раз ли чи ти са др жа ји, раз ли чи ти по жељ ни обра-
сци и мен тал ни мо де ли, и упра во то је од раз си ту а ци је у 
ко јој се же на у Ср би ји да нас на ла зи, она је су о че на са зах те-
ви ма но вог вре ме на али је и да ље огра ни че на тра ди ци о нал-
ним оче ки ва њи ма. Про стор ко ји је по све ћен по је ди ним те-
ма ма у не ком ча со пи су, епи те ти и тер ми ни ко ји се нај че шће 
ко ри сте, све то во ди ка про из вод њи сли ке о то ме ка ква би 
же на тре ба ло да бу де и ње ном ши ре њу/наметању. Чи та ју ћи 
ова кав ма те ри јал, осо ба ин ди рект но ства ра сли ку о се би, о 
по жељ ним вред но сти ма у свом жи во ту и у дру штву. То он да 
бит но ути че на њен од нос пре ма дру ги ма, пре ма се би, сво јој 
уло зи у дру штву итд.

Ана ли зом дис кур са ко ји про из во де на ве де ни ме ди ји на сто-
ја ћу од го во ри ти на не ко ли ко пи та ња: ко је жи вот не сти ло ве 
пла си ра ју „Блиц Же на” и „Ко смо по ли тен”, ка ко ови ча со пи-
си осли ка ва ју же не, ка ко су пред ста вље не род не уло ге, ко је 
су слич но сти, а ко је раз ли ке у оп штем рас по ло же њу ко је се 
опи су је у на ве де ним ча со пи си ма узи ма ју ћи у об зир уло гу и 
по ло жај же не у дру штву, те ко ји су то жи вот ни сти ло ви ко је 
на ве де ни ча со пи си пред ла жу кон зу мен ти ма и ко ји су сег-
мен ти жи во та по мо ћу ко јих се же на нај бо ље оства ру је као 
лич ност и ко ји ма оства ру је свој иден ти тет. 

Да бих утвр ди ла дис кур се ко ји ма опе ри шу ча со пи си „Блиц 
Же на” и „Ко смо по ли тен”, ко ри сти ћу тек сту ал не ана ли зе 
уну тар те о рет ског окви ра Ван Диј ко ве те о ри је о дис кур-
су. Ова ме то да на гла сак ста вља на иде о ло ги ју и спо зна-
ју и на њи хов ефе кат на струк ту ру тек ста она квог ка кав је 

10 Mi li vo je vić, S. Že ne i me di ji:stra te gi je is klju či va nja, Ge ne ro – ča so pis za 
femi ni stič ku te o ri ju, po seb no iz da nje, ur. Mi li vo je vić, S. (2004) Be o grad: 
Žen ske stu di je i ko mu ni ka ci ja, Cen tar za žen ske stu di je, str. 113.



91

МИЛИЦА СТАНКОВИЋ

представљен чи та о цу/чи та тељ ки. С об зи ром на мо гућ ност 
ме ди ја да до пру до огр ом ног бро ја љу ди, на ро чи ту па жњу 
тре ба обра ти ти на дис курс ко ји они про из во де, јер то ути че 
на мен тал не мо де ле ко ри сни ка ме ди ја. „Пу тем ге не ра ли за-
ци је и ап страк ци је, ме ђу тим, та кви мо де ли у исто вре ме мо-
гу слу жи ти као осно ва за ин ди рект ну кон тро лу над зна њем 
и ста во ви ма ко ји су за јед нич ки за мно ге или ве ћи ну чла но ва 
гру пе.”11 Из овог сле ди да би ана ли за ме диј ског дис кур са у 
жен ским ча со пи си ма пру жи ла увид у пред ста ве и кон цеп-
те (Ван Дајк би ре као „мен тал не мо де ле”), ко ји ин ди рект но 
ути чу на ста во ве и иде о ло ги је.

Кључ но пи та ње у ана ли зи нај за сту пље ни јих те ма би ло је на 
ко ји на чин је од ре ђе на те ма пред ста вље на, од но сно на ко-
ји на чин се она, кроз на чин го во ра о њој, дис кур зив но кон-
стру и ше. Ана ли зи ра ла сам и оп шти ути сак ко ји оста вља ју 
ча со пи си и по ку ша ла их сме сти ти на осно ву то га у пред ло-
же не  „еле мен тар не про то ти пе” ка ко их на зи ва Не да То до-
ро вић-Узе лац: „Раз ма тра ју ћи од нос ’жен ске’ штам пе пре ма 
ње ној пу бли ци (и обр ну то) тре ба ло би, ис пи та ти и фак тор 
иден ти фи ка ци је чи та тељ ке са, у штам пи пред ло же ним и по-
ну ђе ним мо де ли ма. Ова штам па на ме ће два, еле мен тар на 
про то ти па же не:

- Тра ди ци о нал на же на – жен ка (пр вен стве но су пру га и 
мај ка) ко ја жи ви у ре зер ва ту при ват но сти скло ње на од су-
ро во сти спољ ног (му шког) све та;

- По бу ње на, осло бо ђе на же на (фе ми нист ки ња) ко ја се по-
ја вљу је по сле се дам де се тих го ди на (са нео фе ми ни змом).

Због ова кве по де ле у це ло куп ну штам пу за же не им прег ни-
ра не су од ре ђе не вред но сти (сли ке, мо де ли) ко је иду у истом 
сме ру ка по јед но ста вљи ва њу уло га по ло ва: му шка рац је 
го то во увек муж, а же на је, углав ном у функ ци ји су пру ге, 
мајке.”12 

Иа ко ове мо де ле не мо же мо по сма тра ти као ис кљу чи ве, по-
ку шаће мо по твр ди ти ве ро ва ње да „Блиц Же на” при ка зу је и 
ну ди она кву сли ку же не ко ја би се нај ви ше мо гла свр ста ти у 
пр ви (тра ди ци о нал ни) про то тип, док „Ко смо по ли тен” ну ди 
мо дел осло бо ђе не же не, ко ја би се до не кле мо гла свр ста ти 
у дру ги про то тип. Упра во те еле мен те ћу по ку ша ти ана ли-
зи ра ти, а за тим по ка за ти да ли су ти дис кур си, тзв „наш” 
и „стра ни”, „до ма ћи” и „ту ђи”, „бал кан ски” и „европ ски”, 

11 Van Dijk, T. A. (1995) The mass me dia to day: Di sco u r ses of do mi na tion or 
di ver sity?, Lju blja na: Jav nostThe  Pu blic, 2 (2), p. 31., http://www.di sco ur-
ses.or g/Ol dAr tic les/Th e%20mass%20me dia%20to day.pd f.

12 To do ro vić Uze lac, N., nav. de lo, str. 124.
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„тра ди ци о нал ни” и „мо дер ни”,13 за и ста пот пу но су прот ста-
вље ни, да ли су ком пле мен тар ни, ал тер на тив ни или пот-
пуно ис кљу чи ви.

Ова два ча со пи са су узе та у раз ма тра ње с раз ло гом – „Блиц 
Же на“ као пред став ник до ма ћег кул тур ног кон тек ста и као 
нај ти ра жни ји до ма ћи ча со пис за же не14  и „Ко смо по ли тен“ 
као пред став ник ли цен ци ра них гла му ро зних ча со пи са ко ји 
до ла зе са За па да, из дру га чи јег кул тур ног кон тек ста, ко ји је 
сам по се би је дан од нај пре по зна тљи ви јих брен до ва у жен-
ској ма сов ној кул ту ри и но си лац спе ци фич ног жи вот ног 
сти ла ко ји про мо ви ше. При то ме су на пр ви по глед два пот-
пу но раз ли чи та ча со пи са, на раз ли чи те на чи не се обра ћа ју 
же ни и чи ни се, ну де дру га чи је мо де ле за иден ти фи ка ци ју. 
По зи ци јом из ко је по ла зе као да ства ра ју ди хо то ми ја Ми – 
Дру ги, од но сно јаз из ме ђу „њи хо ве” и „на ше” оп ти ке у ре-
пре зен та ци ји „иде ал не же не”.

Ако упо ре ди мо са др жа је „Ко смо по ли те на” и „Блиц же не” 
ви де ће мо пре све га да је за сту пље ност те ма ве о ма раз ли чи-
та. „Ко смо по ли тен” на гла сак ста вља на мо ду, ле по ту и не гу, 
а из та квог ста ва про из и ла зи да је ле по та им пе ра тив. Ка да 
го во ри о по зна тим  же на ма ко је су узо ри успе ха и ко је има ју 
мо гућ ност да пред ста ве сво је ка ри је ре и да ин спи ри шу чи та-
тељ ке сво јим из гле дом, про фе си о на ли змом, сти лом жи во та 
и фи ло зо фи јом, кроз те му се стал но про вла чи да су оне пре 
све га ле пе и да до бро из гле да ју. Ово на во ди да су ле по та и 
успе шна ка ри је ра осо би не ко је де фи ни шу же не ко је при ка-
зу је ча со пис. Ле по та је ап со лут ни им пе ра тив. „Блиц же на” 
има дру га чи ји при ступ овој те ма ти ци. Ле по та је сте ва жна, 
али ни је им пе ра тив, она се огле да пре све га у „те лу и ду ху” 
(на зив ру бри ке), здра вљу и рав но те жи (ко ја се по сти же сре-
ђе ним по ро дич ним жи во том), не до ста ци се мо гу при кри ти, 
ки ло гра ми ски ну ти, а ту је и „Блиц же на” да помог не у то ме. 

Сле де ћа те ма по за сту пље но сти у „Ко смо по ли те ну” су од-
но си и ве зе, те секс. Ов де се ча со пис по ста вља као пси хо-
лог ко ји ће рас ту ма чи ти и упу ти ти чи та тељ ке у све тај не 
ме ђу људ ских од но са, са при ја те љи ма, ко ле га ма, па рт не ром. 
Та ко ђе ће их упу ти ти у све „Тај не му шког мо зга”, от кри ти  
ка ко му шкар ци раз ми шља ју и шта оче ку ју од же на у ве зи, 
бра ку, сек су. Секс се при ка зу је као ору ђе за ма ни пу ла ци ју и 
осва ја ње му шкар ца, а зна ње сек су ал них тех ни ка при ка за но 
је као вр ста ка пи та ла чи ја ће се вред ност по ка за ти ка да се 

13 Син таг ме ко је се у ли те ра ту ри и јав ном го во ру нај че шће упо тре бља ва ју 
ка ко би се опи са ла кул ту ро ло шка по дво је ност дру штва у Ср би ји.

14 http://www.blic.rs/Ve sti/Dru stvo/186903/Sva ki-broj-Blic-ze ne-po no vo-ci ta-
mi lion-ze na. 
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по мо ћу њих ухва ти и за др жи му шка рац. Ова кав сен за ци о на-
ли стич ки на чин пред ста вља ња сек су ал них по тре ба и од но са 
је мо жда био ре во лу ци о на ран у вре ме ка да је „Ко смо по ли-
тен” „жа рио и па лио” али те шко да би мо гао би ти та кав да-
нас у вре ме ка да су све ин фор ма ци је (па и тог ти па) при сут-
не на сва ком ко ра ку и ни су ви ше та бу те ма. Ов де из гле да да 
ова кав го вор о сек су и од но си ма слу жи са мо да би од вра тио 
же ни ну па жњу од по ли тич ки зна чај них те ма. 

У „Блиц же ни” су секс, ве зе и од но си до ста ма ње про цен-
ту ал но за сту пље ни, а при ла зи им се из угла ин фор ми са ња и 
упу ћи ва ња. Секс се опи су је у сми слу во ђе ња љу ба ви, не ма 
екс пли цит них опи са ни сли ка. Ка ри је ра се у „Ко смо по ли те-
ну” ве зу је за обра зо ва ње, са мо по у зда ње и фи зич ки из глед, а 
у „Блиц же ни” за суд би ну, тра ди ци ју и по др шку по ро ди це. 
Јед на од те ма ко ја по ка зу је нај ве ће раз ли ке у за сту пље но сти 
је мај чин ство и де ца. У „Ко смо по ли те ну” се ова те ма по ми-
ње рет ко, а и то је про ву че но кроз не ку дру гу при чу, док се у 
„Блиц же ни”, по ред ру бри ка ко је се од но се на де цу и вас пи-
та ње, кроз  до слов но сва ки текст про вла чи иде ја мај чин ства, 
та ко да се сти че ути сак да је то не из бе жан крај њи циљ жи во-
та же не. Чак и на кон хва ље ња свих про фе си о нал них успе ха  
же не, су ге ри ше се да њен жи вот ни ка да не ће би ти пот пун и 
ис пу њен ако не бу де мај ка. Же на ма се ну ди мит о по ро ди-
ци и мај чин ству као је ди ни на чин са мо о ства ре ња. Вред ност 
тра ди ци о нал не по ро ди це се по др жа ва и ја ча, а про из ве де ни 
дис курс иг но ри ше сва ку дру гу ал тер на ти ву. У си ту а ци ји ка-
да је же на раз ве де на по ка зу је се као део ши ре по ро ди це, јер 
јој је увек по треб на по моћ са стра не и не чи ја по др шка.

Упра во ов де би смо мо гли да по ка же мо још је дан при мер 
бло ки ра не тран сфор ма ци је у Ср би ји, што мо же мо ви де ти 
на при ме ру „Блиц же не”. „На при ват ном по ро дич ном пла-
ну до ла зи та ко ђе до зна чај них про ме на у сме ру ре тра ди ци-
о на ли за ци је и ре па три јар ха ли за ци је по ро дич ног жи во та.”15 
„Те за о бло ки ра ној тран сфор ма ци ји бра ка (парт нер ства) 
по твр ђе на је и у со ци о ло шком ис тра жи ва њу Смиљ ке То ма-
но вић и Су за не Иг ња то вић (2004). Оно је ука за ло на од су-
ство ин ди ви ду а ли за ци је жи вот них сти ло ва ме ђу мла ди ма 
у Ср би ји, на ве ли ку за ви сност од ро ди тељ ске по ро ди це, те 
на од ла га ње свих бит них до га ђа ја у жи во ту по је дин ца: за-
вр ше так шко ло ва ња, бра ка, фор ми ра ња по ро ди це, за по сле-
ња и еко ном ског оса мо ста ље ња. При то ме, на нор ма тив ном 

15 An đel ka Mi lić, A. Po ro di ca i mo da li te ti rad nih ak tiv no sti čla no va. Pro me ne 
u to ku post-so ci ja li stič ke tran zi ci je u Sr bi ji, od 1991-2006 go di ne, u: Druš tvo 
u pre vi ra nju: So ci o loš ke stu di je ne kih aspe ka ta druš tve ne tran sfor ma ci je u 
Sr bi ji, ur. To ma no vić, S. (2006), Be o grad: In sti tut za so ci o loš ka is tra ži va nja 
Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, str. 61.
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пла ну, брак и да ље за др жа ва ин стру мен тал ну вред ност од-
ра ста ња и одва ја ња од по ро ди це по ре кла, те сно се по ве зу је 
са ра ђа њем, те се са мо парт нер ство још увек не пер ци пи ра 
као „чист од нос”. Та ко уме сто ин ди ви ду а ли за ци је и еман-
ци па ци је, по ро ди це су у Ср би ји за хва ће не трен дом ре тра ди-
ци о на ли за ци је, по врат ка на пре мо дер не обра сце уза јам ног 
ис по ма га ња и удру жи ва ња, а че сто и на ту рал не про из вод ње 
и по тро шње, а све у ци љу го лог пре жи вља ва ња.”16 На гла-
ша ва ње по ро ди це, мај чин ства и уоп ште тра ди ци о нал них 
по ро дич них од но са у “Блиц же ни” је у скла ду са дру штве-
ним и кул тур ним кон тек стом Ср би је, ко ји је и да ље уве ли ко 
оп те ре ћен сте ре о тип ним пред ста ва ма не са мо о ме сту и по-
ло жа ју же не у дру штву, већ и о по ро дич ним и ме ђу људ ским 
од но си ма уоп ште.

У мо дер ном дру штву при ме ћу је се кри за и не ста ја ње тра ди-
ци о нал них обра за ца људ ске по ве за но сти. „Раз ли чи то од Ис-
то ка Евро пе, укљу чу ју ћи и про стор За пад ног Бал ка на, по чев 
од дру ге по ло ви не XX ве ка па све до да нас, раз ви је не др жа-
ве За па да про ла зе кроз бит но дру га чи је, ко ре ни те пре о бра-
жа је брач не ди ја де, тј. те жи шта по ро ди це у дир ке мов ском 
дис кур су. У су шти ни те, у крај њој ли ни ји, пост па три јар хал-
не про ме не у по ро ди ци, дру штву и кул ту ри, је ве ли ка тран-
сфор ма ци ја му шко-жен ских од но са, ко ја зна чи и на пу шта ње 
до та да шњих уо би ча је них жи вот них сти ло ва. Про ме ње ни су 
фор ма и са др жај бра ка и/или парт нер ства, про фа ми ли стич-
ке вред но сти усту па ју ме сто ин ди ви ду а ли стич ким ци ље ви-
ма са мо ак ту е ли за ци је, што зна чи и пер ма нент но ме ња ње 
са мих ин ди ви дуа (selfthe rapy). Жи вот ни ток ни је ви ше ни-
ти уни фор ман, ни ти се уна пред мо же пред ви де ти ан ти ци пи-
ра њем жи вот них до га ђа ја, већ је то је дан ве о ма не из ве стан 
пут на ко ме тре ба ре флек сив но про ми шља ти прет ход ну би-
о гра фи ју и до но си ти но ве од лу ке. Де мо гра фи Dirk Van de 
Kaa и Ron Lest he a ge су са да већ дав не 1986. го ди не, ско ва ли 
па ра диг му „дру ге де мо граф ске тран зи ци је” ко јом су об у хва-
ти ли те круп не про ме не ин тим но сти.”17 Упра во та ква сли ка 
ме ђу људ ских од но са мо же се пре по зна ти у „Ко смо по ли те-
ну”. Упра во на при ме ру на чи на при ка зи ва ња обра за ца људ-
ске по ве за но сти мо гли би смо дис курс ча со пи са „Ко смо по-
ли тен” од ре ди ти као „ту ђи”, док би дис курс „Блиц же не” у 
том сми слу мо гао би ти по сма тран као „наш”.

16 Bo bić, M. Blo ki ra na tran sfor ma ci ja brač no sti u Sr bi ji – kaš nje nje ili iz o sta-
nak „Dru ge de mo graf ske tran zi ci je”?, u: Druš tvo u pre vi ra nju: So ci o loš ke 
stu di je ne kih aspe ka ta druš tve ne tran sfor ma ci je u Sr bi ji, ur. To ma no vić, S. 
(2006), Be o grad: In sti tut za so ci o loš ka is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u 
Be o gra du, str. 123. i 125.

17 Bo bić, M. nav. de lo, st r. 131.
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Ако по ку ша мо да кон цепт иде ал не же не ко ји ну де „Ко смо-
по ли тен” и „Блиц же на” сме сти мо у је дан од два пред ло же-
на мо де ла ко је пред ла же Не да То до ро вић Узе лац, ви де ће мо 
да ни то ни је ла ко. Лак ше ће нам би ти са „Блиц же ном” – 
кон цепт „иде ал не же не” ко ји она ну ди  мо гао би се сме сти ти 
под мо дел “Тра ди ци о нал на же на – жен ка (пр вен стве но су-
пру га и мај ка) ко ја жи ви у ре зер ва ту при ват но сти скло ње на 
од су ро во сти спољ ног (му шког) све та”,18 је ди но што су тра-
ди ци о нал ној уда тој же ни са де цом до да те оба ве зе – да бу де, 
ако је мо гу ће, за по сле на из ван ку ће, али и да ље до бра до-
ма ћи ца, ле па, не го ва на, до те ра на, здра ва, за тег ну та и сек си, 
увек на рас по ла га њу „свом” му шкар цу ко ји је га рант ње не 
да ље си гур но сти и иди лич ног по ро дич ног жи во та. 

„Ко смо по ли тен” је ма ло сло же ни ји. Иа ко ње гов кон цепт 
„иде ал не же не” на пр ви по глед из гле да као да пред ста вља 
„по бу ње ну, осло бо ђе ну же ну (фе ми нист ки њу)”19, при лич-
но је да ле ко од то га. Осло бо ђе ње же не као це ло ви те осо бе 
ипак не ле жи са мо у са вла да ва њу тех ни ка сек са по мо ћу ко-
јих ће се ма ни пу ли са ти парт не ром, уме сто да га во ли, ни ти 
се не за ви сност и еман ци по ва ност сти чу што ве ћим бро јем 
парт не ра. „Ко смо по ли тен” ну ди сли ку све та у ком се же не и 
му шкар ци тре ти ра ју као лов ци и ло ви на, где се ини ци ја ти ва 
од но си на уме ће за во ђе ња, а ам би ци ја на ма ни пу ла ци ју дру-
гим по лом. „Ко смо по ли тен” се тру ди да ка ри је ра, аван ту ра, 
хра брост, не за ви сност и ам би ци ја же не бу де увек у не кој ве-
зи са му шкар цем. У то ме не би би ло ни шта ло ше ка да то не 
би био је ди ни из бор и је ди на пра ва вред ност за же не. Сек су-
ал на сло бо да ко ју нам је „Ко смо по ли тен” на вод но по мо гао 
из бо ри ти, тек је илу зи ја скри ве на иза „сло бод них раз го во ра 
и са ве та” ко ји су са мо ма мац за бо љу про да ју про из во да лај-
фстајл ин ду стри је и ко зме тич ких про из во да. Хе лен Гур ли 
Бра ун (He len Gur ley Brown) је у ин тер вјуу за хр ват ски не-
дељ ник „На ци о нал” из ја ви ла: „Фе ми ни сти це су ми за мје ри-
ле да је же на у Co smo po li ta nu пред ста вље на као сек су ал ни 
објект, што за пра во и ни је не точ но: јер ка да је же на сек су-
ал но при влач на му шкар цу, то је нај љеп ша ствар која јој се 
мо же до го ди ти.”20

Дис кур зив на тек сту ал на  прак са у жен ским ча со пи си ма кон-
стру и ше иден ти тет у скла ду са оп штим схва та њи ма ко ја су 
удру же на са екс перт ским про фи лом „иде ал не же не”. Сва-
ки од ова два ча со пи са по ла зи од дру га чи је прет по став ке о 

18 Тодоровић-Узелац, Н. нав. дело, стр. 14.
19 Исто, стр. 15.
20 Tjed nik Na ci o nal, 01. 04. 1998, http://www.na ci o nal.hr /ti ska no/ar hi va. 
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томе ка ква би тре ба ло би ти „иде ал на же на” ко ју пор тре ти-
ше. “Ко смо по ли те но ва” же на из гле да от при ли ке ова ко:

- атрак тив на, ак ту ел на, ак тив на, ам би ци о зна, са из ра же-
ним са мо по у зда њем и ста вом, зна што же ли и ка ко до то га 
до ћи, са мо жи ва, нар цис.

„Блиц Же на” пред ста вља же ну као:

- ле па, вред на, по жр тво ва на, до бра до ма ћи ца, мај ка, су-
пру га, не ис ти че се по себ но, уред на, сми ре на, ни је его-
и ста.

Упо тре ба лек си ке у тек сту ал ној прак си у ова два ча со пи са 
се раз ли ку је. У „Ко смо по ли те но вом” слу ча ју ко му ни ка ци ја 
из ме ђу ча со пи са и ње го ве пу бли ке је не по сред ни ја, ди рект-
ни ја и про во ка тив ни ја. Ства ри се на зи ва ју пра вим име ни ма 
и че сто се на не фор ма лан на чин го во ри о „шка кљи вим те-
ма ма”. Сти че се ути сак при сног од но са. „Блиц же на” углав-
ном ко ри сти по ли тич ки ко рек тан на чин ко му ни ка ци је ко ји 
је у скла ду са дру штве ним нор ма ма. Ком по зи ци ја тек сто ва  
је од ре ђе на жан ров ском при пад но шћу. Тек сто ви ге не рал-
но, иа ко на раз ли чи те на чи не, са мо по твр ђу ју оно што су 
општа ме ста по ло жа ја и уло ге же не у дру штву, без по себ-
ног ин те ре са за ка рак те ри стич не окол но сти у ко ји ма се це-
ло куп но дру штво на ла зи. Тек сту ал на ди на ми ка од ре ђе на је 
ка ко жан ром та ко и спе ци фич но шћу те ма ко је об ра ђу ју, а 
раз ли ке у ова два ча со пи са се ви де у при сту пу про бле ма ти-
ци и на чи ну ко му ни ка ци је са пу бли ком. Дру штве ну спо зна-
ју мо же мо опи са ти као ве зу из ме ђу се ми о тич ке тек сту ал не 
про дук ци је  и ма ни фе ста ци је не јед на ко сти и под ре ђе но сти. 
С јед не стра не сто ји дис курс ча со пи са „Ко смо по ли тен” ко-
ји кон стру и ше пред ста вља ње же на као ам би ци о зних, оних 
ко је пре у зи ма ју ини ци ја ти ву, зна ју шта хо ће, а исто вре ме но 
про из во ди им пли цит на пред ста вља ња ко ја одр жа ва ју сте ре-
о тип не сек си стич ке пер спек ти ве. А са дру ге дис курс ча со-
пи са „Блиц же на” ко ји и екс пли цит но и им пли цит но пред-
ста вља же ну огра ни че ну на па три јар хал ни дис курс кроз  ко-
ји се „зна чај же не са гле да ва са мо кроз уло ге су пру ге, мај ке 
и до ма ћи це, и ле ги ти ми ше њен под ре ђен по ло жај у при ват-
ном и јав ном до ме ну у од но су на му шкар ца.”21 

За кључ на раз ма тра ња

На ме ра овог ра да би ла је пре све га да покаже да ана ли за дис-
кур зив не кон струк ци је по жељ них жен ских уло га у медији ма 

21 Пе ри шић, Н. (2005) Ма сов на жен ска штам па, па три јар хал ни дис кур си 
и мр тво би ће же не, ди плом ски рад, Оде ље ње за ет но ло ги ју и ан тро по-
ло ги ју,  Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду.
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има јед на ку ва жност као и те ме ко је се од но се на кла сич на 
пи та ња род не про бле ма ти ке, као што је пи та ње пред ста вља-
ња и сте ре о ти пи за ци је уоп ште у од ре ђе ном дру штву, али и 
пи та ње фор ми ра ња и одр жа ва ња по ли тич ке кул ту ре. Ана-
ли зи ра ју ћи дис кур се „Ко смо по ли те на” и „Блиц же не” кроз 
њи хов кон цепт „иде ал не же не” по ку ша ла сам уо чи ти ка ко 
на ста ју и ка ко се кон стру и шу од ре ђе ни иден ти те ти, ло ги-
ке, ре жи ми и њи хо во прак ти ко ва ње. Иа ко је цен трал на те ма  
оба ова ча со пи са же на, по сто ји раз ли ка у дис кур си ма ко је 
про из во де и у кон цеп ту “иде ал не же не” ко ји пла си ра ју. Иа ко 
се на пр ви по глед сти че ути сак да је мо гу ће су прот ста ви ти 
ова два дис кур са и „Ко смо по ли тен” по ста ви ти у по зи ци ју 
ча со пи са ко ји пред ста вља по бу ње ну, осло бо ђе ну, еман ци по-
ва ну же ну, а „Блиц же ну” ста ви ти у по зи ци ју ко ја пред ста-
вља тра ди ци о нал ни мо дел же не-жен ке, ипак то ни је мо гу ће. 
Раз ли ке у ре пре зен та ци ји „иде ал не же не” по сто је али су-
шти на оста је иста. На кра ју сти че мо ути сак да дис кур си оба 
ова ча со пи са на не ки на чин при си ља ва ју сво ју пу бли ку да 
на ста ве са стан дард ним сте ре о ти пи ма о же на ма и му шкар-
ци ма. Иа ко са мо по сто ја ње ова квих дис кур са не зна чи да 
ау то ри и чи та тељ ке ни су у мо гућ но сти уви де ти ко ја пред-
ста вља ња у да том кон тек сту од но са мо ћи има ју функ ци ју и 
уло гу род них сте ре о ти па, ипак са мо по сто ја ње ми ли он ских 
и ви ше ми ли он ских ти ра жа ових ча со пи са на во ди на по ми-
сао да је ути цај ко ји они има ју на фор ми ра ње ста во ва сво је 
пу бли ке ве о ма ве лик, а са мим тим ови дис кур си кон сти ту-
и шу тра ди ци о нал не сте ре о ти пе о по ло жа ју и уло зи же не у 
дру штву. Због то га су они ва жни и од го вор ни кад је у пи-
та њу фор ми ра ње, ши ре ње и одр жа ва ње по ли тичке кул ту ре 
по је дин ца, дру штва и др жа ве.

Же не у Ср би ји го то во да и не зна ју да по сто ји из бор дру га-
чи ји од оног ко ји им се сва ко днев но сер ви ра, а ве ли ка ве ћи-
на њих ни је ни све сна су ге стив не ма ни пу ла ци је сли ка ма и 
под тек стом ко је их уве ра ва ју да је оно што им се сер ви ра у 
ства ри оно што са ме же ле. Мо гло би се де си ти да се сли ке 
у жен ским ча со пи си ма по гре шно ту ма че, да у не до стат ку 
иден ти те та из ван по ну ђе них сте ре о тип них сли ка, но ве ге не-
ра ци је де во ја ка и же на  бу ду при ну ђе не и да ље при хва та ти 
по ну ђе не обра сце и по жељ не иде о ло ги је из про стог раз ло га 
јер не ма ју ал тер на ти ву. Ова ква си ту а ци ја на во ди на по ми сао 
о то ме да ни је до вољ но са мо пре по зна ти про блем, по треб но 
је и по ку ша ти про на ћи ре ше ње. Ре ше ње овог про бле ма је 
упра во у ал тер на ти ви у об ли ку дру га чи јих ме диј ских обра-
за ца за же не ко је же ле не што ви ше  од ова квих по ну ђе них 
уло га ко је не из ла зе из окви ра сте ре о ти па, за оне ко је же ле 
истин ску еман ци па ци ју. Истин ску еман ци па ци ју до жи вља-
вам као, пре све га, мо гућ ност из бо ра, ап со лут ну сло бо ду 
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упра вља ња сво јом суд би ном осло бо ђе ну свих сте ре о ти па, 
оби ча ја и дру штве них „нор ми”.  

Ко на чан за кљу чак је да и по ред дру га чи јег пр вог ути ска 
дис кур си и „Ко смо по ли те на” и „Блиц же не” у су шти ни  по-
др жа ва ју иде ју  под ре ђе но сти же не, огра ни че но сти ње них 
уло га и мо гућ но сти де ло ва ња. Та „под ре ђе ност” же не огле-
да се у то ме што је, на кра ју кра је ва, без об зи ра на то да 
ли је реч о по жр тво ва ној, скром ној, тра ди ци ји скло ној же ни 
или о, ка ко би је „Ко смо по ли тен” на звао, ААА осло бо ђе ној 
зах те ва тра ди ци о нал не по ро ди це, сми сао жен ског жи во та 
пред ста вљен као тра га ње за, и про на ла же ње „пра вог” му-
шкар ца. Из гле да да су то ме по све ће не све ње не ак тив но сти. 
Ис па да да је же на не пот пу на ако је са ма, јер је ди но кроз 
му шкар ца мо же да во ди сми слен и ис пу њен жи вот.  Оба 
ова дис кур са, а и кон цеп те „иде ал не же не” ко је пре зен ту ју, 
мо гли би смо ока рак те ри са ти као ми зо ги не, и то у сми слу 
ка ко их опи су је Ива на Кро ња: „Ми зо ги ни ја у јав ном ме диј-
ском про сто ру има ви ше об ли ка, од ве о ма пре по зна тљи вих 
до вр ло со фи сти ци ра них. Са др жа на ка ко у ви зу ел ном пред-
ста вља њу та ко и у дис кур су, ко ји се, пре ма пра ви лу, уза јам-
но до пу њу ју, ми зо ги ни ја се из ра жа ва кроз дис кри ми на ци ју 
же на пре ма ле по ти, го ди на ма, кроз не ги ра ње и ума њи ва ње  
про фе си о нал них по стиг ну ћа же на, сте ре о ти пе о ни жој ин-
те ли ген ци ји и спо соб но сти ма же на, кроз при ка зи ва ње осва-
ја ња му шка ра ца и ели ми ни са ње жен ске кон ку рен ци је као 
је ди ног сми сла за же не, те кроз упор но и ши ро ко за сту пље-
но сво ђе ње зна ча ја же на на њи хов фи зич ки из глед и да ва ње 
же на ма уло ге сек су ал них обје ка та.”22

„Ко смо по ли тен” и „Блиц же на” су са мо је дан од при ме ра 
суп тил ног про вла че ња дис кри ми на ци је же на и сте ре о тип-
них пред ста ва кроз на шу сва ко дне ви цу. Из гле да да смо још 
увек за ро бље ни из ме ђу про ме на и тра ди ци је. Сте ре о тип не 
пред ста ве о ра зним аспек ти ма дру штве ног де ло ва ња, а ме ђу 
њи ма и о по ло жа ју и уло зи же не, и да ље се гр че ви то др же. 
А  из гле да да смо „та лен то ва ни” да од но ви на усва ја мо са-
мо оно што нам се укла па у по сто је ће нор ме и вред но сти. 
Сте ре о ти пи су нам се то ли ко ин фил три ра ли у ствар ност да 
их је че сто те шко и пре по зна ти, а сва ко дне ви ца нам је пу на 
оп штих ме ста и ег зи стен ци јал них про бле ма, да „од др ве ћа 
не ви ди мо шу му”. Про тив сте ре о ти па се мо же мо из бо ри ти 

22 Kro nja, I. Po li ti ka u por no klju ču: por no graf sko pred sta vlja nje že na u ta blo i-
di ma u Sr bi ji i nje go va po li tič ka ulo ga, u: Rod ni ste re o ti pi u me di ji ma: re pre
zen ta ci ja že na u štam pa nim me di ji ma u Ju go i stoč noj Eu ro pi, ur. Bam bu rać, 
M. N., Ju sić, T. i Isa no vić, A. (2006), Sa ra je vo: Me di a cen tra, str. 197, http://
www.mc.rs/ste re o ti pi za ci ja-re pre zen ta ci ja-ze na-u-stam pa nim-me di ji ma-u-
ju go i stoc noj-evro pi.792.html. 
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са мо еду ка ци јом и пру жа њем мо гућ но сти из бо ра, а ту сту-
па ју на сце ну ме ди ји, ко ји као ви тал ни са сто јак де мо кра ти је 
има ју по себ ну од го вор ност да про мо ви шу по што ва ње људ-
ског до сто јан ства, бор бу про тив свих об ли ка дис кри ми на-
ци је и рав но прав ност на свим ни во и ма.
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Abstract

This paper analyses discourses on an “ideal woman” in modern 
Serbia ie the manner in which actual political culture is construed 
from representation of women in various ladies’ journals. I have tried 
to define discourses produced by the Cosmopolitan and Blic Žena, 
pinpoint differences in the suggested concepts of womanhood and 
identify the manners in which such discourses and representations 
of women, their gender roles and relations, coincide with the wider 
social norms, stereotypes and practices. I have also analyzed the 
general impression left by these journals trying to categorize them into 
suggested “elementary prototypes” as defined by Neda Todorović-
Uzelac, primarily the prototypes/models of a traditional woman/female 

versus a rebelled, liberated woman (a feminist).
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