
393

ПРИКАЗ

DOI:10.5937/ZRFFP45-8676

МИЛЕНА Ж. ЖИКИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРОМИШЉАЊЕ О ЖЕНИ 
НА ПОЧЕТКУ XXI ВЕКА
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[urednici Daško Milinović, Zoran Petakov], Novi Sad: 
Cenzura, 2011 (Novi Sad: Zola print), 137 str.: fotogr.; 

24 cm)

„О,�ерећена великим �а�умима, �ор�ама и ра�овима, ис�орио!рафија
је из!у�ила ин�ерес за о�ично! човека и ,о�је�нако важне на,оре за кул-

�урни на,ре�ак �руш�ва, чији су носиоци �иле и жене.”

СмаLра се 9а крај је9но: века и DочеLак 9ру:о: омо:ућава сLу-
9иозније са:ле9авање исLоријских 9о:ађаја. У скла9у са наве9е-
ним, жена DосLаје све засLуDљенија у сLу9ијама 9омаћих ауLора.
Проучавајући DриDа9нице нежније: Dола, са исLоријско: асDек-
Lа, може се уочиLи 9а је њихова DрисуLносL у исLорији Jила не-
Dраве9но DоLиснуLа. ИDак, XXI век 9оноси Jројне сLу9ије Dо-
свећене жени и њеној улози у раLу. ШLавише, Jројне Dре9расу9е
о жени сDосоJној 9а Jу9е само 9омаћица, и нишLа осим Lо:а, Jи-
вају Dревазиђене. На9асве, жене су кроз све векове Dоказале 9а су
је9наке са мушкарцима и Lо у Lренуцима ка9а је вре9носL човека
мерена 9оDриносом у JорJи. Дакле, уDраво ће раLови омо:ућиLи
женама 9а Dокажу своју сDосоJносL изван куће, Dреузимајући
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уло:у лекарке, Jолничарке, не:оваLељице, ме9ицинске сесLре,
Jорца и раLнице. ПоменуLе уло:е у XX веку жена је оJављала у
9ва Jалканска и 9ва свеLска раLа. Очи:ле9но је 9а осим :ол:оLе и
сLра9ања, раL Dружа и мо:ућносL за Jоље сDознавање 9оDриноса
жена војној исLорији Краљевине, о9носно њихове моћи и херој-
сLва. 

СLу9ије Dосвећене женама у Наро9ноослоJо9илачкој JорJи
насLајале су како у Dрвој Dоловини XX века (Ан:ела Во9еLова, Фа-
шизам и жена, [уређује Јелена МаLић], Бео:ра9: ШLамDарија
„Ж. Маџаревић”, 1935; [Milovan Đilas], Izgledi na razvoj Antifašističke
Fronte žena, Pred sudbonosnom odlukom, [Mitra Mitrović Đilas], [S. l.]:
Oblasni AFŽ za Dalmaciju, 1943; Дру!и кон!рес жена Ср�ије, Бео:ра9:
Из9ање :лавно: о9Jора АФЖ СрJије, 1948 (Бео:ра9: „БорJа”); Lако
и крајем XX века (Жена�а низ револуција�а во социјализам, [о9:ово-
рен уре9ник Ружа Бак], СкоDје: Ре9акција „ПросвеLна жена”, 1977;
Broz Tito, Žena u revoluciji, [priredili Blažo Mandić... et al.], Sarajevo:
Svjetlost; Ljubljana: Državna založba Slovenije; Zagreb: Mladost; Beo-
grad: Prosveta; Titograd: Pobjeda; Novi Sad: Matica srpska; Skoplje:
Misla, 1978 (Novi Sad: Budućnost); Вера Весковиќ Ван:ели, Жена�а
во револуција�а на Маке�онија: 1941–1945, [Dрево9 на резимеLо на
ан:лиски јазик Софија Зеленовиќ], СкоDје: ИнсLиLуL за нацио-
нална исLорија: Заво9 за унаDре9ување на сLоDансLвоLо во СРМ,
1982 (ТеLово: НаDре9ок); Амори 9е Рјанкур, Жена и моћ кроз ис�о-
рију, 1–2, [Dревела с ен:леско: Мирослава Смиљанић СDасић],
Бео:ра9: Verzal press, 1998 (Бео:ра9: ПуJликум), али није9на није
за Dре9меL исLраживања имала уло:у жене у Наро9ноослоJо9и-
лачкој JорJи. МеђуLим, XXI век 9оноси велике Dромене и Dружа
ново Dромишљање оJјављивањем књи:е о женама у Наро9но-
ослоJо9илачком DокреLу.

Научна и сLручна јавносL је 2011. :о9ине 9оJила Dрилику 9а се
уDозна са уло:ом жена у Наро9ноослоJо9илачкој JорJи. Не9о-
вољно исLражен 9оDринос жена у ослоJађању Ју:ославије о9 на-
цизма и фашизма DосLаје LрансDаренLан захваљујући моно:ра-
фији Пар�изанке: жене у Наро�ноосло�о�илачкој �ор�и, у из9ању
Цензуре, коју су Dрире9или Дашко Милиновић и Зоран ПеLаков,
а шLамDање DуJликације (у Lиражу о9 300 Dримерака) Dоверено
Зола DринLу из Ново: Са9а. На нешLо више о9 сLоLинуLри9есеL
сLраница исDисана је су9Jина DеL жена (И�а, Е�а, Даница, Јелена,
Ол!а), у раLном вихору Наро9ноослоJо9илачке JорJе у Дру:ом
свеLском раLу, уDоре9о на срDском (9–71) и ен:леском (79–237) је-
зику, којима DреLхо9и Уво� (9–11), LексL Гор9ане СLојаковић, Ски-
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ца за ,ор�ре�: ан�ифашис�ички фрон� жена Војво�ине 1942–1953. !о-
�ине (13–38), а DраLи сDисак Скраћеница (68–71). Осим Lо:а,
LексLове на срDском и ен:леском језику сDајају илусLрације, за-
Dраво, црно-Jеле Слике (72–77) Jолничарки и раLница које су Jиле
укључене у Наро9оослоJо9илачки DокреL. Пре9очена сLрукLура
књи:е Dраћена је наDоменама и JиJлио:рафским референцама
уз LексL.

„Ра9 на Dисању ове књи:е Jио је условљен 9вема чињеницама.
ЗаDосLављањем анLифашисLичке Lра9иције и мар:инализовањем
Наро9ноослоJо9илачке JорJе у Дру:ом свеLском раLу, као и
уDа9љивим не9осLаLком ауLенLичне женске исLорио:рафије о9-
носно уло:е жена у Наро9ноослоJо9илачкој JорJи, која није у 9о-
вољној мери исLражена, а још мање DрезенLована јавносLи [...]
Важно је знаLи 9а се Lоком Наро9ноослоJо9илачке JорJе наро9а
Ју:ославије о9 јула 1941. 9о маја 1945. :о9ине у ре9овима Наро9но-
ослоJо9илачке војске и DарLизанских о9ре9а Ју:ославије Jорило
Dреко 100.000 жена, о9 којих је око 25.000 Dо:инуло. ЗJо: [...] мар:и-
нализовања уло:е жена у Наро9ноослоJо9илачком DокреLу, зJо:
заDосLављања жена у званичној исLорио:рафији [...] смаLрали смо
9а DросLор LреJа 9а 9оJију неDосре9не учеснице Наро9ноослоJо-
9илачке JорJе. Њихова сећања већи су 9ео ове књи:е [...] ни је9на
о9 њих није случајна Dојава и усамљени херој. Изникле су у сLраш-
ним :о9инама раLа. СLајале су у Dрвим ре9овима у JорJи за осло-
Jођење земље о9 фашисLичко: окуDаLора, у JорJи за из:ра9њу но-
во: 9рушLва.” 

ЦиLираним LексLом уре9ници Дашко Милиновић и Зоран
ПеLаков DоLDисују Уво� књи:е.

Кроз Lри временска циклуса (1942–1945, 1946–1949. и
1950–1953) Гор9ана СLојаковић, у ра9у Скица за ,ор�ре�: ан�ифа-
шис�ички фрон� жена Војво�ине 1942–1953, Dриказује начин функ-
ционисања и ра9а АнLифашисLичко: фронLа жена (АФЖ) Војво-
9ине. Осим Lо:а, уDознаје нас са оснивањем, резулLаLима ра9а,
као и :ашењем АФЖ-а, исLичући важносL DоменуLе ор:анизације
у DројекLу еманциDације жена у социјалисLичкој Ју:ославији, у
Dерио9у 1945–1953, на основу архивске :рађе, лиLераLуре и
шLамDе. ШLавише, анализом LексLова ли9ерки АФЖ-а, комунис-
Lикиња, као и акLивисLкиња DоменуLе ор:анизације, ауLорка је
Dојаснила свако9невни живоL жена у социјалисLичкој Ју:ослави-
ји. УDознала нас са учешћем жена у раLним JорJама које су омо-
:ућиле њихов излазак из DриваLне у јавну сферу Lј. ван Dоро9ич-
но: кру:а, који је Lра9иционално DриDа9ао жени. „Жене су у
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раLним условима уз велике жрLве и кроз Dримере велико: јуна-
шLва о9ржале живоL на окуDираним и слоJо9ним LериLоријама.
Оне су сLекле свесL о соDсLвеној снази и сDосоJносLима.” На9а-
све, ослоJођена земља Jила је још је9ан изазов за DослераLну же-
ну у Dо:ле9у оJнове и из:ра9ње. Сви DоJројани моменLи омо-
:ућили су женама 9а се изJоре 1945. :о9ине 9а Jирају и Jу9у
Jиране, а УсLав Фе9ераLивне Наро9не РеDуJлике Ју:ославије из
1946. :о9ине 9озволио је женама 9а DосLану равноDравне са муш-
карцима на свим Dољима 9рушLвено-DолиLичко: живоLа.

О Dоложају жена, њиховој JорJи за већа Dрава, о9носно већу
равноDравносL Dре Дру:о: свеLско: раLа, као и улози у Lоку раLа,
уDознајемо се кроз DеL LексLова (И�а, Е�а, Даница, Јелена, Ол!а), на-
словљеним, у књизи, DреLежно Dо именима ауLорки. О о9носу
Dрема женском 9еLеLу у Dоро9ици, који ује9но Dре9сLавља и
уверLиру у осLале LексLове информише нас Dрви ра9, И�а. О9лич-
на комDарација Dоложаја 9евојке на Dо9ручју Краљевине Ју:о-
славије и АусLроу:арске омо:ућава Jоље схваLање наDре9не Мо-
нархије и заосLале Краљевине. Наиме, 9елови Краљевине који су
Jили Dо9 окриљем АусLроу:арске (ХрваLска, Словенија и Војво-
9ина), у Dоређењу са осLалим 9еловима Ју:ославије Jили су у ве-
ликој мери развијенији. ШLавише, још за време Марије Терезије
свако село је морало имаLи школу. На 9ру:ој сLрани, „[...] у Dре9-
раLној Ју:ославији Dреко 90% љу9и Jило је неDисмено [...] заLо
смо Dосле раLа мно:о ра9или на Dросвећивању жена. Формирали
смо аналфаJеLске Lечајеве, чиLалачке :руDе, 9а Jи се жене
оDисмениле”. У скла9у са наве9еним, у Војво9ини, ХрваLској и
Словенији о9ређени Jрој женске 9еце је завршавао сре9ње шко-
ле, 9ок је сиLуација у Босни, Маке9онији, Косову и јужној СрJији
Jила сушLа суDроLносL, јер 9евојке нису ишле у школу. На Косову
је Dоложај 9евојака, у Dо:ле9у оJразовања, Jио најексLремнији.
(„Знам 9а су на Косову очеви Lукли женску 9ецу 9а не уче, 9а не
Jи завршавале разре9, 9а Jи Dа9але.”) „ПосLојало је је9но ужасно
схваLање о женама”, а њихово рођење Lумачено је као несрећа.
Осим Lо:а, 9ок су жене у Монархији Jиле Dо9вр:нуLе Dросвећи-
вању и JорJи за равноDравносL, жене у Краљевини (у Маке9о-
нији, Босни, као и на Косову) су носиле фереџе и Jиле Dо9вр:нуLе
9искриминацији. Уколико наDравимо још је9ан осврL можемо
заDазиLи 9а је у9аја у СрJији Jила важнија о9 оJразовања. Наиме,
у СрJији су ро9иLељи женску 9ецу у9авали са 12 :о9ина (реч је о
у:овореним Jраковима) и Lиме 9евојчицу 9о сазревања сLавља-
ли у Dо9ређени Dоложај. Према ауLоркиним наво9има, Dроцес
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JорJе жена за најосновнија Dрава заDочеL је захваљујући Кому-
нисLичкој DарLији Ју:ославије, како у Војво9ини Lако и у целој
земљи. Ра9ило се на з9равсLвеном (највећи Jрој смрLносLи ко9
жена Jио је заJележен након Dорођаја зJо: сеDсе), као и на Dро-
свеLном Dросвећивању, кроз курсеве, DосеJно у Маке9онији, Бос-
ни и СрJији, :9е су женској 9еци сLарији укућани заJрањивали
9а се е9укују. Захваљујући неисцрDној улози у Наро9ноослоJо-
9илачкој JорJи (DриDа9нице нежније: Dола су оJезJеђивале Dар-
Lизанима: о9ећу, оJућу, храну, лекове), жене су Dосле осло-
Jођења Dочеле 9а се залажу за већа Dрава и равноDравносL.

У DринциDу, свих DеL LексLова све9оче о изје9наченосLи жена
и мушкараца у DарLизанским о9ре9има и Lиме DоLврђују за-
сLуDљеносL жена у JорJеним је9иницама и изван њих (жене су
DреLежно ра9иле као LелефонисLкиње, а:енLи, фармацеуLкиње,
Dомоћнице у саниLеLу, DроDа:ан9исLкиње), DошLујући начело
9осле9носLи. Њихова уло:а сасLајала се у ан:ажовању у секLори-
ма о9 изузеLно: значаја за функционисање НОП-а, „Lако 9а ника9
DракLично није Jило времена за оDушLање, јер чак и ка9 није
Jило Dосла, увек сам среLала неко:а са ким је Jило неоDхо9но Dо-
раз:овараLи, уDуLиLи :а, Dомоћи му” – заDисује ЕLа. „Мој за9аLак
у самим DарLизанима, у Dрвим моменLима Jила је храна. А у
9ру:им моменLима 9а оDисменим оно: који није Jио Dисмен” –
Jележи Даница. „Ка9а се завршио раL имала сам чин Dоручника,
али ја сам оJичан Jорац. Нисам Jила на високим Dоложајима,
али сам увек Jила ан:ажована и ра9ила” – навешће Аралица (у
LексLу насловљеном Јелена). 

„Жене су имале врло комDликован живоL. У JорJама су Jиле уз
Jорце, жене су Jиле Lе, 9евојке су Lо Jиле, не жене. Борац ка9 Jу9е
рањен, он је у Dрвим ре9овима, и Lо :а извуку носиоци рањеника.
Те жене :а Dревију, и Dошаљу 9аље, Jило у JаLаљон, Jило у хирур-
шку екиDу, зависи шLа је Jлиже, или у Jолницу, зависи о9 расDоре-
9а: :9е је ко, :9е се JорJа во9ила [...] оне су Lо ра9иле 9ок Lраје Jор-
Jа. Ка9 DресLане JорJа, 9ок се ови о9марају, који су раLовали, не ра-
чунајући њих 9а су оне раLовале, оне Dеру завоје, Dревијају Jолес-
нике [...] Кувају, Dеру [...] Dаре [...] Тако 9а су оне Jиле ан:ажоване и
у JорJи и ван JорJе” – консLаLује Ол:а у Dосле9њем LексLу.

Комунис�ичка ,ар�ија Ју!ославије /КПЈ/, Dосле9њи је LексL у
књизи, а који Dојашњава :енезу формирања комунисLичко: жен-
ско: DокреLа у Војво9ини (Нови Са9, СомJор, Панчево, Зрењанин,
СуJоLица, Вршац). Чињеница која изненађује о9носи се на Dози-
цију жена, у Lоку Дру:о: свеLско: раLа, у Наро9ноослоJо9илач-
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ким о9Jорима, о9носно сазнање 9а су најчешће жене Jиле руко-
во9иоци у з9равсLвеним и DросвеLним усLановама, као и у
комисијама за социјална DиLања.

Жена осLаје Lема вре9на Dажње и исLраживања. СLу9ије које
насLају у XXI веку DоLврђују уло:у жене у раLу Lј. њену ан:ажова-
носL у свим раз9оJљима исLорије. Моно:рафија Жене у Наро�ноос-
ло�о�илачкој �ор�и омо:ућава реконсLрукцију је9не еDохе у којој
је Dоложај жена Jио LурJуленLан и веома захLеван, како у 9о-
маћинсLву Lако и на фронLу. Осим Lо:а, DуJликација Dоре9 вој-
но: ан:ажовања жена Dриказује :енезу њихове JорJе у ослоJо-
ђењу о9 DаLријархалних оквира и Dојашњава њихово Dрофили-
сање на свим Dољима 9рушLвено: живоLа. 

„Не зна се шLа је Jило Lеже. БориLи се за време раLа са Dушком у
руци или Dосле раLа за равноDравносL, за схваLање 9а жена LреJа
9а Dро9ре у све Dоре 9рушLва, 9а жене LреJа 9а и9у у школу, и Lо
масовно, 9а јој се оLворе сви DросLори. Тешко је Jило JориLи се
DроLив заосLале свесLи и схваLања, Lо није Jило је9носLавно.”

Велика Dре9носL сLу9ије јесLе њена 9осLуDносL и на ен:ле-
ском језику. МеђуLим, као је9ан о9 не9осLаLака мо:ла Jи JиLи
њена мала оJимносL. СмаLрамо 9а Jи DрисусLво веће: Jроја ау-
LенLичних LексLова жена, учесница Наро9ноослоJо9илачке Jор-
Jе, сLу9ију учинило још са9ржајнијом. Такође, мишљења смо 9а
Jи је9ан LексL LреJало DосвеLиLи 9оDриносу – афирмацији жена
у раLним Dриликама кроз чиLав XX век (као уво9ну сLу9ију) и Lи-
ме, још више, DојасниLи уло:у жене у исLорији.

На9асве, очекујемо 9а ће моно:рафија DроJу9иLи свесL о важ-
носLи и значају жена за исLорију наше 9ржаве, као и њено: оD-
сLанка, и Dоре9 мушкараца, или, како су уре9ници заDисали: 

„НеDосре9но као ор:анизаLорке женских ор:анизација, или
9ајући Dример осLалима као Jолничарке, [...] или Jорећи се раме уз
раме са мушкарцима на Dрвој линији фронLа, оне су DосLале израз
сна:е, Lежњи и оDре9ељења велико: Jроја, жена у Lа9ашњој Ју:о-
славији. У Lом времену [...] оне су заувек срушиле Dре9расу9е о
мањој вре9носLи жена у о9носу на мушкарце”.




