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V Једна могућа паралела: Мисао/Женски покрет: женска књижевност 

у феминистичким часописима 

 

У време излажења часописа Мисао, излазио је и феминистички часопис Женски 

покрет који је без обзира на то што је био гласило феминистичког удружења, 

објављивао и књижевне прилоге. Како ћемо показати, концепт књижевности који се 

неговао у овом листу, различит је од књижевног концепта у Мисли, али су идејни 

дотицаји ова два часописа значајни за разумевање женске књижевности међуратног 

доба. Уз то Женски покрет је часопис који је обликовао јавни феминистички дискурс и 

утицао на присуство феминистичких тема у јавној сфери. У том смислу паралела Мисли 

и Женског покрета, као и анализа књижевних прилога у Женском покрету значајна је 

за разумевање, како шире друштвене слике унутар које је настајала међуратна женска 

књижевност, тако и за тумачење појединачних књижевних прилога у часопису Мисао.      

 

1. Женски покрет и Мисао 

 

Женски покрет је био прецизно профилисан феминистички часопис. Покренут је 

1920. године као гласило Друштва за просвећење жена и заштиту њених права, које је 

основано годину дана раније, прво у Београду, а затим и у Сарајеву (1919). Током 

наредног периода огранци друштва су се формирали и у Љубљани, Загребу и Бања 

Луци. Прва уредница часописа је била Катарина Богдановић,109 а са часописом су 

сарађивале Паулина Лебл Албала, Зорка Каснар, Јулка Хлапец Ђорђевић, Ксенија 

Атанасијевић, Десанка Цветковић и многе друге књижевнице, критичарке, 

феминистичке активисткиње и теоретичарке. Лист је претежно излазио једном месечно, 

мењајући с времена на време динамику, најчешће због финансијских разлога, све до 

1938. године. Женски покрет је најдуговечнији феминистички часопис међуратног 

доба.  

                                                           
109 Прецизне податке о уредништву и власништву часописа наводи Станислава Бараћ: „Женски покрет 

покренут је 18. априла 1920. године. Његова прва уредница била је Катарина Богдановић, а књижевни 

одбор сачињавале су Делфа Иванић, Зорка Каснар, Милева Петровић, Паулина Лебл-Албала и Ружа 

Витгенштајн-Јовановић. Касније, на месту уреднице, смењиваће се, овим редом, Милева Б. Милојевић, 

Вера Јовановић, Алојзија Штеби и Даринка Стојановић. Власница часописа је све време његовог 

излажења била Милица Дедијер.“ (Бараћ 2014: 124) 



116 
 

Првих година излажења потенцирао је југословенску оријентацију, која се прво 

могла уочити на нивоу типографије: наслов је штампан и на латиници и на ћирилици, 

као и на словеначком језику, а текстови су објављивани такође на оба писма и на 

словеначком језику. Како пише Неда Божиновић: „Циљ друштва био је да се баве 

просвећењем жена и да раде на остваривању њихових грађанских и политичких права“ 

(Божиновић 1996: 109). Чланице друштва су се бориле за женско право гласа, као и за 

побољшање положаја жена у друштву, а првенствено за побољшање положаја 

муслиманске жене. Инсистирале су на женској едукацији и то не само у оквирима 

јединственог образовног система и у смислу права на женско школовање, већ и „путем 

тематских курсева, предавања и конференција“ (Исто 1996: 111). Једно од важних 

питања у едукацији жена била је тема хигијене, као и здравствена и телесна култура 

како жена, тако и деце. Организовани су разни течајеви, где су о питањима права, 

политике, етике, економије говорили универзитетски професори и стручњаци. Посебно 

значајан је био социјални течај који је обавештавао жене феноменима, институцијама, 

установама, питањима државе и друштва (в. Кривокапић-Јовић 1998: 301–303). Такође 

су организоване читаонице у којима су се читали и тумачили (књижевни) текстови. 

Планска едукација и тематски курсеви ван образовних институција и школског система 

били су „устаљени и систематски метод рада Друштва.“ (Исто: 112) Извештаји са 

седница Друштва и са састанака интернационалних феминистичких удружења где је 

Друштво слало своје делегаткиње,  са предавања, течајева, као и анализе спроведених 

анкета и разговора, редовно су штампани у часопису. О усмерењу Друштва чије је 

гласило био часопис Женски покрет, Неда Божиновић пише: „Друштво је од свог 

оснивања настојало да окупи што више жена, без обзира на њихову политичку, 

социјалну и националну припадност, или на политичке симпатије. Развило је и живу 

активност да у своје редове привуче што више запослених жена средњег слоја, па су у 

његовом чланству професорке, учитељице, службенице са средњим и вишим 

образовањем, нарочито жене запослене у комуналним, социјалним, здравственим и 

просветним институцијама. Настојале су да изграде свој женски политички програм 

који би био прихватљив за све жене“ (Божиновић 1996: 109–110) Говорећи о женама 

које нису успеле да привуку Неда Божиновић констатује да раднице нису хтеле да се 

прикључе Друштву, јер су сматрале да се Друштво и Женски покрет не баве довољно 

темама које њих занимају, а Станислава Бараћ истиче да због (интелектуалистичке) 

природе текстова нису имале довољан утицај ни код „средње образованих 'домаћица'“ 

(Бараћ 2014: 125). Програмским начелима и борбеним циљевима, као и оваквим 
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обухватом чланства и публике Друштво и његов часопис припадају грађанском 

феминизму (в. Бараћ 2014: 60), а најснажнији утицај и подршку су имали међу 

запосленим образованим женама средње класе. Без обзира на чињеницу да је женска 

радничка класа остала по страни,  изузетан је значај овог часописа за развој 

феминистичке мисли у Србији (тј. Југославији). Како је то већ прецизно дефинисано у 

литератури: „Стојећи на позицијама радикалног грађанског феминизма, са повременим 

тактизирањима и одступањима односно унутрашњим разилажењима, часопис Женски 

покрет, као најдуготрајнији континуирани женски/ феминистички периодик између два 

светска рата, представља средишњу институцију феминистичке контрајавности у томе 

периоду. Он је уједно и први теоријски усмерен феминистички часопис на 

југословенским језицима, што такође одређује његову водећу улогу у (разуђеној) 

феминистичкој контрајавности, али и умањује присуство овог часописа у широј 

женској читалачкој публици.“ (Исто: 124)  

Период у коме часопис излази (1920–1938) поклапа се, оквирно, у годину са 

временом излажења часописа Мисао (1919–1937). Ова два периодика деле исто 

окружење, исте околности, идентично искуство и својим деловањем покривају 

целокупну међуратну епоху. Док су везе Мисли и часописа о којима смо писали у 

претходним деловима поглавља ствар интерпретације, паралеле са Женским покретом 

се нужно намећу као књижевноисторијске чињенице. Дакле, одабрани примери 

текстова у реалистичкој периодици препознати су као претеча женске књижевности и 

репрезентације женског ауторства и искуства, Српски књижевни гласник је одабран као 

(узорно) место где се моделовао женски модернистички књижевни дискурс. За разлику 

од ових паралела, Мисао и Женски покрет имају низ конкретних стварносних, а не 

искључиво интерпретативних дотицаја. Поред периода у коме излазе, Мисао и Женски 

покрет су имали сличан сараднички круг, низ ауторки је сарађивало са оба часописа: 

Исидора Секулић, Милица Јанковић, Паулина Лебл Албала, Ксенија Атанасијевић, 

Јулка Хлапец Ђорђевић, Десанка Максимовић и др. У Женском покрету су 

објављивани текстови о књигама које су објављивале ауторке Мисли. Писано је на 

пример о романима Милице Јанковић, о Јели Спиридоновић Савић. Рекламирана је 

књига Милице Јанковић (са илустрацијама Милице Чађевић) Природа и деца која 

излази у издавачкој кући повезаној са часописом. Штампани су некролози (Анђелија 

Лазаревић), објављен је „интермедијални женски портет“ Ксеније Атанасијевић 

поводом њеног запослења на универзитету итд. Мисао и Женски покрет су делили 
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публику – оба часописа су се претежно обраћала образованој средњој класи. Неке од 

ауторки су у оба часописа објављивале сличне текстове који се међусобно допуњују. На 

пример, Ксенија Атанасијевић је у Мисли објавила неколико текстова о начину на који 

је жена представљана у античкој књижевности, а у Женском покрету објављује текст о 

еманципацији жена код Платона или о женама у Еурипидовим трагедијама.  

Дакле, тачке пресека ова два листа су на два нивоа. 1) техничке (сарадници, 

период излажења), 2) квалитативне (слични есеји, књижевни и критички текстови). У 

том смислу можемо рећи да су Мисао и Женски покрет једним својим делом делили 

истоветни део културног поља. Њихове разлике су свакако велике, и то најпре 

концепцијске и програмске: Мисао је била књижевни часопис, Женски покрет је био 

гласило феминистичког удружења; а затим и идеолошке: прокламована идеологија 

Мисли је била врхунска естетска вредност и аутономија књижевног дела, као и 

интелектуализам, а Женски покрет је наступао са позиција феминистичке идеологије, 

са програмским начелима која су подразумевала активистички концепт и ширење 

феминистичких идеја, те је и књижевна пракса схватана као један од начина борбе за 

женска права. Однос према социјализму је најзначајнија тачка раздвајања. Женски 

покрет је био наклоњен (руском) социјализму: сараднице часописа су величале 

хероине социјализма (Роза Луксембург (Rosa Luxemburg)) или Октобарске револуције 

(Александра Колонтај (Алексáндра Михáйловна Коллонтáй)), док је Мисао са 

подсмехом и презиром гледала на социјализам и посебно на руску револуцију.  

Међутим, о међусобним везама сведочи и међусобно препознавање периодика. 

Женски покрет је као један од ретко штампаних огласа објавио оглас на целој страни о 

часопису Мисао, као и позив на претплату. Како су уреднице изузетно водиле рачуна о 

огласном простору, ова препорука је веома значајна као комуникацијски текст у коме 

се Мисао најдиректније препоручује читатељкама феминистичког часописа. Са друге 

стране, Мисао је редовно извештавала читаоце о новопокренутим магазинима, као и о 

новим бројевима часописа што је било у складу са часописном културом тог времена, 

па је тако писано и о Женском покрету. 

Након покретања часописа Женски покрет објављен је у Мисли у белешкама 

текст о његовим првим бројевима. У овом тексту (непотписани) аутор примећује 

разлику између предратних и међуратних феминистичих организација и констатује да 

су се пре рата жене углавном удруживале у хуманитарна и патриотска друштва, а да су 

се у поратном времену „коначно“ удружиле како би  избориле права за себе. Дакле, 
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аутор примећује заокрет од националног ка женском који се након рата догодио 

констатујући да се у часопису расправља о положају жене у друштву, у школи, у 

породици, као и о њеном „тешком положају пред законом“, а да се захтева промена 

жениног економског и културног статуса. Текст је нескривено феминофилан и јасно се 

уочава наклоњеност аутора ка феминистичким захтевима. Он, на пример, констатује да 

су женама права „неправедно“ ускраћена, да је њен положај пред законом „тежак“ и 

тако даље. На крају ове кратке, али садржајне белешке аутор даје оцену: „Овај добро 

уређени лист показује сву озбиљност женског покрета. То је први феминистички лист 

код нас. Око њега су се окупиле многе истакнуте културне раднице, и по њиховом 

писању и делању види се да ће и њини захтеви бити истрајни.“ (МС 1920, књ. 4, св. 3: 

1621) Неколико бројева раније Велимир Живојиновић (потписан псеудонимом Сет) 

објавио је расправу „Женско право гласа“ (МС књ. 2, св. 1: 455–459) која је настала на 

фону расправа које су се водиле како на страницама Женског покрета тако и у 

феминистичкој контрајавности. Конкретан повод за настанак овог текста је 

иницијатива женског покрета да се у скупштини изгласа право гласа женама коју 

Живојиновић отворено подржава.110  

За разлику од профеминистички оријентисаног приказа часописа у Мисли, скоро 

истовремено у Српском књижевном гласнику у рубрици Прикази и оцене објављен је не 

тако похвални текст (СКГ 1920, књ. 1, бр. 5, 395–398) у коме аутор (Федор Никић) 

констатује да „програм више личи на филозофију женских амбиција, него на једну 

позитивистичку социјологију и социјалну политику жене“ (Исто: 397) 

„Најинтересантнија питања пропраћају се са неколико општих патриотских и 

сентименталних фраза и дискутују се без дубљих социјално-психолошких 

анализа“(Исто: 397). Критика Федора Никића, иначе сарадника Женског покрета,111 

полази од става да сараднице Женског покрета нису социолошки довољно усмерене, а 

тај недостатак ће их одвести у апстракцију и одвојити од стварних проблема са којима 

се жена носи. „За 'Женски покрет' требало је учинит више припреме и организирати 

више снага. Није довољно скупити око листа неколико идеалистичких душа и с 

времена на време одржавати конференције по уобичајеној процедури и написати 

                                                           
110 О овом, као и о другим текстовима који се тичу женског права гласа и положаја жена б. поглавње бр. 

VIII овог рада.  
111 Федор Никић је био веома утицајна личност међуратне епохе и његова подршка женеском покрету је 

била вишеструко значајна. У шестојануарској влади (влади након увођења шестојануарске диктатуре) 

Петра Живковића био је помоћник министра. Уз то уређивао је кратковечан, али утицајан часопис 

Југословен који је своју уређивачку политику формулисао и подредио идејама интегрисаног 

југословенства и настојао да буде покретач збивања у друштву и држави (Петровић 2000: 14).  
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неколико 'патриотских' узбудљивих чланака“ (Исто: 398). Текст аутор закључује дајући 

свој предлог организације женског покрета са све планом секција које би та 

организација требало да има.  

Текст историчара Федора Никића представља одговор на реферат Исидоре 

Секулић на Скупштини женских удружења, али показује својеврсну ароганцију мушке 

свезнајуће позиције. Аутор подржава женска права и борбу за њих, активно учествује у 

организацији и реализацији течејева Друштва, али се не слаже са методама и 

стратегијом организације. Анализа Никићевог дискурса такође открива његову 

ненаклоњеност (радикалном) феминизму, али и општа места расправе о женском праву 

гласа међуратног доба. Ни у једном тренутку свог текста аутор није поменуо реч 

феминизам/феминистички, за разлику од Мисли где се часопис експлицитно тако 

дефинише и где се увиђа промена која је у феминистичким захтевима наступила након 

Првог светског рата. Такође, Федор Никић посматра жену искључиво уз породицу (у 

највећем броју случајева користи конструкцију „права жене и породице“, никада само 

„права жене“). Жене, сматра он, треба да се боре за своја права и права породице јер 

лошији положај жене доводи и до дезинтеграције породичног живота што су начела 

предратног феминизма. Овакви ставови су понављање типичне европске аргументације 

где су се и женско права гласа и уопште женске слободе и даље посматрали у контесту 

побољшања породичног живота и оснаживања породице. 

 

2.  Књижевни прилози у Женском покрету 

 

Иако основан као гласило, тј. орган феминистичког удружења, Женски покрет је 

објављивао књижевне прилоге и чланке о књижевности. Када је о чланцима о 

књижевности реч, они су се махом штампали у релативно сталној рубрици Књижевни 

преглед, а прилози из домаће и преведене књижевности су објављивани у не тако 

чврсто позиционираној рубрици. Део часописа у коме су објављивани књижевни 

прилози мењао је име: листак, лепа књижевност, књижевност или су штампани без 

ознаке рубрике. Женски покрет није имао структуру издељену на рубрике попут 

књижевних часописа, али је имао унутрашњу закономерност у распореду грађе, па су 

текстови о књижевности и оригинални књижевни радови увек позиционирани на самом 

крају часописа. Заступљеност књижевности и чланака о њој, као и позиција и улога 
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ових текстова у Женском покрету мењала се током његовог дуговечног излажења. У 

кратком периоду док је постојала рубрика листак, тај део часописа је више личио на 

часописни додатак, подлистак, него на интегрални део часописа. Такође, чини се да су 

уреднице часописа брижљивије уређивале рубрику Књижевни преглед и да су много 

више држале до тумачења и анализе књижевних дела, као и до биографија књижевница 

или њихових некролога него до књижевних прилога. Објављивани су, и то не тако 

ретко, бројеви и без књижевних текстова. На пример, током највећег дела 1925. и током 

1926. године књижевних прилога готово да није било, а у периоду од 1922. до 1924. 

интензивно су објављивани. Међутим, чак и када су изостајали оригинални књижевни 

прилози, говор о књижевности је постојао, и то посредно, било преко књижевне 

критике, некролога књижевницима или у оквиру теоријских текстова који су говорили 

о нужном културном уздизању жена.   

Политика часописа је подразумевала идеју о књижевном описмењавању жена, а 

програм Друштва је позивао женске феминистичке организације да свој рад 

концентришу и на „оплемењивање укуса недовољно школованих жена организовањем 

недељних забава са читањем књижевних дела и разговора о њима“ (Божиновић 1996: 

111). Дакле, књижевности је додељена васпитна и едукативна улога, што је уосталом 

била њена традиционална функција у феминистичким тенденцијама и организацијама у 

Србији. Као што смо видели и Милица Томић  је паралелно са уређивањем часописа 

Жена организовала и читаоницу Посестрима. Књижевност у Женском покрету је била 

од секундарног значаја  у односу на теоријске и феминистичке текстове и у односу на 

извештаје о раду седница Друштва који су се увек штампали на првим страницама 

часописа.  

Али, иако су књижевни прилози били подређени другим садржајима у часопису 

и нису нужно били део сваког броја Женског покрета, може се уочити прецизан 

уреднички став приликом одабира текстова. У Женском покрету се практиковала 

женска књижевност и феминистичка критика. У првих неколико година, објављивани 

су готово искључиво књижевни текстови чије су ауторке биле жене, а представљане су 

књиге које су говориле о женама. Такође, књижевни прилози не само да су били 

производ женског ауторства, већ су и тематизовали женско искуство и 

проблематизовали су питања која се тичу женске осећајности, телесности, 

сексуалности, а затим и питања брака и проституције о чему се интензивно 

расправљало и на страницама часописа. У том смислу књижевност је начелно гледано 
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подржавала општу теоријско-идеолошку платформу на којој се базирала уредничка 

политика часописа. Ови прилози се махом не исцрпљују искључиво у пропагандној 

сврси, већ представљају и успешне књижевне текстове, а неки од њих (посебно из 

корпуса поетско-прозних текстова) могу се уврстити у значајна модернистичка 

остварења српске (женске) књижевности.       

Женски покрет је објављивао женску књижевност што значи да су највећи број 

књижевних прилога написале ауторке. Штампана је домаћа и преведена поезија и 

проза, а значајно место су имале епистоларне и (квази)дневничке форме, као и песме у 

прози (прозаиде).  Овде је првенствено реч о женској поезији и прози, с тим што је 

поезија била заступљенија форма од приповедних жанрова. Књижевна критика у 

часопису је такође била феминистичка: доминантно је писано о делима чије су ауторке 

жене, а када се говорило о другим делима и она су посматрана из феминистичке 

преспективе.112 Значајан део говора о књижевности у овом часопису представљају и 

теоријско-есејистички текстови у којима су или представљане, тј. портретисане друге 

књижевнице или се писало о представљању женâ у књижевним делима (нпр. текстови 

Ксеније Атанасијевић). За уреднице часописа је било веома важно о којим ауторкама ће 

писати, али је било значајно и о чему ће се, када је о конкретној ауторки реч, говорити. 

Као веома добар пример може да послужи есеј Паулине Лебл Албале о Мадам де Стал 

(Madame de Stаel) која одабира да говори о приватном животу ове утицајне 

Францускиње показујући на који начин се преплет приватног и јавног остварио у 

њеном животу (ЖП113 1924, св. 3: 81–94). Такође, одабирајући приватни угао, успела је 

да реконструше велики утицај који је Мадам де Стал имала, као и начин на који је 

функционисао један од наутицајнијих салона у европској историји. Паулина Лебл 

Албала није приказивала дела Мадам де Стал, већ је показала колико је рад у јавности и 

за јавност значајан. Некролози су такође значајан сегмент часописа где су се 

потенцирале заслуге и постигнућа жена, али давале и мале феминистичке анализе 

њихове делатости. Некролози су објављивани како поводом смрти домаћих 

књижевница, уметница, истакнутих жена уопште (Анђелија Лазаревић, Зофка Кведер, 

Драга Љочић), тако и поводом смрти „европских“ великих жена (Елен Кеј (Ellen Key)), 

Матилда Серао (Matilde Serao)). Женски покрет је био веома савремен и актуелан 

                                                           
112 На пример штампани текстови који разматрају допринос Ибзена феминизму или они који дају 

феминистичко тумачење Коштане Борисава Станковића. 
113 Ознаку ЖП користимо за часопис Женски покрет. 
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часопис, његове сараднице су брижљиво пратиле  догађаје на европској феминистичкој 

сцени, као и значајне феминистичке књиге о чему су извештавала на страницама листа.     

 

2.1 Интимистичка проза у Женском покрету као израз нове жене 

На страницама Женског покрета укрстиле су се две значајне тачке када је о 

женској књижевности реч: интимистички жанрови и идеја нове жене. „Писање о новој 

жени у српској књижевности се од својих почетака значајно преклапа са 

(квази)интимистичким и исповедним жанровима: епистоларним романом и романом-

дневником“ (Бараћ 2013: 746). Као што смо видели поводом прилога у Српском 

књижевном гласнику, интимистички жанрови повезани са исповедним дискурсом 

изузетно су важни за формирање женског субјекта у српској књижевности почетком 

XX века јер су обезбедили говор о себи из себе, односно говор жене о женском.  

У Женском покрету штампају се имтимистички текстови: исповедна поезија, 

поетско-прозни радови, дневничка и исповедна литература. Десанка Цветковић 

приказујући Писма из тамнице Розе Луксембург пише како је књига њених писама 

заначај допринос тој врсти (епистоларне) литературе. Писма из тамнице Розе 

Луксембург приказана су у Женском покрету и у оквиру приказа је објављено 

неколико упечатљивих одломака (ЖП 1923, св. 3: 130–133). Овај текст не представља 

само увођење социјалистичке, револуционарне и трагичне фигуре каква је била Роза 

Луксембург, већ је и један од првих прилога затворске и шире логорске литературе која 

ће се у другој половини XX века издвојити као изузетно значајан жанр. Такође, овај 

прилог показује спрегу документарног, интимистичког, епистоларног и (ново)женског. 

За разлику од посредног присуства документарне интимистичке литературе каква су 

писма Розе Луксембург, на страницама часописа резервисаним за књижевност током 

двадесетих година објављивани су тестови писани у интимистичко-исповедном кључу. 

Најзначајнији су они који настају на таласу идеје о новој жени.  

Крајем 1922. и почетком 1923. године Десанка Цветковић приказује текст Нова 

жена Александре Колонтај и тиме у часопис не само да уводи комунистичку 

идеологију, већ и дискурс о изузетно значајној теми међуратне феминистичке мисли 

какав је нова жена. Текст Александре Колонтај није штамапан у целини у Женском 

покрету, али је убрзо објављен као књига. Десанка Цветковић, као и у случају Розе 

Луксембург,  читатељкама доноси избор најзначајнијих цитата из ове студије и даје 
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своје коментаре и на тај начин је представља у њеним најзначајнијим деловима. Како је 

у новијим феминистичким студијама, као и у студијама периодике, ова тема доста и 

подробно анализирана, овде ћемо назначити само неколико момената значајних за 

повезивање са књижевним прилозима. 114 

У својој студији о новој жени Александра Колонтај дефинише савремену жену, а 

затим анализира њене манифестације у књижевним делима: „Живот ствара нове жене – 

литература их рефлектује“ (Колонтај б.г.: 6) Нову жену репрезентују: „јунакиње са 

самосталним захтевима на живот, јунакиње које своју личност доказују, јунакиње која 

протествују против општег заборављања жене у држави, породици, друштву, које се 

боре за своја права као представнице свог пола. То су већином неудате жене.“ (Исто: 5). 

Она нову жену препознаје прво у друштву, где су промењени друштвено-економско-

класни односи довели до нових женских улога: „Неудата жена – то је дете 

крупнокапиталистичког система производње. Неудата жена није никаква ретка појава, 

али узета као свакодневна појава која се јавља у маси као по закону, она је рођена 

истовремено са пакленом лармом машина и фабричким сиренама, које позивају на рад 

(...) Преображај женине психе, њеног унутрашњег душевног и духовног формирања 

врши се најпре и поглавито у социалним низинама, тамо где се под бичем глади 

одиграва прилагођавање радне жене њеним оштро измењеним условима живота“ (Исто: 

34–37). 

Промењене друштвене улоге доводе и до промена сексуалних улога и љубавних 

односа, као и до другачијег позиционирања жене у тим релацијама: „За жену 

прошлости највећи бол био је неверство или губитак вољеног човека, за јунакињу 

нашег времена је губитак ње саме, одрицање на сопствено 'Ја' у корист вољеног човека 

ради љубавне среће. Нова жена не само да се буни против спољних окова, она 

протестује против 'љубавне тамнице', она се боји окова, које у овом времену закржљале 

психологије љубав намеће заљубљеном. Жена која је била навикнута, да се сасвим 

изгуби у љубави, плаши се љубави, боји се стално да би моћ осећања могла пробудити 

у њој притајену атавистичку наклоност да постане 'сенком човека', да се изгуби, да 

напусти свој рад, позив, свој животни задатак.“ (Исто: 30) Колонтај такође пише 

„'Побуна' жене против једностраног сексуалног морала јесте једна од најоштријих 

                                                           
114 Реч је првенствено о текстовима Станиславе Бараћ „Нова жена као медијски конструкт и књижевни 

лик: стварање феминистичког мита“, в. Бараћ 2013, као и „Нова жена: феминистичка идеологема и/ли 

друштвена пракса“ и „Женски покрет (1920–1938): ограничења и прекорачења радикалног грађанског 

феминизма“, у Бараћ 2014, стр. 92–105 и 129–164.  
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карактеристика нове јунакиње“ (Исто: 34) Однос према љубавним односима, као и 

сексуалном животу једна је од главних референтних тачака на којој се идеологија нове 

жене формира и у односу на коју се одређује степен њене еманципованости и 

ослобођености. Због тога не чуди што су ауторке углавном прибегавале љубавним 

темама у жељи да репрезентују женско искуство, као и да прикажу промене до којих 

долази и да истраже нове границе женске слободе.   

На таласу идеја о новој жени у Женском покрету се током 1922. и 1923. 

објављује неколико књижевних текстова који анализирају нову жену унутар књижевног 

дискурса. Идеја о новој жени је тако поред представљања саме студије, у часопису 

осветљена на најмање три додатна нивоа: 1) домаћа и 2) преведена књижевност, као и 

3) књижевна критика. Ови текстови се укључују у низ дела међуратног периода у коме 

се јавља лик нове жене, тј. младе еманциповане интелектуалке, а који чине дела 

Милице Јанковић, Зоре Димитријевић, Јулке Хлапец Ђорђевић и других.115  

Од свих ауторки Јулка Хлапец Ђорђевић је изградила „најрадикалнији и 

најдоследнији лик нове жене у међуратној прози“ (Бараћ 2013: 746). Јулка Хлапец 

Ђорђевић је своју јунакињу Марију из романа Једно дописивање (1932) формирала као 

интелектуалку, самосвесну и еманциповану жену која кроз преписку са љубавником 

Отоном исказује свој концепт живота и љубави: „Марија Прохаскова је као јунакиња 

формирана на основу идеолошких начела која су блиска идејама Јулке Хлапец и по 

узору на модерну еманциповану образовану жену интелектуалку почетка XX века. 

Факултетски је образована, самосвесна, амбициозна, храбра, активна у друштвено-

политичким дешавањима и заинтересована за окружење у којем живи. Она је изграђена 

као нови тип жене у књижевности као advanced women о коме Јулка Хлапец Ђорђевић 

пише у својим есејима и за којим трага у делима других књижевника и књижевница. 

Она је, такође, феминистичка верзија традиционалног књижевног типа famme fatale. (...) 

Јулка Хлапец Ђорђевић сматра да начин исказивања љубави, као и понашање жене у 

љубавним односима доста говори о положају жене у одређеној средини. Ту веома 

важну идеју о вези љубавничких и друштвених односа Јулка Хлапец Ђорђевић 

тематизује и у анализираном роману с обзиром на то да су питања љубави и брака 

                                                           
115Анализирајући књижевне јунакиње које се могу подвести под овај тип Станислава Бараћ пише о 

Девојачком роману Драге Гавриловић, о романима Пре среће (1918) и Плавој госпођи (1924) Милице 

Јанковић, Изгубљеном дневнику Зоре Димитријевић (1924), затим о романима Претеча (1929) Љубице 

Попадић, Једно дописивање Јулке Хлапец Ђорђевић (1932), Вера Новакова (1934) Марице Вујковић,  

Дана Рачић Љубице Радоичић (1938) и другим романима и приповеткама. (в. Бараћ 2013). 
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кључне теме тог романескног текста. Она љубав схвата као веома сложен феномен који 

се не исцрпљује искључиво у допадању и еротици, већ подразумева могућност 

потпуног самоосвешћивања личности и њене комплетне изградње.“ (Милинковић 2014: 

174–175)116  

  

2.2.1 Поезија Наде Јовановић 

Сличан концепт жене предочиће и Нада Јовановић,117 песникиња и 

преводитељка, редовна сарадница Женског покрета. Она 1922. године објављује текст 

„Из Мојих Визија“ (ЖП 1922, св. 9–10). Реч је о 11 поетско-прозних записа, прозаида 

(Стојановић-Пантовић 2012), који су саставни део књиге објављене 1924. године У 

живот визија чија је моћ истина (в. Јовановић 1924)118 Записи су конципирани као 

(ауто)рефлексивни, интимистички, исповедни, делом патетизовани говор лирске 

јунакиње, која се, највероватније, налази пред удајом и која преиспитује сопствена 

осећања и очекивања, анализира сопствене страхове и надања. Она се обраћа свом 

„драгом“ и пре првог записа стоји увод: „Ја не спавам и нисам будна. Ја не сањам и 

нисам на јави./ Али фатаморгана једног живота јавља се непрестано мени./ А делић 

слободне свести је бол./ Да ти кажем, драги“ (ЖП 1922, св. 9–10: 329). Фатаморгана 

једног живота је њен претходни слободни, неудати живот, а свест о постојању 

могућности слободе ствара бол. И у том сукобу (не)слободе и очекивања сопственог ја, 

у простору између јаве и сна, настају ови фрагменти. Јунакиња се бори против онога 

што би требало да уради и онога што (не)жели, она преиспитије снагу сопствене 

љубави, као и питање брака.  

                                                           
116 Истраживања и резултати до којих смо дошли везана за Јулку Хлапец Ђорђевић и посебно за њен 

роман Једно дописивање поред цитираног текста представљена су и у седећим радовима: „Феминизам 

Јулке Хлапец Ђорђевић“  у Савремена проучавања језика и књижевности година III/ књига 2, ФИЛУМ, 

Крагујевац, 2012, 313 – 325,  ,,Особеност приповедачког поступка у роману Једно дописивање Јулке 

Хлапец Ђорђевић”, у Језици и културе у времену и простору I, тематски зборник, ур. Снежана Гудурић. 

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, 2012, стр. 599 – 610, ,,Сусрети култура у 

роману Једно дописивање Јулке Хлапец Ђорђевић и путопису Нови свет или У америци годину дана 

Јелене Димитријевић”, у Шести међународни интердисциплинарни симпозијум ,,Сусрет култура”, 

Зборник радова, Књига II, ур. Ивана Живанчевић Секеруш, Универзитет у Новом Саду, Филозофски 

факултет, 2013, стр. 1261–1272,  Дописивање Једног дописивања: три фрагмента о роману Једно 

дописивање Јулке Хлапец Ђорђевић“, Свеске, часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 111, март 

2014, г. 24, 135–142  
117 У овој фази истраживања није било могуће пронаћи биографске податке о Нади Јовановић, а ово је 

прво тумачење њене поезије. 
118 Књига се састоји из три дела „Из Мојих Визија“, „Из Једног Живота“, „У Живот Визија, у Живот 

Непомућене Среће“. У Женском покрету је штампан први циклус у целини, а у наредним бројевима је 

објављено још неколико прозаида из књиге. 
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Највећи број записа се састоји из два дела, првог који је визија или сећање на 

претходни живот, алузија на неки догађај или осећање из прошлости, и другог дела који 

је коментар на ту визију из садашњости и скица тренутног стања. Ови „догађаји“ су 

најчешће дати у обрисима, као исечак или наговештај. Фрагментарност која је основна 

одлика овог текста, као и жанра прозаиде уопште (Стојановић-Пантовић 2012: 13),  

онемогућава сигурну реконструкцију како прошлог, тако ни садашњег живота 

јунакиње, међутим, наслућује се извесна хронологија где се јунакиња у првим 

прозаидама сећа детињства, девојаштва и школовања („ђачка собица“), да би у 

последњем дошла до пристанка на брак. Записи се обично завршавају реченицом у 

којој се апострофира „драги“, а најчешће му се и постављају (реторска) питања.  

Љубавна тамница о којој пише Александра Колонтај овде је дата као слика 

гроба: „Гроб мога живота – то је наш брак. Скупоцени споменик на њему – то смо ти и 

ја. Редак гроб у маси истих гробова, али гроб остаје гроб (...) Ја нисам крива што не 

могу да се успавам брачном бајком живота. Не зови ме драги! Слика великог гробља ме 

прати.“ (ЖП 1922, св. 9–10: 330) Једна од најупечатљивијих слика је дата у запису бр. 4 

где јунакиња себе замишља како лежи као риба на малом острву које запљускују и носе 

морски таласи, очи јој се пуне морским колоритом, уши најлепшом мелодијом, а плућа 

свежим морским ваздухом. Ту идиличну слику слободе и препуштености себи самој и 

природи ремети глас вољеног мушкарца који је дозива: „Осврнем се. Угледам прљаву 

приморску обалу. Труле наранџе и лимунови по тлу. Ти чекаш“ (Исто: 330) Ова 

прљавштина, трулеж и неред су први опажаји везани за вољеног мушкарца, то је 

окружење, контекст у који га она смешта и који је у потпуности контрастан са местом 

на коме се она налази. Убрзо након тога долази и олуја: „Севну, загрме, моје се острво 

силно заљуља“ (Исто: 330, истакла Ј.М)  Ове симболичне слике показују јунакињин 

доживљај везе у којој се налази: она сигурност и лепоту проналази у сопственој 

слободи, у себи самој, а веза доноси свеукупни поремећај равнотеже. Она свој женски 

живот доживљава као уску реку усеклог корита којој је зацртан пут (Исто: 331), као 

убрану булку (Исто: 332), као предмет који уз помоћ чекића и наковња моделују ковачи 

(Исто: 333), као фосил цвета без боје и мириса (Исто). Свим овим сликама дочарава 

предодређеност, предвидљивост и једносмерност женског живота који су јој наметнути 

друштвеним узусима; женски живот је, сматра она, моделован „чекићем и наковњем“, а 

жена сама у тој слици није субјект сопственог живота, већ пасивна маса за обликовање. 
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У последњем запису, изузетне симболике и сликовитости, јунакиња се од 

невесте претвара у ожалошћену жену, а након унутрашње борбе и обрачуна са собом 

пристаје на брак. У овом фрагменту приказана је као жена која са црним (уместо белим, 

венчаним) велом стоји испред огледала и кука на новом гробу где пише „Овде је 

сахрањена слобо!!...“ (Исто: 334) Након тога, разбија огледало и сече руку. Разбијајући 

слику о себи, обрачунавајући се са собом, проливањем сопствене крви, али и 

одустајањем од сопствене слободе, она долази до спознаје да жели код драгог: „Зазвеча 

стакло. Топла крв обли десну руку. Ја те љубим, драги! Ја хоћу теби, драги!“ (Исто: 

334) Тек након одрицања од слободе и њеног сахрањивања, као и убистава или, барем, 

рањавања сопственог ја, могуће је препустити се мушкарцу/браку. Лирска јунакиња 

ових одломака ни у једном тренутку не пати због недостатка љубави, ни своје, ни 

мушкарчеве, већ како је Колонтај дефинисала, она протестује против „љубавне 

тамнице“, она се „боји окова“, као губитка сопствене слободе. Јунакиња коју нам 

представља Нада Јовановић готово да је писана како би испунила услове да буде нова 

жена: њени страхови, надања, жеље су иманентни новој жени. Она има њене дилеме, 

али се ипак повинује друштвеним узусима, као и очекивањима које други (али и она 

сама) имају од ње и пристаје на задату трасу.  

Међутим, када се прочита збирка у целини, добија се сасвим другачија слика. 

Након првог дела, који је штампан у Женском покрету, односно након пристанка на 

брачне конвенције, на предавање мушкарцу, следи средишњи део у коме лирска 

јунакиња описује своје настојање да себе завара да је задовољна, као и депресивно-

меланхолично стање у коме се налази због компромиса који је направила. У трећем 

делу долази до коначног разрешења и до остварења оне верзије љубави коју парадигма 

нове жене заступа: јунакиња предлаже свом партнеру концепт слободне љубави, тј. 

везе у којој неће бити обавезани, у којој ће она задржати себе „у сопственом замку“ 

(Јовановић 1924: 40) одакле му поручује: „А твоја бајка: Чиста соба, заложена пећ, 

спретан дом – рај! И све то тражиш од мене! И још да будем спремна да ти дам дубоки 

тренутак чежње. // О не, драги! То тражи од слуге свога дворца. Ја хоћу слободна, 

независна да ти дам љубав.“ (Исто: 53) Ова слика „сопственог замка“ је верзија 

симбола сопствене собе, простора који обезбеђује женску независност и психички мир, 

тј. простора у коме је могуће побећи од мушког друштва и културе119 (в. Дојчиновић-

Нешић 1993: 125–126). Такође, Нада Јовановић користећи лексеме попут „бајка“ 
                                                           
119 Ауторка кроз своју јунакињу управо наводи да је њој потребно да мушкарац долази и одлази, а не да 

је константно присутан.  



129 
 

„чисто“, „дом“, „рај“ како би показала шта је за њу неприхватљив модел женског 

живота, зазива „вилу домаћег огњишта“ како је дефинише Виџинија Вулф, жену која је 

чедна, стидљива, без својих прохтева (Вулф 2009:133–135). И као што је Вирџинија 

Вулф убила „вилу“ како би могла да пише, тако и „јунакиња“ Наде Јовановић одбија да 

(п)остане тај тип жене и уместо чистог рајског дома у коме са чежњом ишчекује 

партнера, бира замак женске независности и самосталности.        

Нада Јовановић кроз прозно-поетски текст изграђује јунакињу као јединствени 

пример нове жене у овом књижевном жанру и користи неке од класичних симбола које 

су гинокритичарке тумачиле као средства за истраживање и књижевно обликовање 

женске природе. Због особина иманентних прозаиди као што су асоцијативност, 

нецеловитост, реторичност, тропичност, недовршеност,120 те због условног разумевања 

коцепта „јунакиње“ у овом жанру није могуће на свеобухватан начин приказати 

личност, како то омогућава роман. Ипак, и поред свега ауторка је успела да изгради 

парадигматичну нову жену и да се упише у низ књижевница које су на таласу ових 

идеја писале. И не само да доприносе поменутом низу, већ је њена јунакиња најближа 

Марији из Једног дописивања Јулке Хлапец Ђорђевић, тј. њен пандан у жанру 

прозаиде. С друге стране, овај текст стилски, због присуства реторских питања, 

апострофа, делимичне патетизације, али и изградњом концепта побуњене девојке 

подсећа и на приповетке Лепосаве Мијушковић.             

Нада Јовановић и својим преводилачким радом читалачкој публици Женског 

покрета доноси тематизацију нове жене. Реч је опет о исповедном, ауторефлексивном, 

епистоларном, дневничком тексту. Текст је у наставцима штампан почеши од мајског 

броја 1923. године, са насловом „Једна за многе“, преведен је са немачког, а потписан 

латиничним псеудонимом Vera.121 Уколико се у „Мојим визијама“ тематизовао однос 

нове жене према браку из перспективе губитка сопственог ја и сопствене слободе, овде 

се као централна идеја може узети становиште Александре Колонтај да је једна од 

најоштријих карактеристика нове јунакиње побуна против једностраног сексуалног 

морала (Колонтај, б. г: 34). Вера, главна јунакиња, не може да се помири са чињеницом 

да је њен будући муж имао сексуалне контакте за разлику од ње од које се очекује 

чедност при уласку у брак: „Георгове нежности су ми гадне. Увек морам да помислим 

                                                           
120 О прозаиди као жанру аналитички и исцрпно је писала Бојана Стојановић Пантовић (в. Стојановић 

Пантовић 2012) 
121 На жалост у оквирима досадашњег истраживања није било могуће доћи до разрешења псеудонима и 

реконструкције идентитета књижевнице. 
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да је пре мене грлио друге – уличне женске и браколомне жене“ (ЖП 1923, св. 5: 224). 

Она покреће тему проституције и дволичности званичног морала. О Вери не сазнајемо 

много, али на основу њених дневничких записа можемо да закључимо да је реч о жени 

склоној рефлексији и интелектуализму: она води дневник у коме бележи сопствена 

размишљања, такође, она се о сексуалности образује из научних студија. Након читања 

ових текстова она се пита: „Је ли доиста сексуална част човека друга него ли жене?“ 

(ЖП 1923, св. 5: 224) Касније закључује да је двоструки морал могућ јер постоје 

позиције моћи које злоупотебљавају сопствени положај: „Ужасна сексуална несрећа је 

последица изопаченог васпитања. Неправичан двоструки морал јесте продукт 

злоупотребљених снага“ (ЖП 1923, св. 8: 381). Дневнички текст је прожет готово 

програмским деловима. Јунакиња отворено позива на укидање двојног морала: „А 

устају жене и захтевају иста права у држави и животу, исте законе, исте позиве. Оне 

исте жене чији је највиши, најплеменитији позив љубав, које једино у браку могу наћи 

свој позив, своју срећу. А ретко се буди потреба за истим моралним правима, потреба 

за укидањем данашњег двојаког морала“ (ЖП 1923, св. 5: 226) Дајући допринос слици 

неспремне девојке која улази у брак, а коју смо срели у реалистичкој прози, као и у 

„Жутом тапету“, Шарлоте Перкин Гилман, ауторка пише: „Док се младе девојке 

имућних кругова васпитавају у домаћој атмосфери брижљиво штићене и чуване. Слепо 

и не познавајући иду оне у сусрет своме животном опредељењу. На жалост, још је у 

најширим слојевима раширена заблуда да физичка младост девојке мора да иде 

упоредо са потпуним незнањем природних појава у животу. Тако мало спремљене нађу 

једанпут девојке у кругу дужности и одговорности – и са врло мало срећних изузетака 

осете се једног дана преварене и обмануте“ (ЖП 1923, св. 8: 382). На страницама 

Женског покрета одличну допуну овој слици даје и Сара Гранд о којој ће бити речи у 

наредном делу поглавља. Младе жене нису биле у незнању само поводом сопствене 

сексуалности и телесности,122 него је незнање било много шире о чему Сара Гранд 

прогорава користећи мајку своје јунакиње која прецизно дефинише девојачку чедност 

као изузетно цењен предуслов за брак: „Ја само знам да је она савршено чедна и да сам 

срећна и задовољна када помислим да она у осамнаестој години незна ништа о свету и 

његовој покварености, и тако има у себи све услове да постане једног дана одлична 

супруга“ (ЖП 1925, св. 2: 82)  

                                                           
122 Поводом приповетке Милке Гргурове речено је да су младе жене у брак улазиле неспремне и да је 

порођај био изузетно трауматично искуство које их је суочавало са сопственом телесношћу, и уједно их 

уводило у потпуно промењен живот (в. одељак 1.1.3 у трећем поглављу овог рада). 
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Помињањем девојака имућних кругова у тексту „Једна за многе“ ауторка 

поставља и класно питање, тј. указује на везу класног и сексуалног што је још једна од 

великих тема Александре Колонтај.123 Додатно промишљајући сексуалну етику Vera у 

једном од својих дневничких записа истиче да је сексуална етика упоришна тачка на 

којој се мора заснивати промена друштвеног стања: „Индивидуализам, социализам, 

борбене струје наше садашњости излазе демонстрирајући из бесконачности и теже да 

се сједине у једној тачци. Ја верујем да она лежи у области сексуалне етике, која је 

поред економских питања најзначајнија и најпресуднија за будућност, тесно скопчана 

са свима осталима питањима овог доба“ (ЖП 1923, св. 7: 334). Формално (епистоларни 

текст), идејно, стилски (мешавина дискурзивног и недискурзивног текста, есејизација 

дневничког текста), као и по природи главне јунакиње текст „Једна за многе“ подсећа 

на поменути роман Једно дописивање Јулке Хлапец Ђорђевић. 

Ипак Vera није до краја нова жена и она припада јунакињама које су и старе и 

нове јер како Александра Колонтај пише: „Садашња литература све је богатија у 

женским облицима прелазног типа, јунакињама, које имају одлике старе и нове жене“ 

(Колонтај б.г: 40). Слично поводом српске књижевности закључује и Станислава Бараћ: 

„Самосвесне 'неудате жене' као јунакиње српске прозе 20-их и 30-их година 20. века 

заправо су значајна тенденција те прозе. Треба нагласити, ипак, да њихова 

еманципованост није увек тако радикална или доследна као што теорија Колонтајеве 

налаже.“ (Бараћ 2013: 746).  Јунакиња текста „Једна за многе“ размишља као нова жена 

и о темама које се нову жену тичу, али она нема снаге да се избори до краја, подлеже 

притиску средине, родитеља, мужа и за разлику од јунакиње Мојих визија извршава 

истинско самоубиство: „Али ја немам више снаге да будем добра. (...) Ја бежим из 

јадног и подлог полутанства које је свакодневна атмосфера девојака моје класе. (...) И 

ако будем могла допринети само један једини каменчић за дивну зграду чисте, срећне 

будућности, то не би било скупо плаћено мојим животом“ (ЖП 1923, св. 9–10: 447) За 

разлику од јунакиње прозаида Наде Јовановић која је имала снаге да се избори са 

„вилом домаћег огњишта“ и да престане да „буде добра“, Vera није могла да пронађе 

упориште у себи које би јој обезбедило овакав заокрет. Она не убија „вилу“ како то 

саветује Вирџинија Вулф, већ убија себе, али са идејом да је њено самоубиство 

егземпларно и да се тако жртвује за друге, будуће ослобођене нове жене.   

 

                                                           
123 Последњи текст у Новој жени насловљен је „Полни односи и класна борба“. 
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2.2.2 Нова жена у књижевној критици 

Веома занимљив доприност таласу говора о новој жени представља приказ 

књиге Марсел Тинер (Marcelle Tinayre) Бунтовница124 ауторке Милице Костић који је 

објављен у фебруарској свесци Женског покрета за 1923. годину. Милица Костић 

најпре у грубим цртама препричава роман ове француске ауторке. Роман говори о 

Жозани Валентен, која је запослена у редакцији женског часописа (Женски свет). Она 

има болесног мужа и љубавника са којим касније рађа и дете, чему се он противи и због 

чега прекидају везу. Након смрти мужа одлази из Париза у мање место, али се због 

паланачке монотоније враћа у велики град.125 Читање књига јој мења перцепцију о 

жени, а захваљујући приказу који је написала о књизи која је извршила тако снажан 

утицај на њу (Ноел Делил Радница), доћи ће у контакт, а затим и у љубавну везу са 

писцем Раднице. Међутим, писац романа у коме су исказани изузетно прогресивни 

ставови о жени се у љубавној вези показује као конзервативац. Јунакиња Бунтовнице 

представља нову жену: она је интелектуалка, запослена жена, она ступа у сексуалне 

изванбрачне везе, залаже се за слободну љубав. Након што је препричала роман 

упутивши читатељке о чему се ради,  Милица Костић даје изузетно занимљиву анализу. 

Наиме, она констатује да је била изненађена романом и претпоставља како би 

различите националне књижевности решиле судбину главне јунакиње. Енглеска 

списатељца би Жозани након раскида са љубавником: „очас метнула феминизам у уста, 

одрезала јој косу, обукла тешку сукњу и грубе ципеле и послала је по парковима да 

тумачи јеванђеље, и буди свест код жена“ (ЖП 1923, св. 2: 76). Рускиња би је „послала 

у проститутке, где би Жозана паметно и горко осуђивала друштвено уређење, 

резигнирала се, или би се згадила на цео живот, па нашавши каквог студента пошла са 

њим и даље пила ракију и пропадала. Или би је начинила човеку другарицом која има 

снагу, иде на тајне кружоке, спрема препаде, дели по фабрикама забрањене књиге, 

диже свест код жена, пропагира без обзира а законе, хапсе је, и тамо у затвору остаје 

оно што јесте: јака жена која се не покорава ничијој вољи“ (Исто) Милица Костић 

оваквом својом анализом показује облике појавности побуњених нових жена који се 

разликују од националних култура и друштвених околности у којима се појављују. Она 

свој приказ закључује још једним портретом нове жене на страницама часописа Женски 

покрет „Кроз наше улице, кроз градове, кроз контоаре и уредништва, фабрике и 

                                                           
124 Роман је објављен 1921. у Француској, а већ је 1922. био преведен и објављен на српском језику. 
125 Овај мотив ће тематизовати Даница Марковић („Дозив нечастивог“), Надежда Тутуновић („Мало 

другачије“ и „Перифериска прича“) и Анђелија Лазаревић (Паланка у планини). 
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мансарде згрбљене над послом животаре сићушним животом безброј Жозана Валентен, 

жене, које разочарана љубав не доводи на самоубиство, него на решење: у борбу. – Не 

кроз громки револт човека, јер само се руска жена тако изразила, него кроз убијено 

срце своје. И данас, поред жене пробуђене, свесне своје снаге и своје моћи, бунтовнице 

мозгом – данас почиње да се бори и жена са сломљеним срцем, жена која се у болу 

буди и пита: зашто ја патим? И свесна свог бола, истинктом своје праведне душе тражи 

кључ своје слободе, и нашавши га познаје истину борба“ (Исто:77)  

Да је концепт нове жене, а посебно идеја о слободној љубави и слободи у браку, 

био радикалан за српску средину, па и ону феминистичку, показује и мини полемика 

поводом романа Једно дописивање на страницама часописа. У јунском броју за 1932. 

годину објављен је негативни приказ овог романа. Ауторка М. М. Влајић на почетку 

констатује како она неће говорити о књижевном аспекту романа, већ о главном 

проблему који је у њему изложен и то „са гледишта једне еманциповане жене, 

интелектуалке“ (ЖП 1932, св. 6: 95) Она веома добро препознаје проблеме које је Јулка 

Хлапец Ђорђевић поставила као централне у роману, али се противи представљеном 

концепту брака и љубави и оглашава се како би спречила да „код извесних жена не би 

изложено гледиште постало образац, или да се оно не би тумачило као тежња 

еманциповане, интелектуалне жене, да се постављени проблеми решавају на начин како 

то жели јунакиња ове књиге.“ (Исто) У име јавног морала она се пита „Зар је то слобода 

волети кришом од мужа, од жене? (...) Зар се слобода само у томе састоји: ослободити 

себе од патријархалне честитости, или како се књигом жели нагласити од буржујског 

ситничарства у моралу, па моћи имати љубавника уз масу лажи, страха и превара? За 

таквом слободом бар жена интелектуалка не треба да тежи.“ (Исто: 96)      

Неколико бројева касније поводом критике се оглашава и Јулка Хлапец 

Ђорђевић у чланку „Отворено писмо М. М. Влајић“ (ЖП 1932, св. 12: 181–183). Врло 

прецизно препознајући патријархалне позиције са којих наступа критичарка њеног 

романа и свој одговор заснива на чињеници да је критикује сарадница Женског 

покрета, феминисткиња, бранећи патријархат као систем где „надвладава мушкарац 

против кога феминизам војује“ (Исто: 182) Свој одговор завршава на следећи начин: 

„ако је наше патријархално схватање и уређење живота исправно и добро, ако брачни и 

јавни закони жену не запостављају и не вређају, ако то није ништа спојити 

интелектуални рад и јавни рад са дужностима одгоја породице и извршења 

домаћинства, ако жена и најиндивидуалнија и најинтелектуалнија нема узрока да буде 
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незадовољна данашњим добом, ако Ви, шта више, према изјавама тегоба ове врсте 

осећате 'револт' – онда чему је 'женски покрет' и шта он хоће ? Чему све те резолуције 

конференције, савези, конгреси? Има ли феминизам уопште смисла? Ако ћемо ми, 

феминисткиње, тако писати и говорити шта можемо очекивати од оних који стоје у 

непријатељском табору“ (Исто: 182–183) Обраћајући се критичарки свог романа Јулка 

Хлапец Ђорђевић се обраћа и традиционалним струјама у феминистичком покрету, па 

и самом часопису који је у другој половини свог века кокетовао са идејама патријархата 

и традиционализма, најчешће преко дискурса мајчинства. Такође, ова мини-полемика 

представља још један од показатеља природе феминистичке јавности у међуратном 

периоду која је била формирана, али није била унисона и хетерогена. 

 

2.3 Сара Гранд у Женском покрету 

Поред преведених делова Писама из тамнице Розе Луксембург и текстова о 

Новој жени Алксандре Колонтај, један од најзначајних преведених феминистичких 

текстова у Женском покрету јесу делови романа The Heavenly Twins Саре Гранд (Sarah 

Grand). Сара Гранд је псеудоним под којим је британска књижевница Френсис 

Елизабет Кларк (Frances Elizabeth Clarke) објављивала своје радове. Сара Гранд је у 

женским студијама и феминистичкој критици позната по томе што је у полемици са 

књижевницом Уидом (Ouida)126 именовала концепт савремене жене већ поменутим 

термином New Woman (Нова жена). Међутим, како се у литератури наводи, Сара Гранд 

није до краја подржала концепт нове жене, који је веома брзо прихваћен и чије значење 

се проширује у односу на њену дефиницију. Посебно се супротстављала оном делу 

концепта који се односио на слободну љубав. Сара Гранд се „борила да прикаже 

покореност жена и настојала је да коструише сопствену визију нове жене“. (Бонел 1995: 

123, превод Ј. М)  

Ова феминисткиња викторијанског доба, активисткиња и сифражеткиња, има 

повлашћено место и у историји женске књижевности захваљујући свом изузетно 

читаном и утицајном делу The Heavenly Twins (1893),127 као и роману The Beth Book 

(1897). Како тврди Мерилин Бонел (Merilyn Bonnell) роман The Heavenly Twins има 

„потребне ослобођене хероине и неколико нетрадиционалних бракова“, али су узроци 

                                                           
126 Псеудоним књижевнице британске књижевнице Марије Луизе Раме (Maria Louise Ramé)  (1839–1908) 
127 Интегрални текст романа је доступан и на сајту http://www.gutenberg.org/ebooks/8676, последња посета 

18. 08. 2015. 

http://www.gutenberg.org/ebooks/8676
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његове славе и у „за то време отвореном говору о полним болестима“ (Исто). У овом 

обимном роману ауторка кроз опис живота три необичне жене: Евадне (Evadne), Едит 

Бејл (Edith Beale) и Анђелике (Angelica) тематизује питања као што су женско 

образовање и васпитање, очекиване родне улоге, мушка доминација, брак, фигура оца, 

двоструки морални стандарди, проституција, сифилис.128 Роман је у своје време имао 

изузетну популарност и изазвао је бројне полемике. Њени савременици су сведочили о 

томе да када је Сара Гранд издала своју књигу „изазвала је највећу књижевну 

сензацију“ (Исто: 127). О њој су се писали прикази, о њој се разговарало, свуда су се 

водиле дискусије и оставила је изузетни печат у свом времену.  

Роман је прво 1893. године штампан у Лондону у три дела (издавач је била кућа 

Heinemman која је основана свега неколико година раније (1890), а захваљујући роману 

Саре Гранд постала веома позната) и одмах је изазвао изузетно интересовање критике. 

Убрзо је дебитантски роман Саре Гранд издавачка кућа Casell штампала као 

једнотомну књигу за потребе америчког тржишта што се сматрало изузетним успехом. 

Током наредне године продато је 36 000 примерака, а 1895. је укључена у чувену six-

shilings серију романа издавачке куће Heinemman. Роман је доживео многобројна 

издања „доказујући тако своју снагу“ (Исто: 127).129 Роман Саре Гранд је изазвао 

полемике које се тичу моралности књижевних дела, а такође и критеријума по којима 

се књижевна дела вреднују. Утицала је на то да естетика не буде једино мерило 

вредновања књижевног текста а и допринела је да се литература посматра као део 

социјалног, друштвеног живота. „Гранд је настојала да њени романи буду израз њене 

етичности и писала их је као одговор на неправде и опресивне елементе у друштву“ 

(Исто: 125). Настојала је да својим романом The Heavenly Twins укаже на положај жене 

у друштву, породици и посебно у браку и да побољша услове у којима оне живе.  

У Женском покрету у наставцима су штампани делови овог романа у преводу 

Спасе Леко-Аџемовић током 1924. и почетком 1925. године. Делови су потписани 

именом Сара Гранд, међутим насловљени су не именом романа, већ по једној од 

главних јунакиња, Евадни. Уз прилог није назначено име оригинала, нити било који 

библиографски податак, као што није назначено ни да се ради о исечцима, а не о 

целовитом тексту. За сада није могуће утврдити ко је правио избор онога што ће бити 

штампано (а и преведено), да ли је то урадила преводитељка или уреднице часописа, 

                                                           
128 О симболици сифилиса у роману в. Дрискол 2009. 
129 Роман је штампан 1897, 1899, 1901, 1904, 1912 и 1923. 
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али је индикативно да се штампају почетни делови романа који тематизују одрастање 

необичне девојчице Евадне, њен однос са оцем и мајком, њене читалачке и списатељске 

склоности и постепени улазак у друштво, све до присилне удаје. Изостављен је највећи 

део романа који следи након њене удаје, нису представљене судбине остале две 

јунакиње, као и каснији догађаји у роману који се баве браковима ових девојака, затим 

проституцијом и посебно интригантном темом сифилиса, тј. полно преносивих 

болести.130 Уреднице Женског покрета су одлучиле да објаве оне делове текста који се 

највише баве женским одрастањем и који поручују да је за жене изузетно важно да 

читају и промишљају литературу. Читање ових делова оставља утисак некохерентности 

и нецеловитости, одређене линије радње су започете, али не и довршене, последњи 

наставак испод кога је назначено да је реч о крају завршава се усред радње и тиме 

оставља читаоца/тељку у недоумици. Овакав поступак указује на то да уредницама није 

толико стало до приказивања овог књижевног текста, ради текста самог, већ су желеле 

да публици представе оне делове који приказују буђење и сазревање главне јунакиње, а 

који су најактуелнији за политичко-друштвени контекст у коме часопис излази. Овако 

фрагментизован и колажиран текст је још један женски образовни роман на страницама 

српске/југословенске штампе.    

Фигура оца која је дата у Евадни представља оличење патријархата и 

мизогиније. Он кроз дијалог са својом ћерком саопштава низ констатација које се могу 

препознати као типичан говор о жени као бићу нижег реда. Фигура мајке коју 

приповедачица представља је повучена, готово невидљива, она се препушта очевим 

одлукама, ма колико неразумне и погрешне биле, никада му не противречи. Главна 

јунакиња, млада девојка Евадна је паметна, образована и амбициозна. Она и поред 

очевих забрана, а и захваљујући њима (јер их доживљава као својеврсни подстицај), 

самостално стиче знања из различитих области, а специјално је заитересована за 

положај жена. Ауторка за Евадну констатује да „ма на какав пут истраживања се њен 

ум кренуо, увек би се враћао питању о положају жене, својој основној полазној тачки. 

Ускраћивање женама права вишег образовања јесте првобитни и највећи грех човеков“ 

(ЖП 1924, св. 7: 303) Читајући књижевност Евадна истражује како се жене приказују у 

књижевним делима. Веома је значајно да млада Евадна води дневник читања, тзв. 

                                                           
130 Тематизујући сифилис Сара Гранд се побунила против лажног викторијанског морала који је 

безрезервно осуђивао проституцију и проститутке и од жена захтевао чедност посебно при ступању у 

брак. Са друге стране, мушкарци, уједно и главни заговорници јавног викторијанског морала, редовно су 

практиковали услуге проститутки, а многе жене су сопствени мужеви заразили сифилисом. 
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Бележник где исписује утиске о прочитаним књигама, а приповедачица нам те њене 

књижевне критике даје на увид што је поново присуство метатекстуалног у књижевном 

кроз фикционализацију књижевне критике. Истакнуто је да је пресудан утицај на 

Евадну извршио Џон Стјуарт Мил (John Stuart Mill)  и његова књига Потчињеност 

жена. Ова књига јој је указала на низ ствари којих није била свесна. Такође, читајући 

по други пут један од класика викторијанске литературе, Велкфилдски свештеник, 

Евадна пише да је на њу највећи утисак оставило то што је увидела да су „људи били 

школовани, док жене не“ (ЖП 1924, св. 4: 182).  

Изузетно значајан део у роману је онај у коме Евадна критикује лектиру свог 

оца. Реч је о популарним пикарским романима Авантуре Родрика Рендома и Том 

Џонс,131 који су били омиљена лектира викторијанске Енглеске. Евадна у свој дневник 

читања записује: „обе књиге указују на себичњаштво и неправду мушкарца, кобно 

незнање и ропску равнодушност жена“ (ЖП 1924, св. 4: 184) Коментаришући овакав 

Евадни став Мерилин Бонел констатује: „Евадна одбацује маскулину верзију стварног 

живота као модел двоструко, у литератури и у животу“ (Бонел 1995: 133)  

Читатељкама Женског покрета предочавају се идеје Саре Гранд којима она 

покреће низ тема које ће бити централне у феминистичким промишљањима. Њена 

јунакиња у разговору са рођаком констатује оно што ће касније постати главна идеја 

Вирџиније Вулф када је о женском стваралаштву реч. Наиме, Евадна каже: „имајући 

још из малена лично своју собу, било је за мене увек од велике добити. Могла сам увече 

у миру да мислим и читам колико ми се хтело, у томе и јесте прави живот“ (ЖП 1925, 

св. 2: 80, истакла Ј.М). Рођака јој одговара: „И ја мислим да ти је слобода коју си 

уживала у овим твојим собама била од велике користи. (...) То те је учинило 

теоретичарком“ (Исто: 81, истакла Ј.М) Дакле, идентично као и Вирџинија Вулф и Сара 

Гранд дефинише један од главних предуслова за женско стваралаштво: поседовање 

сопствене собе, а читатељке Женског покрета се са овом идејом упознају и пре него 

што ће до њих доћи Сопствена соба. Такође, Евадну у овим одломцима најчешће и 

срећемо у њеној соби која је у удаљеном делу куће чиме ова ауторка покреће и један од 

кључних симбола гинокритике.   

                                                           
131 Реч је о пикарским романима Авантуре Родерика Рендома (The Adventures of Roderick Random) 

британског књижевника Тобијаса Смолета (Tobias Smollett) из 1748. године и Том Џонс (The History of 

Tom Jones, a Foundling) Хенрија Филдинга (Henry Fielding) из 1749.   
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Присуство Саре Гранд на страницама Женског покрета показује још једну 

изузетно значајну ствар када је женска књижевност у Србији у питању. Евадна, овако 

како је представљена исечцима романа, у многоме подсећа на јунакињу Девојачког 

романа Драге Гавриловић. Сличности су вишеструке: породични односи, фигуре оца и 

мајке, (невидљиве) сестре, различитост од остале деце, љубав према књигама, 

интелектуализам и жеља за напредовањем и школовањем, преиспитивање устаљених 

брачних односа и модела, принудна удаја, заинтересованост за положај жена у 

друштву. Ова два романа настају у исто време, Девојачки роман је штампан четири 

година пре The Heavenly Twins, а једним делом проговарају о идентичним проблемима 

и специфичностима женског буђења и постајања. На основу овакве паралеле и 

сличности можемо само да претпоставимо да би, да су знале за њу, међуратне 

феминисткиње Драгу Гавриловић претвориле у праву феминистичку хероину. Оне су у 

преведеним делима тражиле оно што су већ у својој књижевној прошлости имале, али 

због специфичности рецепцијских процеса везаних за дело ове књижевнице, њен текст 

им је остао непознат. Такође, уочене сличности додатно осветљавају Драгу Гавриловић 

и њен значај јер показују изузетну савременост и актуелност ове ауторке, и то не само у 

локалним оквирима: она проговара о проблемима који су, такорећи, интернационално 

питање, односно питање положаја жена у Европи, и који су и тема британске 

књижевности тог доба, као и романа који је покренуо толике полемике и доживео такву 

популарност какав је The Heavenly Twins. Говорећи о рађању свести о женском, о 

феминизму, сифраженткињама и уопште женском покрету у Британији, Адријана 

Захаријевић пише да су се феминисткиње конституисале око питања проституције на 

коме се најјасније видела сегрегација и двострукост морала британског друштва. А 

такође истиче и епидемију сифилиса као један од кључних момената у рађању идеја на 

којима ће почивати феминизам (в. Захаријевић 2010: 21–107). Сара Гранд проговара 

управо о овим темама. Уколико је проституција у Британији била тема око које се 

груписала феминистичка мисао, у Србији је то била борба за школовање жена, као и 

њихов учитељски рад о чему проговара Драга Гавриловић. Испоставља се да су обе 

ауторке своје јунакиње сместиле у изузетно актуелне друштвене контексте, 

захваљујући којима њихова дела добијају додатни друштвени значај.  
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* 

У часопису Мисао не постоји овако отворен говор о новој жени, проституцији 

или сексуалности, међутим у књижевним текстовима њених сарадница провејавају 

идеје о којима се расправљало и читало у феминистичкој штампи. Интерпретација 

књижевних текстова женâ из Мисли, и слика о међуратном женском књижевном 

стваралаштву много је потпунија и јаснија када се у виду имају идеје које су се 

промовисале феминистичким листовима тог доба. Такође, дијахронијско посматрање 

женских књижевних текстова, почевши од реалистичке периодике показује 

континуитет одређених тема, ликова, симбола и мотива, као и сродне књижевно-

уметничке поступке и обликотворне процесе којима су жене различитих епоха 

репрезентовале специфичност сопственог искуства, али и указивале на репресивност 

патријархалног система у коме су живеле.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


