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ПРЕДГОВОР
Овај рукопис настао је као докторска дисертација одбрањена под мање поетичним насловом октобра 2021. године на Универзитету у Новом Саду. Као књига,
овај текст представља измењену и допуњену верзију дисертације, у складу с изузетно вредним коментарима и сугестијама комисије пред којом је брањена.
Мотив за упуштање у женску историју пружио ми је проф. др Момир Самарџић на Филозофском факултету у Новом Саду, подстичући моје промишљање о
(за једну студенткињу историје) револуционарном тексту, који потписuje Џоан
Кели (Joan Kelly). Нисам могла ни да претпоставим колико ће есеј Да ли су жене
имале ренесансу утицати на моје промишљање најпре о женама у историји, њиховој (не)видљивости, али и историографији у целини. Ренесанса коју доживљавамо
као препород, односно синоним за стваралачку прогресију друштва, одједном је
искрсла као период у коме се жена ретко могла видети у јавном животу, а још ређе
чути; период у коме је брак лишавао жену личних имовинских права, те је практично остајала без икакве правне моћи; када је женска одећа била строго дефинисана друштвеним статусом и када је само половина деце успевала да преживи до
своје осамнаесте године. Кели је својим више него легитимним питањем да ли су
жене имале ренесансу изазвала тектонски потрес, који се одразио и на моје промишљање о елементима које ми, историчарке и историчари, обично узимамо као
датост. Постављеним питањем, које се односило на читаву епоху, да ли је она, сагледана из угла жена и женског искуства, заиста била таква каквом се представља,
проблематизована је важна тема која ће пратити целокупан истраживачки процес,
а то је управо проблем маскулинизоване историографије.
Промишљање о еманципацији жена изискивало је теоријску анализу самог
појма, као и његовог значења на простору и у времену који су били предмет истраживања. Отежавајућу околност представљао је недостатак теорије, јер су радови
историчарке Ане Столић на ову тему, нажалост, остали прилично усамљени. Упра9
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во стога било је тешко појмовно позиционирати истраживање – да ли проучавамо феминизам, еманципацију или пак женски покрет. Неизбежно је указати и на
чињеницу да се истраживање константно кретало међу флуидним границама политичке и друштвене историје, чиме постоји извесна сагласност са ставом Карен
Офен (Karen Offen) да се оваква питања не могу третирати мимо наратива политичке историје. То је пак отворило ново питање – однос великих и, условно речено,
малих људи у прошлости. Иако су ставови и деловања великих, знаменитих личности били приметно лакши за истраживање и реконструкцију, сведочанства малих
људи не само што су неретко пркосила или сасвим другачије осветљавала званичну интерпретацију прошлости већ су понекад представљалa једини глас који је до
нас опстао. Тако се паралелно с министрима и различитим представницима власти
појављују мале и за канонски, односно званични историографски ток готово неприметне жене, попут Љубице Љубичић или Румице Скоуп Пилетић.
Циљ ове књиге стога јесте осветљавање процеса еманципације жена у југословенском друштву од 1918. до 1941. године. У овом контексту је неопходно истаћи
колико је изазовно било пратити процес еманципације жена у Краљевини СХС/
Југославији, када су, из перспективе озбиљног хеуристичког истраживања, многи
елементи женске еманципације били неухватљиви. Шта је еманципација значила
у друштву које је тек изашло из Првог светског рата и које је носило снажно традиционално-патријархално наслеђе? Шта је она представљала у веома туробној
атмосфери где је половина становништва била потпуно неписмена а култура живљења на изразито ниском нивоу? Уколико се осврнемо само на неколико параметара који се односе на женски део друштва, довољно је указати на то да је свега 15%
женске популације у Врбаској и Вардарској бановини било писмено, да су дечаци
преовладавали у свим нивоима образовања те да за време постојања Краљевине,
и поред једнаких права при упису, студенткиње никада нису прешле 22% од укупног броја уписаних на свим факултетима, високим и вишим школама. Међутим,
евидентно је да, и поред постојеће правне регулативе, менталитет људи, по многим
питањима, није могао бити лако измењен. О томе сведочи изјава дата Политици
од стране једног Хомољца 1936. године: ,,Женско дете [...] не представља створење
које треба нарочито спремати за живот. Оно има једну предодређену улогу, да рађа
и умре, а све што излази из тог круга непотребно је.”1
Посебан напор је усмерен на то да се истраживање не сведе на приказ историјске грађе, односно низа докумената, већ да саме жене буду приказане као субјекти

1

Р. Ст. ,,Жена у Хомољу обавља све најтеже послове”, Политика, 17. 4. 1936, 15.
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друштвеног деловања, које реагују на реалност коју живе – не само када се буне,
већ и онда када остају неме. Тако без горе поменутих малих жена постоји оправдана бојазан да не бисмо могли не само да разумемо него ни да наслутимо све слојеве
женског искуства у одређеном тренутку, те самим тим ни друго лице прошлости.
Да није било Љубице Љубичић, двадесетдвогодишње девојке која је преминула од
последица физичке тортуре у београдској Главњачи, не бисмо тако лако уочили висок степен осионости власти, односно полиције, која је покренула све механизме
да овај случај заташка. Или, да није било Румице Скоуп Пилетић, раднице која је
убила своју колегиницу због чијих је клевета изгубила посао, трагедија жене која
самостално издржава породицу не би изронила пред нама тако јасна, али и комплексна. ,,Да, убила сам је, јер је она мене убила. Ја сам то већ учинила као мртва,
јер мени је једино било остало да се бацим у Саву или ово да робијам”2 – реченица
је која можда на најелиптичнији начин осликава положај жене која, с две девојчице
у кући, у јеку економске кризе остаје без средстава за живот. Истраживање је тежило да оваквим примерима обогати наше познавање одређене области, односно
женско искуство истакне као довољно снажно и једнако релевантно у односу на
друга искуства, већ инкорпорирана у историографске токове.
С друге стране, погрешно би било закључити да на основу искључиво женских
актера можемо сагледати поменуто друго лице прошлости. Неизоставни део овог
истраживања чинили су и одређени мушкарци преко којих се на један посебан
начин осликавала тешка и сурова стварност коју су жене живеле. Тако нас случај
Панче Стојановића, лажног гинеколога, који је абортусе вршио и над женама које
су биле у поодмаклој трудноћи, упућује на промишљање о нивоима корумпираности ондашњег југословенског друштва, али и уплетености различитих представника моћи у афери у којој су, без изузетка, највеће жртве биле – жене.
Ова књига тежи да укаже колико је еманципација жена – као део модернизацијских процеса – заправо нестабилна и крхка у односу на идеолошке пројекте,
али истовремено и захтевна јер почива на дубоким променама свих сфера друштва, које је немогуће решити искључиво правним или политичким захватима.
На крају, осећам моралну обавезу да укажем на то да су вишегодишње истраживање које је водило ка коначном облику овог текста обележили многи људи.
Неизмерну захвалност дугујем др Адриани Захаријевић, која је била изврсна менторка и огромна подршка кроз целокупан процес рада на теми. Њена пажљива читања текста, бројне конструктивне критике, али и истанчан осећај за меру колико

2

Исто.
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усмеравати процес истраживања и писања, а не гушити индивидуалност, дали су
овој књизи једну посебну димензију. За веру да је овај текст могуће објавити, захваљујем се управо њој.
С професорицом Драгицом Кољанин, као својом првом менторком, први пут
сам историографски трагала за женама, те је она снажно допринела формирању
мог академског идентитета. Тешко бих могла замислити бољег водича кроз методологију родних студија, тако важних за ово истраживање, од професорице Владиславе Гордић Петковић, која је помогла објављивање овог рукописа на себи својствен начин. Велику захвалност изражавам и др Ивани Пантелић, која је дала низ
сугестија, које су учиниле овај текст несумњиво још бољим.
Уколико би било потребно у једној реченици указати на начин на који је покушано да се методолошке потешкоће разреше, то би свакако била тежња за откривањем и интерпретацијом једног догађаја (процеса, проблема...) кроз већину тренутно доступних извора. Питање женске еманципације решавано је попут склапања
слагалице, прикупљањем различитих фрагмената који су преносили женско искуство, уз настојање да се добије једна динамична и потпунија историја борбе жена
за еманципацију.
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УВОД

Теоријско-методолошки оквир
Појам еманципације најчешће се одређује као процес елиминисања правних,
друштвених или политичких рестрикција у сврху ослобађања личности, односно стицања друштвено-политичких слобода и права. Иако се овај појам неретко
повезује с марксистичком традицијом, његова историја сеже дубље у прошлост.
Термин ex manus capere из римског права са својим преображајима кроз средњовековне законе одређивао је право ослобађања од очинске власти (patria potestas),
што ће касније постати право на звање пунолетне особе. Ово ослобађање од очинске власти разликовало се у зависности од пола детета: удаја, односно напуштање
породичног дома, доносило је различите облике еманципације од врховне власти
оца.3 Карл Маркс (Karl Marx) снажно је утицао на обликовање схватања еманципације. Узимајући за еквивалент политичке еманципације ,,еманципацију грађанског
друштва од политике”, Маркс захтева револуцију која ће, једним потезом, донети еманципацију, која представља више од скупа права, односно слобода.4 Да ће
у потоњем периоду појам еманципације углавном имати марксистичко обележје,
доказ је чињеница да се у 20. веку везивао за нову левицу као и прве назнаке другог
таласа феминизма. Ипак, треба напоменути да ће временом постати важна управо
дистинкција ослобађање/еманципација (liberation/emancipation), при чему се еман-

3

Adriana Zaharijvić, Život tela: politička filozofija Džudit Batler (Novi Sad: Akademska
knjiga, 2020), 86–87.

4

Karl Marks, Prilog jevrejskom pitanju (1844), https://www.marxists.org/srpshrva/biblioteka/
marks/1844/prilog-jevrejskom-pitanju/index.htm (приступљено 28. 1. 2021).
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ципација приписивала марксистичким круговима, од којих је жене такође требало
ослободити.
Све бројнија истраживања женске и родне историје указала су на разноврсност националних политичких, друштвених и културних контекста кроз историју у оквиру којих су формиране различите феминистичке традиције.5 Последњих
деценија y истраживањима су евидентна преиспитивања двострукости европског
приступа: поред заједничке европске перспективе све чешће се јављала и подела
заснована на политичким, културним али и географским поделама Европе.6 Шведска историчарка Мајнеке Бош (Mineke Bosch) напоре за проналажење заједничких
тачака у оквиру бављења женском историјом у европским земљама сматра методолошки нужнима, али тврди да су ипак претерана очекивања да се све националне женске и родне историје могу сместити под један корпус. Отуда закључује да
,,европско искуство” у различитим националним перспективама често има метафизички призвук.7 Међутим, понуђене тезе о пет процеса који су снажно обликовали историју феминизма у Европи, поред тога што имају историјско утемељење,
истински отварају врата компаративним проучавањима историје феминизма у
Европи у 19. и 20. веку. Растући ниво образовања жена (од основношколског до
универзитетског), развој национализама у државама које се специфично односе
према улогама жена, неприхватање жена у политичким партијама социјалдемократског и грађанског типа, учешће у међународним феминистичким организацијама као и чињеница да су неудате и младе жене све више чиниле урбану радну
снагу,8 процеси су које с апсолутном сигурношћу можемо уочити у периоду међуратне Југославије.
Позиционирање женске и родне историје у Источној и Југоисточној Европи
постало је актуелно након рушења Берлинског зида 1989. године и формирања
5

Sylvia Paletschek and Bianka Pietrow-Ennker, Women’s emancipation movements in the
nineteenth century: a European perspective (Stanford, California: Stanford University Press,
2004), 3–10.

6

Ana Stolić, ,,Ženska i rodna istorija i feministička teorija: pretpostavke za bavljenje istorijom
feminizma u Srbiji (Jugoslaviji) do II svetskog rata”, u Feministička teorija je za sve: zbornik
radova sa konferencije ‘Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas,
priredile Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (Beograd: Institut za filozofiju i društvenu
teoriju i Fakultet političkih nauka, 2018), 7.

7

Mineke Bosch, “History and Historiography of First Wave Feminism in the Netherlands
1860–1922”, in Women’s Emancipation Movements in the Nineteeth Century: A European
Perspective, 54.

8

Karen Ofen, Evropski feminizmi 1700–1950. Politička istorija (Beograd: Evoluta, 2015),
103–105.
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посткомунистичких држава. Тако се проблематика историје феминизма и/или
еманципације жена на постјугословенском простору најпре везује за комунистичко/социјалистичко наслеђе. Историографије у посткомунистичким друштвима
такође су пролазиле кроз период транзиције, али је њихова заједничка карактеристика остала слаба заступљеност тема из родне и женске историје, које су практично и даље представљале ново истраживачко подручје.9 С друге стране, током деведесетих година прошлог века земље бившег СССР-а представљане су као ,,terra
incognita” те су се од њих очекивали озбиљни истраживачки подухвати.10
Премда је Џоан Скот (Joan W. Scott) упозоравала на неадекватности подела на
Исток и Запад, оне су опстале, остављајући многе ,,оптерећујуће термине” попут
географских одредница у области родне историје.11 Отуда Андреа Пето (Andrea
Peto) предлаже решење по којем би у Источној Европи, односно посткомунистичким земљама, требало радити на истраживањима општег прегледа феминистичке
теорије о женама и историји, што би у пракси значило да женска историја обухвата
развој историографије, усредсређујући се на улоге жена у прошлости.12 Као главни
проблем Пето види усмеравање истраживања на жене које се уклапају у ,,државно-феминистичку интелектуалну традицију” из времена комунизма, те да је већина
радова из женске историје заправо заснована на позитивистичкој историографији.13 Тиме долазимо до кључног питања и код нас: каква је позиција родне, односно
женске историје у српској историографији, као и какве су њене савремене карактеристике и тенденције?
Уколико се присетимо резултата истраживања историчара Мирослава Јовановића, који је закључио да српска историографија на почетку 21. века и даље носи
јасна обележја традиционализма, конзервативног историцизма и позитивизма те
да несумњиво касни у односу на светске токове,14 оно што посебно забрињава јесте приметно одсуство мултидисциплинарног и проблемског приступа изучавању

9

Maria Bucur, “An Archipelago of Stories: Gender History in Eastern Europe”, American
Historical Review Vol. 113, No. 5 (2008): 1377.

10

Andrea Peto, “Writing Women’s History in Eastern Europe: Toward a ‘Terra Cognita’?”,
Journal of Women’s History Vol. 16, No. 4 (2004): 173.

11

Maria Bucur, nav. delo, 1376.

12

Andrea Peto, nav. delo, 174.

13

Исто, 175.

14

Мирослав Јовановић и Радивој Радић, Криза историје – српска историографија
и друштвени изазови краја 20. и почетка 21.века (Београд: Удружење за друштвену
историју, 2009), 68–69.
15

Кристина Јоргић Степановић

прошлости, које нарочито долази до изражаја када су предмет истраживања појаве и процеси који се тичу друштвене историје. Анализирајући водеће историјске
часописе, односно њихов садржај у распону од пет година (2003–2008), Јовановић
је закључио да су политичко-војне теме однеле превагу над друштвеним са 64,9%.
Међутим, невоља није у томе што је свега 35,1% радова обрађивало теме из друштвене историје, колико је проблем коришћења научног метода. Иако су у српску
историографију продрле теме из нове историје,15 овај историчар проницљиво уочава да ,,ако се приликом [...] обраде примењује метод традиционалног позитивизма, што по правилу значи и одсуство теоријског промишљања и позиционирања
теме, не само што се у највећем броју случајева добијају практично неупотребљиви резултати, већ се јасно показује да се комплексним проблемима прошлости
приступа без проблематизације”.16 Поражавајући су резултати да огромна већина
радова (преко 90%) користи класични историцистички метод, односно избегава
теоријску литературу која се односи на тему истраживања. Одсуство теорије, посебно приликом обраде феномена друштвене, економске или културне историје
несумњиво умањује вредност резултата истраживања.
Поменута анализа Мирослава Јовановића показала је да је у престижним српским историографским часописима за пет година публиковано свега тринаест
радова из родне историје, односно 3,86%.17 Деценију касније у односу на ово истраживање искристалисалe су се историчарке и историчари који се баве родном
историјом. Међу њима треба поменути: Aну Столић, Ивану Пантелић, Веру Гудац
Додић, Божицу Младеновић, Љубинку Шкодрић, Александру Вулетић и Момчила Исића, с тим да њихове публикације претежно обрађују период од 19. века до
савремене историје 20. века.18 Недостатак теорије и концептуализације довео је Јовановића до оштрог закључка: ,,Српска историографија почетком 21. века већим

15

Нова историја проистекла је од групе историчара окупљених у Француској око
часописа Анали, који су 1929. године покренули Марк Блок и Лисијен Февр. Увевши
мултидициплинарни начин мишљења, аналисти су поставили нове захтеве пред
историографију. Током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века присталице
нове историје су отвориле низ нових тема: историју друштвених структура, економску
историју, геоисторију, демографску историју, историју менталитета, родну/женску
историју, историју ‘одоздо’, психоисторију и тако даље.

16

М. Јовановић и Р. Радић, нав. дело, 62.

17

Исто, 61.

18

Наведени су ауторке и аутор који су, захваљујући научној продукцији на српском језику,
дали допринос познавању историје жена, што свакако не значи да се баве искључиво
родном историјом.
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делом показује одлике једне мале, затворене историографије, усредсређене на се
бе, историографије која битно касни за светским токовима, и у којој је више него
уочљиво одсуство разумевања важности мултидисциплинарног и проблемског
приступа истраживању прошлости.” С обзиром на то да радови из родне историје
нису били предмет пажње већег броја историчарки и историчара (премда историчарке бројчано преовладавају), јасно је да су многе теоријске расправе на ову тему
српску историографију мимоишле. Као пример можемо узети расправу о појму
рода и његовој користи за историју као дисциплину. Карен Офен (Karen Offen)
сложила се са Џоан Скот да род представља корисну аналитичку категорију, али је
додала и да је у питању примарна аналитичка алатка у процесу истраживања историје жена и феминизма.19 Ова историчарка изнела је тврдњу да историја феминизма не може припадати ни друштвеној ни културној историји, јер су и друштво и
култура неодвојиве од политике. Управо стога историју феминизма третира као
,,родни наратив политичке историје”.20 Овакви и слични спорови, којима су већ
осамдесетих година 20. века обиловале расправе у историјској науци, за наш научни миље нису карактеристични. Ана Столић је, анализом појава и процеса који
су утицали на настанак покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини
Србији, дала извесни теоријски допринос разматрајући питање употребе појмова који се доводе у везу с феминистичким деловањем у Србији до почетка Првог
светског рата.21 Ова историчарка сматра да се у Краљевини Србији до наведеног
периода може говорити ,,о појави покрета за еманципацију жена као фази раног
феминизма” (нагласила ауторка). Важно је нагласити да је Столић остала усамљена
у теоријском промишљању, односно да су спорови у нашој академској заједници на
ову тему сасвим изостали.
Позиционирање појмова је од велике важности и за ово истраживање. Будући
да је еманципација жена присутна у самом наслову теме, неопходно је објаснити
због чега је у овој приметно историјској анализи извршен избор овог термина. Избегавање употребе феминизма није узроковано пуком чињеницом да је он ,,увезен”

19

Karen Offen, “The History of Feminism is Political History”, Perspectives on History www.
historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-2011/politicalhistory-today/the history-of-feminism-ispolitical-history (приступљено 12. 5. 2016).

20

Karen Offen, “Defining Feminism: A Comparative Historical Approach”, Journal of Women
Culture and Society Vol. 14, No. 1 (1988): 2.

21

Ана Столић, Сестре Српкиње: појава покрета за еманципацију жена и феминизма у
Краљевини Србији (Београд: Еволута, 2015), 14–15.
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из англосаксонског подручја,22 нити због ризика да, услед савременог коришћења и
деловања, многи облици феминистичког деловања који су се појављивали у различитим околностима и формама не буду препознати.23 Овде се следи идеја Иде Блум
(Ida Bloom) према којој покрет за еманципацију жена представља далеко шири појам, обухватајући све организоване активности које су усмерене ка мењању родних
односа и побољшању положаја жена.24 Свакако да овај појам не подразумева јединствени приступ у борби за еманципацију жена јер ни стратегије ни циљеви жена
нису били исти; међутим, Блум у овоме види могућност ,,реконструкције великог
богатства различитости женских идеја и акција”.25 Овако широка дефиниција од
осамдесетих година прошлог века користи се и као синоним за женски покрет, с
тим да Силвија Палечек (Sylvia Paletschek) и Бјанка Пјетров Енкер (Bianka Pietrow
Ennker) упозоравају на то да овакав приступ укључује ,,цео низ женских организација без обзира на њихове циљеве, дакле и конзервативне и антифеминистичке”.26
У истраживању су постојали велики напори да се слабост овог приступа неутралише прецизним фокусирањем на појаве које су биле феминистичког карактера,
али, будући да су границе често нестабилне, у основи је рад конципиран тако да
обухвати најзначајније процесе, догађаје и личности који су део феномена женске
еманципације.
Ако се промишља о природи овог истраживања, неизбежно је скренути пажњу
на чињеницу да се оно није могло третирати мимо наратива политичке историје. Међутим, тиме се отвара још једно методолошко питање – доминација мушке
историје,27 без обзира на пол ауторâ. На овај проблем може се указати на примеру
синтезе Неде Божиновић која се бави женским питањем у Србији у 19. и 20. веку.
Ауторка је хронолошки обрадила период међуратне Југославије, али кроз историју

22

Аdriana Zaharijević, Postajanje ženom (Beograd: Rekonstrukcija Ženski fond, 2010), 12.

23

S. Paletschek and B. Pietrow-Ennker, нав. дело, 7-8; А. Столић, Сестре Српкиње..., 24.

24

Ida Bloom, “Modernity and the Norwegian Women’s movement from the 1880s to 1914:
changes and continuities”, in Women’s Emancipation Movements..., 127–128.

25

Исто, превела Ана Столић, Сестре Српкиње..., 24.

26

S. Paletschek and B. Pietrow-Ennker, нав. дело, 7–8, превела Ана Столић, Сестре
Српкиње..., 25.

27

Као продукт другог таласа феминизма у Сједињеним америчким државама шездесетих
година 20. века, њена прича (her-story) супротставила ce главном току историје (hisstory). Термин је први пут употребила Робин Морган (Robin Morgan) у својој антологији
Сестринство је моћно (Sisterhood is Powerful) из 1970. године.
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женских организација и листова.28 Иако представља пионирско дело на овом пољу,
Неда Божиновић није била професионална историчарка, те њена синтеза, како је
приметила Анђелка Милић, заправо јесте ,,стручна мушка историја женске борбе
за равноправност” у којој жене немају активну улогу.29 Искуство жена је остало
ван оквира истраживања, нарочито наличја њихове антифашистичке борбе као
и активности у процесу изградње социјалистичког друштва. Приметно је и да Божиновић положај жена у неким сегментима посматра искључиво легалистички, не
задирући чак ни у однос који је ,,женски ‘гето’ партијског естаблишмента” имао
према одређеним законским решењима, а који је ауторки, како примећује Милић,
морао бити познат.30 На трагу ове значајне критике Анђелке Милић, у овом раду
је посебна пажња усмерена на то да се истраживање не сведе на приказ историјске
грађе, односно низа докумената, већ да саме жене прикаже као субјекте друштвеног деловања, који реагују на реалност коју живе – не само онда када се буне већ и
када остају неме. Тиме пак не можемо а да не приметимо да многи гласови снажније допиру из прошлости у односу на неке друге: премда се културна политика
бави тиме који гласови бивају ућуткани а који присутни, односно које представе
друштвеног живота постају званичне а које потиснуте и маргинализоване,31 за ово
истраживање појам културне политике нема значајно место. Међутим, у тексту су
заступљене неке, како их традиционални историчари називају, велике, знамените
личности, односно значајне личности друштвено-политичког живота Југославије
у анализираном периоду, али су присутна и ништа мање вредна сведочења и приче
малих људи, која неретко пркосе или сасвим другачије осветљавају званичну интерпретацију прошлости.
Велико ограничење истраживања еманципације жена у периоду Краљевине
СХС/ Југославије огледа се не само у недостатку публикованих истраживања већ
и у проблему архивске грађе. Архив Југославије представљао је полазну основу,
будући да фондови и збирке овог архива покривају период од 1918. до престанка
постојања Државне заједнице Србија и Црна Гора 2006. године. Примаран фонд
који се тематски и хронолошки поклапао с темом истраживања је Материјали из

28

Neda Božinović, Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku (Beograd: Žene u crnom, 1996),
100–130.

29

Anđelka Milić, ,,Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku”, Ženske studije: časopis za
feminističku teoriju br. 5/6 (1996): 266.

30

Исто, 267.

31

Dubravka Đurić, Politika poezije (Beograd: Autonomna ženska inicijativa, 2010), 4.
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историје женског покрета 1918–1941. године.32 Међутим, проблем с грађом овог
фонда лежи у чињеници да се у њему налази свега двадесетак докумената који се
односе на период од 1918. до 1939. године. Квантитативно-квалитативном анализом дошло се до закључка да се већи део Фонда односи на период Другог светског
рата у Европи и Краљевини, будући да се у њему налазе и документа из каснијег
периода (на пример, из 1943. године). Логично, ова грађа припада АФЖ-у или је
блиско повезана са КПЈ. На пример, у документу који би требало да представи
активности жена кроз часописе и који је датован у 1939. годину преовладавају прокомунистички догађаји.33 Сем неколико докумената, овај фонд је, нажалост, далеко
кориснији истраживачима женских међуратних организација.
Развој историографије на југословенском простору која се бавила женским питањем, односно еманципацијом жена, такође је имао своје особености. За време
трајања друге Југославије, научна продукција која је поменуту тему обрађивала до
1941. године била је више него скромна тако да је диспропорција у односу на радове који су обрађивали еманципацију жена кроз Народноослободилачку борбу и
након успостављања социјалистичке Југославије прилично очигледна. Поменута
синтеза Неде Божиновић и овде може послужити као пример методолошког проблема који неретко остаје неразрешен: иако пише о различитим женским организацијама у периоду Краљевине, срж публикације смештен је у решењима КПЈ,
док истраживање (не)политичности женског питања у периоду до 1945. године
остаје скоро у потпуности занемарено. Потешкоће, нажалост, не престају с концепцијским свођењем на КПЈ, односно подробним представљањем организационих решења које је Партија предузимала. Изузетно значајна монографија Јованке
Кецман, која се бави учешћем жена у радничком покрету и грађанским организацијама у периоду Краљевине Југославије,34 има своју (идеолошку) специфичност:
примера ради, Кецман износи исцрпне податке о штрајковима радница за време
Велике економске кризе, али не сагледава тежак положај преосталих жена, ван
радничке класе, у истом временском периоду.

32

Архив Југославије (АЈ), фонд 141, Метеријали из историје женског покрета 1918–1941.
године, 141-10-47.

33

На пример, значајно место је заузео наступ Митре Митровић на скупштини Женског
покрета. Види: АЈ, 141-10-39.

34

Jovanka Kecman, Žene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijama: 1918–1941
(Beograd: Narodna knjiga i Institut za savremenu istoriju), 1978.
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Овај рад има за циљ да анализира и осветли процес еманципације жена у Југославији, изузимајући прву, почетну фазу која се везује за 19. век.35 Обрађујући
период од стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године све до почетка Другог светског рата у Југославији априла 1941. године, истраживање прати
развој феномена женске еманципације у држави оптерећеној послератним стањем,
а пред смену политичког режима као и државног уређења, које ће наступити након
1945. године. Будући да је проблем друштвено-политичког положаја жена требало
решити у оквирима постојећих политичких режима, јасно је да се процес еманципације жена у Југославији не може сагледавати изван оквира политичке историје.
Пажљиво сагледавање историјског контекста у коме се о еманципацији промишља
и делује, као и у коме се она негира, кључан је фактор позиционирања саме теме.
Истраживање у основи има хронолошки критеријум, сходно томе да је за овладавање темом неопходно разумевање друштвених промена и процеса, који процесу
женске еманципације дају специфичне особености, односно националне карактеристике. Премда полазну тачку представља однос државе и политичких власти
према женској еманципацији, једнака пажња је посвећена праћењу захтева и стратегија жена у одређеним периодима и околностима. Колико су се прокламовани
планови и амбиције државног врха разликовале од онога што су жене истински
живеле, уз уважавање међусобних разлика међу њима, посебно је важно истраживачко питање. Ко су били савезници а ко опозиција еманципацији југословенских
жена, и да ли је линија њиховог разграничења била константна или пак променљива и клизајућа, сходно околностима и различитим притисцима, употпуњује слику
борбе жена за излазак из сфере приватног. Борбу жена за освајање права од којих
се данас многа сматрају елементарнима (попут права гласа и права на једнак приступ свим професијама) карактерише и известан степен дискрепанције, која нема
само хронолошки карактер. Док је за период Краљевине СХС/Југославије карактеристична расутост, како идеолошка тако и политичка, јер режим периодично трага за (по себе) најпрактичнијим решењима, након доласка КПЈ на власт, односно
од 1945. године, на сцену ступа прецизна и несаломива политичност. Ово је веома
важна карактеристика југословенске еманципације жена: колико ће политичност
изостати у првој фази, до Другог светског рата, толико ће је бити у послератном
периоду.

35

Ана Столић, разматрајући целокупан корпус који припада феномену појаве феминизма
у Србији, одређује протофеминистичку, феминистичку и нефиминистичку поставку.
Видети: А. Столић, Сестре Српкиње..., 13.
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Уводни део текста требало би да пружи јасан приказ специфичности теме, нарочито теоријски осврт и преглед постојећих извора и литературе. Премда су у
наставку текста за свако поглавље дате основне назнаке за коришћени материјал,
битно је нагласити да су историјски извори неретко остављали огромну празнину
у истраживању појединих питања. То свакако не умањује значај који су Архив Југославије и Историјски архив Шумадије имали за ово истраживање, али је у историјским изворима жена често остајала невидљива. Примера ради, расположење одређених политичких странака као и женских организација уочи доношења Изборног
закона 1920. године не би могло бити реконструисано ни у најосновнијим цртама
да је постојала искључива или претежна усмереност на званичне изворе (конкретно, стенографске белешке и партијску документацију). С друге стране, чак и када
је индиректно била поменута, било је неопходно пажљиво ишчитавање извора уз
висок степен сензитивности на оно шта нам он казује.
Допуну архивској грађи представљала је друга врста историјских извора, међу
којима је значајно место заузела периодика. Ово истраживање показало је да би,
без коришћења штампе, многе изузетно значајне информације остале непознате.
Указаћемо на случај Љубице Љубичић, девојке која је преминула од последица физичке тортуре у Главњачи. Не само да не бисмо прикупили детаљније податке о
узроку њене смрти већ би остао непознат одјек који је њено мучење имало како
код комунисткиња и комуниста тако и код других женских организација. Специфичност теме наметнула је потребу за анализом реакција женских организација
на многобројне одлуке власти које су се тицале жена, тако да су часописи попут
Женског покрета и Домаћице били од немерљивог значаја. Премда спадају у периодику, Службене новине су биле незаобилазне за различите сегменте овог истраживања, будући да су у њима публиковани различити законски акти и уредбе којима
је обликован економски и друштвени положај жена.
Као што је указано у Предговору, истраживање је тежило за прикупљањем различитих фрагмената који су преносили женско искуство, како би се у коначном
исходу добила једна динамична и потпунија историја борбе жена за еманципацију.

Структура поглавља
Прво поглавље симболичног назива Југословенско друштво између традиције
и модернизације пружа основни увид у стање друштва у којем ће се размишљати
и у извесној мери решавати питање женске еманципације. Особеност социјалне
структуре друштва Краљевине огледала се у чињеници да је око 80% становни22
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штва живело од пољопривреде, с тим да је готово половина била неписмена и веома ниског нивоа културе живљења.
Друго поглавље, Женско питање унутар парламентаризма Краљевине СХС,
отвара процес обрађивања феномена женске еманципације од 1918. године неодвојиво од политике, односно најзначајнијих друштвено-политичких прилика.
Премда представља истраживачку тему која на подручју домаће историографије
бележи све већи број радова, на овом пољу још увек постоје видне и велике празнине. Велики искорак за познавање прошлости жена дао је научни скуп Положај жене
као мерило модернизације, чији су радови публиковани у зборнику Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века,36 као и зборник Жене и деца.37 Међутим, и у
овим зборницима превагу је однео период друге половине 20. века, односно радови који су предствљали уопштен положај жене у Србији или само одређене аспекте
њеног положаја у поменутом историјском периоду. Свеобухватније истраживање
жене која живи у првој половини 20. века на простору Србије понудила је публикација историчара Момчила Исића, Сељанка у Србији у првој половини 20. века.38
Пратећи положај жене у два оквира (,,у родитељској кући” и ,,у свом дому”), Исић
је првенствено скренуо пажњу на недостатак адекватне архивске грађе, услед чега
се јавила неопходност ослањања на оновремена теренска истраживања.39 Из овог
истраживања свега неколико година касније произашла је и публикација Жена је
темељ куће..., аутора Момчила Исића и Вере Гудац Додић, у којој је обрађен и период друге половине 20. века.40 С друге стране, теренска истраживања у првој половини 20. века, изузетно потребна за реконструкцију живота жена на простору
Србије, односно Југославије, нису била честа. Александар Петровић је тридесетих
година прошлог века објавио резултате својих истраживања у вези са социјално-

36

Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, knj. 2: Položaj žene kao merilo
modernizacije, priredila Latinka Perović (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije), 1998.

37

Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, knj. 4: Žene i deca, priredila Latinka
Perović (Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji), 2006.

38

Momčilo Isić, Seljanka u Srbiji u prvoj polovini 20. veka (Beograd: Helsinški odbor za
ljudska prava u Srbiji), 2008.
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Исто, 8.
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Момчило Исић и Вера Гудац Додић, Жена је темељ куће: жена и породица у Србији
током 20. века (Београд: Институт за новију историју Србије), 2011.
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-здравственим и хигијенским приликама у српским селима,41 док је Сретен Вукосављевић такође бележио своја најразличитија непосредна запажања с терена и
најчешће их публиковао у тадашњим дневним новинама.42 Међутим, право благо
за проучавање положаја жене у оквирима породице представљало је истраживање
Вере Ерлих, која је социолошком и етнолошком методологијом обрадила обимну
грађу с простора Краљевине Југославије.43
Премда савремена истраживања еманципације југословенских жена овај процес све чешће хронолошки обрађују у оквирима трајања Краљевине СХС/Југославије (1918–1941),44 тај феномен, сагледан из перспективе развоја парламентарног
живота Краљевине, до овог рада није био предмет анализе. До сада су многа питања стајала отворена или тек делимично решена. Како су најутицајније политичке
странке и њихови лидери гледали на ово питање, како се и да ли се уопште краљ
као неприкосновена личност у држави опходио према захтевима жена, колико су
и како саме жене успевале да се организују и крену у борбу за побољшање сопственог положаја – неретко тражећи потпуну равноправност с мушкарцима – само су
нека од питања на која ће ово поглавље покушати да понуди одговоре. Иако ретко,
помињање жена у току скупштинских седница представља извор од огромне важности за ову тему, будући да најдиректније пружа увид у то какав је став одређена
политичка групација имала према конкретном питању које се тицало и жена, од-

41

Александар Петровић, Раковица: социјално-здравствене и хигијенске прилике књ.
1 (Београд: Централни хигијенски завод), 1935; Александар Петровић, Раковица:
социјално-здравствене и хигијенске прилике књ. 2 (Београд: Централни хигијенски
завод), 1939; Александар Петровић, Ваљевска Тамнава: насеља, порекло становништва,
обичаји (Београд: САНУ), 2011.
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Већи број тих запажања објављен је у виду писама у засебној публикацији, док је око
две стотине таквих писама објавио у Правди и Политици. Види: Сретен Вукосављевић,
Писма са села (Београд: Социолошка бибилиотека, 1962), 15.
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Vera St. Erlich, Porodica u transformaciji: studija u tri stotine jugoslovenskih sela (Zagreb:
Naprijed), 1964.
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Овакав приступ се може пронаћи код, примера ради, Јелене Петровић, Иване Пантелић
и Томаса Емерта. Видети: Jelena Petrović, Women’s Authorship in Interwar Yugoslavia: The
Politics of Love and Struggle (London: Palgrave Macmillan, 2019), 27-53; Ивана Пантелић,
,,Неки аспекти положаја жена у Краљевини Југославији”, Књиженство: часопис за
студије књижевности, рода и културе год. 1, бр. 1 (2011), http://www.knjizenstvo.rs/
sr-lat/casopisi/2011/zenska-knjizevnost-i-kultura/neki-aspekti-polozaja-zena-u-kraljevinijugoslaviji (приступљено 20. 6. 2019); Thomas A. Emmert, “Ženski Pokret: the Feminist
Movement in Serbia in the 20s”, in Gender Politics in the Western Balkans: Women and
Society in Yugoslavia and the Yugoslav Successor States, приредила Sabrina P. Ramet
(Pennsylvania: Тhe Pennsylvania State University Press, 1999), 33-50.
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носно њиховог положаја и потенцијалних права. Анализа скупштинских седница с
посебним освртом на питање права гласа и друга пратећа питања која су се тицала
жена до сада није била извршена.45 Управо оваква анализа открила је не само савезнике већ често и огорчене противнике женске еманципације у редовима тадашње
политичке елите. У посебном фокусу ове целине налази се Женска странка, као
један од највећих политичких домета феминизма међуратне Краљевине.
Треће поглавље, Положај жена почетком Велике економске кризе, осим што обрађује положај жена под Шестојануарском диктатуром, посебно се бави и проблемом положаја радница у међуратном периоду. Будући да је искуство показало да
се у време економских криза послодавци најлакше одричу жена, у овом поглављу
приказане су конкретне мере које су власти спроводиле у циљу олакшавања тешког финансијског положаја жена. С друге стране, анализирано је и законодавство
које је утицало на положај радништва, попут Закона о заштити радника и Закона
о осигурању радника из 1922. године. Посебно истраживачко питање које се наметнуло јесте колико је југословенска реалност коју су раднице живеле одражавала
прокламоване циљеве законских решења, а колико је од њих одступала.
Четврто поглавље, Социјалистичка мисао и женско питање, условно крши
хронолошку заснованост текста, будући да прави краћи тематски осврт на период
Кнежевине и Краљевине Србије, односно идеје Светозара Марковића. Како је по-

45

Анализа скупштинских седница извршена је на основу публикованих транскрипта који
покривају овај период: Стенографске белешке Привременог Народног Представништва
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, св. 1–5 (Загреб: Тисак Кр. земаљске тискаре),
1921; Стенографске белешке Законодавног одбора Народне скупштине Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца (Загреб: Тисак Кр. земаљске тискаре), 1922–1923;
Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
(Београд: Штампарија Саве Раденковића и брата), 1924; Стенографске белешке
Законодавног одбора Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
(Београд: В. Јанићијевић и М. Недељковић), 1925–1927; Стенографске белешке
Законодавног одбора Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца:
редован сазив за 1927/28. год (Београд: Штампарија Владете С. Јанићијевића), 1928;
Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Југославије (Београд: Графички
уметнички завод ‘Планета’), 1932–1933; Стенографске белешке Народне скупштине
Краљевине Југославије: II редован сазив за 1933/1934 годину, књ. 1–3 (Београд: Народна
штампарија), 1934; Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Југославије
(Београд: Државна штампарија Краљевине Југославије) 1935–1939.
25

Кристина Јоргић Степановић

четком двадесетог века проницљиво приметио Јован Скерлић,46 ,,тешко је учинити
то признање, али је истина, да је Марковић [...] са својим идејама социјалне правде,
слободе мисли и феминизма, потпуније и тачније представљао демократски идеал
но што то чини данашња демократија у Србији”.47 Сходно чињеници да су социјалисти у свој политички програм први унели концепт еманципације жена, важно је
сагледати рад Српске социјалдемократске странке (основанe 1903. године) у периоду Краљевине. У посебном фокусу овог поглавља налази се једна од најзначајнијих социјалисткиња овог периода, Милица Ђурић Топаловић, која се истакла у јеку
економске кризе својим реаговањем на предлоге о потенцијалном смањењу јавних
трошкова отпуштањем жена из државне службе. Ђурић Топаловић нарочито је
важна јер су, све до Конгреса у Вуковару 1920. године, социјалисти и комунисти
чинили јединствени фронт те је важно испратити да ли се и колико мењао став
КПЈ према женском питању у годинама које су уследиле у односу на фракцију,
предвођену Драгишом Лапчевићем, која је иступила из Фронта.
Наредно, пето поглавље, Дискриминисане у борби за равноправност, ослања се
на мере против којих је иступила Милица Ђурић Топаловић у циљу праћења процеса којим су жене постале непожељне у државној служби. Од 1932. до 1935. године режим се определио за више законских решења, најчешће у виду уредби којима
су жене биле дискриминисане, најпре на тржишту рада. Смањењем зарада, породичних додатака и других облика финансијске подршке на које су имале право,
жене су постајале економски рањивије и материјално несигурније те се поставља
питање колико су одређене државне мере кочиле процес женске еманципације.
Статут жена, документ који су заједнички израдили Алијанса женских покрета,
Југословенски женски савез и Удружење универзитетски образованих жена, био је
последњи крик којим су различите женске организације скретале пажњу на тежак
социјални и економски положај жена у Југославији. Како се ратна опасност буде
приближавала, режим ће се више окретати женама али углавном у сврху пропаганде: било је потребно подсетити нове генерације жена на све хероине претходних
ратова које су се жртвовале за државу и народ, не тражећи ништа заузврат.

46

Јован Скерлић (1877–1914) увео је појам феминизам у српску књижевност, управо
пишући о животу и делу Светозара Марковића. Виђење женског питања код
Марковића Скерлић је обрадио у поглављу насловљеном Феминизам. Видети: Јован
Скерлић, Светозар Марковић: његов живот, рад и идеје (Београд: Нова штампарија
‘Давидовић’), 1910.

47

Љубица Марковић, ,,Почеци феминизма у Србији: женско питање седамдесетих година
код нас”, Женски покрет бр. 7/8 (1933): 93.
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Шесто поглавље, Најзначајније организације жена и њихове међународне активности, пружа основни преглед рада Народног женског савеза КСХС, Женског
покрета и Алијансе феминистичких друштава, с тим да је посебан осврт направљен ка приступу омладинки КПЈ женским феминистичким, односно грађанским
организацијама пред избијање Другог светског рата. Питање које је отворено у
оквиру петог поглавља а које се тицало односа социјалисткиња према женским
грађанским организацијама овде је коначно разрешено. Ово поглавље на симболичан начин затвара питање политичности женске еманципације у оквирима
трајања Краљевине СХС/Југославије управо комунисткињама, које ће с маргине
женског покрета постати део партијског пројекта еманципације радничке класе
уопште, а у оквиру ње и жена.
За потребе истраживања било је потребно извршити анализу правне регулативе Краљевине Југославије у целокупном међуратном периоду из родне перспективе
како би се стекао јаснији увид у друштвено-политички положај жене у Југославији
у поменутом периоду, те је она представљена у оквиру седмог поглавља симболичног назива Нова држава – стара правила. Стручна мишљења у вези с положајем
жене у првој половини 20. века на простору Југославије су прилично уједначена.
Жена се налазила у изразито неравноправном положају, била је често неписмена и
непросвећена, без могућности одлучивања чак и када су се одређена питања тицала
највише ње саме (на пример, избор брачног друга). Неравноправност, односно изражен дискриминаторан положај жене, највише се огледао у законодавству. У овом
поглављу доминира анализа породичног права јер области које оно покрива (брак,
ванбрачна заједница, родитељско право, право жене на издржавање и имовинско
право) најјасније указују на целокупни положај жене у једном друштву. Методолошки проблем, али уједно и подстицај за само истраживање правног положаја жене
на различитим подручјима тадашње Југославије представља недостатак стручне
литературе, посебно компаративних студија.48 Постоји незнатан број радова који
обрађују поједине сегменте Српског грађанског законика из родне, односно женске
48

Компаративне студије које би обрађивале поједине аспекте положаја жена на различитим
просторима Краљевине СХС/Југославије изузетно су ретке. Уколико се и користи
компаративни приступ, онда се овај период углавном обрађује формално, односно у
виду разматрања историјског концепта, попут студије Марине Благојевић. Као пример
истраживања која нам недостају а тичу се наведеног периода може послужити мастер
рад Ане Војиновић, која је обрадила питање положаја жене у српском и шеријатском
праву. Видети: Marina Blagojević, Položaj žena u zemljama Balkana: komparativni pregled
(Banja Luka: Gender centar Vlade RS; Sarajevo: Gender centar Vlade FBiH), 2004; Ана
Војиновић, ,,Положај жене у српском и шеријатском праву” (мастер рад, Правни
факултет Београд, 2015).
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перспективе, али се у њима најчешће даје осврт на Аустријски грађански законик,
који је Српском заправо био један од изворника.49 Последњих година приметан је
пораст управо радова из ове перспективе, али је њихов број још увек недовољан да
би се стекла свеобухватнија слика положаја жене у породичном праву међуратне
Југославије.50 Правници дају свој допринос овој теми, али је специфичност њиховог истраживања управо у њиховом усмерењу, које не сеже даље од анализе самих
закона и законских аката.51 Начин да се надомести недостатак оваквих истраживања представљала је анализа архивске грађе фондова Архива Југославије, најпре
часописа Бранич, у коме су еминентни правници Краљевине обрађивали питања
која су се у пракси најчешће јављала као проблематична.
У оквиру овог поглавља посебна пажња је посвећена ванбрачној заједници,
иако она de iure није постојала, изузев на аустроугарским територијама које су
ушле у састав Краљевине. Управо се проблем неунификовања и непостојања законских решења у овој сфери значајно одразио на број ванбрачне деце по бановинама, при чему је главни град био истински рекордер. У тесној вези с положајем
жене у ванбрачној заједници, односно жене која дете роди изван брака, стоји и
питање прекида трудноће. Отуда је било неопходно анализирати, с једне стране,
законска решења која су се тицала слободе вољног побачаја (нарочито Кривични

49

Olga Popović Obradović i Marija Draškić, ,,Pravni položaj žene prema srpskom građanskom
zakoniku”, u Kakva ili kolika država: ogledi o političkoj i društvenoj istoriji Srbije XIX–XXI
veka, priredila Latinka Perović (Beograd: Heslinški odbor za ljudska prava, 2008), 339–356.

50

Историчар Ђорђе Станковић дао је кратак преглед правног третмана жене у уставима
овог периода. Видети: Đorđe Stanković, ,,Žena u ustavima Kraljevine Jugoslavije (1918–
1945)”, u Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, knj. 2: Položaj žene kao merilo
modernizacije, 36–40. Вера Гудац Додић примарно се бави питањем положаја жене у
социјалистичкој Југославији, али је њена анализа имовинског права у овом контексту
вредна помена: Вера Гудац Додић, ,,Жене и праксе наслеђивања на селу у Србији”,
Токови историје бр. 2 (2018): 199–220. Правница Гордана Ковачек Станић ауторка
је неколицине радова значајних за стицање увида у правни третман жене у периоду
Краљевине, с тим да је фокус њеног истраживања усмерен на простор Војводине.
Видети: Гордана Ковачек Станић, ,,Породичноправни односи родитеља и деце у
Србији (Војводини) кроз историју и данас”, Зборник радова Правног факултета у
Новом Саду год. 47, бр. 2 (2013): 107–129; Гордана Ковачек Станић, ,,Анализа судске
праксе у Војводини из области односа родитеља и деце у двадесетим и тридесетим
годинама XX века”, Зборник Матице српске за друштвене науке бр. 125 (2008): 109–
119; Gordana Kovaček Stanić, ,,Pravni položaj deteta u porodičnom pravu Srbije i Vojvodine
pre II svetskog rata”, u Građanska kodifikacija: zbornik radova, sv. 1, priredile Radmila
Kovačević Kuštrimović i Vesna Danković (Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002):
225–232.
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Примери су поменути радови Гордане Ковачек Станић.
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законик из 1929. године), али и, с друге, испитати у којој мери и на који начин су
жене постале невидљиве жртве управо такве правне регулативе.
Након Закључка, у коме су формално обједињени и представљени резултати
истраживања, следи Appendix, насловљен са Савременице и савременици. Анализа
текстова савременица и савременика који пишу о положају жена, женским правима и сродним темама посебно је важна за разумевање аргумената жена које живе у
одређеном историјском тренутку и указују на проблематику сопственог положаја.
У Appendix-у су се нашли: Ксенија Атанасијевић, Јулка Хлапец Ђорђевић, Јаша Томић и Драгољуб Јовановић, односно њихови основни биографски подаци уз кључне текстове у којима су се определили према проблематици женског положаја и/
или еманципацији жена. Иако је постојала тежња да се ове ауторке и аутори уврсте
у основни текст, чињеница је да су они пре ломили историјски контекст, него што
су представљали правило у званичним токовима женског питања. Међутим, њихово потпуно изостављање не само што би послало поруку да наша феминистичка критика нема узоре у сопственој прошлости, већ би прећутно било потврђено
слагање с њиховом елиминацијом из културног памћења, нарочито женског стваралаштва. Као репрезентативне фигуре једне епохе чији се текстови неретко могу
третирати као више него актуелни, ипак су добили своје место те је на овај начин
пронађено компромисно решење.
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1. ЈУГОСЛОВЕНCКО ДРУШТВО ИЗМЕЂУ
ТРАДИЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
(Југо)словенство, посматрано као феномен јужнословенске узајамности, појмовно је мењало своја значења током различитих временских периода у оквирима
различитих народних традиција. Како је то приметио Драго Роксандић, оно је у
основи представљало ,,покушај да се ендогеним процесима, ‘одоздо’, дакле међу
Јужним Славенима у средњо-југоисточној Европи изађе из (суб)регионалних логика опстанка на периферијама империјалних поредака, да се конституирањем вишеструко сложене државне заједнице свима зајамчи боља будућност, према мјери
властитих потреба”.52 Међутим, услед различитих процеса, како спољних тако и
унутрашњих, овакво ,,идеалтипско” југословенство није било лако остварити. Оно
је добило своју велику шансу за време Првог светског рата распадом великих царстава, најпре Аустроугарске и Турске. Месец дана након ослобођења, 1. децембра
1918. године проглашено је стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Нова
држава се простирала на површини од 248 666 км2 с укупним бројем становника
који је износио нешто мање од 12 милиона. Према подацима Бранислава Глигоријевића, најбројнији народи Краљевине били су Срби (39%), Хрвати (23,9%) и
Словенци (8,5%), док су само још муслимани (становништво Босне и Херцеговине
исламске вероисповести) прелазили 5% од укупног броја становника са скоро 760
000, односно 6,3%. Од осталих народа који су се третирали као националне мањине треба поменути Немце, Мађаре, Албанце, Румуне, Турке и друге словенске ма-
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Drago Roksandić, ,,Jugoslavenstvo prije Jugoslavije”, u Jugoslavija u istorijskoj perspektivi,
priređivači Latinka Perović, Drago Roksandić i dr. (Beograd: Delfimedia, 2017), 31.
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њине.53 По свим квантитативним и квалитативним критеријумима, било је тешко
замислити подручје с већим степеном разноликости.
Социјалну структуру друштва новонастале државе карактерисала је висока заступљеност сељаштва, која се временом није битно мењала. Према подацима за
1921. годину пољопривредом, шумарством и рибарством бавило се 78,87% људи,
индустријом и занатством 9,91%, трговином 4,35%, у јавној служби, војсци и слободним занимањима било је 3,80% становништва, док је на преостала занимања
одлазило свега 3,07%.54 Подаци Министарства унутрашњих послова из 1925. године на неки начин потврђују овакву друштвену структуру: на територији Краљевине било је 24 255 села и 4 595 заселака, док је градова (мањих градова, варошица,
трговишта, предграђа, бања, манастира и салаша) било 1 265. Рурална насеља су
заправо чинила 96% укупног броја насеља у држави. Проценат становништва запосленог у индустрији, трговини, јавним службама и слободним занимањима био
је недовољан да покрене процес друштвене модернизације,55 с тим да су регионалне разлике по овом питању биле очигледне.56
С изгубљеном трећином целокупног становништва након Првог светског рата,
од чега чак 53% мушког становништва старости између 18 и 55 година,57 нова држава је имала промењену структуру те су жене представљале већину становни-
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Исто, 35–36.

54

На основу података из 1931. године јасно је да се у периоду од десет година структура
друштва није значајно изменила: пољопривредом, шумарством и рибарством бавило
се 76,58% људи, индустријом и занатством 11,00%, трговином 4,85%, у јавној
служби, војсци и слободним занимањима било је 4,08% становништва, док се 3,49%
становништва бавило преосталим занимањима. Видети: Definitivni rezultati popisa
stanovništva od 31 marta 1931 godine, knj. IV, Prisutno stanovništvo po glavnom zanimanju,
(Sarajevo: Državna štamparija, 1940), VII.

55

Љубодраг Димић, Културна политика у Краљевини Југославији, књ. 1. (Београд:
Стубови културе, 1996), 36.

56

Примера ради, према подацима за 1931. годину, док се у Дравској бановини индустријом
и занатима бавило 22,15% становништва, у Врбаској и Зетској тај број је износио
нешто више од 5%. Уколико се сагледа укупан број становника који исте године не
живи од пољопривреде, шумарства и рибарства, предњачила је Дравска бановина са
39,72%, док је најнижи број имала Врбаска са 11,84% укупног броја радно способног
становништва. Видети: Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31 marta 1931 godine,
knj. IV, VII.

57

Владимир Стојанчевић, Србија и српски народ за време рата и окупације 1914–1918.
године (Лесковац: Народни музеј, 1988), 67.
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штва, посебно у редовима сељаштва.58 Како примећује историчар Момчило Исић,
,,нагли процес индустријализације у послератним годинама још више је утицао
на прелазак сељаштва у градове, првенствено мушкараца, тако да је крајем прве
половине 20. века несразмера између броја мушкараца и жена на селу била још
израженија”.59 Деоба породичних задруга, као процес отпочет почетком 20. века, у
послератном периоду само је настављена. Док је за 1905. годину констатован број
од 542 651 домаћинства (15,65% више у односу на 1900. годину), према попису од
31. марта 1931. године на територији преткумановске Србије60 било је 476 852 пољопривредних домаћинства – за 29,02% више него 1905. године.61 Деоба породица
уситњавала је и посед на којем се некада заједнички живело: све више земље било
је у власништву мањег броја власника (крупни посед на простору Србије је у фази
настајања) док су ,,гладни земље” били сви они с поседом мањим од 2 хектара.62
Честе суше и Велика економска криза, услед које је дошло до обарања цена пољопривредних производа, додатно су осиромашиле сељаштво, које је често продавало стоку како би обезбедило егзистенцију.
Као горући проблем друштва јавио се низак животни стандард управо најбројније категорије становништва. Низак ниво пољопривредне производње, низак
степен приноса као и грцање у дуговима учинили су да социјална и здравствена
заштита сељаштву буде скоро у потпуности недоступна. Историчар Љубодраг Димић, пишући о животу у сеоским срединама, примећује да се скромност понекад
изједначавала с општом некултуром живљења.63 Хигијенске прилике биле су нарочито проблематичне јер нису биле резултат искључиво сиромаштва, већ и нивоа (не)просвећености и (не)постојања одређених културних навика. Довољно је
указати само на неколико параметара да би се стекао увид у реалан ниво културе
живљења, премда је јасно да су регионалне разлике такође биле незанемарљиве. У
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Сељанке су биле најбројније у пожаревачком (53,19%), крајинском (53,08%), тимочком
(52,81) и врањском (52,58%) округу. Видети: Momčilo Isić, Seljanka u Srbiji u prvoj
polovini 20. veka (Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2008), 14.
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M. Isić, nav. delo, 17.

60

Мисли се на територије Краљевине Србије уочи 1912. године.

61

Статистички годишњак Краљевине Србије, књ. XII (Београд: Управа државне
статистике, 1908), 45–46; Мomčilo Isić, Seljaštvo u Srbiji 1918–1941, knj. I (Beograd:,
Institut za noviju istoriju Srbije, 2000), 43.
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Број беземљаша такође је дискутабилан и тежак за утврђивање. Видети: Момчило Исић,
Социјална и аграрна структура Србије у Краљевини Југославји (Београд: Институт за
новију историју Србије, 1999), 70.
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Љ. Димић, нав. дело, 52.
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међуратном периоду куће су најчешће имале три просторије (кућу – просторију с
огњиштем, собу – простор у коме се једе, спава и слично и сопче – оставу или још
један простор за спавање) и биле без купатила. Рубље се углавном прало у цеђу
(вода с пепелом) али не често; постељина се ретко прала, спавало се у одећи у којој се радило. Јело се из једне чиније, а судови су ретко прани врућом водом, још
ређе сапуном. Начин и култура исхране уз хигијенске прилике битно су утицали
на здравље становништва. Као последица наведеног јављали су се рахитис и пелегра (болест услед конзумирања кукуруза као најчешће хране). Туберкулоза је била
хронична болест и само је у периоду од 1930. до 1937. године од ње умрло 267 173
људи; тифусно-паратифусна обољења, последица углавном нехигијенског уклањања измета и мокраће као и нехигијенског снабдевања водом, однела су у само једној
деценији (1924–1934) 41 824 живота. Од дифтерије је у истом периоду умрло 45 505
лица, од малих богиња 24 844 особе док су од шарлаха преминула 50 553 болесника.
Ендемски сифилис64 сретао се искључиво по селима Босне.65
Услови становања, исхране као и болести одражавале су се на природни прираштај становништва. Највиши су бележиле Врбаска (21,60‰) и Дринска (20,05‰),
док су најнижи имале Дунавска (9,83‰) и Дравска бановина (11‰).66 Осим тога
што је неухрањеност била честа појава (примера ради, око 40% ђачке популације у
Скопљу било је неухрањено),67 фрапантан је податак да је свако четврто дете умирало пре навршене десете године. Смртност деце млађе од десет година износила
је 46,08% свих смртних случајева док је смртност дојенчади износила 16,14%.68 У
овом контексту треба поменути и проблем недостатка медицинског особља: у појединим градовима лекар је долазио на 300–400 становника, али је у одређеним
областима овај број износио и до 50 000.69 Почетком тридесетих година у Краљевини је било око 24 000 болничких кревета, док су реалне потребе биле сигурно три
пута веће.70 Статистика је посебно неумољива када су села у питању: без бабица је

64

Инфекција се није ширила полним путем већ посредно, најчешће заједничком
употребом личних предмета (кашике, тањира, чаше).

65

Љ. Димић, нав. дело, 52–72.

66

Matija Ambrožić i Milivoje Sarvan, Mortalitet i morbiditet dece u Jugoslaviji: referati sa I
jugoslovenskog pedijatrijskog kongresa na Bledu u septembru 1934 godine po prvoj glavnoj
temi kongresa (Beograd: Centralni higijenski zavod, 1936), 19–21.

67

Љ. Димић, нав. дело, 63.

68

M. Ambrožić i M. Sarvan, nav. delo, 11–16.

69

Andrija Štampar, Zdravlje i društvo (Zagreb: Hrvatska naklada, 1939), 40–42.

70

Љубодраг Димић, Културна политика у Краљевини Југославији, књ. 2, 239.
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било 30 685 села, док је у породилиштима било места за 1% породиља.71 Власти су
пред собом имале јасан циљ, подизање стандарда живота свим становницима, те
је непосредно по формирању државе основано Министарство народног здравља,
указом од 3. новембра 1918. године, с тим да је оно практично заживело децембра
1920. године. Иако постигнути резултати када су здравствене прилике у питању у
периоду Краљевине могу деловати као приличан неуспех у поређењу с европским
државама, на унутрашњем плану је напредак заправо био значајан, премда мањи
од законом прокламованог и планираног: морталитет је смањен за близу 5‰, стопа наталитета за 9‰, број оболелих од туберкулозе се преполовио, а број оболелих
од маларије смањен за готово 60%.72 Ови резултати свакако су били одраз и континуираног здравствено-просветног рада.
Један од значајнијих показатеља културне заосталости друштва била је неписменост. У држави од преко 12 милиона становника према подацима из 1921. године готово половина је била неписмена (51,5%), с тим да су регионалне разлике
биле очигледне. Примера ради, десет година касније, највише писмених било је у
Дравској бановини (99,4%) док је најмање било у Врбаској (27,4%). Када говоримо о писмености жена, ове разлике су још очигледније: Дравска бановина могла
се похвалити са 94,2% писмених жена, док је њихов број у преосталим деловима
земље био фрапантно низак (Врбаска 14,2%, Вардарска 14,5%).73 У готово свим бановинама у процесу образовања и васпитања је доминантнија мушка популација.
Изузетак је евидентиран само у предшколском образовању, где је, примера ради,
1929/30. године разлика у корист девојчица износила 2,50%. Међутим, у основношколском образовању исте године дечаци преовладавају за 17,32%, што је јасан
показатељ дубоког патријархалног стања свести тадашњег друштва. Регионалне
разлике нам ипак казују много: док је у најразвијеној области, Дравској бановини, ова разлика занемарљива (0,58%), у Врбаској износи рекордних 57,46%, у
Дринској 36,06% и у Моравској 30,63%.74 У средњошколском образовању разлике
су још израженије. Школске 1929/30. године предност мушке у односу на женску
децу износила је 37,92%, док је на факултетима, високим и вишим школама, и поред једнаких права при упису, од укупно уписаних за време постојања Краљевине
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било до 22% студенткиња. Услед овакве реалности нимало не чуди да је један од
приоритетних задатака културне и просветне политике југословенских власти постало просвећивање женске омладине.75 Разлика у обухвату мушке и женске деце
у образовном систему временом се смањивала. У основним школама са 17,32%
у 1929/30. години се смањила на 14,81% школске 1938/39. године (умањење од
2,51%), док је у средњошколском образовању у истом временском периоду износила 16,56%. Ово су несумњиво били јасни показатељи колико је југословенско
друштво слабо напредовало у погледу образовања и просвећивања женске деце.
Драгојло Дудић спада у ред ретких земљорадника-писаца који је већ 1919. године
успешно указао на потребу за описмењавањем женске деце, али и далекосежне последице њиховог необразовања: ,,У селу је иста, ако не и већа потреба да женска
деца уче школу. Од њих се много очекује. Али могу ли она добити потребна знања,
ако не уче школу? Не могу. Она ће, постанком матере, бити само оно што су и до
данас мајке биле на селу. Сувише понизне слуге и извршиоци воље грубих мужева. А
деца њихова? – Поље за експлоатацију”76 (подвукла К. Ј. С.).
Уколико се модерним друштвом у 20. веку сматрало оно које је имало преко 90%
писменог становништва,77 онда је јасно да је, према овом параметру, модерности
могла да приђе само Дравска бановина. Да би се досегао само ниво ове бановине,
према одређеним проценама било је потребно изградити 3 645 школа, отворити 16
068 одељења, запослити преко 20 000 просветних радника и радница.78 За овакав
подухват биле су неопходне деценије континуираног рада, које Краљевина, услед
избијања Другог светског рата, није имала. С друге стране, ово је било једно од питања на које нису утицале само мере државних власти. Менталитет људи често је
био јачи од законских обавеза. На ово јасно указује текст публикован у Политици,
који се бавио положајем жене у области Хомоља: ,,Женско дете за Влаха не представља створење које треба нарочито спремати за живот. Оно има једну предодређену улогу, да рађа и умре, а све што излази из тог круга непотребно је. Сви напори
власти да девојчице добију обавезно образовање разбијају се о упорност Влаха и
њихово схватање да је женском детету то непотребно.” У тексту је наведена изјава
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Одлуком Министарства просвете бр. 7259, од 2. фебруара 1933. године, ступила је на
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Видети: ,,О.н.бр.7259, Образовање аналфабетских течајева при домаћичким
течајевима”, Просветни гласник бр. 2 (1933): 125.
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једног ,,трезвенијег и разборитијег Хомољца” који је признао да власти кажњавају
уколико се женско дете на пошаље у школу, али да се овај проблем решава тако
што се учитељу поклони ,,јагње или прасенце, па за час се дете огласи за неспособно за школу. Ћораво је, или кљакаво, напише уча у уверењу”.79
Напори просветних власти у циљу смањења броја неписменог становништва
нису давали завидне резултате. Министарство просвете признало је 1940. године
да ,,досадашњи рад на сузбијању неписмености и ширењу просвете у народу, није
дао очекиване квалитативне и квантитативне резултате”. Септембра исте године
Министарство је донело одлуку да обнови и прошири кампању организовања аналфабетских течајева, али је нови светски сукоб прекинуо ове активности.80
Српско грађанство, које је настајало паралелно с ослобађањем од турске власти,
у друштву које није имало аристократију и племство, по завршетку Првог светског
рата било је младо и малобројно, нарочито уколико га упоредимо са западноевропским друштвима, која су имала снажну грађанску класу.81 Градско становништво јесте временом постајало богатије у поређењу са сеоским: њихови приходи
су били већи од пет до осам пута у зависности од професије коју су обављали.82
Разлике између градског и сеоског становништва, важно је уочити, нису биле само
материјалне: јаз се, како је приметио историчар Љубодраг Димић, продубљивао
услед често негативног односа грађанства према сељаштву, које се односило с непоштовањем и презиром према најбројнијој категорији становништва услед његовог несналажења у градовима, чија правила неретко нису схватана.83
У земљи у којој је готово половина становништва била неписмена, чиновници/
це су, с обзиром на образовање, представљали својеврсну елиту. Србија је одређеним мерама још од 19. века пројектовала да чиновништво може имати капацитете
за извођење процеса модернизације српског друштва.84 Према одређеним проценама, број чиновника/ца и службеника/ца у међуратном периоду се удвостручио
тако да их је уочи Другог светског рата било око триста хиљада. У његовом саста-
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ву нашле су се различите категорије интелектуалаца: судије, професори, учитељи,
позоришни уметници и слично. Међутим, иако је плата чиновника била сигурна,
дешавало се да не буде довољна за живот те су њих нарочито погађале економске
кризе. Међу њима су посебно рањиве биле жене, које су неретко отпуштане у складу с прокламованим мерама штедње.
У тежњи за објашњењем различитих цивилизацијских процеса, посебно у домену друштвених односа као и политичко-економског уређења, дефинисане су
различите теорије модернизације.85 Одбацујући идеалнотипске конструкције традиционално versus модерно друштво код класичних теорија модернизације, теоретичари/теоретичарке модернизације је данас доживљавају као комплексан процес
који обухвата све области људске мисли и понашања, укључујући индустријализацију, урбанизацију, социјалну мобилизацију, диференцијацију, секуларизацију,
медијску експанзију као и већи степен писмености, образовања и политичке партиципације. Будући да су традиционална друштва кроз историју имала ,,разноликост вредности и хетерогеност друштвене структуре”, она се не могу сматрати
статичним као што се због своје хетерогености не могу третирати као аналитички
концепт. У сваком тренутку једног друштва преплићу се елементи традиционалног и новог тако да се модернизацијски процес не посматра као револуционарни
феномен.86
Српско искуство у модернизацији, сагледано из угла историографије, прилично
је проблематично. Поларизован приступ према коме (не) постоје јаки антимодернизацијски модели додатно је оптерећивао историографска истраживања. Правна
историчарка Олга Поповић Обрадовић није негирала значајне помаке у дуготрај-
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модернизације заснивају се на приступу да модернизациони процеси могу бити
успешнији уколико се базирају на специфичностима националних традиција.
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ном периоду владавине радикала,87 али је њихово базично опредељење дефинисала као антизападно и антимодернизацијско. Њихова политика, одређена трајним
историјским конфликтима, третирана је као корен антимодерне политичке културе у Србији.88 Предвођени Николом Пашићем, као одговор на модернизаторски пројекат тада владајућих либерала, радикали су уобличили пројекат ,,народне
државе” и као темељ политичке свести поставили антииндивидуализам, државу
као патријархалну заједницу, економски егалитаризам и национално-територијалне митове.89 Историчар Предраг Марковић, који је међу првима у историографију
увео модернизацијски дискурс, оспорава многе аргументе Латинке Перовић и Олге
Поповић Обрадовић, истичући да Срби током 19. и 20. века нису имали ,,ниједан
значајни културни или политички покрет који се супростављао модернизацији,
то јест, вестернизацији (љотићевци се више данас помињу него у време када су
деловали)”.90 Марковић такође указује на то да је погрешно у потпуности негирати
модернизацијска стремљења српских политичких елита.91 Међутим, историчарка
Мари Жанин Чалић је дала огроман допринос анализом друштвене и привредне
модернизације Србије у дугом трајању (1815–1941) и уочавањем дванаест специфичних карактеристика српског развојног пута. То су: (1) недостатак свеобухватне
реформе друштва (питање одржавања уситњеног земљишног поседа),92 (2) висок
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демографски раст (раширеност задруге), (3) ,,пропуштена аграрна револуција”,93
(4) везаност радне снаге за пољопривреду, (5) очување сеоске породичне привреде, (6) слаб пораст ванпољопривредних сектора, односно хиперпродукција средње
и високо образованих, (7) низак ниво прединдустријске производње, (8) развој
индустрије из заната (успон тешке индустрије тек после Другог свестког рата), (9)
неповољно спољно окружење за привредну модернизацију, (10) неповољна структура у свим областима привреде (ниска потрошња, недостатак стручњака, слаба
инфраструктура), (11) неразвијање адекватне образовне и социјалне политике од
стране државе и (12) велика улога иностраног фактора (али не у корист домаћих
интереса).94
Наведене теорије и параметри требало би да послуже бољем разумевању проблематике модернизације српског друштва, посебно зато што су се многи од њих
пресликали на југословенско искуство. Политичка модернизација је неретко наилазила на отпор услед јаког традиционалног наслеђа и њен пут никако није могао
бити линеаран, праволинијски, већ кривудав. С антимодернизмом или не, чињеница је да су радикали били оријентисани ка сељаштву, које је чинило већину становништва а самим тим и гласачког тела. Простор за политичку конкуренцију био
је прилично сужен; власт је дефинитивно крајем 19. и почетком 20. века добила
монистички карактер95 са чврстим упориштем у хомогеном сељачком становништву. Процес еманципације жена управо треба сагледати у оваквим приликама:
он се одвија непосредно по окончању сукоба светских размера и формирања нове

93

Термин преузет од Зундхаузена (Sundhausen); пољопривредна производња је
константно стагнирала, домаћа потражња је била ниска а иновације у пољопривреди
су веома споро увођене. Видети: Holm Sundhausen, “Die verpasste Agrarreovolution.
Aspekte der Entwicklungsblockadfe in den Balkanlaendern vor 1945”, in Industrialisierung
und gesellschaftlicher Wandel in Suedosteuropa, edited by Roland Schӧnfeld (München:
Peter Lang International Academic Publishers, 1990), 45-60.
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Мари Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815–1941 (Београд: Клио, 2004), 417–
424.
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Савременици су у Србији уместо дуалистичког и монистичког типа власти користили
изразе монархијски и републикански. Водећи теоретичар радикала, Милован
Миловановић, дао је тумачење по коме основна обележја монистичког режима
представљају: неупотребљавање краљевог вета у законодавству, влада која политички
одговара искључиво народном представништву (стога нужно произилази из његове
већине) и право распуштања народног представништва које је номинално у рукама
краља, а суштински у рукама владе. Узор је нађен у енглеском обрасцу, с тим да је
одступање извшено у погледу структуре представничког тела, јер се тражио искључиво
принцип једнодомости. Видети: Милован Ђ. Миловановић, О парламентарној влади
(Београд: Краљевска државна штампарија, 1888), 28.
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државне заједнице, у друштву које носи снажно традиционално-патријархално наслеђе и чија је половина становништва потпуно неписмена а култура живљења на
изразито ниском нивоу. Уколико је степен еманципације жена показатељ опште
еманципације једног друштва,96 већ на основу указаних параметара стиче се утисак
да је српско, односно југословенско друштво имало велики проблем у овој сфери.
У наредним поглављима тражи се одговор на питања каква је државна политика
по овом питању била а каква феминистичка, која ће се неретко сводити на активности различитих женских организација. Да ли је политика доследно спровођена,
какви су њени ефекти, као и сва значајнија места њеног спотицања јесу само нека
питања на која наредна поглавља треба да пруже одговоре. Притом се не сме изгубити из вида правни оквир, односно чињеница да се еманципација одвијала у друштву омеђеном правним нормама које су жене држале у изразито дискриминаторном положају. Важно питање представља и узрочно-последична веза одређених
промена, односно да ли промене у једној области нужно производе модернизацију
на другом пољу. Сагледано из другачије перспективе, да ли немењање у одређеној
сфери (на пример, породичног законодавства) нужно кочи промене у другој (процесу еманципације жена)? Истражујући српско и југословенско искуство, Предраг
Марковић је уочио да ,,модерне и традиционалне црте нису увек супротстављене
једне другима, већ заједно и упоредо постоје не само у истим друштвима већ и
код истих људи”.97 Испитати феномен женске еманципације у светлу расветљавања
односа према модерном и традиционалном представља посебно изазован задатак.
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O. Popović Obradović i M. Draškić, ,,Pravni položaj žene prema srpskom građanskom
zakoniku”, u Kakva ili kolika država..., 339.
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Predrag J. Маrković, „Teorija modernizacije i njena kritička primena na međuratnu Jugoslaviju
i druge istočnoevropske zemlje”, Godišnjak za društvenu istoriju god. I (1994): 12.
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2. ЖЕНСКО ПИТАЊЕ УНУТАР
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА КРАЉЕВИНЕ СХС

2.1. Кратак преглед друштвено-политичке ситуације по
Уједињењу 1918. године
Уколико би било потребно да двадесети век опишемо једном реченицом, највероватније не би било већих неслагања око тврдње да је у питању период умногоме дефинисан светским ратовима, односно њиховим узроцима и последицама у
најширем значењу. Двадесети век био је век друштвених превирања, који је отворио многа значајна друштвено-политичка питања с далекосежним последицама.
Србија је на самом почетку овог раздобља претрпела више дипломатских али и
унутрашњих политичких криза, међу којима се истичу Мајски преврат (1903), односно смена династија на престолу, Анексиона криза (1908), с тим да су балкански
ратови (1912–1913) и Први светски рат (1914–1918) оставили највеће последице
по друштвено-политички живот земље. Процене су да је у Великом рату живот
изгубио сваки четврти становник Србије. У периодизацији историчара Милорада
Екмечића раздобље од 1903. до 1918. године се у историји југословенских националних покрета назива добом насиља.98
Политички живот у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и касније Југославији представља, сам по себи, изразито комплексну тему истраживања. Како је приметио познавалац овог периода, историчар Бранко Петрановић, између народа
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Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790–1918, књ. 4. (Београд: Просвета, 1989),
5.
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који су се 1918. године нашли у једној држави одвијао се отежан процес уједињења,
будући да је обједињавање било обрнуто, одвијајући се у смеру од политичког ка
економском.99 С око 13 милиона становника, политички живот нове државе карактерисало је постојање двадесетак странака,100 од којих су неке наставиле свој рад из
предратног периода, док су друге основане након 1918. године. У сваком случају,
све оне су одражавале разноликост националног и верског састава и, у најширем
смислу, различите политичке интересе и циљеве. Парламентаризам се на овим
просторима, изузев Србије и Црне Горе, развијао као нова пракса политичког живота, непозната на тлу Аустроугарске.101 Сходно предмету рада, односно његовој
територијалној ограничености на простор данашње Србије, програми и делатност
Народне радикалне странке као и Демократске странке од кључне су важности за
анализу односа који је ондашња владајућа структура имала према питању женске
еманципације. Уколико се томе придода и чињеница да су радикали од 39 влада колико их се сменило у Краљевини, образовали чак 30, док су преосталих 9 формирали представници Демократске странке, онда је утолико јасније због чега анализа
ставова посланика из редова Радикалне странке у овом поглављу преовладава.
Народна радикална странка формирана је 1881. године објављивањем програма у листу Самоуправа. Симбол странке и један од најутицајнијих политичара с
балканског простора с краја 19. и почетка 20. века био је Никола Пашић, који је
Србију као председник владе провео кроз Први светски рат. До промене у програму странке у периоду након Уједињења није дошло: она ће остати ,,хомогена
странка раширена углавном у српским крајевима”,102 која се програмски позивала
на принцип уставности, демократизма, изборно-представничког система и владавину парламентарне већине. Насупрот њој, стајала је Демократска странка, основана 1919. године од више либералних странака и група, с тим да су се у оквиру ње
нашли и бивши радикали Љубомира Давидовића, као и група демократа из пре-

99

Мисли се на економске разлике међу различитим деловима земље, односно потребу
да се држава на овом пољу унификује. У том контесту треба разумети речи министра
трговине и индустрије, Стојана Рибарца, изречене непосредно по уједињењу: ,,[...] Да
би политичко јединство које се постигло по тако скупу цену, било илузорно, ако у новој
држави једна покрајна буде од друге удаљена преградама ма какве врсте.” Видети:
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, knj. I (Beograd: Nolit, 1988), 34.

100

Ivana Žebec Šilj, „Pregled općeg političkog stanja u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca,
kasnije Kraljevini Jugoslaviji”, Studia lexicographica god. 12 (2018): 31.
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B. Petranović, nav. delo, 117.
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чанских крајева са Светозаром Прибићевићем на челу.103 Историчари међуратне
Југославије углавном су се фокусирали на рад политичких организација, претежно
кроз призму националних питања. Ако се и бавило женским питањем, односно
питањем женске еманципације у овом периоду, најчешће се анализирало учешће
жена у Комунистичкој партији Југославије.104
На простору Србије пре Првог светског рата постепено је долазило до промена
у друштвеној и економској улози жена, које су се све чешће образовале и запошљавале.105 Први светски рат је, с друге стране, прилично изменио свакодневницу
жена: многе су биле принуђене да се саме старају о породици, да обављају послове
који су им раније били недостижни или једноставно нису поверавани, с тим да
је међу њима било и оних које су вршиле одређене војне задатке као болничарке, курирке и слично.106 Међутим, упркос томе што је постала видљива и за време
балканских и за време Првог светског рата, жена је потискивана или игнорисана
у комеморацијама у Краљевини Југославији, чиме је њено искуство делимично и
негирано.107
Борба жена за право гласа претходила је Првом светском рату, премда на различите начине у различитим земљама.108 Будући да је први сукоб светских размера подстакао жене да се активирају, важно је подсетити на слоган ,,рат из 1914.
године био је 1789. година за жене”.109 Интересантно је напоменути да је Милица
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Прибићевић се 1924. године одвојио у Самосталну демократску странку.
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Marina Vujnovic, Forging the Bubikopf Nation: Journalism, Gender and Modernity in
Interwar Yugoslavia (New York: Peter Lang Publishing, 2009), 1.
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Познат је случај Драге Љочић, која је дипломирала у Цириху 1879. године и тиме
постала прва жена-лекар у Србији. Прве редовне студенткиње примљене су на Велику
школу, претечу Београдског универзитета, 1887. године.
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Божица Младеновић, Жена у Топличком устанку 1917 (Београд: Социјална мисао,
1996), 29.
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in
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Томић110 с још шест жена учествовала у раду Велике народне скупштине у Новом
Саду добивши право гласа, али оно им је одузето по уласку у Краљевину СХС.
Управо се једна од заједничких карактеристика већине европских земаља након
1918. године огледала у напорима да се жена задржи у постојећим, патријархалним
оквирима. Како је то приметио Марк Мазовер (Mark Mazover), требало је прогнати
,,застрашујућу приказу која се појавила у рату – независну и осамостаљену младу
жену са сопственим местом међу радном снагом и сопственим примањима”.111 Догађаји који су уследили показаће да ће и Краљевина СХС/Југославија имати овакве
карактеристике.

2.2. Камен спотицања: право гласа за жене
Одмах по окончању Првог светског рата основано је Друштво за просвећивање жене и заштиту њених права, које је прву званичну конференцију имало 14.
априла 1919. године у Београду, као ,,манифестација оног великог преокрета који
је морао настати у унутарњем животу наше жене после свега што је доживела и
преживела у току ратних година”.112 Доведено у блиску везу с ратним искуством
жена, Друштво је требало, како сам назив указује, да се бави њиховим просвећивањем. Међутим, занимљиво је да је рад Друштва био усмерен на ,,жене средњег
сталежа”, будући да су се хуманим, односно филантропским активностима углавном бавиле жене ,,најимућнијег сталежа”. Ово диференцирање жена на богате и
,,средњи сталеж” условљено је виђењем да су раднице различитих професија као и
жене без занимања представљале циљну групу Друштва које је требало укључити
у социјални живот и васпитати за исти. Програм ове организације дефинисан је у
11 тачака: прву је чинило ,,извојевање политичких права жени” јер се ургентност
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Милица Томић (1859–1944), књижевница и новинарка, као кћерка истакнутог либерала
из јужне Угарске, Светозара Милетића, рано се заинтересовала за друштвено-политичка
збивања важна за српски народ. Издавала је Жену, лист који се између осталог бавио и
питањем еманципације жена као и искуством у борби за право гласа у Европи и САД-у.
Након смрти супруга, повукла се из јавног живота и умрла скоро заборављена. Видети:
Sofija Božić, „Milica Tomić: stremljenje ka modernom”, u Srbija u modernizacijskim
procesima 19. i 20. veka, knj. 2: Položaj žne kao merilo modernizacije, ur. Latinka Perović
(Beograd: Institut za noviju istoriju, 1998), 451–469.
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Mark Mazover, Mračni kontinent. Evropa u dvadesetom veku (Beograd: Arhipelag, 2011),
94.
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З. К., ,,Друштва и установе: Друштво за просвећивање жене и заштиту њених права”,
Просветни гласник бр. 4 (1920): 258.
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овог питања огледала у чињеници да се у парламенту мора чути вапај жене ,,за
опстанак свој, своје деце и своје куће”.113 Осим рада на постизању друштвене равноправности жена и мушкараца, Друштво је свој рад усмерило на просвећивање
жена на селу, организовање аналфабетских течајева, упознавање с модерним васпитним методама, подизање моралног и културног значаја породици као и борбу
против проституције.114 Политичко образовање није биле предвиђено, за разлику
од ,,физичких, моралних и интелектуалних” садржаја, којима је требало просвећивати женску омладину. Програмом је истакнуто да се жена за политички живот
не треба спремати у оквирима тадашњих партија него изван њих. Главна аргументација за искључивање жена из политичког (партијског) живота огледала се у становишту да политички живот има доста мана и да жена, кроз актуелне политичке
партије, не би могла да унесе ништа ново, односно Друштво је негирало могућност
оспособљавања жена за вођење ,,новог” и ,,свежег” политичког живота, који је био
толико потребан унутар постојећих (мушких) партија.115 Међутим, женско питање
чланице ове организације виделе су као ургентно тако да је изнето и мишљење да
је мање важно којој ће политичкој странци жена прићи: ,,Она има да остане свесна своје улоге и да кроз сваку партију, ма у којој се налазила, истакне на дневни
ред свој женски програм”, 116 који је поистовећиван с програмом рада самог Друштва. Из датог Програма се види да се о организовању феминистичког простора
на овим просторима може говорити управо од 1919. године, односно од оснивања
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Зорка Каснар, ,,Програм нашег рада”, Женски покрет бр. 1 (1920): 5.
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У поређењу с АФЖ-ом, односно аналфабетским и другим течајевима који су организовани
при КПЈ, Друштво је имало идентичне циљеве. Кључну разлику је представљао
недостатак политичког образовања; КПЈ се, преко ликвидације неписмености, борила и
за што масовније укључивање становништва у друштвено-политички живот, привреду,
производњу, обнову и изградњу земље јер се идеолошко-пропагандним деловањем кроз
штампу и литературу најбрже долазило до ширих слојева друштва. Видети: Dragomir
Bondžić, ,,Opismenjavanje u Jugoslaviji i Srbiji u periodu 1945–1950: nasleđe, ciljevi, tok,
rezultati i nedostaci”, Andragoške studije br. 1 (april 2010): 92.
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Друштва за просвећивање жене и заштиту њених права.117 За Друштво је важно
рећи да је имало сопствено гласило, Женски покрет,118 које представља изузетно
важан показатељ ставова и реакција истакнутих поборница женске еманципације
на многа друштвено-политичка збивања у Краљевини Југославији, нарочито она
која су се тицала жена и њиховог положаја у друштву. Током 1919. године широм
југословенског простора оснивани су огранци Друштва.
У међувремену, један од примарних задатака владе Миленка Веснића формиране 20. децембра 1918. године било је доношење устава као највишег правног акта
једне државе. Ова влада дефинисала је назив државе и изабрала Привремено народно представништво са задатком да припреми одржавање Конституанте. Премда се појавило неколико уставних концепата,119 женско право гласа суштински је
било скрајнуто, на маргинама дебате. Једино је нацрт Јосипа Смодлаке, као у том
тренутку нестраначке личности, предвиђао опште право гласа, односно право
гласа и за жене.120 Како је приметила Катарина Богдановић,121 представници ондашњег политичког живота делили су се у три групе по питању женског права гласа:
најбројнији су били они који су тврдили да би жене учешћем у политици ,,не само
разориле породицу него упропастиле и државу”, те да се захтеви жена за остваривањем политичких права морају енергично сузбијати. Другу групу чинили су
117

У периоду пре Првог светског рата, тачније до 1901. године, на простору Србије било
је око 30 женских друштава, која је карактерисао хуманитарни, односно социјални
рад. Једно од најстаријих било је Београдско женско друштво, основано 1875. године,
које је свој рад усмеравало на описмењавање девојчица и припрему за самосталан
живот и рад. У периоду од 1901. године све до краја Првог светског рата међу
најзначајнијим женским удружењима били су Коло српских сестара, основано 1903.
године на иницијативу Надежде Петровић, друштво Српска мајка, основано 1911.
године и Друштво св. Јелене, основано 1913. године. Док се Коло српских сестара
третирало као установа хуманитарно-просветног карактера, друштво Српска мајка
бринуло је примарно о одојчади сиромашних мајки, а Друштво св. Јелене се усмерило
ка збрињавању ратне сирочади. Види: АЈ 141-10-14 и АЈ 141-10-15.
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Друштво за просвећивање и заштиту жена проширило је своје делатности те је и
променило назив у Женски покрет. Сам лист излазио је с мањим прекидима од 1920. до
1938. године. У даљем тексту ће Женски покрет исписан курзивом означавати часопис;
у супротном је у питању истоимена организација.
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Мисли се на службени предлог саме Уставне комисије, нацрт Стјепана Радића, нацрт
Стојана Протића, нацрт Јосипа Смодлаке, нацрт ЈМО, Трумбићев пројекат и нацрт
Југословенског клуба.
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Анђелија Видаковић, ,,Женско бирачко право и нацрти новог устава”, Женски покрет
бр. 6 (1920): 5–7.
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Катарина Богдановић (1885–1969) данас се сматра за прву жену која је дипломирала
филозофију на Београдском универзитету. Била је прва уредница Женског покрета.
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политичари који су се залагали да женама политичка права треба давати постепено, док су се у трећој и квантитативној најмањој групи налазили ,,најнапреднији”,
односно они који су се залагали за неограничено женско право гласа.122
Привремено народно представништво усвојило је 2. септембра 1920. године
Изборни закон, који је био модификација нацрта Стојана Протића и саме комисије. Ово је у суштини био Закон о изборима Краљевине Србије из 1903. године,
с допунама и изменама из 1910. године. Право гласа према Нацрту предвиђено је
за сваког мушкарца, по рођењу или прирођењу,123 с навршеном 21 годином, с тим
да војна лица нису могла гласати.124 Жене су остале без бирачког права. Међутим,
политичке странке су према питању женског права гласа, како је већ указано, имале различит однос. Радикали, иначе творци овог изборног закона, оштро су му се
супротставили. Стојан Протић је за скупштинском говорницом изјавио да се жене
најпре морају изборити за право на равноправност приликом наслеђивања или
право на једнаку зараду с мушкарцима.125 Посланици Народне радикалне странке
сматрали су да су жене још увек неспособне да самостално расуђују и да се налазе под јаким утицајима (Католичке цркве, ислама или подређеног положаја према
мужу у Србији) који формирају њихове ставове.126 Упозоравали су и да ће женско право гласа довести до распадања породице.127 Како је извештавао Женски покрет, босанске женске организације су три пута безуспешно покушавале да Стојану Протићу предају петицију за добијање права гласа, пошто су организације из
других делова земље петиције претходно предале Љубомиру Давидовићу.128 Демократска странка, која је 1919. године била наклоњена женском праву гласа, током
расправе у Привременом народном представништву заузела је супротан, односно
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12.
49

Кристина Јоргић Степановић

негативан став, с тим да је основни изговор био да о овом питању треба одлучивати у будућности.129 Интересантан је став Словенске људске странке: посланик,
иначе свештеник, Јосип Хохњец, тврдио је да женама треба дати право гласа, али
су његови политички противници сматрали да је заузео овакав став јер се жене
налазе под јаким утицајем Католичке цркве те би оне у будућности заправо гласале за СЛС. Хохњец је повукао предлог, требало је да га предложи поново током
другог читања изборног нацрта, али се то у пракси није догодило.130 Републиканска
странка, основана 1920. године у Београду, залагала се за потпуно изборно право
жена, с тим да су њени посланици сматрали да је за почетак сасвим у реду да жене
добију само права гласа у великим градовима, као и да изборним правом могу бити
обухваћене и слободне, неудате жене.131 Остало је упамћено да је Јаша Продановић
као републиканац ватрено бранио право жена да бирају и буду биране. Истакао је
ратне напоре жена и њихове жртве као и своје гледиште да Парламент ради под
утицајем реакције: одбацивао је приговоре да женама не треба дати право гласа
– јер га нису ни тражиле – тврдњом да су се жене организовале и јасно указале
на своје захтеве.132 „Једна мати која је дала своју децу на жртвеник Отаџбини има
прече право да каже своју реч о уређењу земље којој је жртвовала свој пород, него
један самац егоист ма како он био учен.”133 Аргументација Јаше Продановића у вези
са женским правом гласа више је него специфична за ондашњу политичку сцену:
,,[...] Као да су жене под рђавим утицајем, поменут је клерикализам, па ће сви
демократски елементи бити против женског права гласа, пошто је она одвећ подвргнута реакцији. Ја знам да ће и наша републиканска партија имати у женама
највеће противнике. Ја то признајем као што ће и републиканске државе уопште
страдати, јер ће жена тежити и ићи ка монархији. Кад бих ја гледао на свој [sic] партиски интерес, ја бих први имао разлоге да говорим против женског права гласа.
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Према историчару Браниславу Глигоријевићу, који се бавио овим питањем, Демократска
странка је због сарадње са социјалдемократама у влади током 1919. године заузела
позитиван став према женском праву гласа. Види: B. Gligorijević, nav. delo, 69.
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Slovenec, 24. 6. 1920, према: Bojan Balkovec, nav. delo, 201.
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Стенографске белешке Привременог Народног Представништва Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, св. 4 (Загреб: Тисак Кр. земаљске тискаре, 1921), 579.
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,,Изводи из говора Г. Јаше Продановића”, Женски покрет бр. 4/5 (1920): 13.
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„Говор Јаше М. Продановића, народног посланика, о изборном закону”, Република, 16.
6. 1920, 1.
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Али ја не гледам и не узимам у обзир партиске интересе, него је мени пречи општи
принцип.”134
Жена као мајка војника, посебно погинулог, није била фактор при одбрани
женског изборног права само код републиканаца. Српски либерали залагали су се
да право гласа као вид признања добију мајке и супруге погинулих у рату. Посланик Либералне странке Димитрије Машић за скупштинском говорницом изјавио
је:
,,[...] Од давања права тим ратничким женама нема опасности за поремећај њихове домаћинске материнске дужности, јер верујем да ни полутина од њих неће
учинити употребу од тога права, пошто су као мајке занете бригом за својом кућом и децом, али тиме би им дали знак признања и благодарности [...]. Да се покажемо да смо народ благодаран и да нисмо дивљаци уживајући њихове плодове, а
оне своју децу и чељад да упропашћују. Зато тражим да жене и мајке, чији су мужеви или синови изгинули и помрли у ратовима, да имају право гласања, које примају
инвалиди” 135 (подвукла К. Ј. С.).
Српски социјалдемократи136 такође су се залагали за женско право гласа без
икаквих ограничења. Говор Васе Кнежевића на најпотреснији је начин указао на
сву тежину жениног положаја у тадашњем друштву:
,,Господо, докле се жени одриче право гласа дотле јој се дозвољава да туца камење, да вуче кола, да носи џакове, њој се дозвољава да стоји у фабрици пред машинама које је сваки час могу захватити, убити, истргнути руку, смрвити је... Као
што видите данашње друштво, које пориче жени право гласа на темељу тврдње: да
она није интелектуално толико развијена као мушкарац, не пориче јој право рада,
право патње, право напора и ако по својој физичкој развијености стоји несумњиво
ниже од човека. [...] Жена за време окупације ишла је на вешала, за националне
идеале нашег народа, ишла је на вешала за опште интересе, то јој се дозвољава,
а међутим јој се оспорава право да гласа, јер она, за име бога, није успела толико
интелектуално да се развије као мушкарац.”137
Премда се женско учешће у рату код социјалдемократа третирало као фактор
који је требало да допринесе проширењу изборног права и на жене, социјалдемо-
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,,Изводи из говора Г. Јаше Продановића”, Женски покрет бр. 4/5 (1920): 15.
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Стенографске белешке Привременог Народног Представништва Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, св. 5 (Загреб: Тисак Кр. земаљске тискаре, 1921), 42.
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крате су у пракси пажњу усмеравали на положај жене као раднице, сматрајући да
се радници морају дати политичка права на основу којих би њен економски положај био побољшан, када је већ у законодавству незаштићена.138
Савез земљорадника, предвођен Михаилом Аврамовићем, сматрао је да женама треба дати ограничено изборно право, односно да би требало да гласају само
на општинским изборима.139 Од преосталих значајнијих странака, за женско право
гласа залагали су се комунисти, премда нису били у Привременом народном представништву, као и Хрватска републиканска сељачка странка, која своје посланике
није ни послала за Београд.140
Уставотворна скупштина први пут је заседала у недељу, 8. маја 1921. године и
на тај дан Друштво за просвећивање жене и заштиту њених права организовало
је велики скуп у сали Касине на Теразијама, којем су присуствовале представнице
из различитих крајева земље. Премда је Политика извештавала да су овом скупу
присуствовали и мушкарци ,,из чисте радозналости”, јасно је да су жене у борби
за право гласа стекле извесни број савезника ван својих редова.141 Жене су послале
поруку да власт прети да ће их поново послати у ,,страшно ропство” уколико остану без права гласа као и других основних грађанских права. Видовдански устав
донет 1921. године прокламовао је да је држава уставна, парламентарна и наследна монархија. Бирачко право ускраћено је официрима, подофицирима, војницима
под заставом и женама, али је Устав предвидео доношење закона који би решио
питање њиховог бирачког права, експлицитно наводећи у оквиру чл. 70: ,,Закон ће
решити о женском праву гласа.” Анализирајући Видовдански устав, из перспективе правне регулативе према жени треба поменути Одељак III, односно Социјалне и економске одредбе. Чланом 23 предвиђено је да се жене и недорасли ,,имају
посебно заштитити од штетних послова по њихово здравље”, док се Устав такође
обавезао да ће нарочито штитити права мајки и мале деце (чл. 27).142
Будући да су војна лица и жене остали без права гласа, правни историчари
закључују да је практично половина изборног тела била искључена из процеса гласања те да је представнички карактер народних скупштина у потоњем периоду био

138

Исто.

139

B. Gligorijević, nav. delo, 70.

140

Хрватска пучка сељачка странка основана је 1904. године, али је уласком у Краљевину
СХС променила назив у Хрватска републиканска сељачка странка 1920. године. Све до
1925. године странка није признавала монархистичко уређење државе.

141

,,За женска права”, Политика, 9. 5. 1921, 2.

142

Исто.
52

Кроз трње и цвеће: Питање еманципације жена у Kраљевини Jугославији (1918–1941)

само формалан, не и стваран.143 Пракса ће показати да доношење накнадног закона
који се предвидео у почетку а који је требало да реши бирачко право жена, неће
бити донет за време постојања Краљевине.

2.3. Морал о коме се говори и морал по коме се живи144
Период од доношења Видовданског устава па до увођења Шестојануарске диктатуре 1929. године познат је као ,,привидан парламентаризам” или ,,псеудопарламентаризам”.145 Законодавну власт су делили краљ и Народна скупштина (чл. 46),
док је управну власт вршио краљ преко одговорних министара (чл. 47). Премда
је Народна скупштина произлазила из слободне воље бирача а влада се образовала из састава скупштинске већине, краљ Уставом није био у обавези да именује
министре из састава Народне скупштине (чл. 49). Будући да је краљева личност
неприкосновена и да му се ништа не може ставити у одговорност (чл. 55), у пракси
је краљ рушио владе које су имале скупштинску већину, као што је могао и да подржи оне владе коју ту исту већину нису имале. Општа политичка нестабилност
у земљи допринела је томе да ниједна скупштина изабрана у периоду 1921–1929.
године није испунила свој четворогодишњи мандат.146 Колико је политички живот био нестабилан и раздробљен, сведочи и чињеница да се на општим изборима
1925. године појавило чак 45 странака.147 У држави коју карактерише постојање
псеудопарламентаризма и у којој је национално питање третирано као најважније,148 лако се може претпоставити да политичка елита није била предусретљива ни
нарочито благонаклона према активностима жена, посебно ако су те активности
биле политичког карактера.
Оставши Видовданским уставом без права гласа, женске организације јесу
изгубиле првобитни оптимизам, али се свакако нису одрекле даљих настојања да
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Поднаслов преузет из истоименог чланка објављеног у Женском покрету поводом
самоубиства Руже Стојановић. Видети: Катарина Богдановић, ,,Морал о коме се говори
и морал по коме се живи”, Женски покрет бр. 7 (1920): 10.

145

B. Petranović, nav. delo, 151.

146

Исто, 153.

147

Истини за вољу, оне су се после ових избора проредиле.

148

Dejan Đokić, Nedostižni kompromis. Srpsko-hrvatsko pitanje u međuratnoj Jugoslaviji
(Beograd: Fabrika knjiga, 2010), 8.
53

Кристина Јоргић Степановић

остваре једно од основних грађанских права. У овом периоду интензивиран је настанак различитих организација жена.149 У Бечу је 1921. године основано Удружење
жена СХС, у Љубљани Коло југословенских сестара, у Загребу је 1922. године основано друштво Кнегиња Љубица као подружница истоименог друштва у Београду.
Наредне године је у главном граду основано Друштво за образовање домаћица и
матера,150 као и Алијанса женских покрета, и то на иницијативу Друштва за просвећивање жене и заштиту њених права. Алијанса је окупљала сва друштва која су
у својим програмима и/или статутима имала борбу за женско право гласа. Женски
покрет постао је заједничко гласило Алијансе и Друштва за просвећивање жене и
заштиту њених права.
Ране двадесете године прошлог века обележили су догађаји који можда нису
изазвали адекватну или жељену реакцију владајућих политичких структура, али
су с огромном сигурношћу утицали на процес еманципације жена Југославије. Догађај који је приметно уздрмао јавност, односно њен женски део, одиграо се септембра 1920. године. У питању је било самоубиство Руже Стојановић, наставнице
женске гимназије у Београду и једне од оснивачица Друштва за просвећивање жене
и заштиту њених права. Ова дипломирана математичарка извршила је током
трудноће самоубиство након што је др Младен Берић, доцент на Математичком одсеку у Београду, одбио да се ожени њоме. Готово све дневне новине извештавале су
о овом догађају, неке су писале и сензационалистичке чланке, али Женски покрет,
односно текст Катарине Богдановић, јасан је показатељ односа који је Друштво за
просвећивање жене и заштиту њених права заузело по овом питању. Анализирајући ситуацију у којој се Стојановић нашла, Катарина Богдановић диференцирала
је жене које остану трудне ван брачне заједнице у две групе, како би указала на сву
тежину положаја своје сараднице: ,,Овде наиме није у питању девојка заведена,
увучена у сексуалне односе лепим речима и великим обећањима, и принуђена да
једног дана, заједно са дететом, падне на терет човеку да је издржава и привеже уза
се за цео живот. Овде је реч о једној интелигентној и економски независној жени,
чији последњи захтеви несумњиво сведоче колико је њој било више стало до тога
да њено дете добије легалног оца, него да она стекне себи мужа. И то што нама данас
изгледа тако дирљиво и честито у њеном несрећном односу, то је та очајна борба
мајке ради детета, према коме се она осећала извесно највише крива”151 (подвукла
149
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оквиру поглавља Најзначајније организације жена и њихове међународне активности.
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К. Ј. С.). Богдановић је указала да двојаки морал погађа све жене те да се од њега
не могу отргнути чак ни образоване и, у материјалном смислу, самосталне жене.
Ружа Стојановић с ванбрачним дететом изгубила би ранији друштвени положај и
углед, те Катарина Богдановић закључује да њена смрт мора утицати на програм
Друштва, које ће у будућности посветити више пажње сексуалном питању: ,,[...]
Покушаћемо принудити цело наше друштво да над њим дубоко сагне главу како
би могао [проблем двоструког морала] поштено и правично да се реши.”152
Колико је судбина Руже Стојановић утицала на даље потезе женских организација, питање је на које се не може дати потпун одговор. Чињеница је да је нешто дуже од годину дана при Народном женском савезу Краљевине СХС Даница
Христић покренула Секцију за заштиту напуштене женске младежи, 19. јануара
1922. године. Из рада ове секције произашло је отварање Девојачког склоништа,
основаног личним напорима Христић, које је само у периоду од априла до краја
1923. године примило 182 девојке, од којих је 80 директно послато из Амбуланте за
кожне и венеричне болести.153 Једна у потпуности нова организација настала је из
поменуте секције: било је то друштво Заштита девојака у Београду, основано 10.
јуна 1924. године са задатком да ,,морално, физички и материјално заштићава незбринуту женску младеж”. Ова организација била је од огромне важности будући
да је свој рад нарочито усмеравала на девојчице од седме године, односно девојке
до двадесет прве. Ове ,,посрнуле девојке” распоређиване су у домове како би се
новим родитељским старањем подигло ,,њихово повређено и пало достојанство
.”154 Тежи случајеви упућивани су у дом у Славонској Пожеги.155 Зорка Јанковић,
социјална радница која је с Даницом Христић поставила темеље овом удружењу,
дала је током 1926. године серију интервјуа часопису Жена и Свет. Док је у првом
разговору објаснила чиме се удружење бави, у наредним интервјуима представила
је његове кориснице. Предњаче приче о младим девојкама које су побегле од куће
због алкохолизма једног родитеља (најчешће оца), физичког насиља или свеопште
небриге.
Народни женски савез Краљевине СХС основао је одбор за заштиту слепих девојака 1924. године будући да је брига о слепима престајала у њиховој 16. години
живота. У ову сврху су основана два склоништа за слепе девојке: једно у околини
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Ниша и друго на непознатој локацији у Срему.156 Mеђутим, 1924. годину је заправо
обележила смрт две девојке, Љубице Љубичић и Лепосаве Петровић.157 Политика
је подробно извештавала о смрти Љубичић, будући да је постојала основана сумња
да је двадесетдвогодишња девојка преминула од последица пребијања у полицији.158 Наиме, ова ,,врло мирна и повучена” девојка радила је у Фабрици текстила
која је 1. априла поднела пријаву о крађи 25 метара платна. Осумњичену за крађу
од стране шефа продавнице, полиција ју је истог дана у вечерњим часовима привела. Пошто је негирала кривицу и клела се да о крађи платна не зна ништа, спроведена је у београдску Главњачу. Међутим, већ 4. априла нашла се у притворском
одељењу болнице да би за неколико сати била пребачена на хируршко одељење
Државне болнице. Пацијенткиња Анка Т. и болничарка Станимирка Јечменица изјавиле су да је Љубица Љубичић донета на одељење скоро полумртва. ,,Изгледала је
страшна: лево око било јој је изашло за читавих пет сантиметара из дупље и било
је сво крваво. Више њега, баш изнад обрве била је велика рана коју је било страховито погледати. Лице јој је било унакажено од још свежих повреда, а по целом телу
била је модра. Уста су јој била пуна усирене крви и неопрана, а готово сви предњи
зуби били су јој пољуљани. Коса изнад ране почупана, те се види гола лобања.” Од
задобијених повреда готово да није могла ни да говори, само је у бунилу понављала
да није крива и молила да је не туку.159 Несрећна девојка преминула је истог дана,
а др Поповић, који је примио девојку, одмах је писао суду и тражио обдукциони
налаз, изразивши јасну сумњу да је Љубичић преминула од последица физичке
тортуре. Случај је брзо доспео на насловне стране дневних новина, полиција се
нашла на удару тако да је министар унутрашњих послова, Милан Сршкић, повео
,,енергичну истрагу”, вршећи притисак на медије да тачно извештавају. Међутим,
обдукциони налаз утврдио је да је смрт Љубице Љубичић наступила насилно и да
је последица озледа. Када је јавност, шокирана и узнемирена, поставила питање
где је и како девојка задобила повреде, полиција је давала различите изјаве – од те
да је боловала од епилепсије те да се повредила при паду, иако је Политика писала
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да има сведоке који знају имена њених мучилаца, све до тога да је била дрска при
хапшењу и да је одбијала да се легитимише, као и да ниједан жандарм није тукао
ухапшену нити видео неког колегу да је туче.160 Врхунац осионости полиције представљала је изјава по којој је ухапшена боловала и преминула од грипа.161 С друге
стране, Фабрика текстила послала је саопштење Политици да Љубица Љубичић
никада није била запослена у њиховој фабрици, као и да им никада није нестало
платно нити да су поднели пријаву поводом крађе. Иако је Управа града Београда
имала податак да је ова девојка две пуне године радила у фабрици, случај је тиме
затворен.162
Друга девојка, Лепосава Петровић, студенткиња фармације из Пожаревца,
отровала се у Загребу у међувремену, 30. априла 1924. године. Овај случај не би
привукао пажњу да се по Загребу није пронела прича о томе да је за смрт ове девојке такође крива полиција, односно ,,одељење за чување морала”. Укратко, загребачка полиција издала је саопштење да је пријављена извесна Лепосава Петровић, која
је имала љубавну аферу с ожењеним мушкарцем и од кога је имала финансијску
корист, у циљу да се породица овог мушкарца сачува од пропасти. Легитимисана је
и у полицију одведена погрешна особа истог имена и презимена, али је представник полиције изјавио да се ,,није десило ништа што би је могло толико потрести
да себи одузме живот”.163 У исто време, чуле су се гласине како је ожењени мушкарац заправо син једног министра, чија љубавница је била извесна артисткиња. У
сваком случају, чињеница је да се студенткиња Лепосава Петровић јавила у полицијску станицу, где је провела два сата, након чега је пуштена. Брату је признала
да је подвргнута санитетском, односно гинеколошком прегледу. Међутим, од тада
су започели нервни напади; девојка више није напустала своју собу. Отровала се
морфијумом и преминула.
Ова два случаја нису показала само сву страхоту третмана девојака у полицији
и њихову рањивост, већ и (не)спремност друштва да на њих адекватно реагује.
Најексплицитнија и најенергичнија реакција у вези с убиством Љубице Љубичић
дошла је из редова комунисткиња и комуниста, који су већ неколико година прак-
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,,Убиство Љубице Љубичић: полиција упола признаје”, Политика, 24. 4. 1924, 3.
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тично били приморани на рад у илегали.164 Некоректно и погрешно би било навести да су само комунистичка гласила извештавала о случајевима у којима су кршена основна људска права, али за бруталне одмазде над радницама и радницима је
искључиво ова политичка опција кривца налазила у самом режиму. Тако је смрт
Љубичић означена као још једно ,,убијање без пресуде”, које је заправо део система
,,једног до сржи [sic] корумптивног и у крви огрезлог режима”. Наводећи да радништво трпи различите облике тортуре који и не доспевају у јавност (за разлику
од случаја поменуте раднице), ,,одговорност за систематско убијање” директно је
приписана ,,полицијско-војничкој влади Николе Пашића”.165 Две изузетно бројне
организације, Синдикати радника и Независна радничка партија, најпре су протестовале на улицама Београда због убиства Љубице Љубичић 20. априла а потом
и најавиле велики протестни скуп за Први мај 1924. године. Синдикат графичких
радница и радника такође је узео учешћа, упутивши посебно позив на протест
Првог маја, уз вршење притиска да се пронађе убица страдале девојке.166 У рекапитулацији овогодишњег Празника рада забележено је да је убиство ове ,,невине
другарице” пробудило београдски пролетаријат и дало подстрек за јачање радничког покрета.167
Док је реакција комунисткиња и комуниста имала јасну политичку ноту и била
сведена само на настрадалу радницу, важно је уочити да је Друштво за просвећивање жене и заштиту њених права остало овог пута немо. Организација која је
свега неколико година раније извештавала о самоубиству Руже Стојановић, доводећи овај чин у шири друштвени контекст, није имала шта да каже о de facto
убиству девојке у просторијама полиције. Разлог за ово ћутање може се пронаћи у
чињеници да је смрт Љубице Љубичић прилично притискала власт: питање је да
ли би се лично министар оглашавао у штампи да јавност, која је била огорчена и
уплашена, није захтевала одговоре. Стиче се утисак да Друштво није желело да се
конфронтира с властима те се опеделило за принцип игнорисања догађаја који су
имали извесну политичку проблематичност. Ова пракса ће се, нажалост, понављати у наредним годинама.

164

Више о овоме у оквиру потпоглавља Кратак преглед историје КПЈ у периоду Краљевине
СХС/Југославије.
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Једина женска организација која је устала с циљем да укаже на пропусте, често
фаталне и с трагичним исходом, који су извршени над женама од стране представника полиције широм земље, било је Удружење студенткиња београдског универзитета, које је организовало збор 11. маја 1924. године најпре поводом смрти
колегинице, Лепосаве Петровић, али се и те како осврнуло и на случај Љубице
Љубичић. Премда им Загребачко удружење студенткиња није одговорило на молбу да истовремено одрже збор, београдске студенткиње су инсистирале да се пошаље јасна порука да полиција мора престати с вршењем насиља над ухапшенима
и притворенима, без обзира на пол.168 Био је ово важан моменат у историји женске еманципације у доба Краљевине, јер је једна женска организација јасно устала
против конкретног и очигледно системског проблема у држави. Притисци јавности резултирали су изјавом тадашњег министра унутрашњих послова, радикала
Милана Сршкића, да је лично наредио ,,најенергичнију истрагу” и обећао да ће се
применити ,,пуна законска мера према кривцима, ако истрага буде утврдила да их
има”.169 Нажалост, кривци никада нису утврђени.

2.4. О проституцији пред Скупштинском говорницом
Као што је већ указано у првом делу овог поглавља, један од циљева Друштва
за просвећивање жене и заштиту њених права (Женског покрета) одмах по оснивању била је борба против проституције. Тражећи ,,једнак морал за људе и жене”,
ова организација образлагала је суштину поменутог проблема на следећи начин:
,,Нама женама не сме да остане равнодушно хоће ли годишње хиљадама те невине деце да постају жртве нечистих изгона и хоће ли ти људи без гриже савести,
без свести о своме злочину мирно да напредују у својој каријери. Наша је дужност
да се заинтересујемо за судбу тих девојака и да приступимо већ једном спровођењу
једног морала за људе и жене. Ми не смемо допустити да за једно исто дело дете од
дванаест до деветнаест година, без родитеља и заштите, буде прогоњено, жигосано
и осуђено, а човек зрео и свестан уважаван и цењен. [...] Приђимо тим девојкама.
[...] Већина њих је заражена, или била заражена. Заразили су их једни људи, да би
оне заразиле друге, који се као заражени жене и оснивају породице, воде трговину
и богате се, стичу положаје и уживају најбољи углед у друштву, док су оне прогнане, провлаче се кроз апсане. Доцније су подвргнуте најстрожим прегледима и
168
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понижењима свих врста, која отврдну и оно мало срца што остане и униште оно
мало стида, што би се још дало сачувати. И при свем том се још каже: Ово питање
не треба и није да решава и расправља жена.”170
Већ је поменуто да је друштво Заштита девојака основано 1924. године у
Београду на себе преузело терет прихватања као и рада на опоравку и ресоцијализацији ,,посрнулих девојака”,171 премда је очигледно да се Женском покрету
пребацивало за потребу за укључивањем у решавању овог питања због уверења
да овим проблемом не треба да се бави жена већ, закључује се, мушкарац, коме је
остављена моћ политичког деловања и одлучивања. Међутим, дневна штампа у
овом периоду обилује случајевима где су малолетне девојке, практично девојчице
од десетак година, најчешће биле сексуално искоришћене или силоване те су се
потом одале проституцији. Упркос релативно честим текстовима ове природе који
ондашњу јавност сасвим сигурно нису могли остављати равнодушном, раних двадесетих година само је Васа Кнежевић из редова активних политичара проговорио
о проблему проституције. Револтиран текстовима који су објављени у Балкану и
Политици након још једног случаја који је скандализовао тадашњу јавност,172 овај
посланик из редова опозиционе Републиканске странке173 објавио је свој ауторски
текст у Женском покрету. На текст објављен у Балкану у коме се апелује да би женска друштва требало да врше већи васпитно-морални утицај на омладину, те да се
одврате од борбе за политичка и грађанска права ,,која су у свима законодавствима
резервисана била мушкима”,174 Кнежевић поставља, чини се реторско питање, на
кога треба вршити такав утицај: на децу, која се аутоматски означавају као кривци
и ,,узрок злу” или према мушкарцима који сексуално искоришћавају девојчице од
девет година.175 Помало иронично, Кнежевић упућује питање Балкану да ли мисли да би женска удружења требало да ,,снабду своје чланице моткама” како би
биле оспособљене да се одбране, с тим да ће њихова одбрана сасвим сигурно бити
170
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кривично-правно санкционисана, док кривична дела према жени често остају некажњена.176 У наставку текста, Кнежевић се оштро обрачунао са др Ђорђем Ђорђевићем, управником амбуланте за кожне и венеричне болести, који је у ауторском
тексту у Политици објавио да само жене преносе венеричне болести, не и мушкарци, и да, када се докаже да је жена заражена, она бива прогнана из Београда.177
Анализа Кнежевићевог текста указује на то да је лично био нарочито револтиран
тврдњом др Ђорђевића да је сва кривица ,,угледних и разумних људи” што се уопште интересују за ,,најгоре женске типове”: оваква мишљења га и не чуде, чак и кад
долазе од доктора медицине, јер ,,друкчије не може ни бити кад [sic] се је мушкарац, имајући политичку и економску власт у својим рукама толико заборавио да
[...] за те злочине чини одговорним жене, сматра да треба да их гоне, презиру као
‘најгоре типове’, док злочинце мазе као ‘угледне и разумне људе’, ради чије заштите
се дижу и институције као што је амбуланта, коју г. Ђорђевић брани као чувара
јавног морала”.178 Кнежевић је закључио свој текст тврдњом да ће проституција и
однос према њој у друштву бити такав све док жене не извојују политичка права и
постану у потпуности једнаке с мушкарцима.
Питање односа према проституцији у женској штампи све чешће почиње да
се доводи у везу с питањима правне регулативе (однос према ванбрачној деци,
утврђивање очинства и слично). Тадашњи закон који се тицао сексуалног морала црпео је своју снагу из Казненог законика из 1865. године, с тим да је, како би
се пратио дух тадашњег времена, држава донела посебна правила о регулисању
проституције 1900. године. Казнени законик сексуални неморал третира као блуд
и дели га у две категорије: (1) блуд уопште и (2) сексуални неморал у оквирима
породице. Друга категорија, односно блуд у оквирима породице, такозвано браколомство, биће објашњен у засебном поглављу,179 али је на овом месту важно напоменути да је законодавац предвиђао казну ,,само за женскиње” које блуд проводе као ,,занат”.180 Другим речима, кажњив је искључиво женски професионални
блуд, уколико од њега жена зарађује, док блуд мушкарца није предмет репресије.
Овакав закон делимично је измењен поменутим Правилима из 1900. године, када
је призната ,,слобода професије блуда”, с тим да се обавља под строгим надзором
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санитетских и државних власти. У пракси, тадашња држава, Краљевина Србија, по
овом питању заузела је принцип реглементације.181 С почетка 20. века датирају и
називи попут „здравствена полиција”, ,,полиција неморала” и слично. Оправдање
за појачано и систематско праћење проститутки од стране полиције, сводило се на
следеће разлоге: (1) спречавање заразних кожно-венеричних болести, (2) заштита
становништва од јавног испољавања проституције, (3) социјална заштита проститутки и (4) локализација ванбрачног полног односа.182 Међутим, чак и када су биле
локализоване у, примера ради, борделу или другом виду јавне куће, из полицијског
извештаја који сведочи управо о периоду двадесетих година, јасно је да проститутке нису биле ни социјално ни здравствено заштићене, с тим да је доведено у
питање и спречавање ширења полних болести. Као један од показатеља може послужити управо део поменутог извештаја:
,,Готово у свим борделима установљено је да се лекарски преглед проститутки
обавља у самим борделима и то доста површно, без микроскопа и инструмената.
Установљено је чак и то да у појединим јавним кућама лекарски преглед проститутки обављају такозване ,,мадам”, које тек ако им се која од девојака учини сумњива, шаљу такве девојке на редован лекарски преглед. Какво лекарско знање има
оваква једна „мадам” лако је замислити, па није чудо да је јавна кућа, унаточ тог
стручног прегледа, легло венеричне заразе.”183
У међувремену су полицијске рације по престоници постајале све чешће. Власт
је тврдила да оваквих ,,ноћних доживљаја” није било у предратном Београду, док
је стање 1925. године било такво да је надлежним органима био потребан санитетско-полицијски апарат много већи од политичког или криминалног да би се
изборили с овим злом.184 У једној рацији јула 1925. године ухапшене су две најчувеније београдске монденке, Ружица Ђорђевић и Ленка Моторовић, познатија као
Грофица, с тим да је полиција разоткрила и тајне салоне по елитним београдским
кућама. Међутим, полиција се обрачунавала хапшењем проститутки и, најчешће,

181

Под појмом реглементације подразумева се ,,здравственополицијски надзор над
особама које јавно проводе блуд”. Видети: Богољуб Константиновић, Проституција
и друштво: социјално-медицинска расматрања са нарочитим обзиром на проблем
проституције и њено сузбијање у Југославији (Београд: Књижарница Фрање Баха,
1930), 43.
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Исто, 46.
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Исто, 45.
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,,Закулисни живот и тајни салони престонице”, Време, 17. 7. 1925, 5.
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њиховим притвором у Главњачи, док мушкарци као клијентела нису привођени.185
Услед целокупног стања било је јасно да држава тешко може остати нема, односно
без реакција на проблеме ове природе с којима се целокупно друштво суочавало.
У оваквој атмосфери Славко Милетић,186 министар социјалне политике и
народног здравља, за скупштинском говорницом јавно je отворио проблем проституције. Приликом расправе о буџету, Милетић је изјавио да ће Министарство
здравља заузети аболиционистички став, односно да ће се аболиција (потпуно
укидање) применити наспрам дотадашње реглементације. Иако је женска штампа изразила одушевљење због оваквог приступа министра,187 прва влада радикала
Николе Узуновића (8–15. априла 1926. године) у историју је ушла као влада с најкраћим мандатом у историји међуратне Југославије тако да Славко Милетић није
стигао да предузме потребне мере.
Ни до каквих значајнијих потеза, било на политичком било на правном пољу,
по овом питању није дошло све до увођења диктатуре, јануара 1929. године. Доношење новог Кривичног законика, који је ступио на снагу 1. јануара 1930. године,
предвиђало је укидање јавне проституције. Већина одредби се налази у 24. глави,
Кривична дела против јавног морала. Чланом 280 санкционисано је намерно помагање проституције, односно сводништво, с тим да није било неопходно да дође до
блудне радње: довољно је да постоји особа спремна да извши блуд, као и друга која
је у томе подржава из користољубља. Предвиђена је казна затвором у трајању од
две до пет година.188 Наредним чланом дефинисано је искоришћавање проститутке као извора прихода којим та особа подмирује сопствене трошкове. Казна за ово
дело била је новчана или затворска.189 Чланови 282 и 283 баве се сводништвом, односно подвођењем девојака које нису проститутке и које су млађе од 18 година. За
подвођење у земљи предвиђена је казна затвора до десет година и, идентично као у
члану 280, није било неопходно да дође до блудне радње, већ је довољно постојање
намере подвођења. Члан 283 прописује казне за одвођење девојака у иностранство
ради проституције или о предавању тих девојака особама које су у ланцу прости-
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Анђелија Бунушевац, ,,Друштвени преглед: Нешто о проституцији”, Женски покрет
бр. 9/10 (1922): 279–281; ,,Закулисни живот и тајни салони престонице”, Време, 17. 7.
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Син Светозара Милетића, школовао се на Западу и каријеру започео као лекар у Вршцу.
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,,Трговина женама: осврт на једну скорашњу изјаву Министарства здравља”, Жена и
Свет бр. 4 (1926): 7.
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туције. Особа не мора лично да одведе девојке у иностранство: санкционише се
чак иако их пошаље преко трећег лица или превозним средством, најчешће возом.190 На овај начин држава је покушала да стане на пут трговини женама, што
је било у складу с међународном конвенцијом Лиге народа о сузбијању трговине
женама и децом, чија је потписница била Краљевина СХС.191
Тридесетих година, у јеку Велике економске кризе, која је погодила и Краљевину, проблем проституције бивао је све актуелнији. На њега се све чешће гледало као
на друштвену болест192 тако да је питање аболиције поново дошло на дневни ред.
Богољуб Константиновић, као шеф социјално-медицинског одељења Централног
хигијенског завода у Београду и аутор стручне публикације о проституцији, својим изјавама битно је утицао на однос према овом проблему:
,,Проституција није нужно зло, она нема корена у бићу женског створења, она
не значи никакву накнаду у животу за друге недостатке, она није средство за одржање егсистенције женских, а најмање потреба мушкараца, како све желе да објасне ову друштвену појаву разни биолози, социолози и економисти. Проституција
је само доказ слабе свести о човечјем задатку у друштву [...]. Решење проституције
се јавља као веома сложен и тежак проблем, она је истовремено и здравствено и
друштвено питање у најширем смислу те речи.”193
Влада Николе Узуновића усвојила је Закон о сузбијању полних болести 28. марта 1934. године194 након дискусије која је трајала чак три редовне седнице. Иван Пуцељ, министар социјалне политике и народног здравља, пред Сенатом је указивао
на значај овог закона, којим је укинута јавна проституција (чл. 8) као и ,,све полицијске и административне мере које су до сада уређивале надзор над проститутка-
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Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children), која се чланом 2
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Children, concluded at Geneva on 30 September 1921, as amended by the Protocol signed at
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ма” (чл. 18). Осим што је предвиђао оснивање домова, односно установа за смештај
,,посрнуле женске младежи”, Закон је обавезивао све мушкарце да, пре склапања
брака, доставе лекарско уверење које потврђује да не болују од полних болести
(сифилиса, гонореје и меког шанкра). Санкција за оболелог мушкарца огледала се
у томе да он не би могао да ступи у брак.
Уочи ступања овог закона на снагу, министар Пуцељ донео је и Правилник за
извршење поменутог закона, који је ступио на снагу 31. јуна 1934. године. Овај акт
дао је рок од три месеца за затварање јавних кућа и одузимање дозвола јавним проституткама.195 Све проститутке су морале да се подвргну прегледу лекара па да се
онда евентуално упуте на своја редовна занимања, у специјалне установе (домове)
или назад у домовину, уколико су биле странкиње. Међутим, уколико су оболеле
од полне болести, најпре би биле упућене на лечење.
Из говора министра Пуцеља уочи ратификовања Закона стидљиво се назирало
његово лично виђење значаја решавања овог питања. Пуцељ је сматрао да се овим
законом жени враћа достојанство и да се ,,избавља из ропства” у којем је до тада
била, али и да је ово само почетак законских измена које ће ићи у корист женама. ,,Нама је стало да у будуће пред законом оба пола буду једнака, без обзира на
имовно стање и друштвени положај.”196 Иако је министров говор изазвао одобравање и пљесак, Закон о сузбијању полних болести није довео до жељених резултата.
Власти се јесу заузеле за обезбеђивање смештаја (бившим) проституткама отварањем такозваних домова, али је мало или нимало учињено за њихово интегрисање
у друштво. Стигматизоване због, условно бивше, професије, најчешће су бивале
маргинализоване и друштвено одбачене. У пракси су многе наставиле да се баве
истим занатом, само у отежаним околностима. Поједини истраживачи сматрају да
је забрана проституције и јавних кућа довела до бољег организовања тајне проституције и везивања за хотеле, што је постала основна карактеристика проституције
у потоњем периоду у Краљевини.197
За разлику од жена у Енглеској, које су се ,,најделотворније груписале око питања проституције”198 те је овај феномен био преломна тачка за развој ондашњег
феминистичког покрета, у Краљевини је ситуација била прилично другачија. Чак
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Закон о сузбијању полних болести: са правилником за његово извршење, упутством за
рад по закону и правилнику, чл. 13.
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Стенографске белешке Сената Краљевине Југославије: редован сазив за 1933. и 1934.
годину, књ. 1 (Београд: За народну штампарију Мирко Дробац, 1934), 119.
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Dragan Radulović, Prostitucija u Jugoslaviji (Beograd: Filip Višnjić, 1986), 178.
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A. Zaharijević, Postajanje ženom, 62.
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и формулисање самог програма Друштва за просвећивање жене и заштиту њених права упућује на равни на којима су жене у новој држави успеле да се окупе и
организују. Прву тачку програма чинило је ,,извојевање политичких права жени”,
другу ,,заштита жениног и дечијег рада”, затим право на запослење жена у свим
професијама и васпитна улога жене у друштву (питање народног здравља и борба
против алкохолизма).199 Дакле, борба против проституције нити је имала примат,
нити је поставила темељ борби жена у процесу еманципације. Она свакако јесте
препозната као велики друштвени проблем, држава је покушавала да се ухвати
у коштац с овим проблемом прошавши пут од наслеђене реглементације из доба
Краљевине Србије до аболиције тридесетих година, али је борба за остваривањем
политичких права у Краљевини Југославији била далеко важнија за целокупни феминистички покрет овог периода. Теоријски приступ проучавању проституције
и односа према њој држава је усмеравала више на индивидуалне интерпретације
девијантног понашања него што се бавила тражењем узрока и проучавањем конкретног друштвеног поретка с којим су овакве девијације стајале у чврстој вези.

2.5. Кокетирање са женским правом гласа уочи
Шестојануарске диктатуре
Уколико би једном реченицом било потребно описати однос најистакнутијих
политичких странака према питању изједначавања мушкараца и жена средином
двадесетих година прошлог века, онда би одговор био садржан у неколико речи:
кокетирање политичких структура са женским правом гласа. Оно се најчешће манифестовало у виду предавања истакнутих политичких лидера која су одржавана у
просторијама Женског покрета, будући да је ова женска организација позвала све
политичке странке да се изјасне о женском бирачком праву. To су и учиниле Самостална демократска странка, Словенска људска странка, Савез земљорадника,
Хрватска сељачка странка, Народна радикална странка и Републиканска странка.
Светозар Прибићевић, председник Самосталне демократске странке,200 на
предавању одржаном марта 1926. године позвао је жене да се што пре политички
определе јер им то може знатно помоћи да остваре своја права. Пошто је европска
пракса показала да се жене, када стекну политичка права, највише интересују за
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Зорка Каснар, ,,Програм нашег рада”, Женски покрет бр. 1 (1920): 5.
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Већ је указано на чињеницу да се Прибићевић одвојио од демократа 1924. године.
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социјална и хигијенска питања (борба против проституције, алкохолизма и слично), Прибићевић верује да би и жене у Краљевини у политички живот унеле више
,,социјално хигијенског елемента, тако потребног за наше доба”. Препоручујући
Женском покрету да врши више агитације међу женама по питању политичког
ангажмана, он истиче да овакав вид деловања неће жену одвојити од куће, како се
погрешно мисли, већ напротив: још више ће је везати за кућу јер ће жена бити у
прилици да осети ,,благотворне последице” свог рада. Ипак, предавање је закључио тиме да Самостална деемократска странка није заузела дефинитиван став по
питању женског права гласа те да изражава свој лични став.201
Наредно предавање одржао је Јосип Хохњец испред Словенске људске странке.
Најпре је важно истаћи да, за разлику од Прибићевића, Хохњец није изразио свој
лични, већ став странке: рад на постизању политичке равноправности жена и мушкараца.202 Овај политичар подсетио је на атмосферу уочи изгласавања Изборног
закона 1920. године као и на обећање након доношења Видовданског устава да ће
жене накнадним законом добити право гласа. ,,Само би та господа требала и да
одрже реч”, подсетио је Хохњец, мислећи најпре на радикале, који су били на власти за време доношења поменутих аката, с тим да су и даље најчешће управо они
образовали владе.203
Позиву Женског покрета одазвао се и Савез земљорадника.204 Урош Стајић,
бивши народни посланик, одржао је предавање о односу Савеза земљорадника
према питању политичких права жена. Истакао је да је жена на селу главни пока-

201

В. Ј. ,,Г. Прибићевић о женском праву гласа”, Женски покрет бр. 3 (1926): 89–91.

202

Хохњец је приликом гласања за Изборни закон 1920. године гласао позитивно за женско
право гласа.

203

В. Ј. ,,Словенска Људска Странка о женском праву гласа”, Женски покрет бр. 3 (1926):
91–93.

204

Савез земљорадника, познат и као Земљорадничка странка, основан је 1919. године
као политичка организација сељака. После избора за Уставoтворну скупштину
28. новембра 1920. године, Савез земљорадника се конституише као јединствена
југословенска странка. Са Савезом земљорадника из Србије и Војводине уједињују се
Савез тежака из БиХ, Тежачки савез из Далмације и Сељачки савез из Хрватске. У
страху да Савез земљорадника не постане републиканска странка, краљев режим је
изазвао раскол у странци тако да је Савез постизао изузетно лоше резултате на изборима
до Шестојануарске диктатуре, да би касније био и политички крајње маргинализован.
Видети: Момчило Исић, ,,Милош Mосковљевић о вођству Савеза земљорадника 1929–
1941. Први део: време шестојануарске диктатуре 1929–1934”, Токови историје бр. 2
(2013): 11–53.
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затељ напретка села уопште и окосница друштва.205 Међутим, Стајић је истовремено изразио убеђење да је жена на селу неспремна да схвати процес еманципације
као и борбу за политичку равноправност те саветује Женски покрет да се усмери
на просвећивање управо жена које живе у сеоским срединама. Верујући да ,,свесне
куглице дају само просвећени људи”, Стајићев став да женама треба најпре дати
политичка права по општинама и самоуправама, па тек онда у парламенту, топло је
прихваћен од Женског покрета.206 У оквиру рада Савеза неопходно је поменути др
Драгољуба Јовановића, ванредног професора Правног факултета у Београду, који
је неретко скретао пажњу на тежак положај жене – нарочито раднице и сељанке.207
Хрватска сељачка странка такође се одазвала позиву. Стјепан Радић, тадашњи
министар просвете и председник странке, већ је био познат по ставовима о друштвеној улози жене: уочи и током Првог светског рата залагао се за опште право
гласа.208 Сада, с позиције министра, Радић је послао поруку да се ХСС залаже за
поступно давање права гласа женама, прво по општинама па областима, да би се
испратио њихов ,,културни напредак”. Саветовао је Женском покрету да свој рад
усмери ка селима јер је неопходно радити на просвећивању жена.209
На крају се обратила и Народна радикална странка, с тим да је важно напоменути да је она у датом моменту била и владајућа.210 Др Лазар Марковић, истакнути
радикал и блиски сарадник Николе Пашића, у просторијама Женског покрета одржао је предавање Радикална странка према женском питању. Иако се одмах оградио да неће изражавати личне, већ ставове странке, Марковић је женско питање
означио као ,,крупно политичко, социјално и економско питање”, истичући да су
питање брака и наслеђа два горућа проблема која захтевају хитно решавање. Међутим, он се у исто време и правдао да је земља млада, суочена с бројним проблемима, од којих је најважније национално, те да ниједна странка није могла у претходном периоду да претреса питање женског права гласа. Марковић је признао

205

Попис становништва из 1921. године показао је да је око 83% становништва живело
од пољопривреде. Овај проценат је занемарљиво опадао у наредним годинама, будући
да је 1931. године износио 79,3%. Видети: Srđan Milošević, ,,Društvo Jugoslavije 1918–
1991: od stagnacije do revolucije” u Jugoslavija u istorijskoj perspektivi, 335.

206

,,Савез земљорадника о женском покрету”, Политика, 10. 4. 1926, 5.

207

Више о овоме у оквиру Appendixa.

208

Branka Boban, „Stradanje žena u Prvome svjetskom ratu. Zauzimanje Stjepana Radića za
pravo glasa žena i njihov ravnopravan položaj u društvu”, Kruh & ruže br. 15 (2001): 8.

209
210

V. J. ,,G. Radić o ženskom pravu glasа”, Ženski pokret br. 4 (1926): 140–142.
На челу владе налазио се Никола Узуновић.
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да старији радикали заузимају конзервативан став, док млађи, нарочито ,,они из
крајева изван Србије”, показују више симпатија. Ипак, за разумевање става странке која је формирала највећи број влада у овом периоду, важне су и индиректне
поруке које је Марковић послао. Изјаве да је ,,свака трезвена жена свесна тога, да
политика није најважнија у животу” као и да се нада ,,да ће се жене решити за
умерену акцију” сведоче о степену отпора који је постојао међу овим посланицима
и на само теоријско питање о укључивању жена у политички живот. Као могуће
решење радикали су се заузели за принцип постепености: најпре је потребно да
Женски покрет узме учешћа у изградњи националног јединства земље како би се
касније приступило и решавању конкретних женских питања. Радикали су се још
једном определили за тактику обећавања, изјављујући да ће жене добити право
гласа у блиској будућности.211
Још једном је неопходно вратити се на мотив правдања Лазара Марковића:
,,Од 1 [sic] децембра 1918. када смо се званично ујединили, па целе 1919. године
имали смо разговор са савезницима и непријатељима о разграничењу. 1920. год.
cе припрема питање устава. Све друго било је ван интереса. 1921. година била је
одређена за одбрану устава, и када је био већ изгласан, онда се 3 и по год. решавало да ли је добар или не, да ли смо један или три народа. Прошле год дошло је
до преокрета у странци212 која је била највећа опозиција уставу и тако је се дошло
до споразума. Природно је, да ни једна политичка странка под овим околностима
није могла да узме у оцену питања, да ли жена треба да уђе у политику”213 (подвукла К. Ј. С.).
Посматрано из перспективе националних интереса, посебно специфичности
послератног уређења земље (уједињења, разграничења, питања правне унификације и тако даље), став странке која је била најдуже на власти и тиме кројила многа
решења могао се чинити оправданим и разумљивим. Држава која је из Првог светског рата изашла као победница имала је толико унутрашњих проблема, од којих
је као најзначајније иступило народно јединство, рефлектовано у питању колико је
који народ принео на олтар Уједињења. Изгласавање Видовданског устава добар
је показатељ тадашње политичке климе: највиши правни акт изгласан је с разликом од свега 12 гласова, с тим да су словеначки и хрватски посланици углавном
бојкотовали гласање. Међутим, проблематика односа према женском праву гласа
211

,,Г. др. Лаза Марковић говори о теми: Радикална Странка према женама”, Време, 12. 5.
1926, 5.

212

Mисли на Хрватску сељачку странку.

213

Олга Јосиповић, ,,Предавање Г. Dr. Лазе Марковића”, Женски покрет бр. 5 (1926): 179.
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не огледа се само кроз перспективу дипломатије и виших националних интереса.
Како је приметио Јаша Продановић, странке су временом схватиле да у јавности не
треба иступати против изједначавања жена с мушкарцима. Срж проблема сезала је
у опортунизму странака: један програм би пропагирале као опозиција, други када
учествују у власти.214 ,,Не дајте се обманути празним речима иза којих неће доћи
дела”, биле су, испоставиће се, пророчке речи Јаше Продановића.

2.6. Женска странка – (не)пријатељ Женског покрета215
Велико ограничење истраживања еманципације жена у периоду Краљевине Југославије огледа се, како је указано у уводном делу, не само у недовољном обиму
публикованих истраживања већ и у проблему доступности архивске грађе. Овај
проблем посебно долази до изражаја приликом истраживања Женске странке.
Примера ради, у Архиву Југославије, који представља кровну институцију за историјску грађу овог периода, не постоји документација која се тематски односи на
њен рад. Слична је ситуација с мањим, локалним архивима, попут Историјског
архива Шумадије у Крагујевцу, премда је један од првих огранака Странке управо
у овом граду био основан.
O Женској странци основне информације донела је Неда Божиновић у својој
синтези која се бави женским питањем у Србији у 19. и 20. веку.216 С друге стране, Јованка Кецман у својој монографији која се бави учешћем жена у радничком
покрету у међуратном периоду такође пажњу посвећује Женској странци, пружајући детаљнији увид у оснивање ове политичке организације.217 Међутим, већина
историографских дела публикованих за време трајања друге Југославије под влашћу Јосипа Броза Тита носе снажан идеолошки печат званичне државне политике
те, упркос важним подацима које износе, могу имати и прилично спорне ставове.
Тако Кецман не уочава ниједну разлику између Женског покрета и Женске стран-

214

Као пример, Продановић наводи случај ХСС, која се, по њему, одрекла републике и
конфедерације зарад учешћа у власти. Види: ,,Републиканска странка и женско питање”,
Женски покрет бр. 6 (1926): 179.

215

Овај део текста изложен је на конференцији Часопис Женски покрет (1920–1938), те је
публикован у истоименом зборнику: Кристина Јоргић Степановић, ,,Женска странка –
(не) пријатељ Женског покрета”, Часопис Женски покрет (1920–1938): зборник радова,
уреднице Јелена Милинковић и Жарка Свирчев (Београд: ИКУМ, 2021), 37–49.

216

Neda Božinović, nav. delo, 115.

217

J. Kecman, nav. delo, 193–196.
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ке, осим чињенице што се Странка ,,сама” сматрала политичком организацијом,
док се Покрет није на овај начин одређивао, односно да у методама рада и захтевима између ове две организације није било никаквих разлика. Као ману она наводи
и то да су се представнице Женске странке ,,залагале за очување постојећег режима”, заборављајући да ова организација као што није била ни анархистичка, исто
тако није била ни некритична према тадашњем режиму, што се види из њеног статута и програма. Из тона ове историчарке провејава да је Странка заправо највећи
успех донела ,,појединим интелектуалкама и буржујкама” које су се кроз њу афирмисале,218 не уочавајући њен значај за целокупни процес женске еманципације у
Краљевини, премда се о степену тог значаја свакако може дискутовати. Нажалост,
детаљнијих истраживања Женске странке нема; истраживачице и истраживачи
углавном је само успутно помињу, обрађујући неки од аспеката друштвено-политичког положаја жена у југословенском друштву прве половине 20. века.219
Сагледано из шире историјске перспективе, истакнуте боркиње за побољшање
положаја жена у Краљевини одлучиле су да оснују организацију жена искључиво
политичког карактера само осам година након оснивања Друштва за просвећивање
жена и заштиту њених права и шест година након што су Видовданским уставом
остале без права гласа. У таквом историјском тренутку настала је Женска странка,
која је требало да под један кров смести све жене Југославије.220 Странка је настала
из уверења да је ради културног, моралног и здравственог опстанка државе неопходно да жене узму политичког учешћа у њеном животу. Оснивачки одбор је маја
1927. године истакао као свој циљ потпуну равноправност мушкараца и жена пред
законом као и женско право гласа. Изнето је уверење да су се све политичке странке изјасниле да начелно нису против да жене добију бирачко право, али да те исте
странке нису учиниле пуно на овом пољу после доношења Видовданског устава.
Наглашено је и да је ,,грађанска дужност сваке жене да се бори за феминистичке
идеје”. Оснивачки одбор је такође оценио да дотадашње женске организације жена
немају политички карактер те да не одговарају духу времена,221 односно да Женска

218

Исто, 196.

219

Ивана Пантелић, ,,Неки аспекти положаја жена у Краљевини Југославији”, Књиженство:
часопис за студије књижевности, рода и културе год. 1, бр. 1 (2011), http://www.
knjizenstvo.rs/sr-lat/casopisi/2011/zenska-knjizevnost-i-kultura/neki-aspekti-polozaja-zenau-kraljevini-jugoslaviji (преузето 20. 6. 2019).

220
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странка нема ничег заједничког са Женским покретом.222 Основна разлика се огледала у следећем: ,,Женска друштва и удружења, која данас постоје код нас, мада
су сва израз женске делатности и женског социјалног рада, не одговарају, или по
своме програму, или по својој организацији и тактици политичким задацима, које
време намеће.”223 Био је ово почетак разбијања илузије о заједничким, уједињеним
акцијама жена. Година 1927. у историји југословенског феминизма дефинитивно је
обележена видним разилажењем, односно појавом оштрих полемика унутар женског покрета. С друге стране, Политика је бритко извештавала да је Женска странка одмах по оснивању ,,почела храбро да прима ударце, ма да још није заметнула
борбу”.224
Ксенија Атанасијевић, тадашња потпредседница Женског покрета, на оснивање Женске странке реаговала је изражавањем сумње у намере новоформиране
странке, будући да су се њене представнице одмах оградиле од рада Женског покрета. Истакла је да Женски покрет већ седам година посвећено ради на ,,остваривању феминизма” и то ,,дизањем просвећености [...] наших жена и заштићавањем њихових права”. Атанасијевић је тактички истакла да је Женски покрет радио
поступно и поуздано, ,,без операција и екцеса”, чиме је изразила сумњу у методе
рада Женске странке. Посебно је замерила представницама Женске странке што
су Женски покрет оцениле као ,,застарео и реакционаран”, када је било општепознато да је Покрет неретко нападан управо због своје напредности. Ипак, Атанасијевић је изразила и спремност да активно помогне Женску странку, будући да је
она заправо у потпуности усвојила идеје Женског покрета.225 С друге стране, када
се први пут огласио, Женски покрет, осим што је послао поруку да оснивачице
Женске странке ,,цепају и поништавају снагу” Женског покрета, упутио је и молбу
свом чланству да се не одазива никаквим позивима Женске странке, посебно не
организовању ове странке широм земље.226
Међутим, Женска странка je на изјаву Атанасијевић објављену у Политици и
Времену 10. маја 1927. године бурно реаговала. У свом саопштењу још једном је
послала поруку да ова странка тежи да политичким методама оствари своје циљеве, за разлику од Женског покрета који има обележја најпре просветно-културне
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врсте. Странка се оградила од свих изјава Ксеније Атанасијевић, оцењујући их као
,,прехитре” и ,,нетачне”.227 Подсетила је још једном на проглас Странке у коме стоји
да су жене ,,силом околности стављене у један табор и приморане да се групишу
у засебну политичку организацију”, будући да од доношења Видовданског устава
постојеће странке нису учиниле ништа по питању женског бирачког права. Примарни циљ Женске странке било је ,,буђење политичке и друштвене свести код
жена”, затим освајање правне и политичке равноправности те је, у складу с тим,
ова странка била спремна да сарађује са свим политичким организацијама које
буду спремне да заступају ово становиште.228
Часопис Женски покрет доноси нам вредне податке како о самој странци
(примера ради, публикован је њен Проглас) тако и о позицији коју је истоимена
организација заузела према новоформираној странци. Наиме, часопис је пренео
текст Прогласа, али уз уводну констатацију да је заправо створено још једно феминистичко удружење, а не политичка партија, ,,која по нашем мишљењу није ни
потребна”.229 Аргументацију неслагања с формирањем Женске странке заправо је
на насловној страни истог броја изнела Алојзија Штеби, чији текст стоји у дијалошком односу с поменутим Прогласом. Ауторка сматра да оснивање Женске странке ,,иде на штету здравог политичког развитка”, негирајући тезу о ,,културном,
моралном и здравственом опстанку државе”, коју су изнеле оснивачице Странке.
Штеби, у покушајима да сагледа шири контекст државне политичке сцене, сматра
да у вишестраначју нису успели да се снађу ,,ни мушкарци, који имају политичку
традицију” јер ни они ,,нису успели да сведу наш политички живот на неколико
јасних, изразитих политичких групација”.230 Штеби а priori смањује женама шансу за успех у вишестраначју, односно парламентаризму Краљевине, управо због
непостојања ,,политичке традиције”, која би у овом контексту лако могла да се терминолошки замени искуством. Интересантно је тумачење ауторке које се тиче разлике у половима: третирајући пол као ,,само једну природну појаву, потребну за
одржавање живота”, она сматра да се на основу категорије пола не смеју правити
никакве групације. У том контексту тврди да је ,,за све жене и мушкарце, култура
само једна, морал је само један, и здравље је само једно једино”, алудирајући на
поменути ,,културни, морални и здравствени опстанак државе”. Она такође кри-
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тикује оснивачице које нису објасниле због чега је жена ,,биће другога ранга” и на
овом месту је њена аргументација најупечатљивија. Штеби експлицитно изражава
став да је положај жене данас једнак положају радничке класе пре педесет година
те сматра да се жена бори за политичка права како би стекла економску и социјалну независност, односно да освајање политичких права, самих по себи, жени не
представљају циљ. На овај начин се Штеби теоријски приближила Бебелу (August
Bebel), који je сматраo да је предуслов за ослобођење жена стварање економски
независне жене.231
Анализа текста Алојзије Штеби указује на то да је ауторка Женској странци
замерила дефинисање програма у којем ,,нема ни једне једине политичке идеје”,
мислећи на државно-правна, социјална и економска решења која је Странка требало да понуди. На овом месту аргументација Штеби је кратка, одсечна али и најјача:
чињеница је да је Женска странка свој фокус деловања ставила на исправљање недостатака Видовданског устава, односно на борбу за добијање женског права гласа,
не наводећи даље кораке нити евентуална решења за горућа друштвена питања.232
Полемика је настављена наредних недеља. Женска странка тврдила је да њено
формирање није довело ни до каквог ,,цепања” или ,,растурања снага” Женског покрета, будући да су ове две организације различитог карактера. Међутим, као што
се ове две организације због своје различитости не могу цепати, исто тако не могу
ни склапати коалиције нити бити у савезништву. Странка је отворено пребацила
Женском покрету што своје чланице не позива да се учлане или бар приђу Женској странци, већ се и даље опредељују према ,,мушким партијама”. Заправо, из
публикованог Прогласа не сазнаје се пуно осим да су оснивачице Странке оцениле
да је неопходно да се жене што хитније политички организују како би обезбедиле
основна грађанска права, односно ,,бољи живот свих жена”. Примарни циљ требало је да буде корекција Видовданског устава, који је жене ускратио активног и
пасивног бирачког права.233 Убрзо се искристалисало становиште Женске странке
да би жене требало да се определе према сопственом полу: да би оствариле своје
интересе, жене треба да се нађу у женској странци, док ће мушкарци остати у мушким, односно у оним у којима до тог тренутка није било ни једне жене.234 Евентуална каснија сарадња је, према Прогласу Странке, свакако била и пожељна и могућа,
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јер је постојало уверење да су, и поред свих разлика, различите женске организације ипак радиле на ,,остварењу феминизма”. ,,Грађанска је дужност сваке жене да
се бори за идеје феминистичке”, с тим што је тачку раздора са Женским покретом
дефинитивно представљало политизовање женског питања, односно тврдња да се
политички циљеви (борба за право гласа, измене законодавства) могу остварити
искључиво кроз политичку организацију.235
Као новоформирана политичка организација, Женска странка путовала је широм земље не би ли привукла жене у своје редове и тиме повећала своје чланство.
Нажалост, имена чланица, посебно у огранцима широм земље, још увек су непозната. Проблем с архивском грађом узрокује немогућност реконструисања биографских података оснивачица и чланица, односно њихове мотиве за приступање
Странци. Када говоримо о огранцима странке, међу првима је основан огранак у
Крагујевцу,236 док је до краја године основао готово 80 пододбора, односно огранака.237 Међутим, било је и средина у којима су жене биле суздржане према политичком организовању. Пример су жене из Сарајева, које су се среле с представницама
Женске странке, али су одбиле да истој приступе.238 Постало је евидентно да је
жене из патријархалнијих и конзервативнијих средина теже политички организовати, односно окупити у некој политичкој организацији.
Програм као и циљеви саме странке најјасније су представљени на првој конференцији странке, одржаној у београдској Касини на Теразијама 2. октобра 1927.
године. Конференцијом је председавала Атанасија Мајзнер, с тим да је уводну реч
имала Ангелина Видаковић, докторанткиња права. Видаковић је акцентовала борбу за бирачко право, које је у Краљевини женама било ускраћено. Потом је реч
имала извесна г-ђа Митровић, кројачица из Београда, која је говорила о тешком
положају жене као раднице у ондашњем друштву. Стиче се утисак да је ово излагање имало за циљ да умири зле духове, будући да је она обећала да ,,добијањем
бирачких права жена неће напустити кућу”, већ ће се поправити положај жене која
зарађује и својим радом издржава или учествује у издржавању своје породице.
Може се рећи да је Митровић у извесној мери кокетирала с патријархатом, будући
да у јавном дискурсу раних тридесетих година ,,удата радница” бива представљена
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као жена која мање брине о кући и кућним пословима. Насупрот томе, она доста
времена посвећује деци тако што их води у позориште или биоскоп.239 Међутим,
наглашавајући да је политичко организовање жена неопходно ради освајања бирачког права, Митровић је позвала раднице да приђу странци, односно постану
њене чланице.240 На жалост, на питање колико је радница приступило Женској
странци, наука, услед поменутих проблема с грађом, није дала одговор.
Прва конференција Странке посебно је скренула пажњу на ,,неправде према удатим женама”, нарочито према онима које су високообразоване, будући да
је њихов професионални напредак био крајње онемогућен. Наведени су примери
из којих се види да жене лекари нису могле бити управнице болница, правнице
нису могле постати суткиње и тако даље. Осудиле су се све законске неправде које
су овоме допринеле и тражена је потпуна професионална равноправност жена и
мушкараца.241
Осим што жене из патријархалнијих средина нису у већем броју приступале
Женској странци, за кратко време колико је странка постојала лако се могло уочити да су неслагања и разилажења често имала изражене кулминације, које су доспевале и до различитих дневних листова. Пример је случај у Скопљу, када су три
чланице ондашњег одбора претиле оставкама и напуштањем странке због ,,спровођења личне диктатуре” с врха, односно из Београда.242 Детаљи разилажења нису
познати: договор након међусобних оптужби о личној диктатури и праву избора
чланица у извршни одбор, односно несавесном раду није био могућ: три чланице
из Скопља биле су трајно искључене из странке.243 У штампу је такође доспео и
случај Надежде Петровић, студенткиње филозофије, која је за Време изјавила да
сматра да је из странке искључена потпуно неочекивано и нелегално.244 Може се
рећи да ови примери, иако не превише бројни, сведоче o централистичком уређењу странке: главна решења доношена су у Београду, а случај из Скопља појача-
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ва утисак да периферни простор није имао права на самостално организовање и
одлучивање.
Услед опште политичке нестабилности у Краљевини, 28. октобра 1927. године
Женска странка поднела је петицију председнику Народне скупштине, др Нинку
Перићу. Петицијом је примарно тражено право гласа за жене, будући да су оне
стрпљиво чекале да се испуни обећање дато приликом доношења Видовданског
устава о регулисању овог питања. Указано је на проблем законодавства, односно
да правне норме које дефинишу положај жене не одговарају карактеристикама модерних држава. Набрајајући улоге жене (грађанка, радница, интелектуалка, домаћица, мајка, супруга), констатовано је да жена заслужује да ужива сва права као и
мушкарац: ,,Ми тражимо за нашу жену сва политичка права која ужива и човек
[...]. Право гласа које ми тражимо за жену мора да буде потпуно; право да бира и
да буде бирана; потпуно право гласа и за општине и за области и за Народну Скупштину.”245 Иако се посланици нису изјашњавали о овом захтеву Женске странке и
премда је овај чин суштински истоветан акцијама које су различита женска удружења реализовала уочи конституисања Уставотворне скупштине 1920. године,246
ова петиција јасног политичког карактера имала је снажан одјек у штампи. Изузетно критички текст о Женској странци на насловној страни Политике само неколико дана касније никако није могао бити случајност.
Новинар који ,,начелно” нема ништа против проширивања женских права, поставио је питање ,,колико је код нас већ дошло време” за снажну друштвену реформу за коју се Женска странка залаже. Подсећајући на опште стање у друштву
(број неписмених, смртност деце, нехигијена – посебно у селима, заразне болести
и слично), аутор је упитао оснивачице Странке да ли је нашој жени потребнија
едукација из здравствено-хигијенске области или партијска књижица. У реторици
овог аутора јавља се лик ,,наше племените српске жене” која има дух Мајке Јевросиме: она је ,,остала у традицији” и противница је новонасталог покрета. Важно је
приметити да ће се слични топоси (Мајка Југовића, Мајка Јевросима) јавити код
Димитрија Љотића, вође профашистичког и националистичког покрета ,,Збор”,
уочи Другог светског рата с истим циљем: да жене одврате од борбе за право гласа,
будући да је циљ сваке жене да подари храброг војника држави. Величајући улогу и
значај ранијих женских организација, аутор, у намери да поентира молбом о јединству женског покрета, заправо дискриминише чланице Женске странке третира245

,,Жене у борби за право гласа”, Политика, 29. 10. 1927, 7.
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,,Женско право гласа пред Народним представништвом”, Женски покрет бр. 4/5 (1920):
12.
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јући их као жене ,,нездравих амбиција” чије активности могу довести до ,,моралне
пропасти”:
,,О, ви наше добре жене и сестре, ви које рођењем носите на себи традиције
Косовке Девојке и оне класичне српске жене и мајке, оставите се тога посла којим
ћете наудити и себи, к народу своме, деци својој. У нашој земљи су још пространа
поља за ваш благотворни рад. Пођите оним трагом што су га до сада у јавноме
животу нашега народа обележиле оне племените жене, које су се до сада већ посветиле томе јавноме раду.
Не разједињујте, већ својом сестринском љубављу сједињујте оно што је поратна партизанска затрованост разједињавала!”247
На овај текст чланство Женске странке није остало немо: из секретаријата Странке упућен је одговор, који је такође објављен на насловној страни Политике. Наведено је да текст г. Лазаревића има јасан циљ – ,,да се негативно делује
на мишљење врло многих политичара и јавних радника”. Огорчене што је женски
покрет поделио на ,,старе родољубиве српске жене” и ,,жене које оснивају Женску
странку”, навеле су да су Странка и њене чланице овим претрпеле велику увреду
и неправду. Док је подсећао Женску странку на суморно стање у друштву, из протестног обраћања Лазаревић је добио питање зашто ,,није нашао за потребно да
каже ма и једну реч о бесправном положају наше жене и као мајке и као грађанке
и као физичке и умне раднице”. Секретаријат је текст затворио питањима да ли
аутор може да докаже да ће Женска странка наудити ,,нашем народу и деци” као и
да она ради на ,,разједињавању” женског покрета. Важно је напоменути да Женска
странка за кривца поменутог разједињавања види, како је сам Лазаревић навео,
поратну партизанску затрованост, мислећи на карактеристике политичког живота у Краљевини и ниво политичке свести.248
Иако се може рећи да је са Женском странком био на ратној нози, Женски покрет такође је реаговао на Лазаревићев текст. Ауторка Милена Атанацковић
навела је да текст садржи нека тачна запажања, иако је у закључцима ,,потпуно
погрешан”. Сматрајући да целокупан народ ,,иде спорим корацима напред” и да је
за то одговорно и апсолутно одсуство жена у институцијама у којима се одлучује,
Атанацковић износи став Покрета да је политичко изједначавање жена најхитнија
потреба друштва. Уз све разлике које постоје у односу на Женску странку, ауторка
инсистира на томе да је доба ,,хуманих акција” којима би се могао поправити по-
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,,Женска странка”, Политика, 3. 11. 1927, 1.

248

,,Женска странка”, Политика, 7. 11. 1927, 1.
78

Кроз трње и цвеће: Питање еманципације жена у Kраљевини Jугославији (1918–1941)

ложај жена одавно прошао те да акције жена неоспорно морају имати и политичку
ноту. Значај овог текста огледа се у чињеници да Атанацковић нуди конкретно решење за даљи ангажман жена: ,,Да би се ублажиле партиске [sic] страсти, да би се
прешло на најшири рад за благостање нашег народа, потребно је да се жене, не преко једне женске странке, већ у политичко неутралној феминистичкој организацији
боре за могућност, да као потпуно равноправни чланови, заједно са мушкарцима,
преко политичких партија могу допринети побољшању општих животних прилика у нашој земљи”249 (подвукла К. Ј. С.).
Пре него што је укинут парламентаризам, Краљевина је добила још једно
женско удружење. Међународно удружење универзитетски образованих жена у
Лондону најпре се обратило професору Николи Вулићу250 новембра 1926. године
молбом да замоли универзитетски образоване жене у својој земљи да се повежу с
међународним покретом.251 Током лета 1927. године Елен Гледич, доценткиња на
Универзитету у Ослу, као председница Међународне федерације универзитетски
образованих жена боравила је у Београду. Гледич је сазвала скуп универзитетски
образованих жена, на коме је објаснила сврху и начин функционисања организације на чијем се челу налази, искористивши прилику да позове интелектуалке из
Краљевине да се организују и приступе Међународној федерацији радећи на остварењу њених циљева.252 Формално, Удружење универзитетски образованих жена у
Краљевини је основано 11. децембра 1927. године. За председницу је изабрана Паулина Лебл Албала, професорица књижевности, која је на тој функцији остала све
до 1940. године, када је изабрана Милица Војиновић, библиотекарка Универзитетске библиотеке.253 Програм Удружења формулисан је у 15 тачака, међу којима се истичу одбрана професионалних интереса универзитетски образованих жена као и
развијање опште просвећености. С циљем да у потпуности одговори постављеним

249

,,Зашто жене траже право гласа”, Женски покрет бр. 20 (1927): 1–2.
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Никола Вулић (1872–1945), српски историчар, класични филолог и археолог, био је
професор Београдског универзитета и члан САНУ.
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Паулина Лебл-Албала, Десет година рада Удружења универзитетски образованих
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циљевима, Удружење је постало члан Међународне федерације универзитетски образованих жена на саветовању одржаном у Мадриду 1928. године.254
Судбина парламентарног живота у Краљевини дефинитивно је запечаћена
атентатом у Народној скупштини, 20. јуна 1928. године. Премда је краљевска власт
била неприкосновена, прокламована начела Видовданског устава ипак су била
,,извесна кочница за пуну самовољу краља”.255 Суспендовање Устава отворило је
врата проглашењу апсолутизма. Шестог јануара 1929. године краљ Александар
Карађорђевић завео је диктатуру суспендовањем Видовданског устава, забраном
политичких странака и удружења која су носила племенско или верско обележје.
На насловној страни водећих дневних новина објављен је 25. јануара 1929. године
проглас који је обелоданио да је, међу осталима, распуштена и Женска странка.256
Битно је, међутим, нагласити да након укидања Диктатуре Женска странка неће
обновити свој рад.
Упркос ограниченим изворима за проучавање кратког живота ове политичке
организације, Женска странка представља један од највећих политичких домета
феминизма међуратне Југославије. Спремност групе жена, по правилу високообразованих, да искажу незадовољство дотадашњом борбом за побољшање женског
положаја – и то формирањем сопствене странке – за једну дубоко патријархалну
и конзервативну средину каква је Краљевина била, представља огроман искорак.
Иако се не сме занемарити чињеница да одређени број жена у исто време приступа
и делује у КПЈ, истраживачице које су се бавиле питањем партиципације жена у
овој политичкој организацији оправдано су закључиле да је у међуратном периоду
овај број био на минимуму.257 На овом месту важно је уочити тачке диференцирања: док жене, у случају КПЈ, прилазе већ формираној организацији, прилично
утврђеног програма, те у тој странци партиципирају с око 1% од укупног броја
чланства, Женску странку су оформиле жене. Проглас, у коме је требало да укратко буде представљен програм Странке, такође су написале жене и у овој странци
партиципирају такође само жене. Примера ради, Женска странка је до краја 1927.
године успела самостално да оформи преко 80 пододбора. Важну разлику такође представља сама природа деловања ових странака: док је КПЈ револуционарна,
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,,Други редовни конгрес Удружења универзитетски образованих жена”, Правда, 13. 2.
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Ferdo Čulinović, Jugoslavija između dva rata, knj. 2 (Zagreb: Jugoslavenska akademija
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тежи да сруши постојећи државно-правни поредак, Женска странка се усмерава
на реформски рад у оквирима постојећег система, што је свакако приближава организацији коју сама критикује – Женском покрету. У овом контексту треба сагледавати и спремност Женске странке да сарађује с другим политичким опцијама,
премда је због њеног кратког живота о овоме излишно говорити. Иако је постојао
помало поједностављен полни приступ – све жене у Женску странку, мушкарци у
мушке – чланицама Странке вероватно се овај став чинио као оправдан и логичан
јер се само формирањем јаког женског фронта, положај жена могао побољшати.
Како су саме оснивачице странке приметиле, „ипак су жене у нашој држави – услед
неправде која их сврстава у ред бића другога ранга и искључује из учешћа у решавању питања заједничког живота у држави – силом околности стављене у један
табор и приморане да се групишу у засебну политичку организацију”.258 Гледано
с ове временске дистанце, можда је то и био усуд ове организације: инсистирање
на хомогеном и апсолутно усаглашеном женском фронту, које је, како је пракса
показала, више штетило него користило самој Странци. Иако је јануара 1929. године то било немогуће прогнозирати, распуштање странака, међу њима и Женске,
онемогућиће сваки вид масовнијег политичког отпора и борбе жена у Краљевини.
Оне ће чекати на дефинитивну промену режима 1945. године.
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3. ПОЛОЖАЈ ЖЕНА ПОЧЕТКОМ ВЕЛИКЕ
ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

3.1. Положај жена под Шестојануарском диктатуром
Период владавине краља Александра Карађорђевића од распуштања Скупштине 6. јануара 1929. године све до доношења Септембарског устава 1931. године
у историографији је познат као Шестојануарска диктатура. Овај период уједно се
поклапа с почетком Велике економске кризе, која је била резултат низа економских, политичких и друштвених чинилаца.259 Премда не постоји апсолутни консензус око овог светског феномена, историографија и економија се углавном слажу
да се слом берзе у Њујорку 29. октобра 1929. године (Црни уторак) може узети за
почетак Велике економске кризе, која је потрајала све до краја тридесетих година
20. века. Први знакови назирали су се у лето пре слома берзе у Њујорку у виду пољопривредне кризе. Међутим, у Југославији се производња пшенице није смањила
него повећала, како би произвођачи надокнадили губитак у цени.260 Ипак, вредност спољноекономске размене Краљевине значајно је опала у овом периоду: девизни прилив текућих трансакција од 1929. до 1932. године пао је са 11,6 милијарди
на 3,9 милијарди динара, док су приходи од извоза услуга са 2,1 милијарди пали
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на 612 милиона динара. Такође, државни буџет Краљевине Југославије је 1931/32.
године остао без редовног прилива девиза у противвредности од 406 милиона динара по основу репарација од Немачке.261 У јеку економске кризе, 1932. године, јавни дуг Југославије досегао је 38 783,5 милиона динара.262 Краљевина је успевала да
редовно исплаћује ратне дугове закључно са 1931. годином. Након Конференције
у Лозани 1932. године обустављена је исплата ратног дуга, а у буџету за 1933/34.
годину ставка исплате ратног дуга више није ни планирана.263
Заосталост ситних сељачких поседа, опадање куповне моћи сељаштва, велики распон цена између пољопривредних и индустријских производа, задуживање
сељака и повећана стопа незапослености – основни су проблеми с којима се Краљевина суочавала у овом периоду. Најбројније становништво, сељаштво, било је
нарочито погођено: ,,ухваћено у мрежама дугова, незадовољно пореском и другом
политиком власти” било је ,,изнурено од последица економске кризе”.264 У држави
у којој је већ постојала видна неравноправност мушкараца и жена евидентно је да
жене нису могле избећи погоршавање положаја у време Велике економске кризе,
макар само у економском смислу. Уколико пођемо за тврдњом да у времену сваке
економске кризе долази до ретрадиционализације родних улога,265 додатно је важно испратити активности жена у овом периоду.
У првој години краљеве диктатуре значајнијих акција жена готово да није било.
Међутим, већ 1930. године држава је препознала проблем жена у светлу економске
кризе. Било је евидентно да криза потенцира дискриминацију жена на тржишту
рада јер их се послодавци најлакше одричу. Министарство социјалне политике,
Радничка комора и град Београд отворили су четири нове социјалне установе: два
склоништа за збрињавање незапослених радника оба пола као и два обданишта за
децу чије су мајке запослене.266 Лука Павићевић, секретар Одбора за незапослене
раднике, овом је приликом изјавио: ,,Дајући кров и нужну исхрану незапосленим
радницима, склоништа ће вршити колико хуману и социјалну, толико и привредну
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и националну задаћу. [...] Одељење за жене у Женском радничком склоништу има
још и задатке: 1) да незапослене младе девојке, које данас пропадају посредством
такозваног ,,бироа за млађе” запослењем у поштеним кућама и породицама, сачувају од пропасти и направе их добрим мајкама друштвеног подмладка и 2) да оне
сироте породиље, кад из болница на седам дана по порођају излазе, сачува здраве
као и њихов пород.”267 Ово склониште имало је четири одељења: (1) одељење за
преноћиште жена-радница које се налазе у Београду без посла или су пак тренутно без стана, (2) одељење за породиље, које по изласку из болнице још увек нису
спремне за рад, (3) дечје одељење за децу до четврте године, (4) обданиште за децу
до четврте године. За жене с децом предвиђен је максималан боравак у Склоништу
у трајању до седам дана. Ако до тада не пронађе посао или стан, жена се упућује
или другој институцији или општини у којој је рођена.268 Иако није било најсрећније решење, Женско склониште сигурно је представљало значајан вид подршке
женама, нарочито мајкама, у веома осетљивим тренуцима као што су тражење посла или места становања. Статистика говори томе у прилог: за нешто више од годину дана, од априла 1930. до марта 1931. године, издато је 114 427 кревета у дечјим
обдаништима, док је Раднички фонд за исто време дао 19 160 оброка. Евидентно је
да су се жене с децом прилично често окретале Склоништу: на пример, трошкови
боравка детета по дану износили су 21,58 или 35,40 динара, али је за дете плаћано
само 5 динара по дану – остало је покривао Фонд.269 Посебна пажња поклоњена је
дојиљама које немају простор за становање као ни посао: ,,У загрејаним, проветреним, чистим и хигијенским собама свака добија удобан кревет, рубље, склониште,
купање, лекарски преглед, а по потреби врши се и дезинсекција хаљина.”270 Чак и
да опис из дневних новина није у потпуности одговарао реалном стању, за незапослену дојиљу, без пребивалишта и запослења, Склониште је сасвим сигурно представљало сламку спаса. Држава је посебно показала социјалну одговорност потражујући свега 5 динара дневно по дану за дојиље, али су и ових трошкова у пракси
могле бити лако ослобођене прилагањем адекватне документације с Берзе рада.271
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Осим по одржавању две међународне конференције,272 крај 1931. године за анализу женске еманципације у Југославији значајан је због интервјуа који је краљица
Марија дала у Паризу 27. децембра. Иако кратка, њена изјава од огромне је важности за разумевање званичног става, односно става краљевског пара према улози
жене у југословенском друштву. Краљица је изјавила да се у потпуности држи ван
политике и да је срећна због тога. ,,Да би се једна жена одала политици, треба да
она на то буде приморана и да само од тог тренутка врши једино тај посао. То,
међутим, није природна улога жене, која има много других послова. Једна жена је
толико заузета и њена улога је у њеном дому.”273 Колико је ово био заступљен став
владајуће елите, односно учесника политичког живота Краљевине, доћи ће до изражаја већ следеће године.
Када је после непуне три године краљ Александар донео Септембарски или
Октроисани устав 1931. године јавила се нада да је диктатура тиме окончана, иако
је Парламент, предвиђен Видовданским уставом, остао изостављен. Уведен је Сенат: сенатори су се бирали непосредно те је краљ могао да спречи усвајање закона
који су мимо његове воље прошли кроз скупштину (чл. 116). Октроисани устав
је, у својој суштини, само створио заблуду да се режим враћа на (парламентарно)
стање пре јануара 1929. године, док је диктатура заправо настављена у нешто другачијем облику.

3.2. Положај радница у Краљевини СХС/Југославији
Основна проблематика истраживања положаја радништва у периоду Краљевине СХС/Југославије лежи у специфичности литературе и објављених истраживања.
Већ је указано на чињеницу да публикације објављене за време трајања социјалистичке Југославије карактерише снажан идеолошки печат и многи спорни ставови
у вези с периодом Југославије као монархије. Одличан пример за то је поменута
монографија Јованке Кецман, која се, како је наведено у уводном делу текста, прилично детаљно бави штрајковима радница за време Велике економске кризе, али у
њен фокус не долазе преостале жене, ван радничке класе, у истом временском пе-
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риоду.274 Коректности ради, мора се приметити да Кецман већ у уводном делу своје
монографије истиче да ,,жене нису биле обесправљене само као раднице већ и као
жене”,275 али по начину на који дефинише еманципацију жена она је радикалнија
од Бебела276 додељујући ,,мисију ослобођења жена” искључиво радничкој класи,
која, ослобађајући себе, ослобађа и жене ,,од обесправљености и експлоатације”.
Према Кецман, еманципација жена унутар радничке класе представља ,,напредни” женски покрет. Иако не пише о његовој супротности, односно о уназађујућем
делу женског покрета у целини, логично се може закључити какав је њен однос
према грађанским (не-радничким) организацијама и активностима. Додајући да
је ,,развитак напредног женског покрета нераскидиво повезан са борбом КПЈ”,277
евидентно је да се према виђењу ауторке истинска еманципација, односно ослобођење жена, могла реализовати искључиво у радничком покрету, под патронатом
једне партије – КПЈ.
Бављење положајем радништва у Краљевини СХС/Југославији отежано је и чињеницом да ни њена привреда у историографском смислу није истражена. До данас
је објављена само једна свеобухватна монографија о индустрији Краљевине278 те и
она још увек представља прилично неистражено подручје,279 с тим да се последњих
година појављују истраживања која осветљавају одређени сегмент индустријског
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живота Краљевине.280 Важно је истаћи да се проблему радништва не приступа с
позиције идеологија странака које су чиниле парламентарни живот Краљевине.
Напротив, овде је дат краћи, хронолошки заснован пресек овог питања, с посебним освртом на најзначајније чиниоце који су утицали на положај радништва у
целини за време постојања Југославије као монархије.
Утврђивање броја запослених жена за период пре 1922. године није могуће јер
до тада држава није водила статистику о броју осигураних лица. Децембра поменуте године, од укупно 387 603 радника, раднице су чиниле мање од четвртине
укупног броја (77 831). Њихов број прогресивно је растао у доба Краљевине, да би
уочи Другог светског рата досегао рекордних 28% (од укупно 730 709 радника, 201
052 биле су жене).281 Meђутим, с бројевима постоји додатан проблем: ови подаци
односе се на раднице и раднике који су били социјално осигурани, па самим тим
и видљиви за државну статистику. Раскорак у броју пријављених и непријављених
радница није био занемарљив. Према писању Ђорђа Дедића, већ 1937. године у
индустрији Југославије радило је око 230 000 радница, али је осигурање у истом
периоду имало само 167 000.282
У односу на број жена које су, према званичној статистици, биле у радном односу, оне су у одређеним привредним гранама предњачиле, док су у некима биле
заступљене у прилично малом броју. Примера ради, 1926. године, у текстилној
индустрији су жене чиниле 57,5% од укупног броја запослених, у угоститељству
44,7%,283 док су пет година раније у рударству биле заступљене са свега 6,6% и саобраћају са 8,3%.284 Запосленост жена се прилично разликовала у односу на делове
земље: према подацима доступним за 1934. годину, у Љубљани је на 100 запосле-
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них мушкараца долазило 85 запослених жена, у Београду 42,76 док је на Цетињу тај
број износио 18,69.285 Ни зараде нису биле једнаке: премда су наднице константно
расле до 1930. године, њихова просечна годишња вредност битно се разликовала
у односу на то да ли посао обавља мушкарац или жена. Тако је просечна надница
1923. године износила 21,52 динара за раднике а 14,92 динара за раднице.286 Уочи
економске кризе оне су досегле свој максимум, али се разлика у зарадама између
мушкараца и жена није смањила (28,34 динара за раднике и 20,86 за раднице).287
Истраживања су показала да је најнижи просек надница карактеристичан за индустрију одеће, где је био запослен велик број жена. Већих разлика у зарадама није
било у оним гранама где су жене биле присутне у скромном броју, као што је Завод
за израду новчаница или саобраћај.288
Закон о осигурању радника, донет 14. маја 1922. године, предвидео је обавезно
социјално осигурање радница и радника. Обухватајући све ризике изузев незапослености, базирао се на принципу обавезности осигурања и јединственој примени
у целој држави. Сматран је једним од напреднијих прописа ове врсте у тадашњој
Европи.289 Међутим, највећи проблем у вези с овим законом била је његова примена: због многобројних аката који су га допуњавали (уредбе, правилници и слично),
почео је да се примењује тек готово петнаест година касније, од 1. јуна 1937. године.
Исти проблем је постојао и са Законом о заштити радника, донетим нешто раније, 28. фебруара 1922. године, чије многобројне уредбе нису заживеле све до 1928.
године. Један од важнијих циљева овог закона било је сузбијање незапослености,290
али и дефинисање законских оквира који су важили за жене на раду. Ноћни рад је
био забрањен за жене, без обзира на године живота, као и мушкарце млађе од 18
година.291 Законодавац је посебну пажњу поклонио породиљама, забрањујући сва-
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J. Kecman, nav. delo, 35–41.
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Radnička zaštita, 30. 4. 1940, према: J. Kecman, nav. delo, 42.
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Vlado Puljiz, Gojko Bežovan, Teo Matković, Zoran Šućur i Siniša Zrinščak, Socijalna
politika Hrvatske (Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2008), 80.
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,,Закон о заштити радника”, пар. 70-107а, Службене новине Краљевине СХС, бр.
XIX/117, 30. 5. 1922.
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Исто, Одељак V, чл. 17. Изузеци су дефинисани чланом 18 и предвиђени у следећим
ситуацијама: за жене старије од 18 година и децу од 16 година ,,а) у случају више силе,
кад је неопходно потребно да се предузеће спасе од непредвидљивих опасности или
већих штета; б) у случају када се ради са сировинама, које су склоне квару (...) и то
највише 50 пута у години; в) у случајевима неизбежне више државне потребе”.
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ки облик рада два месеца пре и након порођаја, с тим да породиља, према Закону
о осигурању радника, прима финансијску помоћ која јој у овом периоду следује.292
Власници предузећа били су у обавези да мајкама дају посебан одмор ради дојења
деце. Такође, у предузећима с ,,више од 100 радника од којих су бар 25 са малом
децом” власници су били дужни да у непосредној близини предузећа оснују дечја
склоништа, у којима би се чувала деца запослених.293 Иако озбиљнијих статистичких података о примени ових закона у пракси нема, неоспорно је да су многе њихове одредбе неретко биле грубо кршене. Према подацима државне инспекције рада,
у периоду од 1920. до 1935. године, евидентирано је преко 400 случајева радног ангажовања жена мимо прописа, најчешће на ноћним и прековременим радовима.294
Добар је показатељ и случај Фабрике цвећа у Београду, у којој је почетком 1924.
године радило око 60 девојчица по 9 сати дневно за надницу од 4 до 6 динара.295
Уколико се оствари увид у просечне цене животних намирница у том периоду, јасно је колико је зарада ових девојчица била мизерна.296
На проблеме радница почетком двадесетих година прошлог века међу првима
је указала Драга Стефановић из редова социјалдемократа.297 Као горући проблем
истакла је недостатак обданишта, јер жене које свакодневно одлазе на посао практично децу ,,остављају на улици”.298 У њима би деца, осим хране, требало да имају
и адекватне активности које би им јачале тело и дух. Као други значајан проблем
Стефановић види лоше хигијенске услове по градовима, нарочито у Београду,
сходно броју његовог становништва. За радницу је проблем недостатка воде огроман, јер ,,када после заморног и исцрпног рада дође кући, жену чека огроман посао
домаћице, посао мајке. Потребно је веш опрати, децу окупати, зготовити нешто за
јело. Јест, али воде нема! И тада онако уморна трчи из улице у улицу [и] тражи во-

292

Исто, чл. 22.

293
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Петар Милосављевић, Положај радничке класе Cp6uje 1918–1929 (Београд: Рад, 1972),
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Драга Стефановић, ,,О невољама наше деце”, Женски покрет бр. 4 (1924): 163.
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Примера ради, једно јаје у Београду коштало је један динар, килограм живине 23
динара, док се за исту количину сланине или сувог меса плаћало до 30 динара. Види:
,,Цене жита, стоке, воћа и пића на домаћим и страним тржиштима”, Тежак, 1. 6. 1924,
7.
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Налазила се у Секретаријату жена социјалдемократа од његовог оснивања 1910. године.
За време Другог светског рата сарађивала је с народноослободилачким покретом.
Видети: J. Kecman, nav. delo, 67–68.
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Драга Стефановић, ,,Општина и наша деца”, Женски покрет бр. 5 (1926): 168.
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ду.”299 Генерално узевши, стамбене прилике радница и радника су биле тешке. Због
ниских зарада дешавало се да је било немогуће платити станарину. Принуђени да
станују у неусловним објектима због ниже кирије, често су оболевали и губили
радну способност већ у раним годинама живота.300
За период Краљевине СХС/Југославије карактеристично је да на проблем радница периодично указују представнице женских организација, попут поменуте
Драге Стефановић из Друштва за просвећивање жене и заштиту њених права
(Женског покрета) и Делфе Иванић, која је у овом контексту деловала кроз Малу
антанту жена,301 али да се на сурова кршења основних људских права (у овом случају радница и радника) и бруталне одмазде над њима најексплицитније и најенергичније реагује у комунистичким редовима. Као добар показатељ наведеног
може послужити већ поменути случај Љубице Љубичић.302 Енергичност приликом
реаговања на овакве стравичне случајеве као и директно кривљење режима и целокупног државно-друштвеног система за злочине над радништвом јесу сигурно
направили значајну разлику између грађанских, односно не-радничких и радничких организација.
У немогућности да добију институционалну подршку, раднице су, притиснуте
невољама, некада самостално и спонтано иступале. Тако је Правда објавила случај
,,сиротих радница са малом децом” које су дошле до уредништва овог листа како би
апеловале да се не затвори обданиште друштва Српска мајка у Мишарској улици у
Београду. Уколико до овога дође, ,,оне би остале са малом децом на рукама, што би
им онемогућило сваку зараду.”303 Иако се очигледно радило о самохраним мајкама,
обданиште је затворено услед тешког финансијског стања поменутог друштва.304
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Делфа Иванић се залагала за отварање искључиво женских фабрика, у смислу да жене
буду не само раднице, већ и руководитељке и сувласнице. Види: ,,Други дан рада Мале
Антанте жена: Како да се победе мушкарци?”, Време, 2. 11. 1924, 6.
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Случај је представљен у оквиру потпоглавља Морал о коме се говори и морал по коме
се живи.
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,,Затварање дечјег обданишта друштва ,,Српска Мајка”, Правда, 27. 4. 1928, 6.
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Када је Друштво Српска мајка обелоданило план о изградњи модерног обданишта,
тадашњи министар здравља, др Славко Милетић, донирао је износ од 25 000 динара и
помогао у процесу набавке неопходних средстава за рад обданишта. Видети: Јасмина
Милановић, ,,Материнско удружење и Српска мајка у борби за здравствену заштиту
жена и деце” у 800 година српске медицине, приредио Зоран Вацић, (Београд: Српско
лекарско друштво, 2018), 456.
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Када је 1927. године основана Женска странка, деловало је да ова политичка организација може привући значајан број радница. На великој конференцији странке октобра 1927. године у сали београдске Касине на Теразијама, реч је имала и извесна ,,г-ђа Митровић, кројачица из Београда”, која је скренула пажњу на проблеме
жене која ради а у исто време ,,одржава породицу и кућу”. Наглашавајући да је политичко организовање жена неопходно ради освајања бирачког права, Митровић
је позвала раднице да приђу странци, односно постану њене чланице.305 Међутим,
на питање колико је радница приступило Женској странци, нема одговора. С једне
стране, примарни циљ Странке било је ,,буђење политичке и друштвене свести
код жена”: раднице нити су представљале приоритет, нити је Странка искључиво њима била окренута. Такође, суспендовање Устава и увођење Шестојануарске
диктатуре 1929. године означило је крај свих активности Женске странке тако да
се може претпоставити да она за непуне две године свог деловања није ни могла
да окупи значајнији број радница, иако конкретних података о томе у архивској
грађи нема.306
Велика економска криза одразила се и на положај радништва у целини. Просечна надница почела је да опада од 1930. године, да би најнижа била шест година касније.307 Ово је и период када се раднице, због ниских зарада и погоршања
положаја, окрећу синдикалним организацијама.308 Радништво, погођено економском кризом, све чешће користи штрајк као легитимно средство за побољшање
сопственог положаја. Примера ради, током 1931. године на простору читаве Југославије одржано је свега пет штрајкова с нешто преко 1 000 учесница и учесника,
да би само Уједињени савез шивачко-одевних радника и радница од 1934. до 1938.
године реализовао 155 штрајкова.309 Први масовни штрајк у индустрији везан је за
загребачку фабрику Херман Полак и синови, у којој су око 80% запослених чиниле
жене.310
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,,Велика конференција Женске Странке код Касине, Време, 3. 10. 1927, 5.
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Слична проблематика односи се и на Женски покрет. Примера ради, на једном скупу
организације у Новом Саду 1937. године наглашено је да је Женски покрет окупио жене
,,из свих друштвених редова”, али се број радница не наводи. Видети: ,,Г-ђа ЛенголдМаринковић, претседница новосадског Женског покрета, о његовим циљевима и
организацији”, Правда, 11. 7. 1937, 17.
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Исто, 220.

310

Више видети у оквиру потпоглавља Југословески женски савез против даље
дискриминације жена.
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Већ на самом почетку кризе држава је реаговала отварањем Склоништа за раднике оба пола као и два дечја обданишта 1930. године. Обданиште у улици Милоша
Поцерца било је под надзором Универзитетске дечје клинике и примало је око 40
деце дневно. Друго обданиште, у Млетачкој улици, примало је око 50 деце дневно,
али и породиље у периоду до 14 дана након порођаја. Сиромашне и незапослене
мајке нису плаћале услуге ових установа.311 Међутим, појединци су апеловали на
власт да овај број није довољан те да је неопходно основати бар још три обданишта
са по 30 места. Критикована је и локација постојећих: налазили су се у деловима
града у којима не живи пуно радница тако да је мајкама било теже да децу одводе
у ове удаљеније вртиће.312
С друге стране, како је економска криза надолазила, положај жена, нарочито
радница, бивао је све тежи. Еклатантан је пример Румице Скоуп313 Пилетић, која
је убила своју колегиницу, Славку Ђукић, у државној Маркарници у Београду децембра 1934. године. Штампа је подробно извештавала о догађају који је запањио
југословенску јавност, али су се ретки посветили питању правог узрока ове трагедије. Наиме, Скоуп Пилетић издржавала је сама своју породицу, две девојчице и
мужа, који је због болести пао у постељу.314 Иако су једно време биле блиске, Ђукић
је, како се претпостављало, клеветала своју пријатељицу код шефа одељења те јој је
он уручио решење о отказу након четрнаест година рада под образложењем да се
показала ,,мање вредном и уредном”.315 Уверена да је посао изгубила захваљујући
Ђукић, која је, према каснијем писању штампе, била у ,,опскурној вези” и ,,постала
утицајна у питању отпуштања и примања радника”,316 Скоуп Пилетић кухињским
ножем је усмртила своју колегиницу. Премда свесна да за њен чин нема оправдања,
ова жена дала је потресну изјаву полицији, која открива сву суштину тешког положаја у којем се нашла особа која самостално издржава породицу: ,,Да, убила сам
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Димитрије Ј. Стојановић, ,,Неколико социјалних проблема у Београду (3)”, Београдске
општинске новине бр. 9 (1934): 598.
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Презиме се у штампи наводи на различите начине: Скоуп, Соукуп и Сокуп. У тексту
се наводи Скоуп, како је пренела Политика. Видети: ,,Крвави обрачун у државној
Маркарници: Једна отпуштена радница, мати двоје деце, убила је девојку за коју је
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,,Крваво разрачунавање радница у Маркарници: Радница Румица Соукуп – Пилетић
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је, јер је она мене убила. Ја сам то већ учинила као мртва, јер мени је једино било
остало да се бацим у Саву или ово да робијам.”317
Истрага је утврдила да је, према изјавама запослених у Маркарници, Славка
Ђукић била ,,у милости” свог претпостављеног те да је захваљујући њој за три недеље отпуштено девет радница, док је супруг ухапшене изјавио да је убијена била
,,метреса једног од млађих директора и да о тој њиховој вези зна цео Београд” као
и да је Ђукић заправо била ,,бог Маркарнице”. Установљено је и да је Скоуп Пилетић отпуштена након краћег боловања.318 Иако није било могуће реконструисати
судски поступак, чињеница је да је Румица Скоуп Пилетић одговарала за убиство
које је починила. Овај догађај несумњиво је уздрмао јавност, која је проговорила
о тешким условима у којима радништво живи, посебно се осврћући на страхотан положај жена. Тако је новинар Велибор Глигорић упитао да ли постоје друге
мере поред отпуштања, нарочито жена које издржавају породицу, када се зна да
отпуштање одређује ,,повест једног живота који је пао у крвавој борби за кором
хлеба”.319 Аутор/ка Правде бритким језиком је дао/дала одговор на овакве појаве
које нису биле реткост у југословенској свакодневници: ,,Страх од чекања на добротворне акције и помоћ добрих људи, и живота у чатрљама и шупама далеке
периферије, у хладним собама, међу децом која најпре моле, а доцније захтевају
баш све оно чега нема – све ово ствара легије оних који повећавају цифре у статистикама социјалног зла. [...] Случај раднице у маркарници, Румице Скоуп (двоје
деце), случај кафеџије Александра Пајкића320 (петоро деце), случајеви непознатих с
легијама незбринутих сирочића еклатантни су примери хипокризије, административног решавања социалних [sic] проблема и неразумевања оних који, уживајући
често повластице наслеђених и незарађених добара, обесни од изобиља, не могу
разумети шта значи живот у шупама Јатаган мале [...].”321
Међутим, у оваквој стварности, у јеку економске кризе, у југословенској јавности радница постаје симбол економски независне и слободне жене. Она је та која
улази у сукоб с патријархалним поретком јер је она, пре свега, ,,жена која зарађује
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свој хлеб”. Иако економски положај раднице нимало није лак, она је ,,изашла из
оквира старог патријархалног живота, [...] више није чврсто везана за породицу и
огњиште”, одбацила је ,,уски породични морал, робовску послушност према мужу и
живот који је испуњен само радом у кући [...]”322 (подвукла К. Ј. С.). Уколико се присетимо да је прва половина тридесетих година заправо период притисака на жене
које раде у државним службама и која је резултирала смањењем зарада великом
броју жена и њиховим отпуштањем,323 долази се у један парадоксални положај. С
једне стране, еманципована жена, економски независна, има битно одређење: она
више није упућена искључиво на сферу приватног (,,породицу”, ,,огњиште”, ,,рад у
кући”), односно њен живот почиње да испуњава улазак у јавну сферу кроз радни
ангажман. Бојазан политичке елите да ће се раднице по фабрикама широм Краљевине одвојити од породице и мање бринути о деци готово да није постојала; она је
заправо била специфично резервисана за жене које су посао налазиле у државној
служби. Ову појаву треба сагледавати из перспективе тадашњих друштвено-економских околности. Наиме, бројне миграције ка већим градовима подразумевале
су становништво које је напуштало сеоске средине у потрази за пословима у индустрији, занатству и трговини. Довољно је присетити се да је број незапослених
у Краљевини константно прогресивно растао.324 Разлика у надницама радница и
радника током тридесетих година била је највећа код кућне послуге, где је жена
зарађивала 35,84% мање у односу на мушкарца као и у индустријским пословима
(25,3% мања). С друге стране, најнижа разлика била је у државној служби. Према
подацима које износи Сергије Димитријевић, она је износила свега 9,29% у новчарству325 и 9,92% у комуналним пословима.326 Јасно је да је дискриминација у исплаћивању зарада била далеко мања у државном сектору, где су, с друге стране,
зараде свакако биле знатно више од просечних. Иако је претерано закључити да
је државна служба у Краљевини била елитистичка, уколико се у обзир узму само
параметри висине зарада и тежине обављања послова, јасно је одакле проистиче
грчевита борба мушкараца за очување послова у државном сектору као мушких.
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Неки већ представљени примери сведоче управо о наведеном: Ксенија Атанасијевић је апеловала да је Министарство просвете пошаље у привремену пензију, између осталог, због многобројних клевета и малтретирања, правнице су преклињале
да им се омогући постављање за суткиње, a и сâм Статут из 1937. године је молио
да се укину сви изузеци у законима који се односе на пријем жена у државну службу, односно да се заснивање радног односа врши само на основу квaлификација
– не пола.327
Током тридесетих година у штампи се појављује слика идеалне раднице као
неудате и удате жене. Прва је карактерисана као слободна и независна жена, која
живи сама. Њен идеалан физички изглед састојао се у краткој, дотераној коси, укусном одевању и ,,некинђурењу”. Међутим, оно што њу истински краси јесу широка
интересовања и продуховљеност: ,,Строго води рачуна о своме тешко зарађеном
новцу, али често иде у биоскоп и позориште. Посећује предавања Народног универзитета као и сва друга предавања. Све је интересује. Чита много. Стварима не
прилази површно. Енергична је, без оног лажног патријархалног стида, ненамештена, природног понашања и весела. Врло често се виђа и у библиотекама. Она
не лупа много главу о удаји. [...] Ако се уда, па јој се брак не свиђа, одмах се разводи.
Она не трпи ни љубавно ни брачно подјармљивање”328 (подвукла К. Ј. С.). Евидентна је сличност ове ,,неудате раднице” с новом женом Александре Колонтај. С друге
стране, као идеална ,,удата радница” представљена је жена која мање брине о кући
и кућним пословима. Насупрот томе, она доста времена посвећује деци тако што
их води у позориште или биоскоп. ,,Све раднице су добре и нежне мајке”, али ће
се такође развести уколико им је брак тежак и неподношљив. Важно је уочити да
се у јавном дискурсу идеална (неудата) радница није доводила у везу с концептом
слободне љубави, карактеристичним за СССР тог времена. Међутим, ни на једном
другом месту развод као резултат жениног незадовољства у браку није представљан као решење, нити фактор еманципације жене, као што је то случај с југословенским радницама. Примера ради, иако се често позивала на Бебела, Милица
Ђурић Топаловић у својим текстовима не следи његову мисао по којој разводом
брака жена највише губи у привредном и друштвеном животу.329 Разлог за то се не
мора тражити у искључивом идеолошком неслагању колико у бојазни да ће наво-
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ђењем овакве тврдње женама заправо послати поруку да су ипак сигурније у браковима, какви год они да су. Управо као истакнута социјалисткиња која се примарно обраћа радништву, Ђурић Топаловић критикује ,,двојни морал” који постоји у
,,буржоаским браковима” и као битан елемент реформе брака захтева могућност
развода. Тек када буде слободно засновала брак, из кога слободном вољом може и
иступити, жена ће освојити део слободе, односно еманципације.330 Истини за вољу,
развод као (квалитетно) решење брачних конфликта појављује се у женској штампи управо тридесетих година 20. века, те се он може третирати и као показатељ све
уочљивијег процеса еманципације жена у Краљевини Југославији. Примера ради,
часопис Жена и Свет објављује на десетине текстова с овом темом, а све је приметније да су, како ауторке наводе, жене постале доста самосталније, те се више не боје
ни брачних конфликата нити развода.331
Још једна специфичност овог времена јесте стидљиво признање женама за целокупни допринос развоју привреде. Ова признања нису била честа, напротив;
анализом штампе пронађен је свега један текст који женама одаје признање: ,,Жена
је постала важан фактор целокупне индустриске [sic] производње и она је нераздвојива од ње. [...] Утицај и рад жене осећа се све више на свим пољима друштвенога рада, а нарочито жене раднице, индустриске [sic] раднице.”332 Кроз ова стидљива
и спорадична признања постепено се назирао и концепт равноправности мушкараца и жена: ,,Радећи раме уз раме са човеком радница постаје равна њему. Исто
тако вредна, паметна, храбра и озбиљна.”333
Статут жена из 1937. године, који је за циљ имао представљање социјалног и
економског положаја жена у Југославији, такође се бавио проблематиком радница
и уједно представља последњу важну акцију у циљу побољшања положаја жена у
Краљевини Југославији. Ауторке Статута оцењивале су да законодавство које се
тицало радница у целини заправо стоји на задовољавајућем нивоу, али да проблем
лежи у кршењу закона у пракси (на пример, отпуштање трудница, прековремени,

330

Више o овоме: Кристина Јоргић Степановић, ,,Милица Ђурић Топаловић и женско
питање у Краљевини Југославији”, Токови историје бр. 1 (2021): 85–108.

331

Зора Пр. ,,Брачни конфликт”, Жена и Свет бр. 2 (1934): 9–10; „Само не ћутати!...”, Жена и
Свет бр. 2 (1935): 5; Стојан Живадиновић, ,,Психолошки узроци неспоразума у браку”,
Жена и Свет бр. 4 (1938): 1.

332

,,Жена која зарађује свој хлеб: наша данашња радница, економски независна и слободна,
одбацила је многе патријархалне предрасуде”, Правда, 8. 11. 1934, 9.

333

Исто.
97

Кристина Јоргић Степановић

по правилу неплаћени, рад жена).334 Као посебан проблем изложена је висина надница и зарада радница: од 167 839 осигураних жена 67 053 налазиле су се у прва
четири најнижа платна разреда те је због тога тражено утврђивање егзистенцијалног минимума.335
Уочи избијања Другог светског рата у дневним листовима су све чешћи текстови који указују на проблеме радништва у целини, с тим да је скретана пажња
и на тежак и комплексан положај радница. Штампа је преносила и изјаве жена
над којима је грубо кршен закон: ,,Ја сам, каже једна радница, добила свега 7 дана
отсуства [sic] за порођај. Морала сам да се седмог дана вратим, сасвим малаксала.
Сад не могу да стојим, боле ме ноге, помрачује ми се свест.”336 Важно је уочити да се
управо у овом периоду чују ставови који истичу двоструко оптерећење жене – као
раднице и мајке, под ,,најтежим материјалним и социјалним условима”.337
Краљевина, осим што је била војно неспремна за сукоб светских размера, није
добро стајала ни на економском пољу. За само годину дана, од краја 1939. до краја
1940. године, цене биљних производа порасле су за 150,30%, сточних производа за
78,20%, хране за 60,80%, огрева и електричне енергије за 32,89%. У исто време просечна надница порасла је за само 12%. Колико је тежак положај радништва уочи
Другог светског рата био, илуструје и пример по којем је килограм хлеба коштао
6 динара, док је просечна радничка надница износила 24 динара.338 Није тешко
закључити да је тежак социо-економски положај жене-раднице управо утицао на
стварање потенцијала за њен прилазак КПЈ и, по завршетку рата, на пружање чврсте подршке режиму.
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4. СОЦИЈАЛИСТИЧКА МИСАО И ЖЕНСКО
ПИТАЊЕ

4.1. Светозар Марковић и Ослобођење женскиња339
За историју социјалистичке мисли у Србији незаобилазно је име Светозара
Марковића (1846–1875), издавача Раденика, првог социјалистичког листа на Балкану. Будући да су прва сазнања о социјализму и комунизму у Србију стиглa преко
Србских новина и то као одјек револуција у Европи 1848/49. године, у оквирима
Уједињене омладине српске искристалисала се подела на либерале око Владимира Јовановића и социјалисте око Светозара Марковића. Камен спотицања између
присталица ових идеологија била су питања економске једнакости и слободе.340
Међутим, чињеница је да су социјалисти у свој политички програм први унели
концепт еманципације жена, те за истраживање велики значај има анализа ставова
Светозара Марковића о друштвено-политичком положају жена.
Пре анализе Марковићевог текста Ослобођење женскиња неопходно је напоменути да просветитељство у Србији, преко Доситеја Обрадовића (1739/1742 – 1811),
у широк спектар тема које се баве интелектуалним и друштвеним процватом укљу-

339

Овај део текста као и наредно потпоглавље публиковани су у току рада на дисертацији:
Кристина Јоргић Степановић, ,,Социјалистичка мисао и женско питање – Светозар
Марковић и Димитрије Туцовић”, Шумадијски анали: часопис за историографију,
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чује и женско питање. Као српски просветитељ и први попечитељ341 просвете, Обрадовић се залагао за школовање женске деце. Позната је његова реченица: ,,Нек’
се не узда један народ никад довека к просвештенију разума доћи у којему жене у
простоти и варварству остају.”342 Поређењем с европским токовима лако се може
утврдити да (не)образовање жена постаје опште место просветитељске критике343
те у том смислу Обрадовић не представља изузетак.344 Meђутим, док је у Енглеској
и Француској дошло до публиковања великог броја текстова који су се бавили одбраном женског ума и културолошким објашњењима женске подређености,345 за
простор устаничке Србије неизоставно је важно поменути Обрадовића као пионира, који је својим ставом допринео да се јаве оне критичке традиције које ће
много времена касније моћи да се повежу са феминизмом.
За анализу Марковићеве мисли из песпективе еманципације жена незаобилазна су два текста: Ослобођење женскиња (1871) и Певање и мишљење (1868).
Најпре треба напоменути да Марковић супротставља патријархалну заједницу
грађанском поретку, који би у будућности Србије тек требало да буде створен.
Објашњавајући разлику између патријархалног и демократског друштва, он наводи да је прво засновано ,,на истом начелу на коме је и породица; где се дакле
природни старешина признаје као законита власт као год и отац у породици, и
где је поглавици остављено неограничено право и неограничена власт, да управља целим народом и државом као и глави породице са кућом”.346 Сходно томе да,
према аутору, патријархално друштво и породица имају исте основе, та се база
огледа у чврстој повезаности у животу и раду свих чланова породице, али и кроз
потчињеност ,,млађих старијему и женских мушкима”. Међутим, патријархалне
односе који владају у српској задрузи и/или породици он не доводи у корелацију
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с положајем жена: ,,подчињеност” је заснована ,,на љубави што долази од крвног
сродства, на благодарности [...] и на поштовању старости и искуства.”347 Укратко
говорећи, Марковић о патријархалним односима унутар задруге и/или породице
пише похвално, не примећујући негативне карактеристике које се рефлектују на
положај жене. Насупрот томе, јасан показатељ тога колико велича овакве односе,
представља тврдња да су управо они заслужни што у српском друштву никада није
било проституције, пијанства и разврата.348
Eвропски утицај присутан је и у делу Светозара Марковића, кога је, како сам
наводи, Џон Стјуарт Мил навео да промисли о женском питању. Овај британски
филозоф значајан је за целокупну борбу за женска права: када је књига Потчињеност жена публикована 1869. године, појавили су се ,,најречитији аргументи”
женске еманципације од патријархалних институција, стога готово да није било
државе у Европи која није имала превод овог дела.349 Сматрајући да Мил ,,показује
да жена има и право и способност да заузме право једнак положај у друштву као и
човек”,350 Марковић први на простору Србије поставља питање о ослобођењу жена,
прихватајући Милов концепт равноправности полова када је у питању лична слобода. Овде је важно напоменути да је све до револуција 1848. године на европској
сцени било изражено заједништво феминиста/феминисткиња и социјалиста/социјалисткиња351 стога не чуди Марковићево неоспоравање Мила, премда је Мил
свакако био типски либерал.
,,Како да се цела половина човечанства, женски пол извуче из незналачког мрака, из потчињености и празне сујете, а задобије за науку и људски напредак”, питање је којим Марковић започиње своју анализу у Ослобођењу женскиња. На самом
почетку он доводи у директну везу размишљања о положају жена с образовањем
и народном моралношћу. Наиме, човечанство је најпре увидело да су им потребни
судови и полиција, али, будући да ,,број разбијених глава” није зависио од полиције, убрзо се дошло до закључка да мир зависи од ,,количине хлеба и његове равноправне поделе у народу”, као и од нивоа образовања и морала у народу.352 Мислећи
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о сопственом образовању и моралности, друштво се запитало како васпитава своје чланове. У том контексту Марковић сагледава женско питање, анализирајући га
кроз концепт васпитања деце, односно васпитне улоге коју жена као мајка има у
породици. Будући да ,,жена није грађанин”, те не познаје основна грађанска права
и дужности, она не може ваљано ни васпитати своје дете: ,,није ни чудо кад роб
васпитава будућег ‘грађанина’” (подвукао аутор).
Марковић за по њему присутне негативне особине жена оправдање налази
управо у њиховој необразованости и беспослености: ,,Жена чим не живи у сиротињи и не мора једнако о ‘насушном хлебу’ да мисли, већ ‘ступи у друштво’, тј.
почиње да се бави беспосличењем – постаје сујетна, грамежљива, празнија, уопште
гора него што је човек из истога сталежа у друштву.”353 Из истих разлога она често
,,загорчи живот човеку и породици”, јер не разуме племените циљеве и ангажман
свог мужа ван породице. Марковић посебну пажњу усмерава на економски положај жене, налазећи у њему сву тежину њеног положаја. Поново доводећи у везу
понашање жене с образовањем, аутор се не чуди што жена толико пажње поклања
моди, односно одевању и улепшавању. Посебно проблематично за њега је усавршавање многих грана индустрије у сврху праћења моде и то само зато што ,,жена не
схвата своје лично и човечанско достојанство”. Марковић огорчено закључује да је
жена толико потчињена човеку (мушкарцу) да неретко представља само ,,средство
за његово уживање, а не равноправну личност”.
Промишљање о жени из перспективе њеног третмана у књижевности Марковић доноси у делу Певање и мишљење, где замера српским песницима приступ према жени: ,,Једноме је драга ‘анђелчић враг мали’ па само не зна од чега је створена
‘да л’ од злата или сребра’ (Абердар); другоме је ‘ђаво гарави’ (А. Груићу), а неколицини опет, ‘луче моловано’. Код свију је опште то, да сви они сматрају женско као
неко ваздушасто створење, које је само зато створено: да грли и љуби, да пали
очима, да има косу меку, свијону или ‘тавну као ноћ’, [...] и т. д. и т. д [sic]”354 (подвукла К. Ј. С.). Међутим, он у исто време дискретно оснажује жене упућујући јасну
поруку: ,, [...] Као да мора паметна женска заволети првог који јој испева неколико
будаластих стишића.”355
Идеја о равноправности полова тако улази на мала врата на српску политичку
сцену: сматрајући да неравноправност и дискриминаторни положај жена не пред-
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ставља само неправду према женама већ према читавом човечанству, Марковић
женско питање види као политичко питање. Оно што је можда најупечатљивије и
најважније истаћи јесте повезивање женског питања с комплетним друштвеним
преображајем.356 Нажалост, Марковић није разрадио ову тезу, али је несумњиво
остављена потоњим социјалисткињама и социјалистима као својеврстан аманет.
Када Српска социјалдемократска странка буде формално оформљена 1903. године,
скоро три деценије након Марковићеве смрти, у програм Странке ући ће опште
право гласа, како за мушкарце тако и за жене. У том контексту може се закључити
да су Марковићеви политички наследници и наследнице, најпре Димитрије Туцовић и Милица Ђурић Топаловић, разрадили идеје свог ,,учитеља”, које је он, можда
и због преране смрти, оставио недовршеним.357
,,Женско питање није за нас прерано, већ је оно прво које треба ставити на
дневни ред”, последња је реченица Марковићевог Ослобођења женскиња.358 Специфичност Светозара Марковића у друштву тадашње Кнежевине Србије, још увек
неослобођене турске власти и без државне независности, лежи у чињеници да се
он није отргао снажном утицају патријархалних односа, које неретко велича. У
том контексту Марковић не уочава репресије које се тичу жена а које проистичу
из основа патријархата. Ипак, он остаје значајан као први филозоф и политички
активиста који је на простору Србије поставио питање о ослобођењу жена, пружајући конструктиван приступ женском питању.359 Усавршавајући се у Цириху у
време када је тамошњи Универзитет отворио врата женама,360 у својим ставовима
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сасвим сигурно је садржавао искуство са Запада. Колико се Марковићева анализа женског питања, сагледана најпре из перспективе васпитања деце, поклапа с
тенденцијама социјалисткиња и социјалиста широм Европе, сведоче и аргументи
Поле Минк (Paule Mink).361 Заједничка линија огледа се у одбрани аутономије женине личности, која мора бранити своје достојанство, истовремено не пристајући
да буде искључиво ,,средство мушкарцу за његово уживање”. Под непосредним
утицајем Светозара Марковића и његових следбеника неколико девојака отишло
је на студије у Цирих, међу којима се истичу Милица и Анка Нинковић из Новог
Сада, Драга Љочић из Београда, Милева Андрејевић и Јелисавета Марковић из
Смедерева.362

4.2. Српска социјалдемократска странка
На простору Србије у формалном смислу прве политичке организације настају
у периоду 1881–1882. године, али оне свакако имају своју неформалну предисторију. Тако је Светозар Марковић већ половином шездесетих година 19. века утемељио социјалистичко учење у Србији. Као творац идеје о Балканској федерацији,
Светозар Марковић остаће упамћен и по залагању за политику сарадње српског
народа с другим балканским народима, насупрот политике остваривања историјског права. С друге стране, будући да је тражио узоре у руском револуционарном
покрету, за њега spiritus movens постаје ,,интелигенција која се каје”363 због ропског
положаја народа.364 Међутим, Марковићев утицај неће се свести само на редове
социјалиста. Суштину његових идеја преузеће Народна радикална странка,365 која
је готово пола века имала кључан утицај на унутрашњу и спољну политику најпре
Србије, а потом и Краљевине СХС/Југославије.

361

Пола Минк (1839–1901), француска феминисткиња и социјалисткиња. О њеној
аргументацији видети: Karen Offen, The Woman Question in France, 1400-1870
(Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 226-227.

362

N. Božinović, nav. delo, 61.

363

Исто, 30.

364

У царској Русији је мужик (сељак) практично сведен на својину племића све до Царског
указа о ослобођењу сељака из 1861. године.

365

Радикали су такође одбацивали капитализам и залагали се за народно самоопредељење
као и потпуну народну самоуправу.
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Српска социјалдемократска странка формално је организована јула 1903. године. Основни захтеви формулисани Програмом неће се мењати за време постојања Странке: опште право гласа које је подразумевало и жене (,,опште право гласа
за оба пола преко 20 година”),366 непосредно народно законодавство, општа војна
обавеза, слобода мисли, право збора и удруживања, еманципација жена, секуларизација друштва, прогресивни порез, бесплатна медицинска нега као и бесплатна
правна помоћ.367 Еманципација жена није сагледавана засебно већ у контексту решавања класног сукоба: ,,Ми имамо да се боримо за побољшање нашег положаја
пре свега не као жене, већ као раднице, пролетерке. Наша борба мора бити не само
борба жена, већ још пре борба радница, класна борба. Ми не сматрамо да је женско питање засебно питање које се као такво има сасвим одвојено да реши без обзира на остала питања. Не, за нас је женско питање само један део опште радничког питања и са решењем овога пада истовремено и решење женскога питања!”368
Социјалистикиње и социјалисти на овом месту деле мишљење с марксисткињама
и марксистима; исти приступ имаће и југословенске комунисткиње и комунисти.
Доследност Марковићевим идејама с аспекта политике неосвајања суседних територија социјалдемократе доказују уочи избијања Првог светског рата приликом
гласања против кредита за наоружање. Када је избијање рата било већ извесно,
након аустроугарског ултиматума Србији из 1914. године, у свом гласилу устају
против ,,уличних и кафанских патриота”, тврдећи да државу у амбис гура ,,безумље неодговорних шовиниста у мундиру и цивилу”.369 У овом периоду најистакнутији представник странке био је Димирије Туцовић, чија мисао је била изразито
антиратна и феминистичка. Због теме самог истраживања, посебно хронолошког
оквира, детаљнија анализа Туцовићевих ставова је изостављена те ће овде бити
поклоњена пажња његовим погледима на женско питање.
На иницијативу Димитрија Туцовића основан је лист Једнакост, као гласило
жена-социјалдемократа и уједно први женски политички лист на Балкану. Управо
у овом листу он је представљен као кључна фигура која је довела до еманципације

366

,,Окружна конференција на Тимоку: О социјалистичком програму”, Радничке новине,
17. 6. 1914, 3.

367

Драгиша Лапчевић, Историја социјализма у Србији; Рат и српска социјална
демократија; Окупација, (Београд: Слово Љубве, 1979), 141–143.

368

,,Наши задаци”, Једнакост, бр. 5 (март 1914): 1.

369

,,Резултати шовинистичке политике”, Радничке новине, 14. 7. 1914, 1.
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жена унутар Социјалдемократске странке.370 Туцовић се недвосмислено залагао за
излазак жене из приватне сфере у домен јавног: ,,У све тежој борби за одржање
куће и живота у њој, жена је принуђена да изађе из куће, да се отисне у таласе привреднога и друштвенога живота, да се појави на пијаци рада, да закуца на врата
фабрике и бироа, јер без њене помоћи човекова зарада није довољна за опстанак
њихов и њихове породице.”371 Тврдећи да просечна породица не би преживела од
једне (мушкарчеве) зараде, он истиче да жена не излази из куће ни због чега другог
осим ,,што тако мора”. Међутим, оно што ,,упропашћава породицу, сатире пролетерску децу, а мајку упућује ван куће” јесте друштвено уређење, односно капитализам. Док једни ,,не знају шта ће са богатством, а други ,,не могу да опстану ако
се у капиталистички најам не преда и човек и жена и дете”, Туцовић сматра нужном елиминацију капиталистичког поретка, односно увођење социјализма. Овде
се огледа снажан утицај Бебела, што нимало не чуди, будући да су чувену Жену и
социјализам први пут на српски језик превели управо Туцовић и Душан Поповић
још 1909. године.
У последњој реченици текста садржана је суштина Туцовићевих погледа по
овом питању. Сагледавајући проблем из перспективе радничке класе, он се залаже за њено ослобођење; дакле, ослобођење радница и радника. На тај начин жене
изван ове класе остају изузете из његовог програма. С друге стране, ослобођење за
радницу обухвата ,,стресање не само окова капиталистичке експлоатације већ и
окова женске потчињености”.372 Иако не разрађује питање женске потчињености,
залагањем да се жене морају укључити у јавне делатности373 и да не постоји ништа
што занима мушкарце а да не би смело ни могло да занима жене, Туцовић наставља
пут трасирања социјалистичког концепта равноправности полова које је започео
Светозар Марковић.
370

Stanislava Barać, ,,Jednakost – Die Gleichheit – L’Egalité: nasleđe Dimitrija Tucovića u
1920. godini”, u En Garde 20/21, priredili Branislav Dimitrijević, Srđan Veljović, Milan
Bogdanović, Maja Matić i Marija Šimoković (Beograd: Heinrich Böll Stiftung i Centar za
kulturnu dekontaminaciju, 2016), 77–85.

371

Димитрије Туцовић, ,,Нов положај – нова дужност”, Једнакост, 16. 1. 1914; наведено
према: Сабрана дела Димитрија Туцовића, књ. 8 (Београд: Рад, 1980), 14–16.

372

Исто.

373

Туцовић се посебно залагао за заштиту деце и жена на раду. Сматрајући да се ова
осетљива популација мора заштити од ,,претеране експлоатације”, бавио се питањем
радног времена јер је, како је веровао, оно ,,темељ на коме лежи цела грађевина радничке
заштите”. Данас се може рећи да је највише утицао на садржај Закона о радњама из
1910. године, на основу кога је само годину дана касније у Србији основана Радничка
комора. Видети: Сабрана дела Димитрија Туцовића, књ. 2 (Београд: Рад, 1975), 83–133.
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Стварање Краљевине СХС донело је промене и у Социјалдемократској странци. Она се крајем 1919. године ујединила с Југословенском социјалдемократском
странком Словеније и Социјалдемократском радничком партијом Југославије374 у
јединствену Социјалистичку партију Југославије. Њени истакнути представници
били су Етбин Кристан, Драгиша Лапчевић, Витомир Кораћ и Живко Топаловић.
Међутим, како наводи Бранко Петрановић, овај јединствени социјалдемократски
фронт само је формално био створен: ,,странка [је] остала лабаво повезана и изнутра нагризана сталним трвењима и борбом за власт”.375 На Конгресу у Вуковару 1920. године фронт се поцепао у две фракције иступањем Драгише Лапчевића против бољшевика као ауторитарних комуниста. Тако је настало демократско
крило под Лапчевићем и такозвано ауторитарно крило, које ће наставити своје
постојање под окриљем КПЈ. Лапчевић ће се убрзо повући из политичког живота,
уверен да радничка револуција не искључује постојање политичке демократије већ
напротив, да се она подразумева. На тај начин су изворни социјалисти, односно
српска предратна Социјалдемократска странка, завршили свој рад, чиме је питање
проблема радништва у потпуности препуштено КПЈ.

4.3. The right man in the right place!376
У претходном делу текста указано је на чињеницу да је Велика економска криза свој врхунац доживела средином тридесетих година 20. века. Бурне расправе о
државном буџету, приходима и расходима као и мерама штедње биле су део свакодневнице политичке сцене у овом периоду. Почетак 1932. године ни по чему није
био другачији: требало је усвојити предлог буџетa државних расхода и прилога с
финансијским законом за 1932/33. годину.377 Међутим, предлог Закона о државној

374

Касније КПЈ.

375

Петрановић у свом капиталном делу Историја Југославије (1918–1988) фаворизује
искључиво КПЈ као странку социјалдемократске оријентације, која се посветила
решавању проблема радничке класе. Видети: B. Petranović, nav. delo, 31.

376

За поднаслов узет цитат из изјаве Милице Ђурић Топаловић објављене у Времену, 10.
3. 1932, 9. Овај део текста као и детаљнија анализа виђења женског питања код Ђурић
Топаловић публиковани су у току израде дисертације: Кристина Јоргић Степановић,
,,Милица Ђурић Топаловић и женско питање у Краљевини Југославији”, Токови
историје бр. 1 (2021): 85–108.

377

Стенографске белешке Сената Краљевине Југославије, год. 1 (Београд: Штампарија,
литографија, књиговезница Раденковић, 1932), 131–171.
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трошарини био је иницијална каписла за сукоб истакнутијих боркиња за побољшање положаја жена с политичким руководством. У јеку расправе о поменутом
закону, дискутујући о могућим начинима уштеде, посланик Народне радикалне странке, Драгић Шелмић, изјавио је: ,,Женске, господо, треба редуцирати из
надлештва и упутити их да буду добре домаћице и добре мајке.”378 Премда нико
од скупштинских посланика није реаговао,379 Шелмићева изјава представљала је
снажан ударац и понижење за женски покрет. Истини за вољу, Време ову изјаву
није ваљано пренело,380 Шелмић није био с апсолутном тачношћу цитиран,381 али
случајна или намерна грешка медија није била пресудна за бурну реакцију истакнутијих феминисткиња, колико је то био покушај радикалског посланика да објасни своје погрешно интерпретиране речи. Одмах је изјавио да не дели мишљење
,,сентименталних мушкараца” по питању феминизма, односно да се не залаже да
право гласа треба дати женама. Истакао је да је жена ,,природно упућена на брак
и породицу” те да је природно да ради искључиво у васпитно-образовним установама. ,,Деловодни протокол, регистар, књиговодство, писаћа машина, благајнички
посао, адвокатура, судство и слично нису за жену.”382 Још је додао да жене које се
баве феминистичким питањима заслужују назив залудне жене. Шелмић је, дакле,
још једном упутио недвосмислену поруку да жену не види као чиновницу, односно
представницу одређених занимања, те да би свој професионални ангажман требало да усмери искључиво на васпитно-образовни рад.
На овај Шелмићев политички и јавни иступ најпре су реаговале Милица Ђурић Топаловић и Олга Палић,383 а потом и Марија Илић Агапов384, док је Женски
покрет, не именујући посланика, издао прилично штуро саопштење којим оцењује

378

Stenografske beleške Narodne Skupštine Kraljevine Jugoslavije, god. 1 knj. 2 (Beograd:
Štamparija, litografija, knjigoveznica Radenković, 1932), 211.

379

У стенографским белешкама нема реакција на ову Шелмићеву изјаву.

380

За разлику од Времена, које је о овом догађају ипак извештавало, Политика није пренела
ни речи о Шелмићевим ставовима. Види: ,,Начелна дискусија о буџету”, Политика, 5.
3. 1932, 4.

381

Његова изјава пренета је у следећем облику: ,,Никада буџет неће бити уравнотежен док
не најуримо све жене из канцеларија и дамо места људима…!” Време, 5. 3. 1932, 2.

382

Драгић Н. Шелмић, ,,Да ли жену треба пустити у надлештво као чиновника”, Време, 9.
3. 1932, 9.

383

Олга Палић Сзанто (1890–1971), очна лекарка у београдској болници.

384

Марија Илић Агапов (1895–1984), правница, библиотекарка и прва управница
Библиотеке и Музеја града Београда.
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да се жени угрожава право на рад.385 Палић је свој текст достављен медијима отпочела тврдњом да феминистички покрет никада није негирао да је жена упућена на
брак и породицу, али да ова упућеност никако не сме спречавати професионални
рад и развој жена. ,,Враћање жена на искључиво домаћи посао” види као тежак
пораз, будући да су дошла времена када је женин рад једнако важан за егзистенцију породице. У самом закључку била је нешто оштрија: навела је да предлогу
господина Шелмића нема равна ,,ма у којој културној земљи”.386 Текст Милице Ђурић Топаловић обојен је бесом и огорченошћу због политичке атмосфере у којој
се жене у Краљевини боре за своја права. Анализирајући буџет, Ђурић Топаловић
предлаже нове мере, доводећи до апсурда предлог Драгића Шелмића. Наводећи
да би требало што пре отворити Уред за женидбу и удадбу, тражи од радикала да
предложе закон по којем ће свака девојка од 18 година морати да се уда јер је ,,брак
најприродније решење свих женских питања”. Предлаже и да је логично да се сваки
мушкарац до двадесете године ожени, али поставља питање: шта држава да ради с
два милиона жена за које, као последица ратова, нема мушкараца? Ђурић Топаловић с дозом сарказма предлаже решење: увести многоженство или протерати ове
жене. Будући да је овај јасно навео која занимања би жена требало да обавља због
своје нежности и благородности, Ђурић Топаловић упућује јасно питање Шелмићу: зашто не диже глас против мучења жене у руднику, каменолому, чишћењу улица, раду у фабрикама и сличним местима? Завршавајући свој више него упечатљив
текст, ауторка за крај шаље поруку the right man in the right place, инсистирајући
на томе да мерило за радно ангажовање не сме бити ништа друго до способност и
ваљаност појединца, као и потреба администрације.387
Након неколико објављених текстова на рачун Шелмићеве изјаве, било је логично да се и овај радикалски посланик још једном обрати јавности. У опширном
тексту Шелмић је испрва похвалио Палић за тврдњу да жена јесте упућена на брак
и породицу, не осврћући се на контекст целокупне изјаве. Оштрица пера окренута
је заправо ка Милици Ђурић Топаловић, с којом Шелмић покушава да се обрачуна,
подробно анализирајући њен текст и наводећи, како сам верује, контрааргументе.
Оспоравајући њену тврдњу да жена мора имати право да се професионално оствари, Шелмић наводи да ,,нормалној, природној супрузи и мајки, неизвештаченој”
поред свих послова у оквиру породице и брака ,,не преостаје ништа за залудни385

,,Борба против женског права на рад”, Женски покрет бр. 3 (1932): 43–44.
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,,Поводом једног напада: да ли жену треба уклонити из државних и приватних
установа?”, Време, 10. 3. 1932, 9.
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цу”.388 Истичући да ,,увођење жене у парламент није отворило никакву нову епоху
човечанства”, Шелмић као негативни пример наводи дешавања у Совјетском Савезу, односно присуство жена у политичком животу земље. Тако за жене бољшевичке
Русије Шелмић каже да су ,,одметнице од моралних и хришћанских тенденција”, да
су ,,грла из ергеле” и ,,подивљале”. У намери да опонира што убедљивије, Шелмић
упућује савет Ђурић Топаловић да прочита текстове Марије Селаковић Ткач.389 Да
би се став овог радикалског посланика најбоље разумео, као и његова истрајност у
брањењу сопствених погледа, наводи се завршни део публикованог текста:
„Жена чиновник удата за чиновника морала би остати код куће, јер њена плата иде на млађе и на личне њене потребе којих се мора одрећи, да би упразнила
место мушкарцу. […]
Жена чиновник без квалификација мора уступити место мушкарцу са квалификацијама, јер је то његово право.
Жена из богате куће, са трајним приходима, мора уступити место мушкарцу
без обзира на његово економско стање.”390
Моје је мишљење правилно, јер жену ваља уклонити из сваке околности које
би наводиле на моралне преступе, на издају брака и проституизирање. Ма како
јака жена, тешко ће се снаћи уз писаћи канцеларијски сто, за којим седи седам
сати дневно изван куће, гледајући наспрам себе симпатична човека. И ниједна
жена разборита неће побити ово моје тврђење.”391
Присуство нужне везе између разврата и рада у Шелмићевој реторици делимично се може довести у везу с питањем запослења удатих жена, посебно мајки,
у ширем контексту. У САД-у je још 1908. године одлуком Врховног суда392 за жене
у државној служби предвиђено мање радних сати: судија је одлуку образложио,
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Драгић Н. Шелмић, ,,Да ли жену треба уклонити из државних надлештава”, Време, 17.
3. 1932, 7.
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Марија Селаковић Ткач, дипломирала филозофију, преводила с руског језика а у јавном
ангажману позната по ставу да жена треба остати у оквирима породице, односно сфери
приватног.
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Драгић Н. Шелмић, ,,,Да ли жену треба уклонити из државних надлештава”, Време, 17.
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У питању је био случај Muller v. Oregon, 208 U.S. 412 (1908).
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између осталог, тиме да је стопа смртности деце запослених мајки већа него код
незапослених као и да прековремени рад будућих мајки штети добробити читаве
нације.393 До 1920. године 39 од 48 држава регулисало је радне сате за жене, док је 16
држава женама забранило ноћни рад. Иако су феминистикиње сматрале да су ове
законске одредбе по жене заправо дискриминишуће, у САД-у је све више јачала
улога жене као мајке и домаћице.394 У Уједињеном Краљевству ситуација је била
слична: двадесете године карактерисало је ,,заштитно законодавство”,395 које је поставило низ ограничења приликом запошљавања жена. Биле су искључене из опасних и нездравих занимања (какво је, на пример, рударство) као и ноћног сменског
рада. Међутим, када се о овим питањима расправљало у британском парламенту,
није било јасног разграничења међу становиштима странака: лични ставови посланика у вези с улогом жена обично би пре долазили до изражаја.396
Случај Драгића Шелмића на ондашњој политичкој сцени Југославије представљао је први директан сукоб на релацији политичар – истакнуте боркиње за побољшање женског положаја. Анализа Шелмићевих текстова указује на непостојање принципа ,,заштите” која се сретала у америчком и британском законодавству.
Залажући се за апсолутно уклањање жена из државне службе, за аргументацију
узима и присуство ,,симпатичног човека” који жени само додатно отежава услове
за рад. Притом је важно нагласити да Шелмић није био политичар без стварног
утицаја, већ лице које је у одређеном моменту учествовало у законодавној власти
земље, заузимајући посланичко место. Да ситуација буде гора, Шелмић је био представник најбројније странке, која је била најдуже на власти. Да ли његови ставови
одражају ставове свих радикала тог времена или не, мање је важно. Истина је да су
против његових конзервативних предлога устале само жене, оставши усамљене у
својој борби. Ниједан политичар, ни владајуће ни опозиционе странке, није стао уз
жене – ни за скупштинском говорницом, ни у медијима. Сама краљица је, подсетимо, сматрала да је улога жене у дому, никако у политици. Да овај иступ неће бити
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Megan McDonald Way, Family Economics and Public Policy, 1800s–Present: How Laws,
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York: Palgrave Macmillan, 2018), 153-154.
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изолован случај, односно да ће се током економске кризе наставити притисак на
жене кроз законодавство, време ће убрзо показати.
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5. ДИСКРИМИНИСАНЕ У БОРБИ ЗА
РАВНОПРАВНОСТ

5.1. Непожељне у државној служби: мере штедње и жене
Маја 1932. године политичка ситуација значајно се изменила формирањем нове
странке, Југословенске радикалне сељачке демократије. Чинили су је прорежимски кадрови Народне радикалне странке, Демократске странке као и десно крило
Словеначке народне странке. Била је ово права режимска странка, која је иступала
искључиво у складу с краљевим намерама или захтевима. Годину дана касније, јуна
1933, променила је назив у Југословенска национална странка, поставши главни
заступник централизма и југословенског национализма.
Будући да је економска криза бивала све израженија, било је јасно да држава
мора предузимати конкретне мере – како штедње тако и мере подршке најугроженијима. Управо ово поље, односно законска регулатива у време економске кризе,
представља добар показатељ како се кретала државна амплитуда у односу према
женама. Анализа историјске грађе показала је да није био дуг пут од хуманих државних интервенција у виду давања финансијске помоћи до одузимања удатим
женама готово 75% личног дохотка на скупоћу, што ће бити учињено Уредбом из
1934. године.
У пролеће 1932. године Југославија је осетила сву тежину дубоке аграрне и економске кризе. Питање земљорадничких дугова постало је ургентно те је у датом
тренутку решено такозваним мораторијумом, односно одлагањем отплате дугова
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земљорадника на шест месеци.397 Држава је донела и Уредбу о додацима на скупоћу државних службеника, којом је заправо предвиђен вид финансијске помоћи за
државне службенике према разредима, односно рејонима у којима су чиновници
постављени.398 Интересантно је да је ова уредба чланом 4 предвиђала да муж и
жена, уколико су обоје државни чиновници, истовремено остварују право на потпун лични доходак на скупоћу, и то без обзира на то да ли заједно станују или не.399
Жена је овом уредбом у односу на мушкарца дискриминисана само с аспекта породичног додатка, јер јој исти не припада уколико је жена активна/пасивна државна,
бановинска или општинска чиновница; уколико има више од 200 динара месечно
личног дохотка и када живи одвојено услед брачних размирица, без обзира на бракоразводну парницу. Што се тиче додатка за дете, он је, уколико су супружници
државни чиновници, припадао оцу, али је Уредба препознавала неопходност помоћи самохраним мајкама, те је овај додатак исплаћиван мајци која није државна
службеница, уколико је разведена или живи одвојено од мужа.400
Иако је Уредба о додацима на скупоћу државних службеника из 1932. године
имала своје добре стране с аспекта економског положаја жене, већ наредне године отворено је питање у вези с присуством жена у државним службама, којим се
истовремено отворило и питање у вези с давањем права гласа женама. Повод за
ову полемику представљао је Законски предлог о општинама, који се нашао пред
скупштинском процедуром почетком 1933. године. У интерпелацији председнику
владе, Милану Сршкићу,401 посланик Јован Принцип је изјавио да постоје многи
сведоци да ,,у државним надлештвима виђамо запослено и мужа и жену, и ако је
муж у дотичном надлештву виши функционер. Сведоци смо тога, да у државним
надлештвима седе жене, које своју плату употребљавају искључиво да могу набављати луксузне артикле, као шминку, пудер, свилену тоалету и слично. Познато
нам је и то, да неке лепе и младе жене или девојке, које су на рђавом гласу добијају
запослење у државним надлештвима и да зато запослење нису уложиле никаквог
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У пракси је ово провизорно стање ,,сељачког мораторијума” трајало све до септембра
1936. године. Видети: Dragana Gnjatović, ,,O moratorijumu zemljoradničkih dugova –
hronologija jednog dugotrajnog provizorijuma”, Jugoslovenskо bankarstvo br. 7/8 (2011):
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,,Уредба о додацима на скупоћу државних службеника”, Службене новине Краљевине
Југославије, 14. 3. 1932, 170.
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труда, па чак немају никаквих квалификација, осим што у друштву важе за лаке
жене, па да, ипак и поред свега тога, уживају поверење свога шефа, јер су доведене
ту, не да шта раде, него да по жељи свога шефа, скупљају око себе пријатељице и
на тај начин оскрнављују дотично државно надлештво.” Принцип у име народних
посланика моли председника владе да се ,,макне ма и једна таква проблематична
жена” као и да се на њено место постави ,,сиромашни интелектуалац”. Закључујући
свој говор, још једном је директно питао Сршкића: ,,Шта мислите предузети, да се
из државне службе отпусте све женске, којима упослење не служи за издржавање
него само за проводњу и луксуз и за покриће свог неморалног живота?”402
Народна скупштина Краљевине Југославије је усвојила Законски предлог о
општинама, у коме је експлицитно стајало (чл. 26): ,,Бирачку способност имају
сви становници, који су уведени у бирачки списак општине према закону о бирачким списковима.”403 Позивајући се на Видовдански устав, у Скупштини се др Милослав Стојадиновић404 истакао залагањем да и жене буду укључене у бирачке спискове, односно да коначно добију право гласа.405 Излажући о статуту који је ЈРСД
поднела, Стојадиновић је посланике заправо упознао с расположењем које влада
у његовим редовима када је у питању право гласа за жене. У самој ЈРСД преовладало је мишљење да жене које самостално воде радње треба да добију право гласа,
али је у међувремену стигла препорука министра унутрашњих послова, Живојина
Лазића, да се овај предлог не може усвојити. Епилог је био тај да и они посланици
који су били за, на крају не гласају за овај предлог. Стојадиновић на крају поентира
доношењем оцене о политичкој клими у држави: ,,[...] Колико је ова конзервативна
скупштина имала напредних и лепих идеја, јер само модерна демократија тражи
шире учешће жена у јавним пословима.”406
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Stenografske beleške Narodne Skupštine Kraljevine Jugoslavije, god.1 (knj. 2) (Subotica:
Štamparija Jugoslovenskog dnevnika, 1933), 90.
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Милош Драговић покренуо је бурну дискусију о женском праву гласа, молећи
посланике да не говоре с подсмехом и иронијом о овом питању, како су то до тада
чинили.407 Драговић је више пута био прекидан коментарима других посланика,
од којих су многи били негативни.408 У свом излагању овај посланик био је кратак,
али ефектан: ,,Веома је потребно и са социјалне стране оправдано да и наше жене
учествују бар код општинских избора, да у комуналној политици буду један регулатор, јер су много осећајније и много мушкије у појединим питањима него ли мушкарци, имају више кичме и куражи као жене да своје право мишљење кажу него
поједини људи који заузимају више положаје. (Аплауз). Ја бих желео да се Народна
скупштина не оглуши о ово важно питање и о ову социјалну нужду, него да једним
амандманом ово унесе у закон о општинама.”409
Миливоје Перић, такође из прорежимске Југословенске националне странке,
осврнуо се у својој анализи овог законског предлога на женско питање, жалећи
што женско право гласа није унето у предлог. Свој став да је жене требало укључити у процес бирања у општинама објаснио је тврдњом да се многе жене баве самосталним занимањима те да су тиме и оне привредни фактори. Будући да те жене
плаћају све порезе и различите намете, Перић управо у томе види и примарни разлог за њихово укључивање у бирачке спискове: ,,Једном праву одговара дужност,
а једној дужности кореспондира право. То је принцип који се кроз целокупно законодавство провлачи. Кад дакле жене учествују у дужностима и сносе све дажбине
и терете општинске, право је да врше и контролу како се распоређују и троше ти
њихови приноси.”410 Међутим, у Перићевој реторици осећа се и залагање за економску независност жене:
,,Имам један конкретан случај. Један трговац, имућан човек, имао је жену и
више деце. Жена му је живела без икаквих брига. Гледала је кућу и децу — ништа више. То је било за време полета у раду. — Одједанпут његови се послови
окрећу наопако. — То доводи до последица стечаја, што значи његову грађанску смрт. Тај трговац био је јако осетљив и частан човек па није могао да под-
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Коментари који су прекидали посланике углавном нису забележени, али јесте понека
реакција посланика чије је излагање бивало прекинуто. Тако је, на пример, забележена
Драговићева реакција на упадицу Игњата Стефановића: ,,Па шта ћу, Игњате, кад си ти
несавремен.” Видети: Stenografske beleške Narodne Skupštine Kraljevine Jugoslavije, god.
1 (knj. 2), 161.
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несе грађанску смрт. После ње дошла је и његова физичка смрт. Остала је жена
да се бори са шесторо деце. Она се знала мушки снаћи и прихватила се посла.
Радила је напољу, подносећи све терете и бринући се у исто време о својој деци.
Та је жена била у ствари и домаћин и домаћица, и отац и мајка, и муж и жена.
Господо, оправдано је ако се њој не даје право као домаћици, као жени и мајци,
да јој се даде као оцу, домаћину, и као човеку, јер она у ствари има двоструку
улогу” (нагласила К. Ј. С.).
У јеку претреса законског предлога o општинама, др Богумил Вошњак, словеначки политичар, истакао се критиковањем истог. У мноштву аргумената, Вошњак
је навео да Закон није савремен ,,пошто он не даје женско право гласа”. Међутим,
он у исто време наводи да би давање права гласа свим необразованим женама имало ,,запрепашћујући ефекат”, док је сасвим логично да га стекну (универзитетски)
образоване жене. Жене које учествују у економском животу земље такође би требало бити обухваћене овим Законом. С њим ће се сложити у наставку седнице и
Људевит Ауер, такође из Југословенске националне странке.411 Поређења ради, Вошњак наводи да у Енглеској и ,,последњи неписмени пастир или чобан” има ово
право. Аргументација овог политичара остаје упамћена и по томе што у његовој
реторици нема традиционалног става да постоје преча, важнија питања. Насупрот
томе, он јасно истиче да и хрватско (национално) питање као и женско питање
види као питање државне савремености те су оба по важности једнака.412
Премда је постало јасно да жене неће бити обухваћене општинским изборним
законом, ово питање још једном је указало на огроман отпор припадника странке
која је чинила већину влада, односно чији су посланици били одлучујући фактор у
Скупштини и/или Сенату за време Краљевине. У скупштинском говору Светислав
Хођера413 је истакао да су се током писања програма ЈРСД бивши чланови Народне радикалне странке нарочито бунили против женског права гласа. Директно је
прозвао већ поменутог Шелмића, затим Јоцу Селића и Владу Милетића,414 тврдећи
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Стенографске белешке Народне Скупштине Краљевине Југославије, год. 2, књ. 3,
(Београд: Графички уметнички завод Планета, 1933), 19–20.
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Светислав Хођера (1888–?), оснивач Југословенске народне странке, која је углавном
била опозициона странка, нападајући и владајућу ЈРСД као и друге њој опозиционе
странке.
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Стенографске белешке Народне Скупштине Краљевине Југославије, год.2 (књ. 3), 173.
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да и програм радикала из 1881. године предвиђа да члан странке може бити српски
грађанин као и српска грађанка.415
Буџетска дебата која је ушла у финиш само месец дана касније, марта 1933. године, још једном је показала осетљивост владајућих партија на присуство женских
чиновника у државној служби. Чула су се мишљења по којима је требало онемогућити ,,да се у службу примају оне, које своју плату употребљавају за то, да би биле
по најновијој бечкој или париској моди одевене.”416 У склопу ове дебате министар
просвете, Раденко Станковић, приметио је да у Југославији постоји ,,чудна појава”
да наставнички кадар у огромној већини чине жене, те да размештај жена у удаљеније, пасивније крајеве често није могућ, што отежава рад образовних установа.417
Истини за вољу, министар је скренуо пажњу на мањак основних школа као и да је
око 5–6% одељења празно, односно да школу похађа мањи број деце од оног који
је очекиван.418
Ни буџетска расправа за 1934/35. годину није донела бољитак. Напротив, наставио се тренд притисака на жене које раде у државним службама.419 Разрађујући
мере штедње, држава је као методу којом ће смањити расходе видела у смањењу исплата, по различитим основама, управо женама. Прво је поменута Уредба из 1932.
године претрпела крупне измене: уколико су муж и жена државни службеници,
додатак на скупоћу више не остварују обоје, већ се женин додатак умањује:
а) у целости уколико је муж у положајним групама од I до VI;
б) за 75% уколико је муж у положајним групама VII, VIII и XIX;
в) за 50% уколико је муж у положајној групи X;
г) за 30% уколико је муж званичник или служитељ.420
415

Самоуправа, 8. 1. 1881, 1.
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,,Буџетска дебата: искључење посланика г. Урека са једне седнице због инцидента”,
Време, 16. 3. 1933, 4.
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,,Претрес буџета у појединостима: Експозе министра просвете г. др. Р. Станковића”,
Време, 18. 3. 1933, 4.
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,,Претрес буџета Врховне државне управе, Министарства правде и Просвете”,
Политика, 18. 3. 1933, 3.

419

Први забележени случај који се односио на предлог о отпуштању свих чиновница из
државне службе ради смањења трошкова државног апарата забележен је 1925. године,
када је Јелена Зрнић реаговала на изјаву Зарије Варјачића као народног посланика.
Иако штуро, Зрнић је у ауторском тексту навела да овај посланик представља ,,дивљака
у Парламенту” те да се нада да његов предлог нико неће ,,узети за озбиљно”. Јелена
Зрнић, ,,Дивљак у Парламенту”, Жена и Свет бр. 11 (1925): 5.
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,,Измене уредбе о додацима на скупоћу државних службеника”, Службене новине
Краљевине Југославије, 13. 4. 1934, 381.
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Из ове измене изузете су жене које не живе са својим супрузима услед размирица, без обзира на то да ли је поведен поступак за развод брака или не (чл. 6).421
Слично је учињено и с пензионерима и чиновничким приправницима.422
Измена поменуте Уредбе није означила крај материјалних притисака на жене,
напротив: само месец дана касније, маја 1934. године, на основу предлога Министарства финансија донета је Уредба о смањењу принадлежности бановинских
службеника,423 што је у пракси значило смањење плата највећем броју жена које су
биле запослене у државној служби. Уколико су и муж и жена општински службеници или пензионери, хонорарни службеници, дневничари и слично, овом Уредбом изгубили су право на пуне месечне зараде. Предвиђено је да се женина плата
или пензија умање:
а) за 50% уколико месечна бруто зарада мужа прелази 5000 дин;
б) за 40% уколико месечна бруто зарада мужа износи између 3500 и 5000 дин;
в) за 35% уколико месечна бруто зарада мужа износи између 2500 и 3500 дин;
г) за 30% уколико месечна бруто зарада мужа износи између 1600 и 2500 дин;
д) за 25% уколико месечна бруто зарада мужа износи између 1100 и 1600 дин;
ђ) за 20% уколико месечна бруто зарада мужа износи испод 1100 дин.424
Из ове Уредбе, која је ступила на снагу већ 1. јуна, остале су изузете жене које
не живе са својим супрузима услед размирица, без обзира на то да ли је поведен
поступак за развод брака или не (чл. 3).
Сумирајући резултате анализе стања с почетка тридесетих година прошлог
века, можемо приметити да је било расправа око различитих закона које су се завршавале њиховим усвајањем, с тим да су жене и даље остајале искључене из активног и пасивног бирачког права. Чак ни предлог одређеног броја посланика да ово
право добију макар образоване жене и жене које су водиле самосталну трговину и
слично, није уродио плодом.425 У овом периоду дефинитивно је постало јасно да, с
једне стране, на политичкој сцени Краљевине има све више актера који су препознавали важност и ургентност женског питања, али, у исто време, био је изразито
видљив отпор владајућих структура блиских режиму који су у пракси онемогућа-
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,,Уредба о смањењу принадлежности бановинских службеника”, Службене новине
Краљевине Југославије, 15. 5. 1934, 451.
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У стенографским белешкама нема сачуваних појединачних гласова, односно немогуће
је реконструисати како су о конкретном закону посланици појединачно гласали.
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вали сваки политички помак жена у држави у којој су живеле. Стенографске белешке нису сачувале ниједан пример негодовања или отвореног супротстављања
владиним мерама, односно усвајању Уредбе о смањењу принадлежности бановинских службеника. Евидентно је да су чак и доказани браниоци женских права по
погледу редукције жена из државних служби имали релативно негативне ставове.
Пример је др Коста Јовановић, који је сматрао да се никако не сме усвојити општа
уредба по којој треба отпустити све жене (нарочито не оне које издржавају своју
породицу или себе), али жене које ,,прекраћују време” у служби и којима приходи
од исте ,,служе као џепарац” треба искључити, с тим што исти овај принцип треба
применити и на мушкарце.426 Женски покрет на Уредбу о смањењу принадлежности бановинских службеника реаговао је доношењем резолуције, у којој позива на
анулирање овог акта, сматрајући да свако смањење принадлежности мора бити
прогресивно, односно према висини прихода. Тражено је да се одреди егзистенцијални минимум једне породице уз поруку да је ,,крајње неправедно да најтежи
терет морају сносити у највећем броју жене-државне службенице”.427 Власти, међутим, нису реаговале на ову резолуцију.
Веза економске кризе и женског законодавства представља специфичну појаву
не само у Краљевини већ и у другим земљама. У претходном поглављу је поменуто
да је у Уједињеном Краљевству током двадесетих година доношено такозвано ,,заштитно законодавство”, које је поставило низ ограничења приликом запошљавања
жена. У САД-у, на пример, до Велике економске кризе само је девет држава законском регулативом спречавало удате жене да се запосле; у току кризе и након ње,
тачније до 1940. године, укупно је 26 држава забрањивало удатим женама заснивање радног односа у државној служби.428 У хронолошком смислу скоро подударно
с Југославијом, Федерална влада САД-а Наредбом 213 из 1932. године отпустила је
све чиновнице из државне службе које су биле у браку с лицем запосленим у федералном сектору.429 Оправдано се може закључити да, док су се жене неретко бориле
за пуку егзистенцију у време Велике економске кризе, власти су у њима успеле да
виде, метафорично, жртвеног јарца, на кога је најлакше било усмерити мере штедње. На крају, смањење месечних зарада само зато што су биле удате за чиновнике
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Др Коста М. Јовановић, ,,Да ли жену треба редуцирати из службе у корист мушкараца?”,
Жена и Свет бр. 3 (1933): 1.
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Alojzija Štebi, ,,Skupština Jugoslovenskog ženskog saveza”, Ženski pokret br. 5/6 (1934):
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или релативно имућније људе представљало је изузетан дискриминаторски потез
према женама. Тиме се значајно утицало на њихову економску (не)зависност и материјалну (не)сигурност, чиме је и процес еманципације, као логична последица,
бивао успорен.

5.2. Југословенски женски савез против даље
дискриминације жена
Година 1935. за државни режим није почела обећавајуће. Деветог јануара избио
је штрајк у загребачкој фабрици Херман Полак и синови. Премда постоје извесне
нејасноће око природе овог штрајка,430 остао је упамћен по специфичности да су
око 80% радника фабрике чиниле жене. Радно време трајало је од 8 до 16 часова,
плате су износиле од 50 до 100 динара недељно, с тим да су неквалификоване раднице (углавном са села) радиле за 20 до 30 динара недељно.431 Поређења ради, у јеку
економске кризе 1932. године, процењена минимална средства за самца који живи
у Београду и која су на месечном нивоу покривала трошкове хране, кирије, одеће,
обуће, струје и огрева износила су 716 динара, док су за четворочлану породицу
износила 1803 динара.432 Дакле, јасно је да су плате у овој фабрици биле више него
ниске и да је, чак и с пуном платом, живот и даље био тежак. Након што су раднице и радници Хермана Полака ступили у штрајк, преостале текстилне фабрике
из Загреба послале су своје делегате штрајкачком одбору с изјавом да ће ступити у
штрајк солидарности. Полиција је, у међувремену, ухапсила 16 радница које су се
истакле у штрајку, али су оне убрзо пуштене на слободу. Након седам дана штрајк
је успео: загарантована је минимална недељна зарада од 144 динара, с тим да се

430

У архивској грађи постоји тврдња да је ово први штрајк након Шестојануарске
диктатуре. Истини за вољу, 1929. године такође је дошло до штрајка у овој фабрици,
али свакако да се штрајк из 1935. године не може третирати као први. Такође, у грађи се
наводи да је штрајк отпочет због захтева за повећањем плата и склапањем колективног
уговора, док у литератури постоји мишљење да је повод за штрајк представљало
отпуштање око 250 радника ткаонице. Видети: АЈ, 141-10-289; Marija Sentić, Narcisa
Lengel-Krizman, Revolucionarni Zagreb 1918-1945: kronologija (Zagreb: Vjesnik, 1979),
62; J. Kecman, nav. delo, 220–221.
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J. Kecman, nav. delo, 220.

432

Bogdan Krekić, Stanbeno pitanje kao oblast javnoga staranja. Referat na 5. kongresu
radničkih komora 3. i 4. dec. 1932. godine u Beogradu (Beograd: Ž. Madžarević, 1933), 459.
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управа фабрике обавезала да у наредних шест месеци нико неће бити отпуштен.433
Овај догађај јасно је показао терет егзистенције с којим су живеле многе жене,
раднице фабрика, али и њихову спремност да се боре за побољшање сопственог
положаја.
Другу половину тридесетих година више су обележиле афере, од којих су многе
показале истински третман и/или положај жена у Краљевини, него што су то биле
конкретне активности жена. Почетком 1936. године збио се догађај који, случајно или не, није значајније окупирао пажњу медија. Време и Политика донели су
основне информације о хапшењу службеника Министарства просвете због трговине белим робљем. Јован Стојчевић из Београда овај посао тако је развио да је у
сваком већем месту у унутрашњости земље имао своје редовне клијенте, најчешће
власнике кафића. Будући да је успела у последњем тренутку да побегне из Сремске
Митровице, једна млада девојка пријавила га је полицији и објаснила да су девојке прихватале његов позив на неку локацију јер им је обећавао озбиљну и часну
службу. Полиција је утврдила да је девојке одводио по унутрашњости земље власницима кафића, тражећи од истих да му покрију путне трошкове и дају новчану
надокнаду од 200 до 500 динара.434 Иако је службеник једног министарства био
актер овако криминогене радње, ни држава ни Министарство просвете нису се
оглашавали овим поводом. С друге стране, фебруара 1936. у југословенској престоници основан је Одсек дечје полиције при одељењу кривичне полиције града
Београда. Овај одсек требало је да сузбија криминалитет и врши надзор над напуштеним малолетницима. Предвиђено је да у службу полиције ступи и известан
број женских агената, будући да је рад с децом морао бити ,,хуман и пријатељски”,
као и да је међу напуштеном децом било и девојчица.435
Поменути Закон о општинама из 1933. године био је предмет дебате првог
конгреса Савеза градова Краљевине Југославије, који је одржан на Цетињу септембра 1936. године. Конгрес је изразио захтев за једнаким и непосредним тајним
гласањем за градске општине, што је заправо укључивало активно и пасивно бирачко право за жене.436 У пракси, сходно пређашњем искуству, било је јасно да овај
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J. Kecman, nav. delo, 221.

434

,,Ухапшен служитељ који се узгред бавио трговином белог робља”, Политика, 8. 2.
1936, 8; ,,Послужитељ Министарства просвете трговао белим робљем”, Време, 8. 2.
1936, 7.

435

,,У Београду је образована и дечија полиција”, Време, 13. 2. 1936, 7.

436

,,Савез градова тражи изборе за градске општине једнаким и непосредним тајним
гласањем… и активно и пасивно бирачко право за жене”, Време, 16. 9. 1936, 4.
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захтев неће бити тако лако услишен. Међутим, не само што жене ни овог пута нису
укључене у бирачко право већ се наставио тренд даљег притиска на њих кроз законодавство. Финансијски закон за 1937. годину за време друге владе Милана Стојадиновића донео је новину која је крајње дискриминисала значајан број запослених
жена. Овог пута оштрица законодавног ножа била је усмерена ка учитељицама.437
Министарство просвете иницирало је промену Закона o народним школама (5. 12.
1929), односно члан 93 измењен је у 93а:
,,Учитељицама народних и домаћичких школа, као и забавиљама престаје служба, кад ступе у брак са лицем које није учитељ народних школа. Ако су овакве
учитељице односно забавиље испуниле услове за стицање личне пензије, добивају уједном за свагда уместо пензије отпремнину у износу једногодишње плате
и положајног додатка, a aкo нису испуниле услове зa стицање личне пензије a
имају више од пет година ефективне учитељске (забавиљске) службе, добивају
отпремнину у износу шестомесечне плате и положајног додатка.”438
Премда притисци на женски учитељски подмладак нису представљали новину, овај закон изазвао је снажне реакције појединаца у Скупштини. Народни посланик Велимир Јојић440 директно је прозвао министра просвете, Димитрија Стошовића, који жели ,,да буде проводаџија нашим учитељима за женидбу”.441 Јојић је
подсетио на то да је још Андра Николић, као тадашњи министар просвете, покушао да донесе скоро идентичан ,,назадан и мрачњачки” закон, али је због огромног
439

437

Народни женски савез КСХС својевремено је успешно интервенисао у Министарству
просвете у циљу измене закона из 29. 3. 1913. године који је важио за простор Босне и
Херцеговине, којим је учитељицама било забрањено да се удају за неучитеље. Поменути
закон је 1925. године стављен ван снаге. Видети: ,,Извештај о раду Народног женског
савеза Краљевине С. Х. С. у 1924–1925 год”, Женски покрет бр. 8 (1925): 277.
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Стенографске белешке Народне Скупштине Краљевине Југославије, књ. 2 (Београд:
издавач непознат 1937), 1332.
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Захваљујући процени да тек свршене учитељице не могу опстати на селу, просветне
власти су почев од 1933/34. године практично смањивале упис девојака у учитељске
школе. Од укупно планираних 965 ученика, учитељским школама је дозвољено да
само 1/3 места буде попуњена девојкама. Видети: Љ. Димић, Културна политика у
Краљевини Југославији, књ. 1, 348.

440

Велимир Јојић (1887–1945), професор историје и латинског језика. Осим по бављењу
политиком, познат и по свом успешном педагошком раду. Директор неколико гимназија,
међу којима се истичу Беранска и Пећка.

441

Стенографске белешке Народне Скупштине Краљевине Југославије, књ. 2, 1401–1402.
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отпора он морао бити повучен. Такође је појаснио колико овај закон заправо гази
основна људска права:
,,А најжалоснија чињеница, браћо и господо моја, je ова. Кад се забрани једној учитељици која има двадесет до двадесет пет година службе да се уда за
неучитеља, шта ће бити од ње у моралном погледу? Зар ће се таква једна учитељица моћи решити да се уда за неучитеља и да због тога остане без хлеба?
Овим законом биће доведен у питање сам морал; нека ме извине поштоване
даме, које су овде, а и сви остали, али, овде се овим законом иде на укидање
нашег подмлатка и на уназађивање нашег становништва. Зар једна учитељица
се не сме удати за професора? Професор je као учитељ. Они раде исти посао.
Ако ове године буде донет овакав закон, друге године можемо очекивати опет
такав неки закон, тако ће се из гoдине угодину поништити сва стечена права.
Доношењем таквих закона на такав начин ликвидираће се једно пo једно право
наших грађана, и не дај Боже да једног дана оваквим законом не ликвидирамо
и ову земљу.”442
Јеремија Протић443 у основи је делио Јојићево мишљење те се само надовезао
за скупштинском говорницом. Измену закона окарактерисао је као ,,атак на просветне раднице”. Посебно је замерио што се није добро проучио положај свих женских службеница (,,писмених и неписмених, неудатих и удатих”), јер се на основу
овог потеза закључује да државна служба има понајмање места за учитељице.444
Др Часлав Никитовић445 бранио је министра просвете и владу, појашњавајући да
ће Закон ступити на снагу од 1. августа 1937. године, али да ће до тада учитељице
моћи да ступе у брак с неучитељима. Ово би требало да олакша положај најпре
учитељицама вереним за неучитеље. Једино оправдање које је наведено за доношење оваквог закона садржи се у следећем: уколико је учитељица удата за неучитеља и уколико он у неком тренутку добије премештај, логично је да учитељица
као супруга пође с њим. Тиме се стварају два проблема: честа немогућност да се
упражњено место попуни (посебно у неразвијенијим крајевима Југославије) као
442

Исто, 1402.

443

Јеремија Протић, председник Клуба Југословенске националне странке, која је од 1933.
године означавала Југословенску радикално-сељачку демократију. За време немачке
окупације у влади Милана Аћимовића био је комесар Министарства исхране.

444

Стенографске белешке Народне Скупштине Краљевине Југославије, књ. 2, 1416.

445

Часлав Никитовић (1917–1978), докторат из права стекао на Сорбони. Од истакнутијих
функција које је обављао јесу положај главног секретара Занатске коморе за Вардарску
бановину и министарско место у влади Цветковић–Мачек (1941).
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и стварање вишка незапослених (можда у новој средини за учитељицу неће бити
посла).446
Скупштина Кола српских сестара с преко 300 делегаткиња само из унутрашњости земље временски се поклопила с расправом о Финансијском закону маја 1937.
године. Председница Југословенског женског савеза, Лепосава Петковић, прочитала
је резолуцију којом је организација на чијем се челу налазила упутила оштар протест против амандмана Финансијског закона. Све учеснице скупштине прихватиле су резолуцију и осудиле закон о целибату учитељица.447 Поменути амандман
изазвао је реакције и ван Београда: на пример, штампа је забележила да су крагујевачке учитељице, нарочито неудате, биле револтиране овом изменом закона,
сматрајући да власт врши ,,атак на слободу избора њиховог брачног друга” као и
да се осећају обесправљено јер амандман не захтева да се учитељи такође морају
женити учитељицама.448 Међутим, иако су представници како краљице тако и неколико министарстава присуствовали скупштини Кола српских сестара, реакције
власти није било. Амандман је усвојен у атмосфери скоро потпуне тишине. Да није
било резолуције Југословенског женског савеза, лако би се стекао утисак да целибат
учитељица за ондашњу јавност није нимало био проблематичан.
Сумирајући 1937. годину, никако не можемо занемарити Статут жена, документ који је Алијанса женских покрета у сарадњи с Југословенским женским савезом и Удружењем универзитетски образованих жена израдила како би тачно представила социјални и економски положај жена у Југославији. Статут је заправо
био намењен Друштву народа, али је достављен Интернационалној феминистичкој алијанси у Цириху, на њено тражење.449 Објављен у Женском покрету, документ
је имао следећа поглавља: Увод, Политичка права, Грађански законик, Кривични
закон, Социјално законодавство, Статут економски, Настава и Стручно школство. Ауторке су најпре представиле актуелан положај жена, да би касније дале
сопствене предлоге за унапређење одређених законских решења са детаљним образложењима.450 У кратком уводном делу Статута објашњава се како је Друштво
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Стенографске белешке Народне Скупштине Краљевине Југославије, књ. 2, 1428.
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,,У присуству 300 делегата из унутрашњости одржана је скупштина Главног одбора
Кола српских сестара: све делегаткиње устале су против целибата учитељица”, Време,
17. 5. 1937, 7.

448

Милош Јовановић, ,,Правда вас интервјуише сваког дана”, Правда, 18. 5. 1937, 11.
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,,Statut žene”, Ženski pokret br. 1/2 (1937): 4–5.
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Исто, 6–15.
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народа затражило ,,опсервације [...] и тачно обавештење о положају жена”451 од
свих влада те су, како је већ напоменуто, Алијанса женских покрета у сарадњи с
Југословенским женским савезом и Удружењем универзитетски образованих жена
израдиле овај документ. У делу који се бави Политичким правима акценат је стављен на чињеницу да је Октроисани устав из 1931. године чланом 55 жене поново
оставио без бирачког права, обећавајући, као и Видовдански устав, да ће женско
право гласа бити накнадно дефинисано. Статут указује на то да законодавац ово
питање још увек није решио. Наводећи да су жене ,,без класне разлике” једнодушно годинама протестовале због неуживања активног и пасивног бирачког права,
Статутом се предлаже: (1) што скорије доношење закона којим би се постигла
политичка равноправност жена и мушкараца, односно којим би жене добиле неограничено бирачко право, (2) да се потом жене позову у банска већа и бански
санитетски савет452 и (3) да влада почне да укључује и жене као чланице делегација
за различите активности Друштва народа.453 Грађанском законику посвећено је највише простора, али ће он, уз део о Кривичном закону, бити представљен у засебном
делу рада.454
Социјално законодавство је изузетно важан сегмент Статута зато што доноси прецизну анализу закона из овог домена који се тичу жена.455 Инострана јавност
се овим путем информише да је ноћни рад у индустрији и занатству женама у Југославији забрањен, као и рад два месеца (или шест недеља по Закону о радњама)
пре и након порођаја, с тим да новчану надокнаду трудници/породиљи обезбеђује
социјално осигурање. Дојиље су биле посебно заштићене, будући да је послодавац
морао да им обезбеди паузу од 30 минута на сваких 4–5 часова рада, односно 15
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Саветодавни орган Министарства социјалне политике и народног здравља био је
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служба у Краљевини СХС/Југославији 1919–1941” y Зборник радова са XV научног
скупа Историја медицине, фармације и народне медицине, одржаног 24–25. маја
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минута ако је дете у ,,склоништу предузећа”.456 Статутом су ове одредбе оцењене
као веома напредне, али је такође констатовано да, нажалост, не дају адекватне
резултате јер се не примењују строго. Наведено је да послодавци користе прву прилику да отпусте трудницу, посебно ако је неудата. С друге стране, услед економске
кризе, неретко се саме жене одлучују да не остваре своје право на одсуство с посла,
бојећи се да ће без њега остати непосредно по повратку.457 Због свега наведеног
Статут предлаже ,,стриктну примену социјално-заштитног законодавства са
свима санкцијама за неиспуњавање одредаба закона” тако што ће се у инспекцији
рада наћи и жене, које ће водити рачуна о примени поменутих закона.
Статут економски обухвата најзначајније проблеме жена у државној и приватној служби, индустрији и занатима, затим проблеме кућних помоћница и жена
у сеоским газдинствима. Што се домена државне службе тиче, скренута је пажња
на закон по коме жене не могу бити судије458 као и на низ различитих уредби које су
се негативно одразиле на економски положај жене (посебно на Уредбу о смањењу
принадлежности бановинских службеника). Тражено је да се укину сви изузеци у
законима који се односе на пријем жена у државну службу, односно да се заснивање радног односа врши само на основу квaлификација и способности, не пола,
као и примена принципа ,,једнак рад – једнака награда”, односно да жене не буду
мање плаћене само зато што су – жене.459 Када су приватни и индустријски сектор у питању, као горуће проблеме Статут је навео прековремени (по правилу
неплаћени) рад жена као и минималне зараде. Од мера које треба посебно поменути, тражено је стриктно поштовање законских прописа,460 утврђивање егзистенцијалног минимума и забрана прековременог рада. Указујући на положај кућних
помоћница, скренута је пажња на проблематику неунификованог законодавства
у држави те да у различитим бановинама важе различити прописи. Тражено је
не само унификовање већ и прецизно дефинисање законске регулативе на овом
пољу.461 Будући да се око 80% становништва Југославије бавило пољопривредом,
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Статут положај сељакиње посматра кроз перспективу свеукупног економског
стања сељаштва. У правом мноштву проблема, највећи је здравствена нега на селу:
због високе стопе смртности породиља и/или новорођене деце, предлаже се хитно
оснивање здравствених задруга, које у многим крајевима ни крајем тридесетих година нису постојале.462
У делу који се бави проблемима наставе, Статут говори о ,,фаворизацији мушкараца на свим положајима”: иако закон предвиђа могућност постављања и наставница за директорке средњих и учитељских школа, у пракси се на тим местима
налазе мушкарци. Отуда је сасвим логичан предлог по коме за директоре женских
средњих и учитељских школа морају бити биране жене. Као главни аргумент наведено је да ,,само жена може бити добар и поверљив саветодавац женској омладини
у годинама, у којима наступа тако пресудан преокрет у телесном и душевном развитку девојчица”.463 У последњем делу под називом Стручно школство овај документ још једном указује на дискриминацију жена: будући да им нису све стручне
школе законом доступне,464 тражи се измена закона у циљу постизања једнаких
услова за оба пола приликом оспособљавања за рад.465
Друга половина тридесетих година у Краљевини Југославији женама је несумњиво донела многе репресивне мере. Законска решења из двадесетих година која
су била изразито дискриминишућа према женама нису била измењена. Нека од
њих свакако су била производ постојећих предрасуда, попут забране женској деци
да уписују средњу саобраћајну, односно железничку школу. Међутим, о женама
се у овом периоду углавном говори у контексту мера штедње, с тим да је изузетно
тешко реконструисати колико је заиста државни буџет уштедео одређеним мерама. Да статистика може да завара и наведе на криви траг, говори чињеница да је у
САД-у, на пример, за време Велике економске кризе број запослених жена значајно
порастао: с 10,5 милиона из 1930. године на 13 милиона из 1940. године. Проблем
је у томе, између осталог, што су жене пристајале да раде послове далеко мање пла-
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ћене у односу на оне које су обављали мушкарци, те се тиме ни њихов економски
статус није драстично побољшао.466
Међутим, важно је размислити о порукама које је држава усвајаним законима
и уредбама (ин)директно слала: ако се уопште расправља о томе да ли удате жене
треба удаљити из државне службе или ако се усвоји закон којим жене одређеног
занимања (конкретно: учитељице) губе свој посао ако не ступе у брак с лицем чије
је занимање држава одредила, јасно је да становништво стиче одређени утисак о
приоритетима државе приликом запошљавања и отпуштања. На основу анализе
Статута жена недвосмислено се запажа да су жене биле прве на удару, без обзира
на чињеницу да је у неким областима законодавство, теоријски посматрано, према
њима било наклоњено. Последњи специфичнији догађај у години пре почетка Другог светског рата у Европи обележен је још једном скупштином жена, одржаном у
Загребу 11. марта 1938. године. Око 600 учесница констатовало је да се женама у
Југославији за исти рад просечно плаћа од 15% до 35% мање него мушкарцима.467
Алијанса женских покрета у међувремену је реаговала израдом Меморандума заснованог на поменутом Статуту из претходне године који би био упућен свим сенаторима и посланицима, како би, као крајњи циљ, стигао и до председника владе.
То ће се догодити тек крајем наредне, 1939. године, када ондашња политичка елита
буде преоптерећена питањем рата који се полако надвијао над читавом Европом.

5.3. Уочи новог рата – подсећање на заслужне жене
Размишљајући о билансу тридесетих година, односно о догађањима до отпочињања Другог светског рата у Европи, сматрамо нeопходним уочити да 1939. година
функционише као својеврсна прекретница. Наиме, почев од ове године па све до
априла 1941. године, све већа ратна опасност условила је како активности жена
тако и однос власти према њима, карактеристично оличен кроз дневне (режимске)
листове. Пропаганда је чинила своје: уочи и током Другог светског рата власти
су користиле средства јавног информисања, нарочито новине, радио-станице и
плакате, како би исказале потребу за променом улоге жена у ратним временима.
Најпре је слана порука да би жене биле изузетно корисне као болничарке или рад-
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нице, посебно у фабрикама.468 Режим у Краљевини од тога није нимало одударао.
Признавање улога и доприноса жена у Југославији се, јавно и помало театрално,
дешавало упоредо с надолазећом ратном опасношћу:
,,Последњих деценија жена у стопу прати човека, у друштву и животу. Она је и
правник, и лекар, и професор. Налазимо је и као научника, истраживача. Данашња жена је доказала, да је потпуно дорасла задатку, који јој заједница поставља. [...] Она је отпорна и способна колико за телесни, толико и за умни рад. Па
ипак, поред свега тога, она остаје и добра мајка и савесна домаћица.
Жена је у тешким данима доказала да је дорасла човеку. Она прихвата дужности, које јој постављају. Исто као мушкарац. Можда још са много више полета
и одушевљења. Она не избегава опасности. Не бежи ни од најтежих ситуација.
Сматра, да је то праведно и пријављује се у масама и онда када је не зову, да би
била потпуно спремна и дорасла задатку који је чека...”469
Уз наведени текст следило је подсећање на Мару Петровић, резервну потпоручницу, која је у Првом балканском рату изгубила брата, а у Великом рату ногу. Према писању новинара В. В., Мара је живела у крајњој беди на периферији Београда,
иако је имала дванаест одликовања, међу којима и Орден Карађорђеве звезде. Међутим, њен лик одлично се уклапао у пропагандни задатак: текст над којим је доминирао наслов Жена ратник представио је сећања Маре Петровић на најважније
битке у којима је учествовала. Новинар је посебно истакао одговор ове несумњиво
храбре и заслужне жене на питање колико јој је живот без ноге обележио живот:
,,Не жалим је, прича она. Да сам и обе дала за Краља и народ, још увек би било
мало. Само ме једно мучи: шта ћу почети, ако би опет требало? Да немоћно гледам,
како други уместо мене служи отаџбини? Верујте, боље да то не доживим...”470
Колико је пропаганда с овог аспекта била снажна, репрезентативно показује
следећи пример: одмах до текста којим се представља обука жена у Црвеном крсту,
представљени су живот и дело докторке Ангелине Јакшић, која се налазила на челу
Војне болнице у Крагујевцу за време Првог светског рата. Док се у првом тексту истиче да се за добровољне болничарке јављају и раднице и факултетски образоване
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жене између 18 и 50 година,471 иако заборављена са свим заслугама и орденима, др
Јакшић такође шаље поруку да ће радо бити спремна да своје знање поново стави
у службу домовине.472
Већ је поменуто да је Алијанса женских покрета израдила Меморандум, који
је био заснован на Статуту жене из 1937. године. Након консултација с одређеним организацијама које су биле повезане са женским покретом уопште, Алијанса је предала Меморандум 10. октобра 1939. године потпредседнику владе, Влатку
Мачеку, који је изјавио да је ,,спреман да захтеве жена размотри у Министарском
савету, а да ће са своје стране настојати да се питање женског права гласа реши у
хрватској бановини, али у почетку само у општини”.473 Ово обећање улило је наду
Алијанси да ће питање права гласа жена бити решено у скоријој будућности.
С нападом Немачке на Пољску 1. септембра 1939. године и практичним почетком Другог светског рата у Европи, био је приметан ангажман женских организација које су за циљ имале да помогну држави у случају рата. Тако је секција
Југословенског женског савеза с друштвом Кнегиња Зорка на Цетињу позвала све
Црногорке, без обзира на то да ли су биле чланице неке женске организације или
не, како би се прикупио довољан број радница за случај одбране Југославије.474
Коло српских сестара такође је опремило болницу предвиђену за пријем око две
стотине војних лица којима би била потребна лекарска нега.475 Међутим, нису
све активности жена биле општејугословенског карактера. Упечатљив је пример
Хрватске женске заједнице, која се у првом броју свог гласила, Хрватске зоре, огласила поводом потписивања споразума Цветковић–Мачек.476 Истини за вољу, текст
одише духом јединства српског и хрватског народа, инсистира се на очувању слоге
и хармоније,477 али у сваком случају представља специфичност овог времена буду-

471

Љуб. Божиновић, ,,Шест хиљада добровољних болничарки и болничара прошло је кроз
течајеве Црвеног крста”, Време, 10. 9. 1939, 15.

472

Вера Влашић, ,,Жена носилац Албанске споменице: за време Светског рата др. Ангелина
Јакшић била је управник Сталне војне болнице”, Време, 10. 9. 1939, 15.

473

J. Kecman, nav. delo, 62.

474

,,Црногорке повеле акцију за прикупљање добровољних радница у случају рата”,
Време, 28. 9. 1939, 9.

475

,,Коло српских сестара организује болницу са 200 постеља: коло је израдило велики
број војничког рубља и преобука”, Време, 20. 5. 1940, 5.

476

Споразум су потписали председник владе Драгиша Цветковић и вођа хрватске опозиције,
Влатко Мачек, 26. августа 1939. године. Њиме је створена Бановина Хрватска.

477

,,Ми желимо помоћи Хрватицама...”, Време, 25. 2. 1940, 4.
131

Кристина Јоргић Степановић

ћи да се први пут једно удружење жена у Југославији изјаснило поводом важног
политичког и националног питања. Јасно је да став Хрватске женске заједнице нимало није био у колизији с мишљењем водећих политичких кругова у земљи, односно оних који су споразум и склопили.
С друге стране, упоредо с последњим вапајима женских организација пред сукоб светских размера и распарчавање земље, дискриминација и отпуштања жена
били су настављени. Штампа је забележила да су приликом редукције туристичког
друштва Путник без посла остале удате жене као и девојке које родитељи могу да
издржавају.478 Упечатљив је и пример из Суботице, где су се радници електричне
централе побунили против примања жена у радни однос. Као разлог навели су
чињеницу да држава радије прима жене, јер су њихове накнаде за рад ниже од накнада мушкараца. Све ово изазвало је револт њихових колегиница, које су се нашле
,,у борби конзервативних људи против напредних жена”. Суботичанке су колегама
замериле зато што нису протестовали у циљу изједначавања плата, већ ради отпуштања жена, док су београдским и загребачким женским организацијама упутиле
помало прекорну констатацију да су остављене саме у овој борби.479
Пут од почетка пропаганде која је подсећала на улогу жене у ратним временима
све до конкретне мере о делимичном ангажману женског елемента у случају ратне
опасности – није био дуг. Покоривши Норвешку и Данску, Хитлер је 10. маја 1940.
године напао Француску као и Белгију, Холандију и Луксембург, који су се држали
неутрално. Ратна бојазан као и све већи изгледи да ће Краљевина Југославија тешко очувати неутралност, више нису могли бити сузбијани. Министарски савет
приступио је изради уредбе о помоћној југлословенској војсци, која би прецизно
дефинисала која би лица била мобилисана и на који временски период. Жене нису
препознате као војно активни елемент. Предвиђено је да се за обављање неодложних пољопривредних радова могу позвати способна женска лица старости од 17
до 50 година која стално бораве у општини у којој би требало да се одређени радови обаве (чл. 51).480 Међутим, државна политика по овом питању биће сасвим
другачија након војног пораза априла 1941. године. Влада Милана Недића ће легитимет црпети на негирању међуратних тековина те ће међу њима свакако бити и
питање еманципације жена, али ће о овоме касније бити више речи.

478

,,За сада се приступило редукцији, а ускоро се има решити да ли ће се ,,Путник”
ликвидирати”, Време, 3. 10. 1939, 8.

479

,,Жене-кондуктери у Суботици отпуштене су на захтев радника”, Време, 20. 8. 1940, 13.

480

,,Уредба о помоћној војсци земаљске одбране”, Службене новине, 18. 5. 1940, 1071.
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6. НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖЕНА И
ЊИХОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

6.1. Народни женски савез КСХС
Већ је указано на чињеницу да је до 1901. године на простору Србије постојало
око тридесет женских друштава, која је карактерисао хуманитарни, односно социјални рад. Међу њима се истичу Јеврејско женско друштво (1874), Женско друштво
(основано на иницијативу Катарине Миловук 1875. године), Српско-јеврејско
друштво (1895), Кнегиња Љубица (1899), Коло српских сестара (1903) и Материнско удружење (1904). Када је формиран Српски народни женски савез (1906), у његов састав су ушли Београдско и Крагујевачко женско друштво, Коло српских сестара, Кнегиња Љубица, Српско-јеврејско друштво и Материнско удружење. Иако је
Савез имао намеру да се укључи у организације интернационалног типа,481 питање
женског права гласа постало је камен спотицања. Руководство Савеза је пристало
да уврсти борбу за женско право гласа у своје циљеве под образложењем да ће се
на међународним трибинама излагати проблеми српског народа и његова борба за

481

Делфа Иванић (1881–1972) инсистирала је на новој садржини програмских активности
СНЖС те је понудила прилично широк феминистички програм, по угледу на тадашње
програме Међународне алијансе за женско право гласа и Међународног женског савеза.
Суштина њених ставова огледала се у тврдњи да је жена политичка права заслужила
након искуства у ратовима: српска жена је свој историјски задатак извршила тако што
је сачувала за време Османлија „српску расу у свој својој чистоти”. Видети: Делфа
Иванић, „Наше жене у својој друштвеној улози”, Женски покрет бр. 4/5 (1920): 23.
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национално ослобођење и уједињење.482 По стварању Краљевине СХС, на иницијативу Српског народног женског савеза основан је Народни женски савез Српкиња,
Хрватица и Словенки, који је окупио око 250 различитих женских друштава и организација. На скупштини организације која је одржана у Загребу следеће године,
изабрани су чланови управног тела с мандатом од три године. Даница Христић
(1865–1923) изабрана је за председницу (испред Београда), док су две потпредседнице биле Злата Ковачевић-Лопашић (Загреб) и Фрања Тавчар (Љубљана). До
1921. године Народни женски савез Краљевине СХС бројао је око 50 000 чланица.483
У састав НЖС КСХС ушла су различита друштва просветног и хуманитарног типа
као и женска удружења на професионалној основи. Неда Божиновић наводи да
је ,,као поборник југословенства” Савез ,,уживао подршку владајућих кругова”,484
али се заиста може дискутовати о томе колико се Савез изјашњавао по одређеним
политичким питањима да би добио епитет поборника југословенства, не рачунајући општа места попут поздрављања краља, краљевске породице, полагање венаца
на гробовима истакнутијих личности и слично. Још један показатељ да симпатије режима према овој организацији сигурно нису биле на високом нивоу јесте и
чињеница да је Савез често имао финансијске проблеме због којих није могао да
делегира своје представнице на различите скупове ван земље.485
На конгресу у Кристијанији (Копенхаген, Данска) 1921. године Савез су представљале Мира Кочонда из Загреба, Цирила Плешко Штеби из Љубљане и Исидора
Секулић из Београда, која је уједно била и секретарка Савеза за страну коресподенцију. Плешко Штеби је говорила о социјалној заштити деце, а Кочонда о образо-

482

,,Али како правила нашег Савеза са својим програмом рада нису имала одредаба које
би нам омогућиле наше ступање у Међународни Женски Савез, јер нису имала задатак:
право женског гласа, то је учињена допуна правилима [...]. А међутим на Међународном
Женском Конгресу у Лондону месеца маја 1909. године измењена су правила
феминистичка тиме: што у Међународни Женски Савез могу бити увршћени и они
Савези који због националних прилика имају право женскога гласа као други задатак”
(подвукла ауторка). На поменутој конференцији у Лондону Савез је представљала
Ана Христић, која је тамо студирала. Видети: „Рад конференције Српског народног
женског савеза”, Домаћица бр. 1 (1910): 30.

483

,,Извештај о раду Народног женског савеза”, Женски покрет бр. 11/12 (1921): 363.

484

N. Božinović, nav. delo, 106.

485

Примера ради, када је за време трајања Велике земаљске изложбе у Лондону 1924.
године упоредо требало да се одржи одређени вид феминистичке конференције, ХЖС
КСХС је позван али, будући да није могао никога да пошаље, Краљевину је представљала
жена конзула Михаила Гавриловића, Стојанка Гавриловић. Видети: ,,Наши делегати на
женским конгресима у иностранству”, Време, 4. 5. 1924, 4.
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вању жене у Краљевини.486 Да је Савез окупљао жене различитих вероисповести,
доказ је конференција у Загребу одржана 1. јула 1920. године, на којој се појавила
муслиманка Расема Бисић. Њено појављивање изазвало је револт муслиманске
клерикалне беговске странке, која јој је још у Сарајеву ,,приредила одвратну хајку” при поласку за Загреб. На конгрес је упућена и депеша, којом се Бисић прети
,,да ће зло проћи кад се врати кући”. Иако је ова девојка учествовала на конгресу
и пажњу скренула на ,,харемско ропство” својих сестара, у њену одбрану је стао
Хасан Ребац,487 пишући о тешком положају муслиманки, међу којима се, на срећу,
јавља одређени број школованих жена које су отпочеле ,,неједнаку борбу за спас и
напредак својих сестара”.488
Маја 1922. године одржана је још једна седница Међународног женског савеза
у Хагу. Представнице Краљевине биле су Ана Христић и Делфа Иванић. Једну од
тема представљала је проституција тако да је приметно да ће Савез многе предлоге властима формирати управо на основу искустава других земаља.489 Као пример
може послужити и предлог разматрања норвешког искуства о давању паузе у трајању од једне године за време школовања девојчицама које су у пубертету, како би
се физички и душевно оснажиле.490
Јануара 1925. године Савезу је стигао позив из Вашингтона за учешће на Међународном конгресу женског савеза, који се одржава сваке пете године. Истакнутије
представнице овог удружења тада су тражиле пријем код министра спољних послова, Момчила Нинчића, који је показао ,,пуно разумевања и предусретљивости”
и обећао учешће делегаткиња на овом Конгресу.491 За САД је крајем априла отишло

486

,,Извештај секретара Савеза за страну коресподенцију, у години 1921.”, Женски покрет
бр. 11/12 (1921): 378.

487

Хасан Ребац (1890–1953), по занимању оријенталиста, у овом периоду је био на
функцији инспектора Министарства вера.

488

,,Појава муслиманке међу сестрама Југословенкама”, Женски покрет бр. 4/5 (1920):
25–27.

489

,,Реглемантирања мора нестати! Првих корак наших жена нека буде покрет, да се
реглемантирање сасвим укине. Ми хоћемо од проститутке да створимо жену! [...]
Проститутку треба прво учинити равноправним грађанином, који има сва права као
и сваки други венерично оболели грађанин. Треба јој омогућити бесплатно лечење.”
Видети: Мила др Симића, ,,Проституција и наша борба против ње”, Женски покрет бр.
9/10 (1923): 415–416.

490

Делфа Иванић, ,,Извештај нашег делегата са седнице извршног одбора Међународног
Савеза Жена”, Женски покрет бр. 7/8 (1922): 224.

491

,,Народни Женски Савез спрема се за Конгрес у Вашингтону”, Време, 29. 1. 1925, 4.
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шест представница: Милена Атанацковић,492 Алојзија Штеби,493 Адела Милчиновић,494 Аспазија Аџемовић,495 Милица Крстић496 и Зора В. Лазаревић.497 Конгрес
је заседао десет дана, од 4. до 14. маја, имајући на дневном реду следећа питања:
(1) школа и пацифизам, (2) борба против неписмености, (3) размена професора и
студената, (4) увођење жена као цензора филмова, (5) борба против легалне проституције и (6) увођење жена у полицијске редове.498 Како је Време информисало
своју читалачку публику, делегација Краљевине СХС остала је упамћена по становишту ,,да на женским савезима свију земаља лежи првенствена дужност да раде
на учвршћивању постојећег светског мира и отклањању свих узрока рата”. Делегаткиње Краљевине су у овоме виделе узвишену улогу жена, што је наишло на опште
одобравање.499 Нажалост, осим површних вести да су се делегаткиње вратиле из
Вашингтона у Београд, других медијских одјека није било.
Међутим, односи унутар НЖС КСХС нису били идеални. Како је време одмицало, Управа је заузимала став да све организације унутар Савеза имају своју
аутономију док НЖС КСХС само координира њихов рад и регулише односе с иностранством, односно женским иностраним организацијама. Међутим, јавило се и
мишљење да је Савез потпао под утицај феминисткиња и да је запоставио ,,традиционалне” проблеме (хуманитарне, културне и социјалне).500 Из савеза је крајем
септембра 1926. године иступило десет друштава – међу њима и некадашњи осни-

492

Милена Атанацковић, тадашња председница Женског покрета у Београду, касније је
била секретарка Удружења универзитетски образованих жена.

493

Алојзија Штеби (1883–1956), истакнута феминисткиња из Словеније, чланица
истакнутијих женских удружења у доба Краљевине.

494

Адела Милчиновић (1878–1968), истакнута хрватска књижевница и феминистикиња,
која је после учешћа на Конгресу у Вашингтону остала у САД-у како би водила
Исељеничку канцеларију.

495

Аспазија Аџемовић, кћерка хемичара и ректора Велике школе Марка Лека. Удајом за
Бранка Аџемовића, краљевског посланика, преселила се за САД.

496

Милица Крстић (1887–1964), сматра се једном од најзначајнијих архитектиња прве
половине 20. века на југословенском простору. Феминисткиња, често објављивала
текстове у Женском покрету.

497

За Зору В. Лазаревић с апсолутном сигурношћу се може тврдити да је радила при
Конгресу у Вашингтону у Комисији за заштиту деце.

498

,,Међународни конгрес женских савеза у Вашингтону”, Време, 3. 6. 1925, 5; ,,Време у
Америци: Међународни конгрес женских савеза у Вашингтону”, Време, 16. 6. 1925, 4.

499

,,Међународни конгрес женских савеза у Вашингтону”, Време, 3. 6. 1925, 5.

500

Јелена Лазаревић, ,,Шта хоће жене око Савеза? Како је Женски Савез требало водити а
како је вођен”, Политика, 24. 10. 1926, 5.
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вачи.501 Уочи редовне скупштине Савеза октобра исте године Јелена Лазаревић је
објавила текст којим је задала снажан ударац руководству Савеза. Уверена да су
,,буре и потреси нових, несређених, непроучених, полутанских, али бурних и необузданих налета феминистичког покрета” погодиле Савез, Лазаревић је констатовала да чланице ове организације знају шта је феминизам западнноевропских
земаља, али да им још увек није појашњено шта је феминизам у Краљевини СХС.
Циљ ове критике ауторка јасно изражава на крају текста: повести међународну
акцију под ,,новом организацијом и бољом оријентацијом”.502 Удружења која су напустила Савез, њих 46, основала су Народну женску заједницу, те су ,,то углавном
била конзервативна друштва, која су се бавила добротворним акцијама”.503 Након
увођења диктатуре и промена назива земље, Савез је наставио с радом под новим
именом – Југословенски женски савез, организујући своје секције по бановинама.

6.2. Женски покрет и Алијанса
На почетку овог поглавља налазе се основне информације у вези с оснивањем
и програмом Друштва за просвећивање жена и заштиту њених права (Женског
покрета). У овом делу истраживања пажња је посвећена најзначајнијим међународним активностима Друштва. Oд свог оснивања ова организација била је чланица Међународне алијансе за женско право гласа те су се њене делегаткиње појавиле већ на Деветом конгресу у Риму маја 1923. године. Неда Божиновић износи
податак да су млађе чланице Друштва, након овог конгреса, одлучиле да иступе
из НЖС КСХС.504 Међутим, важно је нагласити да су и након формалног иступања из НЖС КСХС, многе активности неретко реализоване заједничким снагама
као и да су се и истакнуте феминисткиње и/или боркиње за побољшање положаја
жена у њима преклапале. Тако је, примера ради, Лепосава Максимовић Петковић
била председница Друштва за просвећивање жена и заштиту њених права (1923–
1925/6) а од 1925. године и НЖС КСХС, с тим да је у међувремену била и председница Мале женске антанте (1924–1925). Оснивањем многобројних огранака
широм земље, Друштво је заједно с Удружењем југословенских жена из Загреба и

501

N. Božinović, nav. delo, 108.

502

Јелена Лазаревић, ,,Шта хоће жене око Савеза?...”, 5.

503

N. Božinović, nav. delo, 108.

504

N. Božinović, nav. delo, 112.
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Сплошним женским друштвом из Љубљане, уз присуство многих других женских
организација, на скупштини у Љубљани 22. и 23. септембра 1923. године формирало Алијансу феминистичких друштава у Краљевини СХС. Основни циљ Алијансе
била је борба за политичка права жена а женско право гласа представљало је само
средство на путу еманципације жена.
Говорећи о међународној активности жена с југословенског простора двадесетих година прошлог века, не можемо никако заобићи оснивање и рад у Малој
женској Антанти. На Међународном конгресу за женско права гласа у Риму 1922.
године појавиле су се и делегаткиње Краљевине СХС које су с представницама Чехословачке, Румуније, Пољске, Грчке и Бугарске (која ће због разилажења око ставова
касније иступити) оформиле женски пандан Малој Антанти.505 За циљ заједничког
деловања Мала женска Антанта одредила је освајање политичких и грађанских
права, потпуне законске равноправности, као и борбу против експлоатисања жене
у циљу остварења што бољих професионалних позиција.506 Будући да се феномен
ове организације мора посматрати у контексту функционисања и организовања
међународне женске сцене, овде је важно скренути пажњу на то да је Мала женска
Антанта за све време свог кратког века радила на промовисању феминизма, пацифизма и регионалне сарадње.507 За историју женског покрета у Краљевини било
је значајно редовно заседање ове организације 30. и 31. октобра 1924. године у Београду. За председницу је том приликом изабрана Лепосава Максимовић Петковић.
Један део седница био је отворен за јавност, док је други, на коме су се претресала најделикатнија политичка питања, остао затворен.508 Ово београдско заседање
изазвало је велику пажњу: отварању су чак присуствовала три министра,509 као
и краљица, која је својим присуством увеличала чак и отварање изложбе. У току
505

Формирање Мале Антанте отпочело је већ 1920. године.

506

,,Мала Женска Антанта”, Жена и Свет бр. 1 (1925): 6.

507

Најсвеобухватније истраживање Мале Антанте из југословенске историјске перспективе
спровеле су Ида Ограјшек Горењак и Маријана Кардум, као и Јасмина Милановић.
Видети: Ida Ograjšek Gorenjak, Marijana Kardum, ,,Mala ženska antanta (1923–1939): mali
savez s velikim ambicijama”, Historijski zbornik Vol. 72, No. 1 (2019): 111–138; Jasmina
Milanović, ,,Regionalna ženska udruženja – Mala Antanta žena i Jedinstvo slovenskih žena”,
u Jugoslavija i Poljska u XX veku: međunarodni tematski zbornik radova sa konferencije
Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, priredili Momčilo Pavlović, Andrzej Zacminski i
Pawel Wawryszuk Stevan (Beograd: Institut za savremenu istoriju, Društvo istoričara Srbije
Stojan Novaković; Bigdošć: Institut za istoriju i međunarodne odnose), 2017, 19–40.

508

I. Ograjšek Gorenjak, M. Kardum, nav. delo, 119.

509

У питању су министар иностраних дела, Војислав Маринковић, министар трговине и
индустрије, Илија Шуменковић, и министар социјалне политике, Шефкија Бехмеи.
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формалног заседања делегаткиње Краљевине жалиле су што не могу да се похвале ниједним значајнијим успехом, осврћући се нарочито на Видовдански устав,
којим нису добиле право да бирају и буду биране.510 Ипак, ово заседање остало је
упамћено не само по више пута поновљеној тврдњи да су мушкарци и жене једнаки
међу собом и да законодавство треба ускладити већ и по прокламацији да су ванбрачна деца у свему једнака с брачном. Међутим, у самом раду удружења дошло је
до изражаја колико је велика сумња у државни апарат, односно администрацију,
када је у питању решавање женских захтева. Разматрајући идеју о оснивању Фонда
за ванбрачну децу и да ли нека решења препустити државном апарату, једна делегаткиња је изјавила: ,,Онда целу ствар стављамо у руке администрације, а она ће у
више земаља бити толико брза, да ће се ванбрачна ћерка пре удати него што ће јој
администрација пронаћи оца.”511 Подстакнуте Женском Антантом или не, али у
исто време у Београду је донета одлука да се у Београду оснује Фонд за незбринуте
и сиромашне жене, будући да је њихов број био све већи.512
У раду Мале женске Антанте треба скренути пажњу и на чињеницу да су делегаткиње у извесној мери деловале под притиском својих влада. Као пример могу
послужити управо сукоби бугарске и југословенске делегације, који су двадесетих
година били ,,више правило, него изузетак”.513 Међутим, нетрпељивости су се стишале током тридесетих година, када су се смањиле и тензије између бугарске и југословенске владе око Македоније. Такође, треба имати на уму да је југословенски
министар спољних послова, Момчило Нинчић, условљавао пут своје делегације
искључивањем Бугарске из рада конференције у Букурешту 1923. године.514
Криза која је захватила НЖС КСХС убрзо је, из истих разлога, захватила и
Алијансу феминистичких друштава. Организације које су биле у саставу Друштва
за просвећивање жена и заштиту њених права (Женског покрета) а које су биле
феминистичког карактера одржале су скуп крајем октобра 1926. године у Босанском Броду. Том приликом је одлучено да будући чланови Алијансе могу бити само
организације које су у саставу Женског покрета те је име Алијансе промењено у
Алијанса женских покрета са седиштем у Љубљани.
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,,Конгрес Мале Женске Антанте”, Политика, 31. 10. 1924, 3.

511

,,Конгрес Мале Женске Антанте”, Политика, 1. 11. 1924, 4.

512

,,Фонд за незбринуте и сиромашне жене”, Време, 2. 11. 1924, 6.

513

I. Ograjšek Gorenjak, M. Kardum, nav. delo, 119.

514

Исто.
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На почетку економске кризе, 1931. године, у престоници су одржане две међународне конференције. Конференција Алијансе женских покрета одржана је крајем маја и на њој је запажено учешће имала Ксенија Атанасијевић својим говором о
утицају феминизма на ширење пацифизма, будући да феминизам искључује сваку
злоупотребу човека.515 Конференција је усвојила и Резолуцију о миру и разоружању.
Убрзо за њом је одржана и Балканска конференција жена, која је разрађивала могућности за повезивањем балканских удружења жена.516 Конференција је одисала
напорима за стварањем сигурног и трајног мира у циљу чувања човечанства од
евентуалних ратова, те је у ту сврху изнет предлог о оснивању међународног удружења жена балканских земаља, које би, између осталог, пропагирало рад Балканске конфедерације.517 Француски лист L’Eco de Paris посебно је похвалио активности југословенских жена на овој конференцији.518
У годинама када су женска удружења била далеко пасивнија управо због економских прилика на светском нивоу, од изузетног је значаја било одржавање конгреса Интернационалног женског савеза у Дубровнику септембра 1936. године.
Присуствовало је око 300 делегаткиња из различитих делова света: од Енглеске и
Француске до Индије.519 Лепосава Петковић, као председница Југословенског женског савеза,520 имала је највећeг удела у организацији поменутог конгреса. Бароница Боел, новоизабрана председница Савеза, била је примљена од стране краљице
Марије у Милочеру те је у изјави Времену објаснила да је стекла утисак да краљица
посебно брине о деци и омладини. Из целокупне изјаве не може се не приметити
да ова посета оставља утисак да је до ње дошло управо по основи племства, не због
деловања Интернационалног женског савеза. Будући да су се политичке прилике
у Евопи све више заоштравале, Боел је послала јасну поруку да ће мир сигурно

515

,,Резолуција о миру и разоружању”, Време, 20. 5. 1931, 3.

516

,,Жене балканских народа за мир”, Политика, 20. 5. 1931, 5; ,,Јуче је у Београду свечано
отворена балканска конференција жена”, Време, 21. 5. 1931, 2.

517

,,Жене балканских народа за мир”, Политика, 21. 5. 1931, 5.
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L’Eco de Paris, 27. 5. 1931, www.historia.net (приступљено 12. 2. 2019).

519

,,Делегат француске владе г-ђа Бруневих присуствоваће конгресу Интернационалног
женског савеза у Дубровнику”, Време, 31. 8. 1936, 2.

520

Народни женски савез Српкиња, Хрватица и Словенки, основан 1919. године, по
увођењу Шестојануарске диктатуре променио је назив у Југословенски женски савез.
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бити сачуван – ако се удруже све жене на свету.521 Овај конгрес имао је снажан
пацифистички карактер: жене су апеловале да Друшво народа заузме одлучнији
став у процесу изградње светског мира као и да би све земље требало да се нађу у
овој организацији, без обзира на политички утицај, како би делиле иста права и
сносиле исту одговорност.522

6.3. Омладинке КПЈ у Женском покрету
У делу текста који се бавио анализом женског питања код Милице Ђурић
Топаловић указано је на постојање Јединственог фронта жена. На овом месту у
фокусу се налази прилазак комунисткиња грађанским организацијама, односно
Женском покрету, премда ће о односу КПЈ према женском питању бити више речи
у наставку текста.
Будући да је након доношења Обзнане 29. децембра 1920. године у Краљевини
забрањен рад КПЈ те је она била принуђена да делује у илегали, руководство Партије је јуна 1935. године саветовало своје чланство да се, условно речено, легализује преко синдикалних, професионалних, омладинских и сличних организација.
У Србији су у комисији Покрајинског комитета за рад међу женама биле одабране
Митра Митровић523 и Добрила Карапанџић,524 које су се договориле с руководством Женског покрета да се при овој организацији оснује Омладинска секција.
Према мишљењу Неде Божиновић, ово је било добро решење за обе струје: ,,Женски покрет је рачунао на то да ће добити феминистички подмладак, а антифашист-

521

,,Ако се удруже све жене на свету, онда ћемо сигурно успети да одржимо мир” рекла
је нова председница Интернационалног женског савеза бароница Боел”, Време, 4. 10.
1936, 7.

522

,,Представнице жена из 42 државе које заступају 40 милиона организованих жена
учествоваће на конгресу Међународног женског савеза у Дубровнику”, Време, 13. 9.
1936, 10.
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Митра
Митровић
(1912–2001),
истакнута
комунисткиња
и
учесница
Народноослободилачке борбе. Допринела је оснивању АФЖ-а. Током каријере је
обављала различите функције: била је прва министарка просвете у влади НР Србије,
у више сазива Скупштине НР Србије била посланица и тако даље. Носилац је више
југословенских признања.

524

О Добрили Карапанџић, нажалост, нема пуно доступних података. Осим што се као
омладинка прикључила КПЈ, познато је да је крајем 1940. године била ухапшена у
Београду. Видети: Жене Србије у НОБ-у (Београд: Нолит, 1975), 95.
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киње могућност за легалан рад.”525 Митра Митровић на следећи начин је објаснила
приступање комунисткиња Женском покрету: ,,Шта нас је руководило да уђемо у
Женски покрет? Са каквим тежњама, задацима и перспективама смо ушле у њега?
Диктатура и њене реакционарне снаге, поред насилничких и назадних мера предузетих против народа, спровеле су и према женама своје назадне мере и запретиле
им новим одузимањем и оно мало стечених права. [...] Одузимање додатка женама
државним службеницама, избацивање из служби, очајно ниске наднице радница,
претње нумерус-клаузусом, све је то говорило да жене, као и читав народ преживљавају тешке дане и да им прете још тежим условима за живот. Нас младе чекала
је тешка борба за хлеб, сваког дана је пред нама било све више затворених врата
радионица, канцеларија и школа [...]. Зато смо ушле у Женски покрет, као у организацију у чијем је програму јасно наглашена девиза борбе жена за њихова права
и окупљање свих жена без обзира на расу, веру, народност и политичка схватања.
Јасно наглашена начела борбе за демократију и мир везала су нас за програм Женског покрета, у који смо ушле са тежњом да наше другарице, неспремне за живот,
не остану усамљене под тим налетом реакције на њих већ да, окупљене, станемо
у редове бораца за права жена и народа, појачамо ту борбу која је за време диктатуре само тињала и створимо од Покрета МАСОВНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ЖЕНА”526
(нагласила ауторка).
Присећајући се рада Омладинске секције Женског покрета у Београду, Драгица
Витоловић Срзентић изјавила је да чланице Секције нису биле довољно самосталне и независне у односу на Женски покрет: ,,Постојао је један женски покрет. То су
биле старије госпође. Ту је постојала и омладинска секција, где смо биле ми, мање-више левичарке, младе студенткиње. [...] Почеле смо да причамо женама која су
њихова права и да треба да се боре за право гласа, да треба да добију своје место.
Масовно су нас подржавале и долазиле на наше скупове. [...] На Правном факултету смо направиле једно књижевно вече, под именом Омладинске секције. Дошла
је само једна од тих старијих жена из Женског покрета. И после су нас оне критиковале, између осталих и филозофкиња Ксенија Атанасијевић. Критиковале су нас

525

N. Božinović, nav. delo, 117.

526

,,Ženski pokret kroz omladinsku sekciju”, Bilten Omladinske sekcije br. 2 (1940) prema: N.
Božinović, nav. delo, 118.
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зато што смо то организовале без њиховог знања, а под њиховим кишобраном.
Није им било право.”527
Иако под окриљем Женског покрета,528 оснивањем листа Жена данас, чији је
први број изашао октобра 1936. године, на феминистичкој сцени Краљевине дефинитивно се појавила једна нова, прилично политична и бескомпромисна струја.
Комунисткиње не само да су успеле да се легализују већ су повећале чланство своје
Секције, окупивши најпре велики број студенткиња. Већина њих даће свој допринос у Народноослободилачкој борби за време Другог светског рата на југословенском простору.
Чврсто уверење да је могуће обезбедити ширу подршку жена борби за њихову
еманципацију показале су Милица Шуваковић и Митра Митровић одговарајући
Милици Ђурић Топаловић на њену критику ,,јединственог фронта жена”: ,, Свака
је жена, била она политички или феминистички опредељена или не, животно заинтересована свим тим, и само се ради о томе да се та животна заинтересованост
претвори у јединствен иступ. Није, дакле, зло у издвајању жена у посебна женска
друштва, већ у непостављању женског питања као општедруштвеног питања
свих жена и прикупљања свих снага за одбрану тих права и борбу за један бољи и
човечнији свет. [...] Нужност те заједничке борбе г-ђа Топаловић не схвата”529 (подвукла К. Ј. С.). Овде ће се полако назирати поглед југословенских комунисткиња
по коме (нови) феминизам треба да обезбеди једнакост свих људи, који рефлектује
марксистички приступ еманципације целокупне радничке класе.

527

Ивана Пантелић, ,,Неки аспекти положаја жена у Краљевини Југославији”, Књиженство:
часопис за студије књижевности, рода и културе год. 1, бр. 1 (2011), http://www.
knjizenstvo.rs/sr-lat/casopisi/2011/zenska-knjizevnost-i-kultura/neki-aspekti-polozaja-zenau-kraljevini-jugoslaviji (преузето 20. 6. 2019).

528

Потребно је напоменути да је одређени број комунисткиња пришао и Удружењу
универзитетски образованих жена, те да су и оне дале свој допринос при покретању
Жене данас. Видети: I. Simić, nav. delo, 33.

529

N. Božinović, nav. delo, 119.
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7. НОВА ДРЖАВА – СТАРА ПРАВИЛА

7.1. Проблем унификовања грађанскоправних подручја
Уколико друштвени положај жене посматрамо као мерило модернизације,
историчари су углавном сагласни да дихотомија представља главну карактеристику развоја Србије друге половине 19. и прве половине 20. века, односно да не постоји патријархално друштво без елемената модернизације као ни модернизација без
елемената патријархалног друштва.530 Положај жене у Краљевини Србији и касније
Краљевини СХС/Југославији био је условљен израженим наслеђем патријархата531
и традиционалног морала. Премда процес модернизације стоји у директној вези с
грађанским револуцијама и индустријском револуцијом 19. века, за Кнежевину и
потом Краљевину Србију, која је у 19. веку представљала руралну и индустријски
неразвијену област, модернизација је била ,,слабог интензитета и одоцнелог ка-

530

Peđa J. Marković, Beograd i Evropa 1918–1941: evropski uticaji na proces modernizacije
Beograda (Beograd: IŠP Savremena administracija, 1992), 15–17.

531

Иако суштину патријархата чини власт и моћ оца – мушкарца, он заправо има
више облика: од умерених, који ,,могу дозволити релативно уравнотежене односе
међу споловима” до апсолутног, где се мушкарац поставља као апсолутни господар
и, присвајајући сву власт, намеће крајњу несиметричност међу половима. Адиса
Газетић сматра да јужнословенске заједнице није карактерисало постојање радикалне
патријархалне културе која би a priori искључивала сва права других/друге у одређеном
историјском раздобљу, али да права других свакако јесу била маргинализована. Видети:
Elisabeth Badinter, Jedno je drugo (Sarajevo: Svjetlost, 1988), 79; Adisa Gazetić, ,,Patrijarhat
nekad i sad: tranzicija i tradicijski obrasci”, Tranzicija Vol. 10, No. 21–22 (2008): 49–52.
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рактера”.532 Данас постоји сагласност да парадигму за разумевање родних односа
у предмодерној историји представља патријархат, док за модерно доба стоји сукоб патријархата и тенденција еманципације од њега.533 У патријархалној матрици жена је била подређена мушкарцу, деца родитељима, те је pater familias уживао
апсолутну послушност чланова породице. Жена има две улоге, мајке и домаћице,
те је обе упућују искључиво на приватну сферу, док у јавној она суштински бива
невидљива.
Дискурзивне политике биле су већином засноване на концепту разлике, односно на темељу биолошке разлике између мушкараца и жена одређивале су се њихове различите улоге и доприноси у друштву.534 Ако се посматрају европски токови
овог периода, не може се не приметити да, чак и када су истицане идеје о потреби
изједначавања права мушкараца и жена, оне су засноване управо на концепту различитости а не на једнаким људским правима.535
Истраживање процеса еманципације жена стоји у нераскидивој вези с анализом правне регулативе из два разлога. Еманципација се, најпре, одвија у оквирима постојећих закона и правних норми, које, у овом случају свакако, одражавају
друштвене норме, док, с друге стране, она бива и усмерена на промену одређених
законских решења. Стога је за истраживање еманципације жена у Југославији неопходно извршити анализу правне регулативе Краљевине СХС/Југославије у целокупном међуратном периоду из родне перспективе, како би се стекао јаснији увид
у друштвено-политички положај жене у Југославији у поменутом периоду.
Стручна мишљења у вези с положајем жене у првој половини 20. века на простору Југославије прилично су уједначена. У уводном делу је напоменуто да се

532

Dragica Vujadinović, ,,Teorijsko-metodološki okvir za razumevanje rodnih odnosa u
savremenosti: slučaj Srbije” u Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni
sistem Srbije: zbornik radova, knj. 6, priredio Stevan Lilić (Beograd: Pravni fakultet, Centar
za izdavaštvo i informisanje), 2016, 100–107.

533

Исто, 95–96.

534

Историчарка Ана Столић сматра да су дискурзивне политике у Србији биле у директној
вези с двоструким политичким положајем жена и њиховог активизма, који је посебно
изражен у првој деценији 20. века, када су жене биле ,,истовремено и објекат и
активан чинилац политичког деловања у најширем смислу речи, иако према правном и
политичком положају нису биле уважаван грађански субјект”. A. Stolić, Sestre Srpkinje...,
5–6.

535

Питање разлике и једнакости широко је проблематизовано у феминистичкој теорији
и у оквиру женске/родне историје у последњим деценијама XX века. Видети: Beyond
Equality and Difference: Citizenship, Feminist Politics and Female Subjectivity, edited by
Gisela Bock and Susan James (London: Routledge) 1992.
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жена налазила у изразито неравноправном и дискриминаторном положају, који
се највише огледао у законодавству. Међутим, већ из самог дефинисања проблема (правни положај жена) огледа се лингвистичко-синтаксички проблем: премда
наведено у облику сингулара, породично право Краљевине СХС/Југославије није
било унификовано, те се суштински ова област односи на шест различитих грађанскоправних подручја. На овом месту важно је истаћи да се истраживање фокусира на простор Србије, односно на простор који је у правној историји означен као
грађанскоправни простор Србије и Македоније. У правној терминологији изворима права најчешће се означавају такозвани формални извори права, односно они
правни акти који садрже опште правне норме, којима се уређују породични односи, а које се налазе формулисане у законима и другим општим актима. Историја
извора породичног права у Републици Србији доста је богата и траје од настанка
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године до усвајања закона који данас
представљају изворе позитивног породичног права. За прво раздобље историје
извора породичног права неопходно је рећи да оно покрива комплетан период
трајања Краљевине СХС/Југославије, односно од уједињења 1918. године, па све до
почетка Априлског рата, 6. априла 1941. године. На територији Краљевине постојало је шест грађанскоправних, односно породичноправних подручја:
а) Србија с Македонијом – важио Српски грађански законик из 1844. године;
б) Црна Гора – постоји Општи имовински законик из 1888. године, који не садржи одредбе из породичног права;
в) Војводина с Међумурјем – важило је некодификовано мађарско право, уз
Закон о браку из 1894. године;
г) Словенија, Далмација, део Истре с Прекомурјем – важио Аустријски грађански законик из 1811. године с новелама из 1914, 1915. и 1916. године;
д) Хрватска са Славонијом – важио Аустријски грађански законик из 1811. године без новела, будући да се Хрватски сабор због ратних прилика није могао
сазвати;
ђ) Босна и Херцеговина – важио Аустријски грађански законик из 1811. године,
верско, односно шеријатско право за муслиманско становништво, а од 1929.
године и Закон о уређењу шеријатских судова.
Прокламовано уједињење у јединствену, унитарну државу подразумевало је
стварање јединственог правног поретка: ,,Јединство државе, једнакост држављана
пред законом, учвршћење правнога поретка и сигурност у држави захтијева, да се
барем најважнији закони, који постоје у различитим правним подручјима државе,
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што прије изједначе.”536 Међутим, у пракси су се појавила два фронта. Правници
из крајева некадашње Аустроугарске (,,пречански фронт”) залагали су се да се аустријско законодавство прошири на територије на којима оно претходно није важило, док је, насупрот њима, ,,србијански фронт”, односно група правника углавном из Србије, тврдила да се правна еволуција као ни правне институције које су
одговарале потребама српског народа не могу одбацити.537
У пракси, за време постојања Краљевине, приватно право није у потпуности
изједначено. Уопште говорећи, главни закони, попут Кривичног, донети су тек под
режимом диктатуре, односно у току и након 1929. године. Осим њега, Шестојануарска диктатура утицала је и на доношење Закона о кривичном судском поступку,
Закона о ванпарничком поступку као и Закона о грађанском парничном поступку.
С друге стране, Трговачки законик проглашен 1937. године никада није ступио на
снагу. Грађански законик није донет за време трајања Краљевине те је до краја свог
постојања Југославија, када је такозвана грађанска материја у питању, остала подељена на шест правних подручја. Премда је југословенски законодавац пошао од
претпоставке да у једној држави треба да буде једно право те је, у складу с тим, почело да се ради на унификацији одмах по уједињењу,538 чињеница да брачно право
није уједначено најпре сведочи о томе колико је било тешко пронаћи консензус и
компромис између различитих историјских, друштвених и правних прилика. Важно је напоменути да је сама идеја о унификацији и принципу једно право у једној
држави имала опозицију, углавном у хрватским редовима: као пример навођена је
Француска, као централистичка држава, која у Алзас-Лорену има немачко материјално и процесно право.539
У овом поглављу доминира анализа породичног права јер области које оно покрива (брак, ванбрачна заједница, родитељско право, право жене на издржавање и
имовинско право) најјасније указују на целокупан положај жене у једном друштву.
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Edo Lovrić, ,,Rad oko izjednačenja zakona u našoj državi”, Mjesečnik br. 1 (1921): 43.
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Најпознатији представник ове струје био је Живојин Перић, који се залагао за забрану
доказивања сведоцима, која је на простору Србије постојала од 1865. године. Тако је
различит правни развитак србијанских и пречанских крајева резултирао спором око
доказивања сведоцима приликом доношења Законика о судском поступку у грађанским
парницама 1929. године. Видети: Biljana Gavrilović, ,,Srbijansko-prečanski spor oko
dokazivanja svedocima prilikom donošenja jugoslovenskog Zakonika o građanskom
parničnom postupku”, Pravni zapisi god. IX, br. 1 (2018): 111–126.
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Branislav Nedeljković, ,,Primena novog građanskog parničkog postupka”, Arhiv za pravne i
društvene nauke knj. XXX (XLVII), br. 2 (1936): 208–209.
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Сходно областима које покрива породично право, насловљени су и делови овог
поглавља. Посебно поглавље које се не тиче породичног права а које је важно за
целокупно истраживачко питање, обухвата анализу законодавства у области прекида трудноће, односно вољног побачаја.

7.2. Положај жене у браку

7.2.1. Склапање брака
Појам брака као правног института једно је од најспорнијих питања брачног
права у теоријском смислу. Још је у старом Риму било више дефиниција брака,
од којих су најпознатије две: „брак је веза мужа и жене установљена ради трајне
животне заједнице” и „брак је веза мужа и жене, доживотна заједница, установа
божанског и људског права”.540 У модерном друштву појам, односно дефинисање
брака, зависи најпре од аспекта с којег се он посматра. Углавном преовладавају
социјални, религијски и правни аспект.541
Брачно право данас се сматра делом породичног права. Породично право
представља систем правних норми које регулише личне и имовинске односе који
настају између чланова породице, а који углавном произилазе из брака и сродства.
Породично право стога уређује искључиво ,,правно релевантни” сегмент породичних односа; изван њега остају многи породични односи који су предмет морала,
обичаја и слично.542 Брачно право обухвата скуп прописа којима се уређују брак
и односи у браку, али и ванбрачна заједница и односи ванбрачних партнера. У савременом смислу правно уређење брака и брачних односа обухвата прописивање
чињеница релевантних како за склапање брака (претпоставке за постојање и пуноважност брака, поступак склапања брака и правне последице склапања брака)
тако и за престанак брака (претпоставке, поступак и правне последице престанка
брака).543
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Мarija Draškić, Porodično pravo i prava deteta (Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u
Beogradu, 2015), 63.
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Bertrand Russell, Marriage and Morals (New York: Bantom Books, 1959), 88.
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Nikola Visković, Pojam prava: prilog integralnoj teoriji prava (Split: Logos, 1981), 81.
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М. Draškić, nav. delo, 68.
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Србија с Македонијом је представљала грађанскоправно подручје на коме су
важили Српски грађански законик из 1844. године, Закон о старатељству из 1872.
године и црквени закони Српске православне цркве. Српски грађански законик
признавао је црквеним органима искључиву надлежност за закључење брака а црквеним судовима једину надлежност у свим брачним споровима хришћана православне вере. Због релативно великог броја црквених прописа, Српска православна
црква је 1933. године извршила кодификацију црквеног брачног права усвајајући
Брачни правилник Српске православне цркве.
Према Српском грађанском законику, брак се сматрао „заједницом између два
лица разног пола [...] која се изјасне да желе неразлучно живети, заветујући се уједно на вековечиту љубав и ненарушиву верност”.544 Друга глава овог законика, назива О правима и дужностима супружника, у члану 60 истиче да права и дужности
супружника проистичу из брака, који се закључује и ,,венчањем чрез свештеника
по пропису православне цркве свршује, почем се она пред два или три сведока
изјасне, да желе неразлучно живети, заветујући се у једно на вековечиту љубав и
ненарушиву верност”.545 Дакле, инсистира се на црквеној форми брака, љубави и
верности.546 Из основне дефиниције брака такође се уочава да Српски грађански
законик не само да не допушта полигамију, односно полиандрију, већ је и кажњава. Кривично дело познато као бигамија обухвата двоженство а биандрија двомуштво.547 У члану 69 јасно се наводи да не може бити брака ,,ако човек жену венчану
и не по закону пуштену, или жена мужа непуштена по закону има”. Такође, члан
71 прописује да муж који се венча с другом женом, иако се већ налазио у браку,
ту другу жену мора отпустити, с тим да и поред тога он ,,потпада под суд и казну”.
Исти члан Законика не говори ништа о жени која би починила исти преступ, чиме
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Српски грађански законик, пар. 60.
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Српски грађански законик, пар. 60.
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На простору Краљевине једино је грађанскоправно подручје Војводине с Међумурјем
познавало форму грађанског брака. У правној пракси мађарски Закон о браку из 1894.
године омогућавао је пуноважно склапање брака између припадника различитих
вероисповести, на пример хришћана/хришћанке с једне стране и нехришћана, односно
муслимана и Јевреја с друге стране. Тако би брак склопљен између, примера ради,
Србина православне вероисповести и Јеврејке на простору Војводине био пуноважан,
док би на подручју примене Српског грађанског законика он био нелегалан, односно
ништаван, будући да нису сви материјално-правни услови за склапање брака били
испуњени. Управо овај пример осликава проблеме који су могли произаћи услед
неуједначености брачног права у држави.
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Српски грађански законик, пар. 69.
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се законодавац очигледно руководио праксом, односно чешћим случајевима бигамије од стране мушкараца, односно мужева.
За склапање, односно закључење брака, били су потребни материјално-правни
и формално-правни услови. У материјално-правне спадали су узраст потенцијалних супружника, степен сродства и верско опредељење, док су формално-правни
услови обухватали изјаве будућих супружника да желе ступити у брак. Овде ће у
основним цртама бити представљени сви услови за закључење брака:
Материјално-правни услови:
– Узраст
Југословенско право познавало је три врсте пунолетства: грађанско, кривично и брачно. Прво је захтевало навршену 21 годину, с тим да су члан 152
Српског грађанског законика као и члан 113 Закона о старатељству из 1872.
године омогућавали више или мање потпуно пунолетство и пре навршене
21 године. Кривични законик, усвојен 1929. године, предвиђао је 18 година за
способност лица да кривично у потпуности одговара. У формалном смислу,
брачно пунолетство мушкарци су остваривали са 17 а девојке с 15 година.548
Живојин Перић сматра да је ова разлика у годинама произашла из чињенице
да људи најпре сазревају у полном смислу него у другим областима права,
посебно кривичном.549 Међутим, иако законодавац предвиђа 17, односно 15
година за ступање у брак, надлежни архијереј могао је да допусти закључење
брака уколико будући супружник има пуних 15, а супружница пуних 13 година.550 Касније донет Кривични законик ову могућност архијереју није одузео
те су оваква венчања била апсолутно могућа за време постојања Краљевине.
– Непостојање сродства као брачне сметње
Ово питање дефинисано је црквеним законодавством Српске православне
цркве. Српски грађански законик управо се позива на црквене каноне наводећи да брак не може бити склопљен међу сродницима у степенима Црквом
строго забрањенима.551 Осим за сроднике у првој линији, брак је забрањен
закључно са четвртим степеном и овде не може бити никаквих изузетака.552
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Исто.
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Живојин Перић, Лично брачно право по Српском грађанском законику: предавања на
Коларчевом народном универзитету (Београд: Г. Кон, 1934), 18.
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Српски грађански законик, пар. 72, 93а.
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Исто, пар. 69, 93а.
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Правило дефинисано на Трулском сабору 692. године. Видети: Чедомир Митровић,
Црквено право (Београд: Литографија Косте М. Бојковића, без године издања), 35.
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Брак је такође забрањен у побочној линији у 5, 6. и 7. линији сродства, али,
будући да ово нису забране Васељенских сабора, разрешења (диспензације)
су у пракси биле могуће.
– Верско опредељење
Будући да у Краљевини Србији није постојао грађански брак већ само црквени, на српско-македонском правном подручју разлика у вероисповестима била је важна препрека приликом склапања брака. Хришћанин или хришћанка нису могли ступити у брак с лицем које не исповеда хришћанство.553
Мешовити бракови су се могли склопити само између хришћанских верника
(у овом случају с римокатолицима или протестантима), с тим да су се деца
рођена у овим браковима морала крстити у православној цркви.554 Такође, Српски грађански законик забрањивао је и брак хришћана/хришћанке с
атеистом/атеисткињом.
Формално-правни услови
– Сходно постојању само црквеног брака на српско-македонском подручју,
изјаве супружника да слободном вољом ступају у брак могле су се дати једино у православној цркви, без обзира на то да ли је једно лице римокатоличке
или протестантске вере.
Уз горе наведене брачне сметње, постојале су још и брачне сметње које се тичу
и забране ако је лице неспособно или немоћно за дужности брачне, уколико је
лице лудо и бесомучно, с тим да је брак био забрањен злочинцима на робији за време казне, али и осуђенима због браколомства.555 Брак није био допуштен ни ако је
лице отмицом или страхом натерано или преваром друго лице подметнуто.
Дакле, на подручју Србије и Македоније могао се склопити само црквени брак
уколико су сви горе наведени предуслови остварени. Међутим, Видовданским и
Септембарским уставом у Краљевини Југославији је гарантована слобода вероисповести,556 чиме су се ова решења нашла у колизији са Српским грађанским закоником. Будући да се на српско-македонском подручју приликом склапања брака
морао поштовати Српски грађански законик, јасно је да су се у пракси у овој области кршила уставом гарантована права.
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Живојин Перић, Лично брачно право по Српском грађанском законику..., 26.
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Видовдански устав, пар. 12; Септембарски устав, пар. 13.
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7.2.2. Дејство брака
Склапањем брака настају за супружнике одређена дејства брачне заједнице
која се у правној литератури одређују као права и дужности супружника. У њих
и данас спадају само оне правне последице склапања брака којима се штите најважнији лични и имовински интереси супружника и које је могуће правно уређивати, док односи у емотивној и интимној сфери остају изван овог поља.
Српски грађански законик дефинише права и дужности супружника чланом
107: ,,Што се год са намерењем и определењем брака слаже, оно све припада супружницима као права и дужности, нити се шта противу личних права уговором
определити може.” Супружници су дужни да живе у љубави, ,,неразделно”, да испуњавају брачне дужности и буду верни једно другом. Такође се подразумевало да
једно другом увек буду од помоћи.557 Међутим, истовремено је мушкарцу у браку
дата предност: ,,Особито пак муж се сматра као глава и старешина куће и родбине,
и по томе његова је дужност поглавито, кућом и имањем управљати”.558 Супруге су
биле дужне да слушају своје мужеве, односно њихове наредбе, да брину о кућним
пословима, имању и нарочито деци.559 Будући да према Законику способност рађања деце није услов за постојање брака, супружници нису били у обавези рађања
деце. Испуњавање брачне дужности жене се, дакле, није односило на њену способност или жељу за рађањем деце.560 С друге стране, у Законику је експлицитно наведено да је сваки супружник ,,дужан полно општити са својим брачним другом”;
уколико би то одбио, практично не би вршио своју брачну дужност.561
Чланом 110 Српског грађанског законика жена је била у обавези да узме презиме
свог мужа и тиме постане део његовог сталежа. Своје девојачко презиме могла је
придодати мужевљевом само уколико испред њега стоји ,,рођена”.562 Жена-странкиња је по аутоматизму након склапања брака добијала држављанство свог мужа,
осим ако пре удаје није изјавила да жели да сачува претходно држављанство.563
Будући да у Законику стоји да је жена дужна ,,ићи (за мужем) и где он за добро
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Ж. Перић, нав. дело, 49.
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Српски грађански законик, пар. 108.
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Закон о личним именима из 1929. године, пар. 13.
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Закон о држављанству из 1928. године, пар. 108.
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нађе, с њим онде живети”, јасно је да је муж одређивао и место становања. Колико
је неравноправан и неповољан положај удате жене у српско-македонском правном
подручју, сведочи и чињеница да је муж имао право вршења надзора над понашањем и друштвеним везама своје жене. На пример, у пракси је муж могао да отвори и прочита женино писмо или телеграм, иако је право тајности коресподенције
било зајамчено Уставом.564 Жена, међутим, ово право није имала, већ напротив:
уколико би прочитала мужевљево писмо или телеграм, могла би бити кажњена до
десет месеци затвора или новчаном казном у износу до 5 000 динара.565
Патријархални дух Српског грађанског законика можда најбоље осликава чл.
920, којим су удате жене, за мужевљевог живота, у погледу пословне способности (нпр. управљање имањем) изједначене с малолетницима, распикућама, пропалицама, презадуженицима и умом лишенима.566 Муж је био дужан да издржава своју супругу, што је законски утицало на лишавање жене права на стицање и
располагање имовином. Међутим, ако би се муж нашао у проблемима материјалне природе, жена је била дужна да му помогне сопственом имовином, уколико је
претходно потписала брачни уговор и задржала за себе уживање својих добара.567
Према поменутом члану Законика, жена без одобрења мужа не би могла да обави
пуноважно ниједан посао правне врсте (на пример: отказ закупа, отуђење, закуп
и слично) као ни посао који би спадао у доброчинство (без икакве финансијске
добити). Није могла да прими ни поклон без мужевљевог одобрења, при чему се
нашла у горем положају у односу на малолетнике.568

7.2.3. Престанак брака
Према Српском грађанском законику споразумни развод није био могућ: ,,На
развод брака не могу супружници уговора чинити, нити се на уништење или разведење, ни привремено, сагласити могу.”569 За сва ,,спорна дела” супружници су
морали да се обрате духовном суду ради ,,уништења и развода”, јер је, према члану

564

Видовдански устав, пар. 17; Септембарски устав, пар. 17.

565

Кривични законик за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца од 27. јануара 1929, пар. 251.

566

Исто, пар. 920.

567

Српски грађански законик, пар. 771.

568

Малолетници од 7. до 21. године могли су да приме поклон без одобрења својих заступника.

569

Српски грађански законик, пар. 103.
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99, духовни суд био надлежан за православне вернике. Уколико се докаже невиност једне стране, она би могла без икаквих сметњи ступити поново у брак (чл.
104), док се разведена жена или ,,пуштеница” није могла удати девет месеци након
развода, осим ако се на суду докаже да није трудна (чл. 105). Санкција за жену која
не би испоштовала овај временски период била би следећа: брак би задржао своју
снагу, али би она аутоматски била лишена свих повластица које би имала од пређашњег мужа по разводу, док би нов муж губио право евентуалног тражења развода
због женине предбрачне трудноће (чл. 106).
Дискриминушићи положај жене приликом развода огледа се и по питању браколомства као узрока развода брака. Према српском обичајном праву, муж није
могао извршити браколомство и тиме повредити своју жену, већ је тиме наносио
увреду искључиво мужу обљубљене жене. Тако се муж није кажњавао због браколомства или увреде према својој жени, већ што је увредио другог (ожењеног) мушкарца. У Српском кривичном законику стоји: ,,Ко с туђом женом блуд учини, да се
казни затвором до дванаест месеци. Исто тако да се казни жена.”570 Из овога следи
да је жена увек кривац као браколомник, док муж сноси кривицу само ако је жена
с којом врши прељубу – туђа, удата жена.571 Међутим, изменама из 1862. године у
бракоразводне узроке су набројани: (1) ,,прељуба доказана, којом је верност супружанска нарушена”, (2) ,,радење о глави своме супругу и дејствовање свирепим
и убитачним средствима противу живота његовог; као и онда, ако је само знала
једна страна о таквом злом умишљају и дејствовању другога против живота супруга, и открила није”, (3) ,,злочинство супругом једним учињено, због ког је казна
узакоњена и судом над њим изречена на робију или заточење дуже од 8 година, ако
невина страна за време док те казне трају иште развод; а ако га за то време не иште
остаје брак у својој сили”, (4) ,,ако једна страна од хришћанског закона одступи” и
(5) ,,неизвесно или злоковарно одсуство”.
Уколико би дејство брака било окончано смрћу мужа, удовица остаје под влашћу свекра све док не би отишла из заједничког дома или док се свекар ,,те исте
власти не би одрекао”.572

570

Српски кривични законик, пар. 196.

571

Илија Јелић, О браколомству с теориског и практичног гледишта (Београд: Рајковић и
Ћуковић, 1928), 34.

572

,,Судска и административна пракса”, Бранич бр. 1–6 (1929): 64.
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7.3. Положај жене у ванбрачној заједници
На српско-македонском и црногорском правном подручју ванбрачна заједница
није била препозната као легитимни облик заједнице мушкарца и жене. Напротив,
анализом закона стиче се утисак да је законодавац изразито ограничавао и сузбијао ову појаву на рачун брака. Друштвена клима истурила је брак и породицу као
,,моћан фактор у подизању и образовању националне и привредне снаге”,573 те се,
насупрот томе, ванбрачна заједница третирала као рђава а дете/деца рођена у њој
као срамота.574 Колико је тежак положај жене која роди ванбрачно дете био, можда
је најбоље описао правник Јосип Шиловић: ,,[...] Најбеднија су ванбрачна дјеца,
јер се за њих имаде да брине мати, која је редовно служавка или радница, те не
зарађује ни толико, колико је њој самој неопходно нужно, а камо ли да издржава и
одгаји своје дијете. А кад остане без мјеста, настаје глад и сиротиња и њене неминовне последице: злочин и проституција.”575 Положај ових жена у Црној Гори имао
је посебну тежину. Неретки су случајеви да су жене, нарочито из руралних делова
земље, своју ванбрачну децу одмах по рођењу односиле и остављале на кућном
прагу мушкарца с којим су затруднеле у немогућности да о детету брину, али и да
би таквог мушкарца понизиле пред светом.576
Док је у муслиманском свету ванбрачна заједница била строго забрањена, она
је на подручјима некадашње Аустроугарске монархије, односно законима који су
на тим територијама примењивани, била толерисана, чак и правно уређена, а све у
контексту бриге о личности детета. Законодавац се позабавио и тешким социо-економским положајем ванбрачне деце, те су управо на овим просторима ванбрачна
деца најпре изједначена с брачном у односу на читав југословенски простор.577 С
друге стране, у Краљевини је режим показао спремност да се бори с дивљим бра-

573

Данило Ј. Данић, ,,Правни положај ванбрачне деце”, Бранич бр. 2 (1935): 46.

574

Јовица Б. Мијушковић, ,,Истраживање ванбрачног очинства по црногорском
законодавству”, Бранич бр. 1–9 (1929): 6.

575

Јосип Шиловић, ,,Заштита деце и младежи”, Архив за правне и друштвене науке књ. 8,
бр. 1 (1924) према: Јовица Б. Мијушковић, нав. дело, 7.

576

Јов. Б. Мијушковић, нав. дело, 10.

577

Царским декретом (новелом) од 13. октобра 1914. године на подручју Словеније и
Далмације с Истром ванбрачна деца у потпуности су изједначена с брачном. Видети:
Kaiserliche Verordnung vom 13. Oktober 1914, über eine Teilnovelle zum allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuche, R. G. Bl. Jahrgang 1914, CXLIII Stück, Nr. 276, 115, https://
alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=19140004&seite=00001115 (преузето 12.
7. 2019).
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ковима, односно ванбрачним заједницама, што је понајвише дошло до изражаја
тридесетих година прошлог века. На срећу, подаци из овог периода су сачувани
и умногоме употпуњују ширу слику у којој држава креће у одважну борбу против ванбрачних заједница. Према подацима за 1932. годину на 442 053 законите
деце долазило је 23 725 ванбрачно рођене, односно 5,37%. Овај проценат из године
у годину је растао: 1933. године на 428 262 законите следило је 23 774 ванбрачне
деце, односно 5,55%. Од свих градова, највећи број ванбрачне деце регистрован је
у Београду: 1932 – 14,59%, 1933 – 14,93% и 1934/35 – 13,99% од укупног броја рођене
ванбрачне деце. Интересантан је и показатељ о броју ванбрачне деце по бановинама. Апсолутни рекордер била је Дравска бановина, у којој је 1932. године живело
13,58% од укупног броја ванбрачне деце, односно 14,29% из 1933. године. С друге стране, убедљиво најмање ванбрачне деце имала је Вардарска бановина: 1932.
године 1,18% и 1933. године 1,27%.578 Ове разлике несумњиво су биле резултат и
постојећег, неунификованог законодавства које је на простору Дравске бановине
толерисало ванбрачну заједницу и у којем су ванбрачна деца имала далеко бољи
положај579 у односу на Вардарску бановину, где је важио Српски грађански законик.
Случај Дунавске бановине показује формулу по којој је држава покушала да
сузбије ову појаву. Наиме, управа поменуте бановине објавила је проглас у коме
је наведено да ће се предузети строге мере против дивљих бракова, будући да се
њихов број знатно повећао. Лица затечена у оваквој заједници добијају рок од три
месеца да се венчају. Међутим, уколико то не учине, казна за жену био би прогон,
уколико нема посао и затекне се у месту које није њено званично пребивалиште,
док је мушкарцима следила новчана казна од 50 до 500 динара или до 10 дана затвора.580 Слично као и код сузбијања проституције, на жене су биле усмерене драстичније репресивне мере.

578

Милош М. Јовичић, Како да се у новом грађанском законику уреди правни положај
ванбрачне деце (Београд: Привредник, 1937), 5.

579

На територијама на којима је важио Аустријски грађански законик најуочљивији
је јаз у односу на Српски грађански законик када је у питању доказивање очинства.
Док је Српски грађански законик, уз одређена ограничења, забрањивао истраживање
ванбрачног очинства, према члану 163 Аустријског грађанског законика жени је
пружена могућност да за оца детета не означи само једног мушкарца већ и више њих,
те се тужба могла поднети према свима њима. Када се докаже ко је отац детета, он
се проглашава за истог а остали се ослобађају. Отац би потом морао да учествује у
издржавању и васпитавању свог детета. Видети: Аустријски грађански законик, пар.
166 и 169.

580

,,Управа Дунавске бановине предузима строге мере против дивљих бракова”, Време, 11.
2. 1931, 6.
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Сходно законској регулативи, односно непостојању ванбрачне заједнице као
легитимног облика заједнице двоје људи, положај жене која је дете родила ван брака као једине признате институције, најбоље се огледа кроз законодавство усмерено ка ванбрачном детету. На српско-македонском правном подручју ванбрачна
деца имала су изразито неповољан статус, што се види већ на основу саме терминологије која је ушла у закон. Чланом 128 Српског грађанског законика ванбрачно
дете или копиле било је оно које је невенчана мајка зачела и родила, односно оно
,,које је истина од матере венчане у браку, али пре или после одређенога законога
рока од 180 или 300 дана рођено; осим ако је недоношче, или од оца за своје признато или отац за 3 месеца дана судски одрекао се њега није”. Дакле, ванбрачно дете
одређује се по мајци јер се законодавац позвао на ,,физиолошке карактеристике
жене”.581 Обавезе према ванбрачном детету имала је само мајка: ,,Ванбрачно дете
или копиле дужна је мати онако исто као и брачно држати, за његов живот и здравље старати се, њега добро васпитавати, и на пут вере и закона и среће наставити
.”582 У исто време, законом је забрањено истраживати ко је отац ванбрачног детета.
Изузетак су случај ,,одвођења”, односно отмице девојке као и случај силовања,583
али тек ако заинтересована страна (жена) то затражи.584
Уколико би се утврдио отац ванбрачног детета, онда и он, уз мајку, учествује у
издржавању свог детета. Ако отац то није у могућности (на пример, наступила је
смрт), обавеза издржавања прелази на задружну кућу, односно родбину а у крајњем исходу на политичку општину.585
Позакоњење, односно признавање ванбрачног детета временом је постало крупан проблем југословенског породичног права. Оно се могло извршти, међутим,
само кроз брачну заједницу, односно венчањем дететових родитеља.586 Ипак, српски и касније југословенски правници нису били сложни по питању позакоњења
ванбрачног детета према Српском грађанском законику, јер је исти остао недоречен око питања ко може тражити позакоњење детета (оба родитеља истовремено,

581

Полази се од биолошке чињенице да је мајка детета увек позната. Видети: Данило Ј.
Данић, ,,Правни положај ванбрачне деце”, Бранич бр. 2 (1935): 43.

582

Српски грађански законик, пар. 129.

583

Казнени законик, пар. 188, 189, 191.

584

Међу правним нормама којима се штити брак посебно место заузима чл. 293 Казненог
законика, који санкционише одвођење малолетнице у циљу ступања у брак с њом.

585

Данило Ј. Данић, нав. дело, 44.

586

Српски грађански законик, пар. 134.
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само отац и да ли је могуће да исто учини и мајка).587 Будући да је отац најчешће
тражио признавање детета, закон му је то омогућио да учини у моменту рођења
детета као и касније, чак и након закљученог брака с дететовом мајком. Дете које је
претходно било уписано само на име мајке у црквеној књизи би накнадно добило
и име оца.588 У пракси се дешавало да дете, иако је рођено за време трајања брака
супружника, мајка код свештеника пријави као ванбрачно. Наиме, услед немогућности да се разведе, жена би напустила мужа, али је статус детета био споран (иако
је пријављено као ванбрачно) јер је мајка у правном смислу и даље била удата.
Дакле, дете није родила ни девојка, ни разведена жена нити удовица већ жена која
је de iure у брачној заједници. У оваквим случајевима крштеница није могла бити
доказ да је дете рођено ванбрачно,589 односно отац је морао да у року од три месеца
поведе спор за утврђивање брачности детета.590

7.4. Родитељско право жене
Односи родитеља и деце настали браком у Краљевини Југославији третирани су као област породичног, односно родитељског права.591 Будући да ванбрачна
деца на југословенском простору нису била изједначена с брачном,592 јасно је да се
родитељским правом заправо регулисао однос између брачних партнера и њихове
брачне деце. Ванбрачне заједнице, односно родитељски однос према ванбрачној
деци, није био предмет регулисања.
На српско-македонском правном подручју старање о детету примарно је била
очева обавеза. Изузев издржавања, законску дужност родитеља представљало је
васпитање и гајење деце (чл. 115 Српског грађанског законика). Укратко, скуп права родитеља према деци у погледу њихове личности и правних радњи у Српском

587

Лазар Марковић, Грађанско право: породично право, књ. 2 (Београд: Г. Кон, 1920), 176–
177.

588

,,Мишљење Опште Седнице Касационог Суда о позакоњењу ванбрачне деце доцније
закљученим браком њихових родитеља”, Бранич бр. 12 (1937): 592–593.

589

,,Крштеница није доказ да је дете рођено ванбрачно”, Политика, 30. 3. 1939, 14.

590

Српски грађански законик, пар. 128.

591

Милош М. Јовичић, Правни односи у породици: лични односи међу супрузима,
родитељско право (Београд: Штампарија Раденковић, 1935), 4.

592

Изузима се простор на коме је важио декрет аустроугарског цара из 1914. г. о изједначењу
брачне и ванбрачне деце.
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грађанском законику дефинише се као родитељска власт. Анализа овог закона показала је да се родитељска власт заправо може изједначити с очевом влашћу, јер
отац има непосредну власт над својом децом и право да је врши самостално. Мајка
нема власт над децом ни за време мужевљевог живота ни након његове смрти, већ
може бити постављена својој деци само за старатеља. Њено једино право а и обавеза јесте да је дужна да помаже мужу при вршењу његове очинске власти. Важно
је напоменути да је законодавац оставио простора да се родитељска власт одузме
услед душевне болести оца, његовог неизвесног одсуства и нејављања у периоду
од годину дана, затим пресуде оцу и затворској казни дужој од годину дана као и
услед ,,распикућства и рђавог владања” (чл. 154). Злостављање деце и упућивање
на рђав живот је, према чл. 155 Српског грађанског законика, био такође довољан
разлог да се родитељска власт одузме. Захтев за одузимањем родитељске власти
могло је поднети дете, затим мајка као и други сродници. Овакво одузимање, ипак,
није било трајно већ је могло бити поново враћено. Уколико би дошло до развода
брака, Српски грађански законик предвиђао је да дечаци до навршене четврте, а
девојчице до навршене седме године бораве код мајке (уколико мајка за то уопште
има услове).593
Према Српском грађанском законику издржавање се сматрало за главну дужност родитеља. У издржавање је спадало прибављање средстава и подношење
трошкова за исхрану деце, њихово становање и одевање.594 Ову обавезу имао је
примарно отац – мајка је имала обавезу издржавања деце по смрти очевој или ако
отац није био у стању да издржава своју децу.595 Родитељи су дужни да издржавају
своје мушко дете до његовог пунолетства а женско дете до њене удаје. Уколико
деца живе код родитеља, издржавање се врши у виду обезбеђивања намирница,
а уколико деца не живе с оцем (већ, на пример, код разведене мајке) издржавање
се обезбеђује у виду новца. Српски грађански законик инсистира на чињеници да
одвојени живот родитеља не може и не сме утицати на обавезу издржавања деце.596
Родитељи су дужни да издржавање пруже према сопственом имовинском стању.

593

Српски грађански законик, пар. 118.

594

Исто, пар. 115.

595

Исто, пар. 116 и 119.

596

Исто, пар. 118.
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7.5. Право жене на издржавање
У претходним деловима рада већ је напоменуто да је чином закључења брака
у Српском грађанском законику жена губила пословну способност и изједначавала
се с малолетником. У овом погледу, српски законодавац је удату жену ставио у
исту категорију у којој су се налазили ,,ума лишени, распикуће судом проглашене,
пропалице и презадуженици којих је имање под стециште потпало”.597 Јасно је да
је овакво законско решење морало утицати на питање издржавања жене у току
трајања брачне заједнице. Мужевљева примарна обавеза била је ,,за снабдевање
своје супруге по могућству старати се”,598 односно ,,за живота свога хранити и садржавати” своју жену.599
Иако ће о наследном праву жене у Српском грађанском законику у наредном
делу текста бити више речи, неопходно је указати на то да су законски наследници
умрлог у оквиру првог наследног реда само његови мушки потомци,600 док женској
деци у овом случају припада само ,,уживање, издржавање, снабдевање и пристојно
удомљење по постојећем обичају”.601 Што се преживелог брачног друга оставиоца
тиче, он постаје законски наследник тек онда када умрли није оставио никога од
потомака или предака по очевој или мајчиној лози. У овом погледу, муж и жена су
изједначени.602 Удовици је дато посебно право уживања мужевљеве заоставштине, познато под именом „удовички ужитак”. Право удовичког ужитка законодавац
даје свакој удовици, без обзира на њене имовинске прилике, али обим вршења овог
права зависи од тога с којим наследницима оставиоца жена остварује ово право.
Одлуком Општег одељења Касационог суда од 14. марта 1890. (бр. 1341), супруга
која би својевољно напустила свога мужа губила је и право на издржавање,603 а
судска пракса била је подељена по питању да ли је, по смрти сина, отац дужан да
издржава своју снају.604

597

Исто, пар. 920.

598

Исто, пар. 109.

599

Исто, пар. 412.

600

Исто, пар. 396.

601

Исто, пар. 397.

602

Исто, пар. 408.

603

Гојко Никетић, Грађански судски поступак Краљевине Србије: протумачених одлукама
Државног савета, опште седнице и одељења касационог суда (Београд: Геца Кон,
1922), 447–448.

604

Исто, 60.
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7.6. Имовински положај жене
Када се говори о имовинским питањима удате жене, истраживачи не могу
никако заобићи питање мираза, који се дефинише као брачно давање које у брак
уноси невеста и предаје мужу на коришћење и чување. Овај вид брачног давања,
тадашњој Србији готово у потпуности непознат, српски законодавац увео је обазриво: „Ако уговором није мужу мираз уз супругу обећан и обавезан, муж такови
изискивати права нема.”605 Дакле, према нашем законику, мираз није био обавезан
и од почетка је зависио искључиво од добре воље оца. Међутим, муж је имао право
уживања жениног мираза докле год је брак био пуноважан,606 тако да је, у накнаду
за то, закон предвидео да ,,за мираз женин муж својим добром наравно јемствује”.607 У случају престанка брака, муж је био обавезан да жени врати мираз, с тим да
је битно напоменути судску праксу по којој је враћање мираза могло бити оспорено женама које су својевољно напустиле мужеве, без ваљаног разлога, као и оним
женама које нису поднеле захтев пред судом за повраћај мираза.608
Српски грађански законик је прописао и систем одвојених добара као законски
имовински брачни режим,609 уз напомену да је муж управљао имовином своје супруге.610 Међутим, под утицајем Аустријског грађанског законика, српски законодавац је стао на страну удате жене прописујући да „што муж жени својој у накиту,
драгом камењу и другим драгоценостима за украс даде, то се у сумњи узима да је
поклоњено”.611
Дискриминаторски и у потпуности неповољан положај жене у Србији 19. и
прве половине 20. века можда је најлакше уочити на пољу наследног права. Мушка
деца, односно мушки потомци умрлог имали су право првенства приликом наслеђивања: ,,они искључују сестре, оца и матер и све претке њине и њихово потомство
и побочне сроднике”.612 Родитељско имање делило се на једнаке делове међу му-

605

Српски грађански законик, пар. 762.

606

Исто, пар. 766.

607

Исто.

608

Видан О. Благојевић, ,,Кад настаје обавеза мужељева да врати мираз жени”, Бранич бр.
3 (1932): 154–159.

609

Српски грађански законик, пар. 771.

610

Исто.

611

Исто, пар. 777.

612

Исто, пар. 396.
162

Кроз трње и цвеће: Питање еманципације жена у Kраљевини Jугославији (1918–1941)

шком децом, док су женска деца наслеђивала имовину само ако није било мушких
потомака. Занимљивост представља и судска пракса по којој је усвојено мушко
дете у праву наслеђа имало предност у односу на женску (биолошку) децу преминулог.613 Жена би једино могла бити наследница свог мужа ако је он пре смрти
тако навео у тестаменту.614 У пракси је, дакле, сва заоставштина мужа припадала
његовим сродницима, можда чак у крвном сродству веома далеким. Женин удео у
стицању имовине није био препознат.615
Специфичан и посебно осетљив био је положај удовица приликом наслеђивања. Оне су с наследницима мужа (децом, његовим родитељима, браћом и слично)
делиле заоставштину на једнаке делове (већ поменути ,,удовички ужитак”). Ако
није било других наследника, удовица је имала право уживања целокупне заоставштине. Ово право би, међутим, губила преудајом или смрћу,616 те би њен део прелазио у руке неког од мужевљевих наследника у складу с првенством наслеђа.617
Данас постоје истраживачи који сматрају да су одредбе Српског грађанског
законика биле „у закашњењу за еволуцијом породице, јер по нашем праву жена
наслеђује свога супруга тек ако нема сродника мужевљевих ни из шестог колена
по матери, и да је оставиоцу ближи сродник 10. или 12. степена него жена, или
ујак”.618 Ове одредбе изазвале су, готово одмах по доношењу законика, бурне реакције. Остало је упамћено да су Јована Хаџића, српског књижевника и творца првог
српског грађанског законика, „београдске жене псовале и клеле где год се скупе”.619
Критике на овај рачун довеле су до тога да је већ 1846. године образована комисија
која је требало да преиспита спорне прописе наследног права. Комисија јесте за-

613

Д. С. П. ,,Усвојеник по потпуној адопцији пречи је у праву наслеђа заоставштине свога
поочима од женске деце његовог поочима”, Бранич бр. 12 (1931): 626–628.

614

Olga Popović Obradović, Marija Draškić, nav. delo, 348–351.

615

Живојин Перић, ,,Жена у Српском грађанском законику”, Архив за правне и друштвене
науке бр. 16 (1928): 18.

616

Овде се мисли на потенцијалне наследнике/це жене која смрћу губи право уживања
мужевљеве заоставштине. Примера ради, ово право не би могло користити њено дете
из првог брака.

617

Вера Гудац Додић, ,,Жене и праксе наслеђивања...”, 202.

618

Бранислав Недељковић, „Породица и наследство”, у Изабрани радови, приредио
Бранислав Недељковић (Подгорица: Правни факултет, 2005), 432–433.

619

Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића (1897–1903), књ. 2 (Београд: Г.
Кон, 1931), 44.
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кључила да би женској деци требало признати удео у наслеђу, али се на томе све и
завршило.620

7.7. Правна регулатива о слободи вољног побачаја621
Анализа Српског грађанског законика показала је да се законодавац бавио трудноћом из перспективе брачне заједнице, било да је трудноћу одређивао као фактор
при склапању или прекиду брака.622 Право на абортус, односно прекид трудноће,
овим Закоником није било дефинисано. При томе се свакако мора имати на уму и
негативан став Српске православне цркве према прекиду трудноће. Црква је доктринарно забрањивала вољни прекид трудноће, с тим да је казна било покајање,
чија се временска одредница постепено мењала.623 Међутим, вољни побачај био је
довољан разлог за црквени развод брака. До доношења Кривичног законика 1929.
године, снажан утицај Српске православне цркве моделовао је законска решења,
будући да је црква вољни побачај кажњавала као грех против душе усмрћеног плода. Сматрало се да се побачајем уништава самостални, туђи живот те да узрочник
таквог убиства једног живог бића мора одговарати. Према црквеним канонима,
телесни интегритет заметка био је заштићен казненоправним одредбама чак и
против његове биолошке мајке.624 Управо су ова становишта утицала на српског
законодавца да штити плод, а не трудну жену. Трудница се третирала као пасивно
биће с очигледним дужностима, али без права. Уколико би трудна жена извршила
вољни побачај, према српском Казненом законику (1860) била би осуђена на казну
затвора до пет година.

620

Готово 80 година касније, за време постојања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, у
правним круговима вођене су и даље конструктивне расправе на тему изједначавања у
праву наслеђа мушке и женске деце. Видети: Станко Лапајне, ,,Треба ли изједначити у
праву наслеђа мушко и женско потомство”, Бранич бр. 7/8 (1925): 149–150.

621

Комплетно потпоглавље публиковано је у нешто измењеној верзији: Kristina Jorgić
Stepanović, ,,Nevidljive žrtve voljnih pobačaja u Kraljevini Jugoslaviji 1930-ih godina XX
veka”, Temida: časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu Vol. 22, br. 3 (2019): 345–
358.
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Српски грађански законик, пар. 70, 105 и 106.
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У почетку је била доживотна, затим је смањена на десет, потом пет, да би тридесетих
година износила три године. Види: Драгослав П. Ђорђевић, ,,Брачни правилник Срп.
православне цркве”, Бранич бр. 11 (1934): 620.
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Ferdo Čulinović, Žena u našem krivičnom pravu (Beograd: nepoznat izdavač, 1934), 42.
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Како су оцењивали водећи правници Краљевине Југославије, нормативно уређење питања слободе вољног побачаја не само што није задовољавало потребе
савременог живота тадашњег југословенског друштва већ је ограничавало жену
у њеним основним правима: праву на телесни интегритет и личну слободу.625 За
предмет овог рада најзначајнији су чланови који говоре о побачају, односно чланови 170–174 Кривичног законика (1929). Најзначајнија измена правне регулативе
у овом новом законику огледа се у одустајању од безусловне кажњивости вољног
побачаја. Кривични законик је признао неопходност вештачког начина прекида
трудноће: вољни побачај и даље је кажњаван, али је први пут на српском грађанском простору призната потреба вештачког прекида трудноће уколико то захтевају неотклониви разлози тешке опасности по живот и здравље труднице. Стање крајње нужде у правном смислу правдало је вољни побачај. Међутим, из саме
правне терминологије уочљиво је да се овде не ради о истински вољном побачају,
већ да је југословенско позитивно право допустило да се ,,почини мање зло како
би се спасла већа вредност”.626 Члан 171 Кривичног законика предвиђао је казну затвора до три године за сваку ,,трудну жену која сама свој плод побаци или другом
допусти да јој то учини”. Објекат казненоправне заштите и даље је остао плод док
се трудница третира као објект казненоправне репресије. Из овог члана Кривичног
законика јасно је да никаквог права на истински вољан, слободни побачај није ни
било. Наредни, члан 172 предвиђао је казне за саучеснике: лекара, апотекара и/или
бабицу који би ,,за награду” жени дали средство којим би код ње изазвали побачај.
За њих је следила казна затвора у трајању до пет година. За наведена лица предвиђена је и казна затвора до годину дана уколико надлежним властима не пријаве да
су извршили већ започети побачај.
Изузетак од овакве казненоправне репесије виђен је у два случаја и односи се
на (1) ванбрачне мајке и (2) жене којима наставак трудноће угрожава живот. Имајућу на уму тежак положај ванбрачних мајки, законодавац ипак није изједначио
побачај који би ове жене извршиле силом животних прилика с вољним побачајима
у другим околностима. Будући да на читавом југословенском простору ванбрачна
заједница није била препозната као легитимни облик заједнице мушкарца и жене,627 према ставу 2 члана 173 Кривичног законика суд може ,,ванбрачну мајку ако
је сама извршила побачај и ослободити сваке казне”. Наредни став истог члана за625

Исто, 37.

626

Исто, 45.

627

Ванбрачна заједница толерисана је на простору Дравске бановине услед постојања
правне традиције која је пре 1918. године штитила ванбрачну децу.
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право се односи на лекаре који врше побачај: ,,[...] Неће се казнити лекар који трудној жени уз претходну пријаву власти, а на основу лекарског комисијског мишљења правилно изазове прекидање трудноће или побачај да би јој спасао живот или
отклонио неизбежну опасност по њено здравље, кад то никаквим другим начином
није могуће.” Овим одредбама југословенско законодавство приближило се модерним казненим правима, јер је ипак оставило одређен простор за некажњивост, па
самим тим и неопходност побачаја.628
Крупно истраживачко питање свакако представља и број извршених абортуса
у међуратном периоду Краљевине Југославије. На ово питање до данас не постоји
одговор. Разлог томе није само место извршења абортуса, односно проблематика
утврђивања броја нелегално извршених прекида трудноће. Званичних података о
броју вољних, односно слободних побачаја извршених у болницама широм земље
није било. Како је штампа бележила, у Југославији су ,,побачаји пљуштали као јесења киша”,629 али утврђивање приближног броја абортуса извршених у овом периоду највероватније ће остати питање без потпуног одговора.

7.7.1. Невидљиве жртве – рефлексија на положај жена Краљевине
Југославије
Током тридесетих година 20. века, односно након доношења Кривичног законика и признавања условне неопходности вештачког начина прекида трудноће, број
насилних побачаја се повећао. У прва два месеца 1936. године забележено је преко
десет смртних случајева узрокованих насилним побачајем.630 Београдска штампа извештавала је најпре о смрти двадесеттрогодишње раднице Милке Шкрлец,
која је затруднела с ,,једним старијим, имућним човеком” који јој је и дао новац за
абортус. Несрећна се девојка обратила др Исаку Албахарију, гинекологу у државној болници, који је у исто време имао и своју приватну ординацију. Абортус је извршио поменути гинеколог уз асистенцију бабице Косаре Ђорђевић, али је девојка

628

Тих је година Кривичним закоником (1932) у Пољској абортус дозвољен такође у два
случаја: (1) уколико је трудноћа наступила након силовања, инцеста или сексуалне
експлоатације или (2) уколико трудноћа угрожава живот жене. Видети: Andrzej
Kulczycki, “Abortion Policy in Postcommunist Europe: The Conflict in Poland”, Population
and Development Review Vol. 21, No. 3 (Sep., 1995): 474.

629

М. Јевремовић, ,,Актуелна питања: о побацивању деце”, Време, 23. 11. 1929, 3.

630

,,Полиција је ухапсила лекара г. др. Исака Албахариа и бабицу Косару Ђорђевић”,
Време, 13. 2. 1936, 5.
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преминула само неколико дана касније ,,услед тровања због насилног побачаја”.
Иако су спроведени истражном судији, лекар и бабица бранили су се са слободе.631
Јавност је, међутим, далеко више потресла афера која се повела око рада гинеколога Панче Стојановића. Средином лета 1936. године одјекнула је вест да је усред
Београда, у Светосавској улици број 3, др Стојановић вршио насилне абортусе и
децу након тога спаљивао. За непуних седам месеци колико је код њега радила као
помоћно особље, Злата Начкар, деветнаестогодишњакиња из Загреба, сведочила
је да је др Стојановић у својој приватној ординацији извршио око стотину нелегалних абортуса. Случај Анке Диздаревић632 био је упечатљив и, у најмању руку,
шокирао је јавност. Ова добростојећа двадесетпетогодишња удовица обратила се
др Стојановићу у седмом месецу трудноће како би извршила побачај јер јој се муж
обесио прошле године.633 Лекар је пристао да абортус изврши за 1500 динара.634
Изазвавши јој порођај, Анка је родила мушко дете које је по рођењу заплакало, али
га је лекар удавио у кофи воде и леш потом спалио у пећи. Слично се догодило с
још две пацијенткиње, извесном Љубицом, коју је довео вереник у шестом месецу
трудноће,635 као и Ангелином Калабић из Ваљева. Тајне ове београдске ординације
вероватно не би ни биле откривене да се Србољуб Тодоровић, станар у соби стана
који је др Стојановић закупио у Светосавској 3, није једном приликом посвађао с
гинекологом и тада одлучио да га пријави надлежним органима.636
Жене које су се појавиле на суду, Анка Диздаревић и Ангелина Калабић, изјавиле су да се осећају осрамоћено будући да су широке народне масе могле да сазнају за случај које су заправо желеле да сакрију. Обе су потврдиле да су извршиле
абортус у ординацији др Стојановића, с тим да је лекар и након сучељавања са

631

Исто.
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Политика јој име преноси као Аница и Анкица Диздаревић, док је у преосталој штампи
наведена као Анка.
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,,Гинеколошка афера у Београду: београдска полиција ухапсила је гинеколога др.
Панчу Стојановића, који је оптужен да је вршио побачаје, а лешеве деце сагоревао”,
Политика, 20. 7. 1936, 8.
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Ради стицања представе о томе колика је сума у питању, навешћемо да је просечна
номинална зарада почетком 1936. године (за мушкарце) у пољопривреди износила
396 динара, у индустрији 684, у трговини 1060, док је код државних и самоуправних
чиновника била значајно виша и износила 2 096 динара. Видети: ,,Привредно-социјална
слика Југославије у индексним бројевима”, Време, 31. 7. 1936, 6.

635

,,Гинеколошка афера у Београду...”, 8.

636

,,Београдски лекар др. Панча Стојановић вршио је насилне побачаје и давио живорођену
децу а њихове лешеве спаљивао”, Време, 20. 7. 1936, 8.
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Златом Начкар негирао да је дете Анке Диздаревић најпре удавио а потом спалио.
,,Пећ је најзгодније место да се мртви фетуси униште”, правдао је постојање пећи и
њено често коришћење у ординацији. С друге стране, Диздаревић, која је признала
све, изјавила је да се не сећа да ли је чула плач детета јер је плакала и била у боловима.637 Даља истрага је показала да поменути лекар није ни био члан Лекарске
коморе, да је у Општој државној болници само волонтирао, те да се против њега не
може поднети поступак разрешења дужности.638
Иако је у ординацији пронађен дневник с именима свих пацијенткиња као и
износима које су платиле за извршене абортусе, и иако се на суду појавила и некадашња служавка др Стојановића, Милена Обрадовић, овај случај показао је дубоку
корумпираност ондашњег југословенског друштва, али и уплетеност различитих
представника моћи у овој афери. Показало се да пацијенткиње јесу биле жене из
различитих друштвених слојева, али да су далеко бројније биле девојке и жене из
имућних породица као и оне чији су партнери били на високо плаћеним позицијама, односно на позицијама моћи. Поменута Милена Обрадовић сведочила је да
је полицији пријавила да је доктор извршио четири насилна побачаја док се она
налазила код њега у служби, али да Стојановић никада због тога није био приведен
нити саслушан.639 Злата Начкар је изјавила да јој је др Стојановић, чим јој је дао
посао служавке, припретио да ће је убити ако икоме буде рекла шта се дешава у
његовој ординацији, али да је она, без обзира на претње, покушала полицији да
пријави овај случај – нажалост, безуспешно. С друге стране, знајући шта је видела,
др Стојановић додатно је застрашивао Начкар, која је изјавила да се претходно дешавало да је физички злоставља, те се након ове ситуације додатно бојала.640
Цео случај завршио се тако што се на основу члана 172 Кривичног законика,
став 1 и 2, судило др Стојановићу, пацијенткињама Љубици Радић, Анки Диздаревић и Ангелини Калабић, као и Злати Начкар, бившој служавки у ординацији.641
Панча Стојановић осуђен је на осам месеци строгог затвора, док су пацијентки637

,,Гинеколошка афера у Београду: гинеколог др. Панча Стојановић, који је ухапшен због
вршења насилних побачаја није имао право праксе”, Политика, 21. 7. 1936, 9.
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,,Јунак најновије гинеколошке афере др. Панча Стојановић признаје да је спаљивао
децу али тврди да су била мртворођена”, Време, 21. 7. 1936, 11.

639

,,Приликом претреса ординације др. Панче Стојановића полиција је пронашла његов
дневник са именима свих пацијенткиња”, Време, 22. 7. 1936, 8.

640

,,Гинеколошка афера у Београду: београдска полиција ухапсила је гинеколога др.
Панчу Стојановића, који је оптужен да је вршио побачаје, а лешеве деце сагоревао”,
Политика, 20. 7. 1936, 8.
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,,Београдском лекару др. Панчи Стојановићу судиће се 15 маја”, Време, 28. 4. 1937, 12.
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ње добиле по три месеца условно. Једино је Злата Начкар била ослобођена сваке
кривице.642
Још се афера око др Стојановића није стишала, а штампа је почела да пише о
насилним побачајима у Банатским Карловцима. Овога пута било је потребно да
живот изгуби Клементина Раслер, сиромашна жена и мајка петоро деце, како би
се проговорило о абортусима који се врше у овом месту. По неписаном правилу, и
овде су власти биле уплетене: насилне побачаје вршио је лекар Светозар Мијатовић, који се налазио на челу поменуте општине. Истрага вођена у Вршцу текла је
споро будући да се жене нису добровољно јављале да сведоче о абортусима које су
извршиле код поменутог лекара.643
Из теренског истраживања Александра Петровића у Раковици, тада селу надомак Београда, сазнаје се да су жене веровале да побачај није „грех” с обзиром на
то да дете „није живо јер се још увек није родило”. „Ја остајем сваки други месец
у другом стању”, говорила је једна мештанка. „Само нећу да родим, јел’ шта ће ми
тол’ко деце…И сад побацујем сваки други месец”. „Зашто потрујемо децу?”, причала је друга. „Не требају нам. Имамо их доста. Дете треба одхранити, однеговати,
школовати, а ја немам од чега.”644 Док су имућне жене, углавном из урбаних средина, могле извршити побачај у ординацијама оних лекара који су били спреми да
занемаре строге прописе, сељанке су биле принуђене да нежељену трудноћу покушају да окончају „код за то чувених жена у селу, па чак и самостално”.645 Суочени са
случајевима тешких крварења и тровања и растућим бројем смртних исхода након
извршених абортуса, лекари су се на 17. конгресу Југословенског лекарског друштва, одржаном у Београду 1936. године, заложили за измену чланова Кривичног
законика који су се односили на побачај (чл. 171–174), то јест да се уваже „социјално-економски, душевно хигијенски и расно биолошки моменти”. Држави је упућена и јасна критика: ,,[...] Да ли има право друштво и држава да од својих грађана
траже да испуне све грађанске дужности, и да рађају и издржавају децу, кад им то
исто друштво и држава ничим не излазе у сусрет, већ шта више директно отежава-

642

,,Др. Панча Стојановић осуђен је на 8 месеци строгог затвора”, Правда, 9. 9. 1937, 7.

643

,,Афера са насилним побачајима у Банатском Карловцу: умрла је сиромашна
Клементина Реслер”, Време, 14. 2. 1937, 8.

644

Aleksandar Petrović, Rakovica: socijalno-zdravstvene i higijenske prilike, knj. 2 (Beograd:
Centralni higijenski zavod, 1939), 28–29.

645

Momčilo Isić, ,,Dete i žena na selu u Srbiji između dva svetska rata”, u Žene i deca 4. Srbija
u modernizacijskim procesima..., 157.
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ју и доносе антисоцијалне законе646 [...].647 Инсистирало се на увођењу бесплатног
прекида трудноће за сиромашне жене, с тим да би овакве интервенције морале да
се врше ,,под оптималним стручним условима савремене медицине.”648 Међутим,
легализација абортуса, односно увођење истински слободног прекида трудноће,
мораће да сачека промену целокупног државног режима, односно успоставу комунистичке власти у Југославији 1945. године.

7.8. Најзначајније акције жена у борби за измену законске
регулативе
Изузимајући отпоре жена поводом различитих уредби којима су њихова новчана примања бивала умањена, жене су у Краљевини СХС/Југославији кроз различите организације и на различите начине покушавале да властима укажу на
неадекватност одређених закона којима бивају дискриминисане и који, самим тим,
нарушавају њихов положај. Већ од самог настанка државе, Друштво за просвећивање жене и заштиту њених права објављивало је текстове у којима је скретало пажњу јавности на проблем неунификованог права, односно да се у најтежем
положају налази жена на српско-македонском грађанскоправном подручју: ,,Како
у састав наше уједињене државе улазе покрајине чији закони дају извесна права
жени, како у погледу располагања њеним имањем, тако и у погледу наслеђа [...], то
је брза измена у грађанском закону код нас у корист жене неопходна и она мора
доћи.”649 Брачно и наследно право били су „рак-рана” за правни положај жена на
овом подручју те стога не чуди што је највише апела за измену закона било управо
на овом пољу.650 У Женском покрету периодично су објављивани текстови у којима

646

Мисли се на Уредбу о чиновничким принадлежностима из 1936. године, којом је
смањен а у неким случајевима и укинут породични додатак.

647

Др М. Ђ. Поповић, ,,Питање побачаја с обзиром на нашу комуналну и социјалну
политику”, Београдске општинске новине бр. 3/4 (1936): 247.

648

Исто, 245.

649

Лепосава Максимовић Петковићка, ,,Српкиња пред законом”, Женски покрет бр. 1
(1920): 15.

650

Премда то представља посебно истраживачко питање, поређењем положаја жене у
различитим грађанскоправним областима долази се до закључка да је најповољнији
положај у брачном праву жена имала на простору Војводине и Међумурја, где је
примењивано мађарско право, док је у имовинским питањима најповољнији положај
уживала на територијама на којима је важио Аустријски грађански законик.
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је анализиран положај жене у различитим грађанскоправним подручјима, с тим да
преовладавају текстови који анализирају положај жене на територији на којој је
примењиван Српски грађански законик. Већ почетком двадесетих година Друштво
за просвећивање жене и заштиту њених права указивало је на неопходност измене
закона којима би био регулисан положај ванбрачног детета и мајке, као и право
наслеђа супруге и женске деце.651 Међутим, Женски покрет није се само заустављао
код правне анализе закона већ је неретко давао етички поглед на њих, посебно
када је у питању био положај ванбрачне деце и мајки. Као решење на овом пољу,
предлагано је увођење грађанског брака: ,,Религиозне церемоније у браку треба да
буду апсолутно приватна ствар, која се не тиче ни друштва ни државе. Јер само на
тај се начин може постићи правилна подела дужности између супружника и једнакост у правном и социјалном погледу [...]. Многи недостаци данашњег (црквеног)
брака били би отклоњени на тај начин што би грађански брак био закључиван
једино средством вољног уговора, којим би се на врло спретан начин могла регулисати најважнија брачна питања, као нпр.: супружничка верност, развод, имовина
супруга и т. д.”652 Иступање против црквеног, односно пропагирање неопходности
грађанског брака, био је велики искорак у процесу еманципације жена Југославије.
Премда до реализације ове идеје тада неће доћи, важно је истаћи да се потреба за
диференцирањем црквеног и грађанског брака јавила управо у доба Краљевине
у оквиру једне женске организације и то раних двадесетих година прошлог века.
Међу првим корацима жена у циљу измене постојеће законске регулативе на
пољу наследног права спада молба Народног женског савеза КСХС Народној скупштини, упућена 18. маја 1925. године. Ова организација тражила је изједначавање
жена с мушкарцима, односно да се ,,сви женски сродници и у вароши и на селима
изједначе у праву наслеђа са мушким сродницима”.653 Премда је правни третман
жене у имовинском праву обрађен у посебном поглављу, овде је битно истаћи да
је молба настала као реакција на постојећу неравноправност жене у наследном
праву, изражену у члану 396 Српског грађанског законика: „Деца мушка умрлога
и њихови мушки потомци добијају први наследство; они искључују сестре, оца и
матер и све претке њине и њихово потомство или побочне сроднике.”654 Професор

651

Лепосава Максимовић Петковићка, ,,Жена пред Грађанским Законом у Србији”, Женски
покрет бр. 11/12 (1921): 337–338.

652

Милосав Смиљанић, ,,Правни и етички положај ванбрачне матере и ванбрачног детета”,
Женски покрет бр. 4 (1923): 161–162.
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АЈ 141-10-13.

654

Српски грађански законик, пар. 396.
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права др Драгољуб Аранђеловић написао је реферат са стручном анализом коју је
Народни женски савез КСХС планирао да пошаље Скупштини. Интересантно је да
је највише потписа скупљено на простору Словеније – читавих 30 000 – док је до
августа исте године на преосталој територији земље прикупљено свега 10 000.655
Највећи домет ове акције јесте било обећање Конгреса правничког удружења да
се ,,може очекивати да ће у Парламенту и ово питање бити позитивно решено по
женске потомке и да ће се правда задовољити”.656 Нажалост, то се није догодило. С
друге стране, готово у исто време, на интервенцију Женског покрета измењен је
тадашњи Закон о штампи, којим су жене сада могле постати уреднице листова.657
Случајно или не, али стиче се утисак да је уступак у Закону у штампи компензован
у циљу елиминисања молбе жена за право изједначавања у наслеђу.
Наредне, 1926. године Народни женски савез КСХС упутио је две молбе Министарству правде: тражено је постављање жена за судије као и именовање жена за
чланице саветодавних комисија приликом израде нацрта било ког закона. Министарство је на прву молбу дало негативан одговор, док је по другом питању стигла
изјава да ће сваки нацрт закона стићи у Народни женски савез КСХС на разматрање
и ,,да ће се при дефинитивној изради закона водити рачуна о евентуалним жељама
Н. Ж. С.”658 Међутим, пракса ће још једном показати да је и ово обећање остало
само мртво слово на папиру.
У периоду након увођења Шестојануарске диктатуре прва истакнута акција
жена тицала се ревизије чиновничког закона. Када је формирана комисија за израду овог новог закона, Женски покрет је најпре покушао да се избори да се у комисији нађе бар једна жена, али безуспешно. Стога су Алијанса женских покрета
и Народни женски савез КСХС сазвали конференцију 20. фебруара 1930. године у
Београду како би израдиле представку за комисију која је израђивала закон, али и
за тадашњег председника Министарског савета, генерала Петра Живковића. Израђена представка имала је четири тачке, од којих су посебно значајне прве две: у
првој тачки је тражено да нов чиновнички закон поштује принцип равноправно-

655

,,Извештај о раду Народног женског савеза Краљевине С. Х. С. у 1924–1925 год”,
Женски покрет бр. 8 (1925): 279.
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Милена Атанацковић, ,,Извештај о раду Ж. П.”, Женски покрет бр. 9/10 (1925): 334.
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Исто.

658

Милена Атанацковић, ,,Извештај о раду Ж. П.”, 389.
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сти оба пола,659 као и да се чиновницама повећа законско одсуство ради неге детета
на два месеца (месец дана пре и месец дана након порођаја). Доста говори и упоредна примедба која је достављена уз ову тачку: ,,Ово одсуство не сме се сматрати
као нека привилегија, већ да се жени омогућава ово одсуство стога, што у томе
моменту она врши једну другу функцију од примордијалне важности за друштво
и државу.”660 Наредне две тачке бавиле су се принадлежностима чиновника, те су
мање значајне.
Какав је однос режима према захтевима жена у домену измена закона био, можда најбоље осликава управо поменута представка као и догађаји који су се на њу
надовезали. Резултат ове акције жена било је управо задовољење периферних захтева, односно не оних који су примарно тражени: чак и када би неки од тих захтева био прихваћен, он би, у кратком временском року, био повучен. На конкретан
захтев из поменуте представке режим је одговорио усвајањем Уредбе о додацима
на скупоћу из 12. марта 1932. године, по којој су муж и жена, обоје државни чиновници, изједначени у праву на поменути додатак, без обзира на то да ли заједно
живе или не. Женски покрет реаговао је позитивно: да је ,,свест законодавца на
правом месту” и да је ,,правда задовољена”.661 Међутим, режиму је било потребно
свега две године да Уредбу измени, по којој је чиновници удатој за чиновника смањен додатак за скупоћу и до чак 75%.662 Толико је Женски покрет могао да ужива
у свом тријумфу.
Неопходно је овде поменути Статут Алијансе женских покрета из 1937. године, који је највише простора посветио управо анализи Грађанског законика.
Пружајући у основним цртама карактеристике сваког грађанскоправног подручја
понаособ, Статутом се најпре тражила ,,пуна способност за све правне радње за
све жене”: овде се подразумевало укидање дотадашње разлике између удатих и не-

659

Поменуте организације пре закључне четири тачке навеле су да поједини закони јесу
повољни према женама, али да се, нажалост, у пракси често крше као и да је женама у
државним службама напредовање неретко онемогућено. Указано је и на то да широм
Југославије постоје тенденције да се законом спречи запослење жена у одређеним
професијама.
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,,Поводом ревизије чиновничког закона”, Женски покрет бр. 5/6 (1930): 2.
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,,Најзад изједначене”, Женски покрет бр. 3 (1932): 42.
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,,Измене уредбе о додацима на скупоћу државних службеника”, Службене новине
Краљевине Југославије, 13. 4. 1934, 381.
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удатих жена по погледу правне способности.663 Изузетно важан искорак начињен
је предлогом за увођење обавезног грађанског брака, који је у Краљевини важио
само за области Војводине и Међумурја, где је примењиван мађарски Закон о браку. Увођењем грађанског брака, државни судови постали би надлежни за све брачне спорове, насупрот тадашњој пракси где су различити органи верског карактера
пресуђивали у брачним споровима. Тражена је равноправност супружника у браку и породици, која би се огледала у: (1) укидању мужевљеве власти, (2) замени
термина очинска власт родитељском влашћу и (3) захтеву да, у случају развода, суд
одређује пребивалиште детета, док издржавање обавезује оба родитеља у складу
с њиховим примањима. Статут је такође скренуо пажњу на проблем ванбрачне деце те је захтевано да се дозволи истраживање очинства као и изједначавање
ванбрачног детета с брачним у наследном праву. У области Грађанског права још
је тражено да се жени као старатељу признају једнака права као и мушкарцу, да се
изједначи и у наследном праву, да се женин рад у домаћинству озакони као професија као и да се, у случају развода брака, материјално обезбеди супружник који
није крив за развод, а притом је материјално необезбеђен.664
Судбина Статута већ је позната: будући да су измене законске регулативе
тражене овим документом изостале, Алијанса женских покрета поново је реаговала израдом Меморандума, који се нашао пред сенаторима и посланицима крајем
1939. године. У међувремену, јануара 1938. године поново је тражена заштита ванбрачне деце, да би у октобру исте године био одржан протестни збор ванбрачних
мајки.665 Премда о овом збору нема детаљнијих података, евидентно је да су последње мирнодопске године постојања Краљевине из ове перспективе протекле
у напорима измене законодавства које се односило на ванбрачну децу и њихове
мајке. Женски покрет био је констатно највећи и најзначајнији бранилац њихових
права. У истоименом гласилу не само да су редовно објављиване анализе закона
који су били у корелацији с овим питањем већ је јавности непрестано скретана
пажња на постојање двоструког морала, који оставља тешке последице по читаво
друштво: ,,Колико су год закони за неудату мајку и њено дијете страшни, још је
страшније ,,јавно мишљење”. [...] Може ли се замислити страховитија неправда:
ако дјевојка, удовица, распуштеница затрудни и роди, жигосани су за живот она
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Подсетимо се Српског грађанског законика, чл. 920, којим су удате жене, за мужевљевог
живота, у погледу пословне способности (на пример, управљање имањем) изједначене
с малолетницима, распикућама, пропалицама, презадуженицима и умом лишенима.
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и дијете, ако побаци или учини чедоморство, кажњава се робијом до пет година,
док се за оца дјетињег и не пита, него је по извјесним законицима чак и немогуће
дознати за њега!”666
Важно је нагласити да је комунистички приступ еманципацији жена искључен
из ове целине; он припада другом делу текста како би се очувала његова логичка
нит. Међуратни однос према женском питању од стране комунистичког руководства, наслоњен на искуство социјалиста, уводи у тему Другог светског рата, односно промене које је исход Народноослободилачке борбе донео женама Југославије.
Анализа законодавне регулативе која се тицала жена показала је, поред конкретних реакција женских удружења у виду петиција, молби и других аката којима
се скретала пажња на тежину женског положаја у правном систему, и то да су жене
уживале једнаке дужности у неједнаким правима. Иако се правни положај жене
разликовао у зависности од грађанскоправног подручја на којем је живела и деловала, његову најсмелију и најбољу дефиницију можда је дао Фердо Чулиновић, који
је сматрао да су по питању жена сва неунификована законодавства била једнака.667
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Др. Маша Живановић, ,,О неудатој мајци и њеном дјетету”, Женски покрет бр. 9/10
(1930): 3.
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Ferdo Čulinović, Žena u našem krivičnom pravu, 21.
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8. ЗАКЉУЧАК
И чекајући час погубљења расла су наша крила...668
Слабији интензитет обрађивања тема које припадају области родне историје
условио је празнину у познавању специфичности положаја жена у различитим
областима друштвеног живота. Питање еманципације жена на југословенском
простору прве половине 20. века представљало је још један у низу у великој мери
нерасветљених сегмената историје нашег друштва. Истраживање, осим што је тежило да што веродостојније прикаже етос епохе у оквиру које се проучава феномен женске еманципације, настојало је да укаже на бројне парадоксе те исте епохе,
услед којих се многи догађаји нису могли једноставно објаснити. Историјски извори рушили су концепт линеарности својом комплексношћу, будући да су неретко
бацали другачије светло на досадашње интерпретације и разумевања прошлости.
Aнализа парламентарног живота Краљевине Југославије сагледана из угла женске историје као и анализа правне регулативе – јасно указују на то да је за феминисткиње и боркиње за еманципацију жена примарни циљ било побољшање свих
области људских односа, као и прогрес друштва у целини. Док се у општој (западноевропској) периодизацији узима да током двадесетих и тридесетих година
20. века први феминистички талас доживљава своје смиривање, у Југославији су
ово изузетно плодне године по питању ангажмана жена. Женске организације су
се ређе формирале у оквиру верских заједница, каква је до тада била пракса, већ
почињу да се оснивају према идејама и циљевима. Борба за грађанска и политичка
права постала је готово неизоставан део деловања југословенских феминисткиња.
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За поднаслов узет стих из песме Једним оком Милене Павловић Барили (циклус
Италијанске песме).
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Уколико се осврнемо на чињеницу да су жене биле изложене дубоко дискриминаторном положају у законодавству Србије, Црне Горе, али и у шеријатском праву,
као и да су поједине одредбе Аустријског грађанског законика садржавале одређене патријархалне особине у одређеним законским решењима, онда је јасно због
чега је активност жена временом постала усмерена на измену конкретних области
права, попут породичног, односно брачног и имовинског (наследног). Напредна
решења појединих закона, попут инсистирања на грађанским браковима насупрот верским код мађарског законодавца или признавања пословне способности
жени код аустријског законодавца, у међуратној Југославији никада нису заживела. Насупрот томе, иако би један закон другом био изворник, као што је случај с
Аустријским и Српским грађанским закоником, они су неретко били у потпуној супротности. Док у Аустријском грађанском законику удата жена не само да не губи
пословну способност већ има право да самостално привређује и бира професију
којом ће се у браку бавити, у Српском је она, по питању пословне способности,
изједначена с малоумницима и малолетним лицима. Међутим, општи императив
у свих шест грађанскоправних подручја из позиције породичног права била је послушност жене као супруге, односно њено поштовање и извршење мужевљевих
наредби.
Премда историја као наука одбацује хипотетичке пројекције, функционисање
парламентаризма и политички живот Краљевине Југославије неминовно упућују
на размишљање о улози краља. Као неприкосновена личност у земљи, Александар
Карађорђевић се налазио на краљевском трону пуних 13 година, с тим да је улогу
регента имао од 1914. године. Могло би се рећи да је краљ био индиферентан према захтевима жена и да је контакте са женским организацијама препустио својој
супрузи, краљици Марији. Међутим, тешко се може оспорити (хипотетичка) теза
о потенцијалној намери краља Александра да у држави изједначи жене с мушкарцима. Да је којим случајем Александар био личност оваквих уверења, Kраљевина
СХС/Југославија би се вероватно уписала у ред држава чије су становнице стекле
право гласа током двадесетих или раних тридесетих година 20. века. На жалост по
женски покрет, у Југославији је било великих националних, економских па и социјалних проблема који су краљу, сасвим сигурно, одузимали највише времена. Стога
је одабрао најлакши пут: дозволио је оснивање женских организација, које су више
биле хуманитарног типа, као и њихову инострану делатност докле год се поклапала са ставовима политичке елите; уколико скупштинама и различитим видовима
значајнијих окупљања женских организација није присуствовала краљица, онда
би присуствовали или министри или краљеви изасланици. У оваквој атмосфери
чинило се да краљ препознаје женско питање на друштвеној сцени Југославије,
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али ништа више од тога. За краља Александра оно не само да није било ургентно
већ је требало да остане у сфери породице, односно приватног живота појединца.
Анализирајући парламентаризам из перспективе женске борбе за освајањем
основних грађанских права, могли смо помислити да је Женска странка представљала један од највећих политичких домета феминизма међуратне Југославије.
Међутим, неуспех ове политичке организације жена не треба тражити у чињеници
да није успела да постигне практично никакве политичке резултате. У оквирима
парламентаризма Краљевине Југославије било би нереално и очекивати тако нешто. Наличје ове странке заправо се огледа у разводњавању женског фронта, који
је, како се до тада чинило, био јединствен, уколико изузмемо комунисткиње, које
углавном делују у илегали и чије је политичко учешће у периоду двадесетих и раних
тридесетих година 20. века заправо било на минимуму. Сукоб на релацији Женска
странка – Женски покрет, посебно обрачуни у дневним новинама, годили су једино мушкој политичкој сцени. Жене које су се бориле или макар промишљале о
сопственом положају у држави у којој су живеле, изашле су из овог сукоба збуњене
и дезоријентисане. Наметало се питање о политичкој борби жена као непотребној
или пак преко потребној. Нажалост, југословенско друштво у том моменту није
било зрело да одговори на овај изазов те је укидање Женске странке као и осталих
политичких организација 1929. године спонтано дало одговор на то питање.
Догађаји из тридесетих година, односно економски притисци на жене у виду
смањења зарада и отпуштања из државне службе, доказују спремност владајућих
политичких чинилаца да жене употребе као средство за спровођење мера штедње.
Ретки су били политичари који су стали уз жене, било за скупштинском говорницом, било у медијима. Законодавац не само да није жене учинио равноправнима с
мушкарцима већ их је, напротив, неретко дискриминисао. Велика економска криза само је погоршала ионако тежак и неповољан положај жена. Иако је, очекивано, положај жена на селу и радница по фабрикама био нарочито тежак, временом
су и високообразованим женама многи послови и звања постајали недоступни. У
оваквој клими, у размаку од само две године, дошло је до формирања две струје,
које ће бити од великог значаја за каснији период. Најпре је, 1935. године, формирана профашистичка организација ,,Збор” Димитрија Љотића, која се чинила минорном и политички неважном у периоду Краљевине (освајала је око 1% гласова
на изборима), али је у пропагандном апарату владе Милана Недића имала велики
утицај. Љотић се лично бавио и женским питањем, одређујући место жени у новом
друштву након 1941. године. Друга струја формирана је октобра 1936. године око
часописа Жена данас, око којег су се, како је већ указано, окупљале комунисткиње,
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које су практично биле у илегали, али које су лист користиле као феминистичко
гласило.
Промена положаја жене у међуратном раздобљу која није била политичко-правне природе, већ исход целокупних друштвено-политичких збивања и прилика, у периоду Другог свестког рата биће означена као период декаденције и суноврата српске жене. Прорежимски листови владе Милана Недића као и ауторски
текстови чланица и чланова ,,Збора” као да су се утркивали да прикажу колико
су ,,напредне жене” (увек навођене с наводницима), феминисткиње и боркиње за
женско право гласа, заправо кренуле странпутицом, одвукавши са собом и женску омладину ,,у таму”. Идеал српске жене виђен је у улози домаћице и мајке, те је
снажно критикован концепт еманципације за који су се залагале ,,напредне жене”.
Речи посланика Демократске странке, Радослава Агатоновића, елиптично илуструју виђење жена и њихове улоге у међуратном периоду од стране политичке
елите. Одмах по формирању нове државе, 1919. године, Агатоновић је за скупштинском говорницом изјавио: ,,То је жена, господо, то није комита, борац, то није
војник, него жена, – мајка српског војника.”669 Ово становиште није се значајније
променило у наредне две деценије: жене су и даље виђене у сфери приватног, унутар породице, премда се њихова борба за побољшање положаја у најширем смислу
као и политички ангажман више нису могли порећи. Процес политичке еманципације жена дефинитивно је започет у раздобљу Краљевине СХС/Југославије. Ипак,
како је то песимистично и оштро забележила Бранка Јовановић, жена је у овом
раздобљу остала ,,бедан и зависан створ који не може да донесе ни једну малу одлуку пре мушкарчеве одлуке”.670
На могућност самосталног политичког одлучивања, које ће донети могућности
за самостална деловања у раличитим сферама, жене Југославије ће ипак морати да
сачекају промену режима 1945. године. Процес еманципације жена југословенског
простора тако је добио нагли заокрет с победом Партизанског покрета и успоставом комунистичке власти на крају Другог светског рата. Највишим правним
актом једне државе жена је изједначена с мушкарцем у свим областима државног,
привредног и друштвено-политичког живота. Сетови закона који су донети у наредним годинама требало је да учврсте еманципацију жена, односно радикално
побољшају њихов положај на свим нивоима.
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Стенографске белешке Привременог Народног Представништва Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, св.1 (Загреб: Тисак Кр. земаљске тискаре, 1921), 290.
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Бранка Јовановић, ,,Потреба за еманципацијом женске душе”, Жена и Свет бр. 3 (1933):
2.
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9. APPENDIX: САВРЕМЕНИЦЕ И
САВРЕМЕНИЦИ
Поглавље посвећено како истакнутим феминисткињама тако и мушкарцима
који су својим текстовима указивали на тежину друштвено-политичког положаја
жене, а који су углавном настајали у јеку крупних историјских збивања и у средини са снажним патријархалним наслеђем, најпре указује на њихово неправедно и
неоправдано заборављање и/или маргинализацију. Наша феминистичка критика
неретко је кретала од резултата западне критике, мало или нимало се осврћући на
узоре у сопственој прошлости.671 Чињеница је да су многи текстови данас тешко
доступни и да су многе ауторке и аутори познатији историографима него што је
то случај с истраживачима других наука и научних дисциплина, али њихова актуелност, теме које обрађују и многобројни захтеви које постављају данас се још
увек могу сматрати више него актуелним. С друге стране, подсећање на истакнуте
боркиње и борце за права жена и побољшање њиховог положаја као и бављење
њиховим текстовима представља и враћање својеврсног дуга целокупном ангажману ових људи. Mеђутим, невоља с њима лежи у чињеници да су ово били људи
који су ломили историјски контекст, пишући текстове у различитим жанровским
облицима и у широком тематском оквиру. Будући да су више одступали од званичних токова према женском питању (како државе, тако и многобројних женских
организација), одабране ауторке и ауторе било је тешко уврстити у природан ток
текста. То су Ксенија Атанасијевић, Јулка Хлапец Ђорђевић, Милица Ђурић Топаловић, Јаша Томић и Драгољуб Јовановић.
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Biljana Dojčinović Nešić, ,,O ženama i književnosti na početku veka”, Ženske studije: časopis
za feminističku teoriju br. 11/12 (2000): 23–24.
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Изношење феминистичких захтева и/или тежњи, као и писање о тешком положају жене, сврстало је ове ауторке и ауторе у ред личности које су устале против дискриминаторног односа према жени, али никако се не заустављајући само
на томе: они неретко критикују целокупан склоп друштвене хијерархије. По томе
они представљају изузетак на тадашњој друштвено-политичкој сцени, никако њен
типични део. Својим интелектуалним и књижевним радом несумњиво су вршили
утицај на, како је то Ксенија Атанасијевић туробно приметила, ,,нашу често неподношљиво неправедну и слепу средину”,672 те заслужују да се скрене пажња на
њихов ангажман. У овом делу текста су представљени биографски подаци ауторки
и аутора уз основну анализу њихових виђења феминизма и/или женског питања у
најширем смислу. Може се учинити да су одређене жене које су се такође истицале било својим феминистичким погледима било друштвеним ангажманом у циљу
побољшања положаја жена мимо женских друштвених организација – остале неоправдано изостављене. Јасно је да би уврштавање, примера ради, Милене Павловић Барили, Катарине Богдановић или Паулине Лебл Албале додатно употпунило
слику еманципације жена на овим просторима. Међутим, разлог уврштавања поменуте три ауторке лежи у чињеници да се њихова феминистичка делатност никако није могла заобићи, односно да се кроз њихове текстове најјасније одражавају
ставови и уверења према феминизму и многим актуелним питањима која су се у
одређеном друштвеном тренутку тицала жена. С друге стране, оне, на известан начин, представљају и репрезентативне фигуре једне епохе, иако су, нажалост, неправедно биле изостављене из културног памћења женског стваралаштва у српској
култури. Важно је, међутим, истаћи да се у концепцији историје феминизма не сме
изоставити улога спора међу конкретним женама које својим ставовима и деловањем представљају феминизам одређеног раздобља.673 На пример, анализа текстова
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Ljiljana Vuletić, Ksenija Atanasijević: etika feminizma (Beograd: Helsinški odbor za ljudska
prava u Srbiji, 2008), 15.
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A. Zaharijević, Postajanje ženom, 189.
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Полексије Димитријевић Стошић674 указала би на једну нову раван, односно прилично другачије виђење феминизма, које је такође постојало у периоду Краљевине
Југославије. Премда је тумачење феминизма од истакнутих жена Краљевине било
прилично шаролико, ово поглавље бави се третирањем, односно критиком традиционалних улога мушкарца и жене изведених на основу биолошког одређења, која
се управо и јавља у овом периоду. Тумачење феминизма као идеологије која за циљ
има побољшање свих области људских односа, као и прогрес друштва у целини
– карактеристично је за Атанасијевић, Хлапец Ђорђевић и Ђурић Топаловић, те
оне и чине нераскидиви део ове целине. С друге стране, Јаша Томић и Драгољуб
Јовановић су у ово поглавље уврштени не као политичари већ као аутори који су
промишљали о тешком положају жене и неопходности њене еманципације. Јаша
Томић је написао, како сам дефинише текст, историјско-друштвену расправу Шта
је жена била и шта ће бити, која је, симболично или не, публикована 1918. године,
у време стварања Краљевине СХС, те се може рећи да с овим аутором започиње
дуготрајан процес разматрања положаја жена у југословенском друштву.
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Премда данас мало позната, Полексија Стошић Димитријевић (1903–1973) спада у
ред активних књижевница и публицисткиња које својим ангажманом битно допуњују
познавање феминистичког мишљења у Југославији између два светска рата. Предавала је
у Вишој женској стручној школи, била вршилац дужности директора Ниже и продужене
занатске школе (1929/30) и професорица књижевности у неколико београдских
гимназија (1930–1940). Активно је писала за Жену и Свет током тридесетих година,
с тим да је посебну пажњу привукла серијом од три чланка назива Слободна љубав
модерне жене (1933), на шта је већ указано у тексту. Критиковала је двоструки морал,
сматрајући да мушкарци уживају апсолутну слободу у љубави и сексуалним односима,
док се жени као ,,тежак грех” узимају чак и ,,љубазнији и срдачнији поглед”. Међутим,
оштро је осуђивала идеју о сексуалној једнакости уз уверење да би ова врста једнакости
донела много зла, несрећа и да би, најзад, упропастила свет. Видети: Полексија Стошић
Димитријевић, ,,Слободна љубав модерне жене”, Жена и Свет бр. 4 (1933): 1; Жена и
Свет бр. 5 (1933): 4. и Жена и Свет бр. 6 (1933): 1.
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9.1. Ксенија Атанасијевић

9.1.1. Основни биографски подаци
Ксенија Атанасијевић (1894–1981), упамћена као једна од најшколованијих
жена прве половине 20. века и прва жена која је докторирала на Београдском универзитету, представља незаобилазан део сваког истраживања које се бави историјом жена у Југославији, односно Србији.
Ксенија Атанасијевић је рођена у Београду и рано је остала без родитеља. Ипак,
опредељује се за студије филозофије на Београдском универзитету 1912. године.
Иако су ратови прекидали њено школовање, успела је да припреми докторску дисертацију о делима Ђордана Бруна (Бруново учење о најмањем), коју је и одбранила
јануара 1922. године. Већ сама одбрана овог доктората указала је на сву тежину
положаја у којој се налазила млада, школована жена на почетку своје каријере. Комисија којом је председавао др Бранислав Петронијевић, а чији су чланови били
др Милутин Миланковић, др Веселин Чајкановић, др Драгиша Ђурић и др Никола
Поповић, оценила је докторат највишом оценом, али се одмах поставило питање
њеног даљег напредовања. Др Петронијевић је предложио да се Атанасијевић изабере за доцента, али је предлог наишао на велик отпор професора Универзитета.
Остало је упамћено да је др Милош Тривунац на једној седници изјавио: ,,Има крајева у Србији где жене у руку љубе млађе мушкарце, а ви хоћете да дате катедру
доцента једној младој девојци!” Атанасијевић бива распоређена најпре у нишку
гимназију, потом Другу београдску, чекајући коначну одлуку о доцентури. Она је
донета октобра 1923. године, а Атанасијевић рад на Универзитету отпочиње јануара следеће године. Далековиду поруку овим поводом добила је од чувеног етнолога, Тихомира Ђорђевића: ,,Честитам Вам, госпођице, ушли сте у пакао!”
За дванаест година рада на Универзитету Ксенија Атанасијевић израдила је
више од 250 радова из филозофије, етике, естетике, античке књижевности... Осим
у матичној установи, одржала је многобројна предавања на Коларчевом народном
универзитету, у различитим женским организацијама, на радију али и иностранству. Њени текстови превођени су на више језика, међу којима се истичу немачки,
француски, холандски и чешки. Међутим, у току професионално плодног периода,
Атанасијевић се непрестано налази на удару групе професора. Ситуација кулминира 1930. године, када је Универзитетско веће није изабрало за редовног професора, под оптужбом др Милоја Васића да је плагирала одређене радове. Измучена
интригама, Атанасијевић подноси молбу Министарству просвете да је пензиони184
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ше 1935. године.675 У јеку овог скандала, тадашњи ректор, Владимир Ћоровић, објавио је под притиском јавности извештај комисије која је оцењивала евентуални
плагијат, али се из одговора Ксенијe Атанасијевић много више сазнаје о суштини
овог сукоба: ,,Дакле, сада смо начисто. Један члан факултета може бити клеветан,
малтретиран, задржаван у свом законском напредовању, према њему се може самовољно искретати дух и текст закона, – али он се не сме жалити, јер факултет
не признаје никакву власт над собом, јер је он ’аутономан’. [...] За свој одлазак са
Универзитета имам да захвалим подмуклим интригама, прекривеним универзитетском ‘аутономијом’.”676
Као истакнута пацифисткиња и феминисткиња, одржала је многобројна предавања на којима је указивала на опасности националсоцијализма и антисемитизма. Одбацујући сваку могућност оправдавања рата и насиља, дочекала је скромно,
далеко од било каквих јавних дешавања, период окупације Југославије. Међутим,
одбила је да потпише Недићев Апел српском народу августа 1941. године, који је
био уперен против комуниста.
Ни успостава новог режима 1945. године Атанасијевић није донела бољитак.
Оптужена је да је утицала на одлуку Милана Грола677 да поднесе оставку као потпредседник Привремене владе ДФЈ августа 1945. године те је извесно време, од
априла до маја 1946. године, провела у затвору. Иако је након тога добила посао
у Универзитетској библиотеци, хајка на њу је настављена: Политика је писала на
основу двојице ,,оптужених народних издајника” да су шпијунирали и иностраном елементу достављали податке на основу информација добијених не од Грола
већ од Ксеније Атанасијевић.678 Овога пута избегла је хапшење, али су комунистичке власти цензурисале њене књиге. Наредних седам година апсолутно забрањена,
заправо је нестала с јавне сцене. Њен повратак условно је најавило прештампавање њеног превода Спинозине Етике, као и превода Платоновог дијалога Парменид
1959. године. Шездесете и седамдесете године ипак је проживела без оспоравања
и већих потреса, објављујући стручне радове и држећи предавања широм земље.
675

Пацифизам је током тридесетих година представљао врло значајну тему за Женски
покрет; о њему је писано у форми извештаја с различитих мировних конференција, а
теоријски га је експлицирала, између осталих, Ксенија Атанасијевић у серији текстова.
У овом периоду писала је и о праву гласа из угла Женског покрета. Видети: Ксенија
Атанасијевић, ,,Право гласа жена у идеологији „Жен. покрета”, бр. 9 (1932): 122–123.
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,,Г-ца Ксенија Атанасијевић одговара Ректорату универзитета у Београду”, Политика,
2. 12. 1935, 8.

677

Милан Грол је био председник Демократске странке од 1940. године.
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Политика, 1. 1. 1947. и 2. 1. 1947.
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Преминула је 1981. године у дубокој старости у Београду. Сахрањена је на Новом гробљу, али је неколико година касније гробница прекопана због неизмирених
дуговања, тако да је место почивања Ксеније Атанасијевић данас непознато.

9.1.2. Разматрања о феминизму
За основни увид у феминизам Ксеније Атанасијевић, односно одговор на питање шта је за њу представљала феминистичка идеологија,679 где су правци њене
делатности и шта јој је циљ, као и схватања о улози жени у Србији и њеном положају – може послужити неколико ауторских текстова, публикованих у различитим
листовима. За предмет овог истраживања посебно су значајни Етичка подлога феминизма (1927), Неколико феминистичких расматрања (1927), Расматрања о феминизму (1932), О потреби борбености жена у политици (1926) и О утицају жене
на ширење пацифистичке идеје (1931).
Дефинишући феминизам као тесну целину, ,,једну јаку везу уједињења и удруживања свих појединачних извојеваних тежња за ослобођење жене”,680 Атанасијевић скреће пажњу да се при одређивању феминизма користи ,,врло много излишних и неприличних речи, изговорених и написаних, обично, у жучном или
декламаторском тону”.681 Основну делатност феминизма види оријентисану ка
,,задобијању неоспорних права жене, и осигуравању неопходних услова за живот
не само жене, него, посредно и читавих народа”.682 За полазну тачку феминизма
сматра веровање у неприкосновеност личности, односно апсолутно право личности на слободу и обезбеђење свих потреба за сопствено развијање. Сматрајући да
су феминизам изградиле жене, Атанасијевић управо њима одаје признање за све
постигнуто у ,,хуманим и социјалним смеровима”, али и за борбу за задобијање
политичких права у земљама у којима их још увек немају.683 Као заједничку карактеристику свих жена које су се окренуле изградњи феминизма, односно побољшању положaја жене у породици, друштву и држави, види одрицање ових жена од
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Израз који употребљава сама ауторка при дефинисању појма.
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Ксенија Атанасијевић, ,,Етичка подлога феминизма”, Женски покрет бр. 3 (1927): 1.
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Ксенија Атанасијевић, ,,Расматрања о феминизму”, Женски покрет бр. 1 (1932): 3.
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Ксенија Атанасијевић, ,,Етичка подлога феминизма”, 1.
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Исто.
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личног спокоја, будући да су неретко биле предмет различитих удараца – ,,чак и у
културним европским и америчким државама”.684
Ксенија Атанасијевић темпо ширења начела феминизма, односно напредак положаја жена оцењује као недовољно брз, будући да је ,,потиснут оним, дугим годинама преношеним, изопаченим погледима о човековој интелектуалној надмоћи
над женом, погледима који су се скоро скаменили, и постали традиција и навика”.
Тако за српску средину она оцењује као кључан утицај турског менталитета, који
жену држи у стању дубоке потчињености и запостављености. Снагу овог утицаја
Атанасијевић види посебно на психолошком нивоу: овакав став немају само мушкарци који ће га отворено исказати, већ се он, ,,по инстинкту”, одржава и код
мушкараца који су га наизглед несвесни.685 Напредак жене на југословенском простору често прате вапаји за изгубљеним рајем јер патријархат тежи затварању жене
између четири кућна зида, што на почетку 20. века више није било могуће.
Иако сматра да највећа препрека ослобођењу жена ,,долази од непробуђених
жена, од оних које су индиферентне према подизању сопственог духа и положаја”,686 Атанасијевић није блага ни према другој групи жена: оштро осуђује оне које
се хвале својим ситним личним достигнућима, верујући да поступају ,,ништа горе
него мушкарци.”687 Кључна реченица за разумевање ауторкиног поимања феминистичког ангажмана жена јесте следећа: ,,Свака жена што предано и исправно ради
посао сходан својим снагама, макако ситан и незнатан он изгледао, даје часније
свој прилог феминизму него каква ‘јавна радница’ којој је борба за побољшавање
положаја жене згодан повод да се сама боље чује и види.”688
За једину истинску феминистичку организацију у Краљевини Атанасијевић
сматра Женски покрет, удружење жена које је, према њеној оцени, ,,са многих
страна мучно и тешко ометано”, али које је ипак успело да изгради феминистичку идеологију у земљи.689 Критикујући политичаре који мисле да ће удовољити
феминистичким захевима тако што ће жене укључити у чланство својих парти-
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ја, Атанасијевић истиче да би жене требало да имају сопствену странку690 и да у
политици не смеју бити кротко стрпљиве.691 Међутим, треба скренути пажњу на
негативан однос који је Атанасијевић заузела према Женској странци одмах по
њеном оснивању.
Већ је указано на ауторкино виђење да као полазну тачку феминизма сматра веровање у неприкосновеност личности, те да јециљ феминистичке идеологије ,,укидање насилно постављених разлика и неједнакости између људских бића”. Атанасијевић феминизам види као изразито оптимистичку идеологију, која верује да је
могуће ,,упитомити саможиву људску природу, и међу људима успоставити услове
за живљење у индивидуалној слободи, у симпатији и у миру”.692 Феминисткиње
доживљава као фактор који шири мир и слогу у друштву те им додељује посебну
васпитну улогу: ,,Као матере, феминисткиње ће улити у крв својој деци истину, да
људи не постоје на свету зато, да убијају једни друге.”693 Управо из ове перспективе
Атанасијевић осућује целокупан концепт дотадашње историје, односно политике,
којом обилују ратови и насиље. Данас се може закључити да разматрања Ксеније
Атанасијевић на релацији феминизам–пацифизам представљају почетак сазревања концепта феминистичке одговорности на југословенском простору, која је добила нова осведочења деведесетих година.

9.2. Јулка Хлапец Ђорђевић

9.2.1. Основни биографски подаци
Јулка Хлапец Ђорђевић (1882–1969), књижевница и феминисткиња, у историју
је ушла и као прва жена у Аустроугарској монархији која је докторирала филозофију у Бечу 1906. године.
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О приватном животу Јулке Хлапец Ђорђевић нема много података. Осим
основних информација о школовању, познато је да се удала за чешког официра
Здењка Хлапеца, да је имала две ћерке и да је након удаје живела у Чешкој. Нажалост, о њеном животу након Другог светског рата готово да нема података. Након
изузетно приметних активности током тридесетих година 20. века, након 1945. године, Јулка Хлапец Ђорђевић престаје да објављује радове, а једини податак који је
тренутно познат јесте година њене смрти. Није познато чиме се бавила последње
четири деценије свог живота.694
Феминистичка мисао Јулке Хлапец Ђорђевић формирала се у првој половини
20. века једним делом с упориштем у европској, а другим у српској култури. Међу
првима је теоријски и научно утемељено говорила о темама попут положаја жене у
друштву и права на рад, затим о контроли рађања, сексуалности и еротици. Развијајући феминистичку теорију, Хлапец Ђорђевић је залазила у различите друштвене
науке и дисциплине: од социологије, преко психологије и филозофије, до различитих грана уметности. За текстове ове ауторке антрополошкиња Светлана Слапшaк
закључује да представљају „промишљену и величанствену грађевину некога ко је
пре свега био аналитичар”, а да је њен феминизам „интердисциплинарни подухват
хуманистике”.695
Објавивши сва своја дела током једне деценије, Хлапец Ђорђевић је посебно
вредан подухват начинила прикупљањем сопствених чланака, који су до тада били
расути у периодици. Данас се углавном говори о три облика испољавања феминизма Јулке Хлапец Ђорђевић: феминизам у теоријско-есејистичким радовима, феминизам у критици и феминизам у књижевности. Теоријски дискурс доминира у
есејима Судбина жене: Криза сексуалне етике (1930) и у књизи Студије и есеји о феминизму (1935). Феминистичко читање ауторка примењује у чланцима књижевне
критике објављеним у књизи Студије и есеји о феминизму II (1937). С друге стране,
у већини текстова Јулке Хлапец Ђорђевић налазе се елементи онога што ће касније
бити препознато као феминистичка критика.
Према Магдалени Кох, ,,најангажованија, најодлучнија и најбескомпромиснија мајсторица феминистичког есејистичког мишљења у међуратном периоду била
је Јулка Хлапец Ђорђевић”.696 Разлоге у одлучности и неретке бескомпромисности
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ауторке, Кох види у њеној позицији ,,аутсајдерке”, будући да је од 1918. године живела у Чехословачкој, те је била далеко мање зависна од Београда, с тим да је то свакако и један од пресуднијих фактора њене маргинализације, која још увек траје.697

9.2.2. Разматрања о љубави и феминизму
Писана заоставштина Јулке Хлапец Ђорђевић, осим што је веома богата, захтева различите типове ревизије. Није претенциозно тврдити да ревизија, односно
анализа публикованих дела ауторке након више од осамдесет година, може представљати посебну истраживачку тему. Међутим, пронашавши стабилну позицију
у канону југословенског феминизма и женског писма,698 Јулка Хлапец Ђорђевић
незаобилазна је тачка у процесу проучавања развоја феминистичке мисли у периоду међуратне Југославије. За предмет овог истраживања пажња је посвећена
ауторкином роману Једно дописивање: фрагменти романа (1932), краћем тексту
назива Мушкарцу (1935) као и есеју О феминизму (1935).
Роман Једно дописивање у историју српске књижевности ушао је као први феминистички роман,699 у којем је ауторка обрадила изузетно табуисану тему женске
прељубе. Окарактерисан и као ,,уџбеник нове еротике” који нуди моделе сексуалног понашања како за жену тако и за мушкарца, роман је од великог значаја за
разумевање сексуалне етике Јулке Хлапец Ђорђевић.700 Колико тема женске прељубе није била пожељна у јавном дискурсу, ауторка је могла да се увери на примеру
Плаве госпође Милице Јанковић,701 коју је критика дочекала на нож. Ни Хлапец
Ђорђевић није прошла много боље: публиковани су негативни прикази књиге чак
и у часопису Женски покрет.
Главна јунакиња романа, Марија Прохаскова, живи у ,,лепом брачном кавезу”,
незадовољна односом са супругом. Она себе оптужује што је попустила друштве-
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ним нормама, односно мајчином притиску у вези с удајом, али не жали (напротив:
сматра то личним успехом) што се остварила у улози мајке. Иако живи у наизглед
идеалном браку, њој недостају љубав и страст. Главна јунакиња романа чак верује
да њен брак опстаје због физичке раздвојености од супруга, будући да он, због
природе посла, живи у другом граду те се ретко виђају. Управо то незадовољство
као и лична емотивна и интелектуална неиспуњеност постају повод за упуштање
Прохаскове у ванбрачну аферу.
Премда у поодмаклим четрдесетим годинама, као мајка две кћерке и сина, она
не само што се упушта у ванбрачне сексуалне односе већ свом млађем љубавнику
признаје да никада неће ни престати да се заљубљује. Наглашавање година љубавника, односно чињенице да је млађи од главне јунакиње, упориште има у проблематици ликова: док је за њега виђење сопственог тела као и доживљај сексуланости
прилично споран, Прохаскова нема никакве дилеме у вези са својим годинама, доживљајем тела и сексуалношћу. Тиме је Хлапец Ђорђевић увела једну нову женску
фигуру у тадашњу књижевност: нову жену, модерну, самосвесну – femme fatale, која
се може тумачити и као алтер его саме ауторке.702 Она се не опредељује за очување
лажног мира и ,,брачне среће”, свесна потенцијалне опасности и цене коју за то
може да плати.
Прохаскова и Хлапец Ђорђевић имају заједнички доживљај љубави као и виђење жене у љубавним односима. Као теоретичарка, Хлапец Ђорђевић сматра да
понашање жене у љубавним односима јесте веродостојан показатељ о положају
жене у одређеној друштвеној средини.703 Роман заправо полемише о љубави, односно новом схватању ове емоције, толико важне за главну јунакињу. За Прохаскову, љубав је саставни део еротике, али најпре подразумева могућност потпуног
самоосвешћења личности, као и њене комплетне изградње. Важно је уочити да она
љубав не везује за институционалне оквире (брак), већ за процес ослобођења и
самоспознаје жене: због свих друштвених норми, ограничења а неретко и забрана,
жена није у могућности да истински спозна љубавно осећање.
Осим главне јунакиње, остали ликови приказани су релативно бледо, без значајнијих података који би читаоцу омогућили бољи увид у њихове карактере. Међутим, ни ово није случајно, нарочито на примеру изградње лика супруга. Он је
у роману готово невидљив и нем: помиње се као успутни посетилац породице и
дома и – осим тога да је политичар – о њему и не сазнајемо готово ништа. С друге
702
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стране, Прохаскова живи у Прагу и све време је свесна различитости између средине у којој живи и средине из које је поникла (богате војвођанске породице). У
далеко либералнијем чехословачком друштву, њу сусрети с људима из домовине
само ужасавају и подсећају на провинцијализам. Хлапец Ђорђевић чак је пажљиво
бирала и локацију за радњу романа: састанак двоје љубавника треба да се догоди
у Бечу, на имагинарном месту, насловљеном именом које у садашњем тренутку не
постоји. Светлана Слапшак ово имагинарно место ван земље доводи у везу са судбином саме Југославије.704
У краћем тексту публикованом 1935. године помало провокативног назива
Мушкарцу, Хлапец Ђорђевић феминистичким приступом указује на целокупну
историјску перспективу којом доминирају мушкарци, али се, кратко и оштро, обрачунава с најчешћим примедбама упућеним феминисткињама и уопште женама
свог времена. Иако у вредносном смислу звучи пренаглашено (,,Мрзим те, мрзим
очајно”), ауторкино објашњење пред самом собом о узроку ове мржње читаоца не
може оставити равнодушним: ,,[...] Увек се само о Теби пева, приповеда и говори,
само о Теби. И садашњошћу владаш Ти.” Тражећи смисао постојања женског рода,
не само сопственог ја, Мушкарцу пребацује што је жену свео на ,,физичко одржавање људства”, односно саму репродукцију. Лишен спознаје одређених осећања, попут одушевљења, стварања и љубави, женски род се према ауторки коначно
буди ка ,,самосвести свога сопственога ја”.
У наставку текста Хлапец Ђорђевић одбија послушност Мушкарцу у виду ,,дворења” и ,,ласкања”. Свесна традиционално-конзервативног приступа, у којем се од
жене очекује извесни степен жртвовања за Мушкарца, односно породицу, ауторка
упућује снажну поруку: ,,Не пружај нам круну мучеништва, његово трње проболо
нам је мозак, уништило вид.” Потом се надовезује на најчешћи страх мушкараца
свог времена, односно на примедбе које су биле упућиване феминисткињама: ,,Питаш зачуђено: а шта ће бити са породицом? Потомством? Људством? Светом?” У
одговору на ово питање, односно на критику тадашњег става да ће еманципација
жене удаљити од улоге мајке и, уопште породице, Хлапец Ђорђевић огорчено и
помало резигнирано одговара: ,,Ако је за његово искупљење потребно жртвовање
нашег људског достојанства: Нека пропадне свет.”705

704

,,Југословенски пројект није успео, интелектуални номадизам је у опасности да га
потпуно уништи нови колективизам, национални и социјални, а нова сексуална етика
остаје утопија.” Видети: S. Slapšak, „Julka Hlapec Đorđević, Jedno dopisivanje... ”, 60.
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Julka Chlapec Đorđević, Osećanja i opažanja (Beograd: Život i rad, 1935), 2.
192

Кроз трње и цвеће: Питање еманципације жена у Kраљевини Jугославији (1918–1941)

Основни циљ Јулке Хлапец Ђорђевић у есеју О феминизму јесте приказивање
специфичности феминизма у првим деценијама XX века. Пружајући еволуциону
и дијахронијску скицу положаја жене у различитим културама и раздобљима, она
указује на историју једне идеје од матријархата у праисторијском добу и великих
цивилизација у старом веку (египатска, грчка и римска), преко раног хришћанства
и средњег века, па све до модерног доба. Као преломни тренутак у разумевању положаја жене Хлапец Ђорђевић види Велику француску буржоаску револуцију, која
је омогућила јасну формулацију феминистичких идеја у виду прецизно упућених
захтева за равноправношћу жена.706 Бројне деветнаестовековне револуције у Европи проткане идејама просветитељства, према ауторки, само су доказале да је „напредак народа немогућ, када једна његова половина чами у ропству и незнању”707.
Након пружања дијахронијске скице положаја жене у различитим културама
и раздобљима, Хлапец Ђорђевић разматра узроке неконсолидовања феминизма
као јединствене идеологије као и најважније препреке развоју феминизма. На прво
питање одговор лежи у хетерогености, непрегледности и великој сложености феминистичке проблематике, док главну кочницу у развоју феминизма ауторка види
у раскораку између теоријског и практичног, тј. у немогућности феминизма да
оствари своје циљеве у практичној делатности: „Феминистичке идеолошке струје
и мисаоне пруге биле су најчешће или сувише растргане или недовољно и неубедљиво подвучене и без доказа, везане са реалним животом, да су могле водити и
управљати. Та несугласица између теоретских убеђења и практичног рада кочи све
више развој феминистичког покрета. Потребна су дела, која би олакшала жени
сналажење у развитку и генези феминистичког мишљења и дала јој могућност да
се орјентира.”708
Свесна сложености проблема феминизма, Јулка Хлапец Ђорђевић истиче његову мултидисциплинарност: „Феминизам није искључиво правно политичко или
сексуално етичко ни социјално економско питање већ органски склоп свих тих
компоненти, који треба да буду посебно третирани и проучавани строго на научној бази.”709 У исто време, ауторка не избегава да пружи сопствену дефиницију:
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Велика француска револуција изнедрила је Олимпију де Гуж, ауторку Повеље о правима
жене и грађанке (1791), која је гиљотирана 1793. године зато што је, између осталог,
прешла границе свога пола.
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Julka Chlapec Đorđević, Sudbina žene. Kriza seksualne etike (Ljubljana: izdavač nepoznat,
1930), 19.
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Исто, 34.
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Исто, 28.
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„За нас је феминизам: Борба идеја која је настала модерним схватањима суштине
једнакости и неједнакости полова; биолошки и психолошки препород кроз који
пролази жена, да после вековног чамљења у мраку, обесхрабрена комплексом
подвредности, ступи у људско друштво као самостално, равноправно биће, свесно свога људског достојанства; протест и побуна који одјекују целим нашим друштвом имају корен у неисправном односу полова.”710
Евидентно је да се Јулка Хлапец Ђорђевић понајвише ослања на достигнућа
социологије, која јој пружа научну базу за развијање феминистичких идеја о (не)
равноправности полова и друштвеном положају жена. Такође, битан елемент њене
теоријске поставке феминизма лежи и у Адлеровој индивидуалној психологији,
која побија до тада владајућу премису да је libido sexualis најмоћнији покретач људског живота, тврдећи да постоје индивидуалне особине које се развијају код сваког
појединца другачије, а не искључиво под утицајем полова.711 Оштро побија тврдњу
да је жена потчињена управо због биолошке differencia specifica као бића другог
реда те се буни против сваке врсте бинарности.712
Попут Ксеније Атанасијевић, и код Хлапец Ђорђевић изразито је присутно
уверење у индивидуализам и оснаживање карактеристика сваког појединца као
кључног елемента феминизма. Она у разматрањима одлази и даље, одбијајући
полно, биолошко разликовање мушараца и жена. ,,Оваквим ставовима она прави
искорак ка ономе што ће бити централно питање другог таласа европског феминизма, који ће првим феминисткињама замерати управо настојање да у оквирима већ
постојећих подела и друштвених начела, обезбеде бољи услови за женскост. Њено
инсистирање на индивидуализму је, такође, приближава ономе што ће неколико
деценија касније Симон де Бовоар формулисати као постајање женом и тиме инспирисати низ теорија о (конструисаном) идентитету.”713

710

Исто, 13–14.

711

Схватања ауторке о Адлеру систематизована су у есеју „Индивидуална психологија
Алфреда Адлера и њен значај за феминизам” у Studije i eseji o feminizmu, 89–98.
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Јулка Хлапец Ђорђевић пише о прелазним врстама, о маскулиним женама и фемининим
мушкарцима, о хермофродитизму, о бисексуализму и проблематици њихових граница.
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Јелена Милинковић, ,,Феминизам Јулке Хлапец Ђорђевић”, Савремена проучавања
језика и књижевности год. 3, књ. 2 (2012): 318.
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9.3. Јаша Томић

9.3.1. Основни биографски подаци
Јаша Томић (1856–1922) био је истакнути српски политичар и новинар. Свој
политички домет остварио је у Српској народној радикалној странци, чији је био
оснивач и идеолог, односно аутор њеног програма, с тим да никада није био и њен
председник.714 У историографији је остао упамћен као политичар који је на Великој
народној скупштини, одржаној 25. новембра 1918. године у Новом Саду, прочитао
одлуку којом се Банат, Бачка и Барања прикључују Краљевини Србији.
Након школовања у родном Вршцу, Темишвару и Кечкемету, студирао је медицину и филозофију у Бечу, да би у Прагу наставио студије филозофије, историје
и географије. Као младић, за време средњошколског образовања, зближио се са
Светозаром Милетићем, али је њихов разлаз био неминован због разлика у политичким ставовима. До њега је дефинитивно дошло 5. априла 1881. године на скупу
Народне слободоумне странке у Новом Саду.715 Томић је том приликом тражио да
се Милетићев Бечкеречки програм допуни економским програмом, који је лично
називао питањем хлеба. Светозар Милетић и Михаило Полит-Десанчић сматрали
су да се овим питањем увози социјализам па су одлучили да Томића удаље са скупа.
У потоњем периоду Томић је постао сарадник радикалне Самоуправе. Оженио
се Милицом, ћерком Светозара Милетића, те од 1885. године почиње да уређује Заставу. Овај лист тако прераста у Нову омладину, гласило будућих радикала и
око њега ће бити формирана Српска народна радикална странка 1891. године.
Анализирајући Томићеве политичке ставове, можемо рећи да је био велики
противник мађаризације, која се одвијала крајем 19. и почетком 20. века на простору који је припадао угарском делу Монархије, као и окупације и анексије Босне
и Херцеговине. Када је, уочи формирања Краљевине, дошло до спорова око начина
уласка Баната, Бачке и Барање у заједничку државу, Томић се залагао да се Војводина најпре прикључи Србији па да потом са Србијом уђе у новонасталу државу.
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Љубомирка Кркљуш, Политичка делатност Јаше Томића, Политички списи, књ. 1
(Нови Сад: Прометеј, 2007), 37.
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Био је посланик у Уставотворној скупштини, у којој је гласао за Видовдански
устав.716 Иако посланик и у следеће две скупштине, у бројним чланцима у Застави изражавао је забринутост након уједињења.717 Преминуо је 22. октобра 1922.
године у Новом Саду.

9.3.2. Шта је жена била и шта ће бити
Иако у формалном смислу, као посланик, није учинио пуно на пољу побољшавања женских права, Јаша Томић се уписао у ред оних малобројних мушкараца који су отворено говорили и писали о тешком друштвено-економском положају жене. Публикација Јаше Томића садржи следеће делове: (1) Највећа жртва
светскога рата, (2) Значај женског рода у природи, (3) Жена у доба када је човек
постајао, (4) Првенство жене у историји, (5) Мушка превласт, (6) Разни облици
брака, (7) Истина о стиду и моралу и (8) Почетак изједначења. Изузев уводног
дела, који говори о тектонским поремећајима које је Први светски рат донео женама, аутор заправо хронолошким редом говори о положају жене кроз историју, од
праисторије и првих заједница па до савременог тренутка. За предмет овог рада од
велике су важности четири последња поглавља, у којима Томић говори о патријархату,718 браку, моралу и изједначавању мушкараца и жена.
Томић сматра да је матријархат опстајао све док мушкарац није ,,припитомио
стоку”, односно да је ново економско стање (сточарство) сломило женску превласт.
Док је мушкарац припитомљавао животиње, чувао читаве чопоре и стада обављајући тешке физичке послове, жена се због рађања и дојења морала одрећи свих
тежих послова. Тако је, поставши господар стада, мушкарац постао господар својине, док је жена бачена у ,,сићушан и бедан” економски положај. Аутор ову појаву објашњава на следећи начин: ,,Човек у доба сточарства није требао иоле већу
економску помоћ женину. Њен економски рад и њена економска важност биваше
све мања. Зато је опадао и пропадао утицај њен, све то јаче и јаче. Мушкарац је
високо дигао главу. [...] Није више господарио само над мртвом ствари, коју је он
направио, над оружјем. И жива ствар може да буде његова. Стока. Па може да буде
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Исто, 150.
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Исто, 151.

718

Премда не користи овај израз, јасно је да говори о њему док пише о мушкој превласти
током историје различитих заједница.
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његова својина чак и човек. Роб. А што да не би била његова својина и жена.”719 На
овај начин се мушка превласт дефинитивно ситуира у тренутак када је мушкарац
стекао уверење да је жена његова својина и ,,онда он може с њом шта хоће”.720 С
исте позиције Томић анализира развој ,,очевог права”, који својину жели да остави
мушком детету јер женско дете, у таквом економском стању, скоро да нема никакву вредност.
Специфичност анализе мушке превласти код Томића лежи и у критици хришћанске догме, која се, према аутору, огрешила о жену. Томић сматра да стереотип
који и данас постоји у облику ,,жена је свему крива” лежи управо у библијском
изгубљеном рају (жена је ,,прамајка греха” јер је натерала мушкарца да згреши). Он
критикује и одређене изјаве које се приписују апостолу Павлу и Св. Хијерониму,
сматрајући да су они заправо омаловажавали жене. Уверен да су последице оваквог догматизма несагледиве, Томић даје пример праксе црквених венчања која
су се одвијала у савременом тренутку, а за време којих се у цркви чује ,,и жена да
бојитсја својего мужа” и где жена још увек покрива главу.721
У делу публикације који се тиче брака, аутор следи свој начин анализе тврдњом
да брачне заједнице такође зависе од економских прилика. Аргументацију види у
многоженству, које је дозвољено у Турској: иако обичајно право као и савремени
закони дозвољавају ову појаву, економско стање мушкарца је суштински спречава
(где ће свако да их нађе по неколико и како ће да их издржава).722 Међутим, саму
потребу за браком Томић сматра природном јер су детету потребна оба родитеља,
како за настанак и рађање, тако и за васпитање. Из овога следи занимљива констатација да што је људско друштво развијеније тиме је потребнији брак за читав
живот.723 У овом контексту сасвим је разумљива Томићева критика ,,пробних бракова” јер они заправо омаловажавају институцију брака.724
Аутор потом пажњу усмерава на слободну љубав. Нажалост, његово промишљање на ову тему је у краћем обиму, али довољном да се стекне генерални утисак. Томић се залаже за слободну љубав пре брака, односно могућност слободног
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Јаша Томић, Шта је жена била и шта ће бити (Нови Сад: Штампарија ‘Супек и
Јовановић’, 1918), 41, 52.
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избора партнера/партнерке. Такође прави јасну дистинкцију од страсти, која је по
правилу пролазна, у односу на праву љубав, која је стална.725
Наводећи Енгелсов став да је стање пре појаве сточарства било далеко боље,
Томић истиче да је идеал сваког човека да створи такве економске прилике у којима би била гарантована једнакост и слобода међу људима.726 Докле год економско стање у друштву не буде на завидном нивоу, у брак ће се мешати ,,трговина и
свакојаки рачуни”. Будући да је с појавом сточарства жена постала својина свог
мужа, Томић потом описује њен положај у браку. Купљена или отета, она је браком
постајала ,,први роб” свог мужа.727
Пишући о стиду и моралу, Томић категорију стида доводи у тесну везу са честитошћу. Пружањем примера из праксе одређених народа и њиховог доживљаја
стида и срамоте (овде су то синоними), аутор се посебно обазире на потребу покривања одређених делова тела. Осећај стида је најчешће стечен, посебно према
,,голотињи тела”. Тиме износи мисао да ,,честитост не зависи од тога колико је ко
закопчан”.728 Међутим, његова дефиниција честитости доста је широка: ,,Свако
оно дело, које је наперено против нашег живота, здравља, напретка, опстанка не
може нам се свидети, не можемо сматрати да је честито.”729 Уздајући се у свест сваке
индивидуе понаособ, Томић верује да чињењем добра другоме, заправо чинимо
добро целокупној заједници. У овом контексту треба сагледавати његов захтев да
ниједна особа у друштву не сме бити спутана – па тако ни жена.730
Томић потом указује на проблем тадашњег друштва који карактерише стид
мајки да едукују своју децу о одређеним питањима. Уместо тога, девојчице се
уче када да ,,оборе главу” и ,,поцрвене”. На овом месту Томић даје предност женској деци, сматрајући да оне морају бити едуковане како у данашњем свету не би
,,залутале”.731
Почетак изједначења, осим што је завршни део Томићеве расправе, представља
прави раритет за време у којем је настао. Аутор, иако радикал, по својим схватањима доста је близак социјалистима, с тим да одређене сличности можемо пронаћи и
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с комунистима. Међутим, своју специфичност он доказује кроз маестрално приказивање ,,отварања забрављених врата” којима је жена коначно (поново) крочила у
свет. Та врата јој није отворио ни отац, ни муж, ни анђео божји, већ нове економске
прилике – капитализам.732 Од велике је важности нагласити да Томић на релацији
капитализам – женско питање најпре уочава продор жене у сферу јавног: ,,Онај
горди господар породице није више доносио у кућу довољно хлеба за све, него је
морала с њим заједно у надницу и жена, а замало и девојка.”733 Дошавши у нов економски положај, њена самосталност је јачала а самим тим и положај у породици,
односно заједници. Томић не оспорава чињеницу да су обичном човеку тадашње
економске прилике представљале праву невољу, али будући да је та невоља ослободила жену, он у њој сагледава ипак позитивну страну. У контексту негативних
карактеристика треба споменути смањену стопу рађања као и абортус, односно
одлагање брака или његово несклапање, сходно томе да се у тешким економским
приликама људи теже одлучују на потомство.734
Својим текстом писаним по окончању Првог светског рата Томић као да је наслутио климу у друштву Краљевине која ће се тицати женског питања:
,,Сад се мушкарац поплашио најозбиљније: Ко ће му сладити горке дане живота његова, ако се жена помушкобањи? Ко ће му са онолико нежности и миља наслонити главу на суморне груди? Ко ће му од сад гукати и тепати? [sic] Јер ако жена
оде у занатлије, у докторе, учитеље и професоре, па чак и у адвокате, и ако добије
изборно право, па почне на конференцијама и зборовима претресати политичка
питања, зар то неће збрисати с ње онај нежни прашак, с којим је до сад била посута душа њена? Хоће ли и тада бити онако нежна, питома, пуна чара и дражи? Зар
неће жена занатлија и жена доктор и жена оџачар и жена управитељ банке, стојати
према мужу у ноћној тишини као сваки други мушкарац, према мушкарцу? И они
пољупци биће хладни, а загрљаји њени неће бити мазни, него сурови.”735
Томић, следећи принцип равноправности полова, негира ,,браниоце старог
реда и морала” тврдњом да, као што ,,оџачарство” и ,,докторство” није угушило
позитивне емоције код мушкараца, исто то неће учинити ни код жена. На крају
расправе он као да смирује мушкарце на себи својствен начин:
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,,Ако се жена изједначи с човеком у правима, ако њен економски положај постане независнији, не бојте се, да ћете остати без љубави. Љубави ће бити докле
год буде жене и човека. И та ће љубав бити врелија и чистија, када жена буде самосталнија и осигуранија. Једном речи, љубав ће бити врелија и чистија и искренија
онда, када се девојка буде удавала зато, што хоће, а не зато што помало – мора.”736
Јаша Томић можда оптимистично затвара своју расправу. Наглашавајући
колико је права љубав важна, са жаљењем констатује колико је данас мало присутна међу људима и за то криви управо положај жене у друштву, јер права љубав може
настати и опстати само између слободних и једнаких људи. У таквој новој заједници људи ће се лакше одлучивати на брак, нарочито жене, које ће бити економски
самосталне. Тада ће наступити и ,,нов брачни морал”, једнак за оба супружника.737
За крај, аутор изражава сумњу да можда неће дочекати равноправност мушкараца и жена на нашим просторима, али, истовремено, као да оставља аманет
будућим генерацијама: ,,Ако волимо себе и оне, који ће доћи за нама и оне, на којима ће да остане свет, треба да радимо у оном правцу, у коме теку закони човекове
историје.”738

9.4. Драгољуб Јовановић

9.4.1. Основни биографски подаци
Драгољуб Јовановић (1895–1977) представља још једну неправедно маргинализовану личност српске и југословенске политичке сцене 20. века, иако се уписао
у ред првих Срба који су докторирали на Сорбони. Залагањем за побољшање положаја српског сељаштва и нарочито скретањем пажње на тежак положај сељанке
у српском/југословенском друштву, Јовановић ће остати упамћен и као један од
првих феминиста овог простора.
Основно и гимназијско образовање је стекао у Пироту, где се упознао и са социјалистичким идејама. Будући да је матурирао у Београду 1914. године, као младић се сусрео с Драгишом Лапчевићем и Димитријем Туцовићем па је своје прве
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политичке чланке објављивао у Радничким новинама. У јеку Првог светског рата,
1916. године, српска влада га шаље на студије у Француску. На Сорбони је завршио
студије филозофије, социологије и права и с успехом одбранио двоструку докто
рску тезу.739 Међутим, љубав према домовини вратила га је у земљу, те је добио
посао на Правном факултету у Београду. У међувремену се ангажује и као политичар: основао је Групу за социјалну и културну акцију, у којој су се нашли српски
и хрватски интелектуалци у циљу превазилажења међунационалних несугласица.
Почетком 1925. године постао је члан Савеза земљорадника и убрзо је покренуо
часопис Рад. Као уредник, Јовановић је дозвољавао да се у часопису публикују
критички текстови тако да не чуди чињеница да су, од 74 бројева Рада, 24 била
забрањена из политичких разлога. Године од увођења Шестојануарске диктатуре
проводио је више у судским процесима и затворима него на слободи. Незадовољан
политиком Савеза земљорадника, од леве фракције формирао је Народну сељачку
странку 1940. године.740 За политичку делатност Драгољуба Јовановића важно је
рећи да никада није био део власти, односно да је константно био у опозицији.
Након окупације земље одбио је да потпише Апел српском народу. Позвао је
чланове Народне сељачке странке да се прикључе НОБ-у.741 Иако неспорно антифашистичке оријентације, Јовановић се разишао и с комунистима. Према сопственом исказу, није био позиван на заседања АВНОЈ-а, већ се од њега очекивало да
једноставно прихвати тамо донете одлуке.742 Иако је у послератној Југославији накратко сарађивао са КПЈ, његов прогон је практично убрзо настављен. Био је први
професор кога су због политичког опредељења удаљили с Правног факултета у
Београду.743 Октобра 1947. године осуђен је због велеиздаје, на девет година затвора с принудним радом, као и на губитак политичких и појединих грађанских права
(попут права на пензију и социјално осигурање у трајању од три године по изласку
на слободу). Након изласка из затвора у Сремској Митровици 1956. године остао је
одбачен и маргинализован. Остатак живота је провео у тешкој материјалној оскудици, са забраном јавног деловања.744
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Дејан А. Милић, Др Драгољуб Јовановић – Човек који је дисао борбом (Београд:
Демократска странка и Истраживачко-издавачки центар, 2007), 6.
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9.4.2. Сељанка – ,,уклета мученица”745
У држави која је била изразито аграрна, односно у којој је око 80% становништва живело од пољопривреде, најбројнију социјалну категорију жена чиниле су
управо сељанке. С процесом распада задруге оне престају да обављају искључиво
послове у кући, односно све чешће обављају тешке физичке послове равноправно
с мушкарцима. Комплексним положајем сељанке у патријархалном друштву није
се бавило доста политичара, за разлику од Драгољуба Јовановића, који се овој проблематици неретко навраћао. За потребе истраживања анализиран је текст Сељанка и радница, публикован у Женском покрету 1927. године.
У уводном делу текста аутор пажњу посвећује жени као радници из перспективе лоших законских решења који се тичу њене заштите на раду. Јовановић похваљује увођење осмонедељног одсуства с посла након порођаја, али указује на то да
ово није довољна мера и да држава може и мора да учини далеко више (отварање
породилишта за сиромашне, организовање соба за одојчад у фабрикама и слично).
Констатујући да је ,,цело питање рађања остало отворено”, аутор посебно наглашава неопходност измене законске регулативе која се тиче абортуса. Будући да, према актуелном Кривичном законику, побачај ,,погађа поглавито мајку”, Јовановић
се залаже за легализацију абортуса из једноставног разлога: ,,Друштво нема право
да од сиромашних родитеља тражи децу, за коју оно само неће ништа да учини.”746
Иако је положај радница веома тежак, аутор сматра да се сељанке налазе у још
незавиднијем стању. ,,Мајка сељанка је уклета мученица, за коју имена нема.” Док
је за раднице законодавац ипак успео да обезбеди извесне олакшице, проблеми
сељанку су још увек били непрепознати: ,,Дивимо се жени која дан-два после порођаја меси хлеб – копа на
њиви. И нико још јаукнуо над тим надчовечанским боловима жене и мајке! То
је највећа срамота ове наше такозване цивилизације.” Због високе стопе смртности
деце на селу, која најтеже пада мајкама, Јовановић заступа идеју о што ургентнијим
социјалним реформама. Важна је примедба аутора да сељанци ,,нису важни чланци у новинама, које она не чита”, већ да је неопходно да се оне политички оснаже да
се побуне: ,,Устајте! [...] Идите на политичке зборове, кад не можете на биралиште,
– и пљуните у лице свима посланицима, који су изгласали буџет, у коме нема ни
једне паре за сиромашну мајку! Устајте, жене! Последњи је час.”747
745

За поднаслов узет израз који се среће код Драгољуба Јовановића.
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Драгољуб Јовановић је заступао мишљење да жене у Краљевини већ касне
у процесу уласка у политички живот земље. Помало је суморно и пророчки деловала његова реченица: ,,И кад добију сва политичка права жене ће остати изван
стварног живота [...]. Гледаће унезверено око себе, и неће знати одакле ветар дува,
и где се спремају одлуке које парламенти на брзу руку изгласавају.” Овакво стање
он не види као специфичност само Краљевине, већ многих европских држава. Међутим, иако сматра да су жене потребне у свим областима друштвено-политичког
живота, аутор ипак сужава улогу жене на социјалну сферу, односно социјалне и
културне послове. Важно је напоменути и Јовановићев став према женским организацијама: он сматра да су оне превазиђене, премда су биле корисне у почетку,
када је жену требало охрабрити на јавно иступање. Управо је ово један од разлога
да Јовановић позове жене да приђу различитим политичким партијама, односно
да никако не воде ,,сепаратне акције”, верујући да само заједничким акцијама може
доћи до истинског побољшања положаја жена.748

748

,,Социјална и културна улога жена”, Домаћица бр. 1–4 (1927): 40.
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Одлуком Скупштине АП Војводине. Оснивањем Завода и доношењем Декларације
и Одлуке о равноправности полова заокружен је систем институционалних механизама на покрајинском нивоу и утемељен је правни оквир за остваривање родне равноправности на територији Војводине у областима које су у надлежности
Покрајине.
Завод је основан као стручно тело у циљу промовисања концепта родне равноправности и израде препорука за интеграцију родне перспективе у све политике,
мере, акције и програме које покрајинска влада доноси и спроводи.
Делокруг рада Завода обухвата истраживачке програме и пројекте у циљу стварања база прецизних и актуелних података о положају жена као основа за израду
препорука за побољшање положаја жена; едукативне програме у циљу повећања
нивоа знања о значају родне равноправности и потреби уграђивања родне перспективе у све друштвене сфере живота, као и промоцију концепта родне равноправности на територији АП Војводине и пружање подршке локалним самоуправама у спровођењу политике једнаких могућности.
Посебан квалитет у раду Завода представља чињеница да истраживачке и едукативне програме прати богата издавачка делатност високих стандарда. Од 2006.
године, када је делатност установљена, до данас, Завод за равноправност полова је
самостално или у суиздаваштву објавио 44 публикације сврстаних у пет едиција.
Издавачка делатност Завода осмишљена је са циљем да обезбеди трајно сведочанство о историји и искуствима женског активизма и њиховим резултатима,
као и да афирмише значајна достигнућа и допринос жена у најразличитијим областима живота. Она промовише стручну литературу и стручњаке и стручњакиње у
области родне равноправности и обезбеђује драгоцен фонд литературе неопходне
за образовање жена.
Едиција „Роза Луксембург”, у оквиру које је објављен рад Кристине Јоргић
Степановић „Кроз трње и цвеће: Питање еманципације жена у Краљевини Југославији (1918-1941)”, посвећена је докторским и мастер радовима на тему родне
равноправности са циљем да представи и афирмише стручњаке и стручњакиње
који се баве родним политикама.
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У оквиру ове едиције до сада су објављени следећи радови:
1. Глобализација и развој заснован на људским правима из родне перспективе,
Мирјана Докмановић, 2012.
2. Родна перспектива у новинама антифашистичког фронта жена 1945-1953,
Гордана Стојаковић, 2012.
3. Вантелесна оплодња: родне и друштвене контроверзе, Ксенија Кричковић
Пеле, 2014.
4. Терминологија родне равноправности у енглеском, српском и мађарском језику –
упоредна критичка анализа, Марина Илеш, 2014.
5. Политика једнаких могућности у Европској унији и Аутономној Покрајини
Војводини – родна равноправност и дискриминација у домену запослења, Ања
Хемон Ђерић, 2014.
6. Родни идентитети и интеркултуралност: критичка анализа афирмативних
мера на високошколским институцијама у Србији 2000-2013. године, Славица
Денић, 2015.
7. Животна прича као метод бележења родних аспеката историје жена:
Мађарица са Телепа, Анкица Драгин, 2015.
8. Новинарке у Војводини: образовање, професионални статус и родни
идентитети, Смиљана Милинков, 2016.
9. Свилена кожа и пилеће срце: родни стереотипи у романима из лектире за
основну школу, Јелена Стефановић, 2017.
10. Значај родне опредељености програма буџета у Србији, Милица Тодоровић,
Завод за равноправност полова, 2018.
11. Развој људских ресурса са аспекта родне равноправности у Србији, Милена
Дујовић, Завод за равноправност полова, 2018.
12. Жене у српским ослободилачким ратовима (1912-1918), др Миленa Жикић,
2019.
13. Разговор у суду: судија – (оп)тужени, др Марија Тир Борља, 2020.
14. Кроз трње и цвеће: Питање еманципације жена у Краљевини Југославији (19181941), Кристинa Јоргић Степановић, 2022.
15. Положај жена у проституцији у Републици Србији, Драгана Пејовић, 2022.
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