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УВОДНА РЕЧ

Зборник који је пред читатељкама и читаоцима представља резултат 
рада међународног научног скупа Часопис Женски покрет (1920–1938) 
који је одржан на Институту за књижевност и уметност у Београду од 6. 
до 9. октобра 2020. године. Организовање научног скупа и писање збор-
ника представљају последњу фазу пројекта Женски покрет 2020. Проје-
кат је настао као део активности на пројекту/одељењу Института за књи-
жевност и уметност специјализованом за проучавање периодике (Улога 
српске периодикe у формирању књижевних, културних и националних 
образаца / Периодика у историји српске књижевности и културе). Проје-
кат Женски покрет 2020 је осмишљен како би се обележио јубилеј – век 
од оснивања првог феминистичког југословенског часописа и имао је не-
колико фаза: 1) писање библиографије (Женски покрет (1920–1938): биб-
лиографија, Јованка Пољак и Оливера Иванова, Београд: ИКУМ, 2019) 2) 
дигитализација часописа, 3) израда сајта посвећеног часопису, 4) научни 
скуп и 5) израда зборника радова са скупа.

Стогодишњица нам се учинила значајном приликом да концепту-
ално и истраживачки фундирамо оно што се у досадашњим истражи-
вањима часописа Женски покрет могло имплицитно закључити – ча-
сопис је најзначајнија архива главног тока међуратног југословенског 
феминистичког деловања. Часопис Женски покрет је током скоро две 
деценије, од 1920. до 1938. године издавало Друштво за просвећење женe 
и заштиту њених права, касније Алијанса женских покрета у Краљеви-
ни СХС/Југославији. Власница часописа била је Милица Дедијер, а прва 
уредница Зорка Каснар. Наредних година на уредничком месту су биле 
Катарина Богдановић, Милева Милојевић, Вера Јовановић, Алојзија 
Штеби и Даринка Стојановић. Сараднички круг часописа је био широк 
и хетероген јер је уредништво окупљало сараднице и сараднике из свих 
делова Краљевине, као и из различитих области и дисциплина, а тексто-
ви су штампани на српском, хрватском и словеначком језику. Часопис 
је имао изразит југословенски карактер који се симболички огледао и у 
наслову који је штампан на три језика/писма: ћирилично и латинично 
(Женски покрет / Ženski pokret) и на словеначком (Žensko gibanje). Ин-
тернационална оријентација Женског покрета огледа се у дисперзивном 
пољу културне трансмисије, попут преводилаштва и представљања тео-
ријских и активистичких иницијатива и постигнућа међународних фе-
министкиња и феминистичких група. Чланице Друштва и сараднице 
часописа су учествовале у раду интернационалних феминистичких ор-
ганизација, чиме је југословенски феминизам био у чврстој и активној 
вези са европским феминистичким покретима и организацијама, а о 
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овим видовима феминистичког умрежавања часопис је такође минуци-
озно извештавао. Друштво, издавач часописа, организовало је низ феми-
нистичких активности и акција на разним нивоима и пољима друштве-
ног деловања. Главне активности Друштва су се односиле на борбу за 
гласачко право жена, побољшање законског положаја жена у породич-
ном и радном праву, као и на опште унапређење положаја жена, а с обзи-
ром на то да је часопис био на позицијама радикалног грађанског феми-
низма, сараднице су нарочито биле заинтересоване за реформе у сфери 
образовних и културних политика. 

Како је израда зборника последња у низу трогодишњих активности 
важно нам је да се подсетимо претходних етапа овог пројекта. Израда 
библиографије је поверена библиотекаркама Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић” у Београду, Јованки Пољак и Оливери Ивановој, а 
штампана је као издање ИКУМ-а у оквиру библиотеке Историја српске 
књижевне периодике, уз подршку Реконструкције женски фонд. Дигита-
лизација часописа је урађена у сарадњи са Народном библиотеком Србије 
– дигитализацију и израду сајта финансирало је Министарство културе 
и информисања у оквиру годишњег конкурса за дигитализацију култур-
не баштине и савременог стваралаштва. Изражавамо посебну захвал-
ност Тамари Бутиган из Народне библиотеке Србије која је координисала 
послове дигитализације и лариси Малић са Института за књижевност 
и уметност која је водила процес израде сајта. Израдом библиографије 
и креирањем радног, истраживачког дигиталног окружења какав је сајт 
www.zenskipokret.org, испунили су се услови доступности и омогуће-
но је једноставније, систематично проучавање часописа, чиме је креи-
рана повољна платформа: прво за организацију научног скупа на којем 
су представљени резултати истраживања и друго за писање радова који 
су део овог зборника. Скуп о часопису Женски покрет био је троднев-
ни међународни интердисциплинарни научни скуп на коме је рефера-
те представило око четрдесет учесница из Србије, Хрватске, Словеније, 
Аустрије, Немачке и Бугарске. Скуп је због пандемије реализован ком-
биновано, непосредним учешћем на Институту за књижевност и умет-
ност у Београду и преко zoom платформе, од 7. до 9. октобра 2020. године.

На почетку рада, приликом дефинисања задатака и циљева пројекта 
Женски покрет 2020 нисмо могле знати да ће рад у дигиталном окру-
жењу бити готово једини могући облик рада током 2020. и 2021. годи-
не. Значај дигитализације, и информационих технологија за научни рад, 
који смо препознавале и раније, због недоступности и сложености (пе-
риодичке) грађе, пандемијом је добио још један ниво. Због тога је важно 
напоменути да је највећи део пројекта реализован у пандемијским усло-
вима и упркос њима, те су многи облици рада током претходне три, од-
носно две године модификовани и прилагођавани. Феминизам је упра-
во због пандемије, током које су концептуализовани нови и обновљени 
стари репресивни и опресивни модели понашања према женама, изнова 
постао један од важних оквира за промишљање друштвених и економ-
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ско-политичких односа. Због тога нам се чини да је разговор о почецима 
феминистичког организовања на југословенском простору актуелнији 
него икада раније. И због тога изражавамо задовољство што читатељка-
ма и читаоцима можемо да понудимо и квантитативно и квалитативно 
репрезентативан материјал. Нарочито захваљујемо свим ауторкама које 
су учествовале на скупу и које су своја излагања са скупа прошириле и 
обликовале у научне радове. И саме смо искусиле да научнице нису ми-
моишли професионални и приватни изазови којима је женски рад био 
додатно обремењен током пандемије. 

Зборник садржи тридесет и три текста који су груписани тематски 
у неколико целина: друштвено-политичке линије деловања (Исидо-
ра Грубачки, Кристина Јоргић Степановић, Франческа Роланди), уред-
ничке и језичке политике (Зорана Симић, Ирена Селишник, Маргаре-
та Башарагин), идејна (идеолошка) тежишта и раслојавања (Маријана 
Кардум, Ивана Пантелић, Жарка Свирчев, Станислава Бараћ), прости-
туција (лела Вујошевић, Ана Рајковић, Јелена Сеферовић, Соња Весели-
новић), рад и социјална питања (Ана ловрековић, Емилија Цветковић, 
Теодора Тодорић Милићевић), жене Југославије у Женском покрету /
Женском покрету и око њега (Дајана Милованов, Маша Милорадо-
вић, Катарина лончаревић, Ђурђина Шијаковић Маиданик, Ивана Деја-
новић, Гордана Стокић Симончић и Анђела Стошић), жене Европе у 
Женском покрету / Женском покрету (Светлана Стефановић, Бојана 
Максимовић, Миња Бујаковић), Женски покрет и књижевно поље: ис-
торијски и савремени аспект (Ана Коларић, Јелена Милинковић, Јелена 
лалатовић, Тијана Матијевић), почеци феминистичке периодике у дру-
гим културама (Дубравка Брунчић и Сузана Цоха, Зорица Младеновић, 
Зорана Ђукић). Већ тематска тежишта сугеришу да зборник почива на 
интердисциплинарним и контекстуалним проучавањима часописа: на-
стојале смо да представимо контекст из кога је часопис израстао и уну-
тар кога је деловао, те да се фокусирамо на уредничке политике и кључне 
теме, али и да дамо европски оквир анализом првих феминистичких ча-
сописа у другим више или мање сродним културама.

Зборник обједињује и представља резултате рецентних научних ис-
траживања из феминистичке перспективе, са фокусом на часопис Женски 
покрет. Велико интересовање, најпре, за научни скуп (скуп је првобитно 
био замишљен као дводневни, а затим је због великог броја пристиглих 
пријава проширен још једним радним даном), а последично и за зборник 
текстова, показало је да постоји потреба за умрежавањем и сарадњом 
научница из различитих дисциплина и са различитих универзитета, ин-
ститута и других научних и културних институција, као и припадница 
различитих генерација. Афилијације окупљених ауторки у зборнику по-
казују да се истраживања различитих облика феминистичког ауторства 
и посебно феминистичких часописа обављају у оквиру истраживања на 
бројним универзитетима, институтима и другим научним центрима. У 
зборнику радове објављују ауторке из Београда (Филолошки факултет, 
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Факултет политичких наука, Институт за савремену историју, Институт 
економских наука, Етнографски институт, Архив Југославије, Народна 
библиотека Србије), Новог Сада (Филозофски факултет и АЦИМСИ), 
Крагујевца (Универзитет у Крагујевцу), Љубљане (Филозофски факул-
тет), Загреба (Филозофски факултет, Институт за антропологију, Хр-
ватски институт за повијест), Осијека (Филозофски факултет), Ријеке 
(Центар за напредне студије) и Будимпеште/Беча (Централноевропски 
универзитет). Оваква афилијативна разноврсност ауторки текстова пока-
зује значајну научну заинтересованост за часопис Женски покрет, а тиме 
и за историју феминизма, за историју феминистичке периодике, историју 
Југославије и културну историју жена уопште. Афилијације указују и на 
разноврсност научних дисциплина и методологија научног рада којима 
је приступано часопису. Женски покрет је тумачен из перспективе исто-
риографије, студија књижевности, лингвистике, антропологије, социо-
логије, етнографије, филозофије, економије, политике, библиотекарства. 
Радови су писани на српском, хрватском, словеначком и енглеском јези-
ку. Ауторке не само да припадају различитим дисциплинама, већ и раз-
личитим генерацијама: у зборнику су подједнако заступљени радови ис-
траживачица у највишим научним звањима и ауторки – докторанткиња 
на почетку научне каријере.

Зборник представља досадашња истраживања, која ће, надамо се, 
бити подстицај за даље проучавање историје југословенског феминизма. 
Такође, објављивање зборника представља заокруживање описа овог 
часописа: дигитализација – библиографија – научни скуп – зборник ра-
дова. Оваквим приступом и штампањем зборника часопис је комплетно 
обрађен и описан, што, наравно, не значи да су све теме покривене, нити 
да не постоји простор за даља истраживања. Постављањем целокупног 
материјала на интернет подржавају се принципи демократичности и 
доступности знања, односно, омогућава се свим заинтересованим ис-
таживачицама и уопште читатељкама и читаоцима слободан приступ и 
примарном (часопис) и секундарном (библиографија, студије о часопису, 
зборник радова) материјалу, чиме се значајно шири потенцијална публи-
ка, а феминистичко знање постаје доступније и видљивије. 

Актуелне друштвено-политичко-економске прилике како у домаћем 
тако и у европском, па и у светском контексту изнова нас подсећају на не-
опходност њиховог феминистичког промишљања и активизма. Довољно 
је да погледамо не тако далеку Пољску, па да схватимо колико су права 
жена крхка, колико их је тешко извојевати, а колико их је лако одузети, 
и како се наизглед добијене битке могу у неколико корака трансформи-
сати у нова активна попришта борбе. Када се све то додатно сагледа и у 
контексту пандемије која је специјално угрозила жене, као и у контексту 
долазеће економске и социјалне кризе, са чијим последицама ћемо се тек 
суочавати, изнова су покренута питања којима су се бавиле феминист-
киње прве половине 20. века, а о којима пишу ауторке текстова у зборни-
ку: право на континуирано образовање, радно право, кућни рад, плаће-
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ни и неплаћени, продуктивни и непродуктивни, усклађивање приватног 
и професионалног живота. Уз то, неки од радова обрађују, како се ис-
поставља, „вечне” феминистичке теме као што су сексуална опресија, ре-
гулација проституције, право на абортус, однос секуларног и световног 
и реперкусије тог односа на животе жена и сл. Важно је нагласити да је 
часопис Женски покрет излазио у време велике светске политичке и еко-
номске кризе, у време нарастајућих опресивних, конзервативних, дис-
криминаторских политика које су врхуниле у фашизму, нацизму и свет-
ском рату. Данас такође сведочимо политичкој, економској и социјалној 
кризи, нарастајућем конзервативизму, израженом социјалном раслоја-
вању и слутимо тектонске друштвене промене након којих ће свет друга-
чије изледати. Због тога текстови који тумаче чланке у Женском покрету 
и околности његовог настанка и деловања, а који су део овог зборника, 
показују да се век касније суочавамо са сличним или истим проблемима. 
Због тога слободно можемо рећи да се о анализи текста и контекста Жен-
ског покрета може мислити као о промишљању огледних/угледних, али 
и спорних и контроверзних примера и за актуелни хронотоп.

Како је иза нас успешно реализован вишегодишњи пројекат, желимо 
да захвалимо свим сарадницама и другарицама које су биле са нама и 
поред нас док смо обележавале јубилеј и славиле стоти рођендан Жен-
ског покрета. Неке од њих морамо издвојити. Захвалност изражавамо 
Јованки Пољак и Оливери Ивановој, Тамари Бутиган, лариси Малић, 
Мирослави Малешевић, Ани Коларић, Биљани Андоновској и Гордани 
Ђоковић, Марији Грујић, Маријани Хамершак и Магдалени Кох које су 
у разним фазама уложиле своје знање и време и омогућиле да се ета-
пе овог пројекта успешно завршавају. Захваљујемо се колегиницама са 
одељења Станислави Бараћ и Јелени лалатовић и колеги Јовану Букуми-
ри, а посебну захвалност упућујемо Зорани Симић, секретарки скупа и 
зборника. Током трогодишњег рада на овом пројекту имале смо драгоце-
ну подршку „наше куће”, Института за књижевност и уметност, и дирек-
тора Бојана Јовића. 

Истраживање и промишљање Женског покрета, као што смо иста-
кле, важно је на многим плановима јер је искуство жена које су га ства-
рале уписано и у наше савремено искуство. Једно од најдрагоценијих 
искустава које преноси Женски покрет јесте важност персоналног пове-
зивање и сарадње. Она је у овом зборнику евидентна из широке сарад-
ничке мреже, али и из нашег коуредничког рада. То је, за нас две, важна 
тачка сусрета професионалног и пријатељског, која оснажује и једну и 
другу сферу. На самом крају (стога), у име даље сарадње и нових почета-
ка, речима једне од јунакиња Женског покрета и хероине феминистич-
ког покрета Александре Колонтај, позивамо на солидарност и подршку 
јер „заједно, организоване, ми смо несаломиве”.

Јелена Милинковић
Жарка Свирчев


