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помогла да стекнемо представе само о једном сегменту живота у Србији - оном 
градском, док нам је о огромној већини аграрног становнишва она мало рекла. 
Маса од 87% махом неписмених сељака остаје изван модерног феномена какав је 
штампа, тако да том делу јавности треба прићи неким другим методом при
кладнијим за испитивање претежно усмене традиције. Ако бисмо се ограничили 
па испитивање штампе, добили бисмо слику само једног, и то мањинског дела 

друштва, што би пас можда и удаљило од разумевања целине. Због тога се чини 
да се размишљање о једном друштву преко анализе штампе као огледала може 
применити на грађанска и индустријска друштва, док се у случају предин

дустријских и претежно аграрних потребно применити неке друге методе које ће 
нам помоћи у стварању тачније, разуђеније слике која ће указати на суштинске 

контроверзе и контрасте типичне за сложени и никако једносмеран процес 
модернизације. 

Summary 

Dubravka Stojanovic 

PuЫic in Serbla 1903-1914. Ап outline for the рrоШе of Serblan society. 

The author faces the question to what extent can the analysis ofpuЬlic help us in gain
ing а better understanding of а time, how much can it tel1 us about the political situation in а 
country or about different processes in the developement of society. 

The time span between 1903 and 1914 appears for inany reasons to Ье а unique period 
in the history of SerЬia. Its contemporaries refeпed to it as а "N ew Age ". After the Мау 1903 
coup, when the last memebers ofthe Obrenovic dynasty were killed, the parliamentary sys
tem was estaЬlished. Political life flourished after many years of struggle against strong, ca
pricious and undemocratic rule. Owing to this, this period seems very suitaЫe for the analysis 
of suddenly liЬerated and burgeoning press. The analysis of political press of this period 
clearly points to political life full of agitation and tensions caused Ьу introduction of а пеw, 
but rather infiпn system. That circumstances have changed witness also the titles of the pa
pers, such as "New century", ,,New age", ,,New world", ,,New movement", ,,Transforma
tion", as well as three papers which were named "New time". This "пеw time" was marked Ьу 
new and modern political ideas arising form Ешореаn liЬeralism. 

The analyses of newespaper titels may to some extent help us in recreating the spiritual 
climate which prevailed in SerЬia, particulary in the cities. Some titles indicate the gradual 
penetration ofEuropean fashions and ideas. ,,Sports and the world", ,,SerЬian Esperantist", 
"Circus herald" or "Spiritual world", which claimed to Ье а scientific paper for the study of 
occult phenomena, can show the spirit ofthe epoch and fashion ofthe period. 
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СЛИКА ЖЕНЕ У ПОСЛЕРАПЈОМ ДРУШТВУ 
ДВЕ НЕМАЧКЕ ДРЖАВЕ 
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АПСТРАКТ: 

Нове друшшвено-йолишичке околносши и 1юви идеолошки модели у 
Зайадној и Исшочној Немачкој йосле Дpy'lo'i свешско'i раша ушицали 
су на сшварање различиших "слика жене" и њено'i йоложаја, уло'iе у 

друшшвима йодељене државе. У'iледање на йримере који су долазили 
из ценшара йолишичке и војне моhи блокова којима су две немачке 
државе йрийадале, дало је два различита йроизвода, уйошребљавана 
као "идеални модел" у јавносши. Аушор йосшавља йишање о ойрав
даносши сшавова о "американизацији" и "совјешизацији" немачко'i 
друшшва йослерашних 'iодина и ушицају ових йроцеса на йоложај и 
,, слику жене". 

"Нећу више да живим као Пепељуга", гласио је 1954. године императивни 
поклич у уводном чланку високотиражног женског часописа Brigitte. Овај 
илустровани часопис саветовао је немачким женама да се ослободе имиџа жене 
која рашчишћава рушевине и да се угледају на Американку. Поред "профе
сионалног рада" и рада у домаћинству она налази довољно времена за читање, за 
вожњу аутомобилом и, што да не, за негу лепоте, како би и даље била атрактивна 
за свога мужа. На тај начин је "њен живот богатији и вреднији него код наш. Боље 

рећи, него код нас данас. ,,Та слика се може променити већ сутра", гласио је 
оптимистички закључак.1 Драгоцене савете за приближавање овој слици идеалне 
жене пружала је након 1948. године немачка верзија америчког часописа Најбоље 
из Reader's Digest-a, који се најчешће могао наћи у фризерским салонима и 
чек_аоницама гинеколошких ординација и који је педесетих година ширио круг 
СВОЈИХ претплатника меЬу женским светом2• Истовремено је у немачком издању 

1 Brigitte 21, 1954 стр. 3. 
2 Овај часшшс шаље и даиас рекламе на адресе женских чланова породица. 
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часописаDiе Sowjetfrau, у главном гласилу Демократског савеза жена Немачке Frau 
von heute и модном часопису Sihylle, који су били креирани готово идентично као 
њихов совјетски узор, приступ очито био потпуно другачији. Приче о успешним 
женама које су као трактористкиње, лекарке, инжењерке или зидарке "стајале 
раме уз раме с мушкарцима", што је био врло уобичајен начин изражавања, 

препоручиване су читатељкама као узори вредни уmеда и при том је сваки пут 
указивано на пионирску улогу Совјетског савеза. Сви ти часописи чинили су шарену 

палету илустрованих листова конципираних специјално за женску публику, који 
су се на немачким киосцима могли купити већ неколико година након завршетка 
рата. Текстом и сликом они су одражавали, већ и по својој провенијепцији, привидно 

дијаметрално супротан идеал жене, који је директно или индиректно имао 

различите узоре. 

1. Питања и извори 

Идеје и идеали о бићу и постању жена и мушкараца убрајају се у централна 
начела друштвене структуре. У свим областима друштвеног деловања и мишљења 

мање или више суштинску улогу игра разлика између жепе и мушкарца и са тим 
повезани задаци, одговорности и позиције, при чему се ова разлика перманентно 

мења и утемељује у свакодневној дискусији. У том процесу настаје вирулентан 
однос напетости измеl)у стереотипних и статичних слика, с једне стране и 
многоструке и промењљиве стварности с друге стране. У мери у којој су ове 
последње флексибилније и флуидније, утолико је израженија потреба да буду 

имунизоване и одомаћене кроз перцепцију и детерминацију. 
У карактеристике патријархално уреl)ених друштава, која се заснивају на 

поларизацији и хијерархији полова, спада и настојање да се пре свега слика жене 

подвргне сталном, детаљнијем одређењу.3 Потреба за (ре)конструкцијомјавља се 
нарочито онда када избледе контуре старих слика и тиме владајући поредак 
генерално почиње да се уздрмава. Са таквом ситуацијом су се након завршетка 
Другог светског рата очевидно суочиле обе немачке државе, када су ратне и ратом 

условљене промене и померања, на крају, почеле да утичу и на улоге полова. 

Потпуно нова слика жене претила је да затамни и замени традиционалну представу 
о женствености, а тиме је испровоцирала и заузимање једног новог става. Ако је 
тај став, чак и с аспекта прихватања, односно одбијања - аналогно датим идео
лошким основним идејама и реалностима - испао различит, чињеница је да се у 
оба дела немачког народа, мање или више званично, у слици и речи, расправљало 

и о томе каква би улога требало да припадне жени у будућем друштву, и на
глашавана је "патријархална структура" оба немачка друштва, без обзира на то 
како су била политички конституисана.4 

Језик слике по правилу настаје из шарене палете традиционалних представа 

и идеолошких предодређености. Док су прве уmавном биле идентичне за обе 
немачке државе, друге су се увелико разилазиле. Ова дискрепанција је на послетку 

Упореди са овим најновију студију Frevert, Ute, "Мапп und WeiЬ, und ~iЬ und Мапп" . Ge:.·chlechter
Diferenzen in der Moderne, Miinchen 1995, стр. 37 и след. 

А Видети код Diemer, Susanne, Patriarclшlismus in dег DDR. Strukturelle, kulturelle und subjektive Dimension 
der Geschlechtspolarisierung. Opladen 1994, стр.6. 
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произишла из директива и узора које су пружале окупационе снаге на обе стране 
и које су, мање или више, узимале себи право давања дефиниције. Ако се под 
"совјетизацијом" и "американизацијом" слике жене подразумева већ према 
инклинацији позитивна или негативна оријентација ка "туђој слици", створеној 
посредством медија, и ако се тиме оба појма као дневно-културни фактори утицаја 
одвоје од првобитно дивергентне везаности за контекст, онда се и из тог угла може 
саmедати источнонемачка или западнонемачка слика жене, која је резултат утицаја 

тих аспеката. На тај начин се могу запазити трагови "американизације" и 
"совјетизације", и то не само, као што је то до сада био случај, искључиво "у мушком 
свету".5 При том би у средишту пажње требало да буду следећа питања: У којим 
областима и контекстима су најјасније дошли до изражаја амерички и совјетски 

узори? У ком облику и са каквим консеквенцама су ти узори обележили слику 
жене на Истоку и на Западу? Какве су се разлике, модификације и аналогије при 
томе манифестовале на обе стране? И када, где и како се није прихватао узор, 

него искривљена и изопачена карикатура "американизације" и "совјетизације"? 
Као званичне и незваничне институције и као мултипликатори делују у првој 

линији и пре свега, различите одлике масовних медија. Главни предмет овог 
посматрања су женски часописи у оба немачка друштва, који су, по својој амбицији, 

преузели значајну посредничку улогу креирања друштвено опортуне слике жене 

и, захваљујући висини свога тиража, стицали релативно широк круг читалачке 
публике6• Поред тога, у обзир су узети примери из филмова и рекламних ornaca. 
Студија се временски концентрише на прве две послератне деценије, кад је 
прибегавање сваком од поменутих узора, са жељом за идентификацијом која гаје 
неминовно пратила, било очевидно и најизраженије. Ово не само зато што је у 

обе немачке државе постојала свесна жеља за напуштањем слике "немачке жене" 
пропагиране од стране националсоцијалиста . Стога је постојала посебна 
пријемчивост за помоћ у оријентисању која је била лишена сваке националне 
скучености. Пандан у облику сопствене представе жене о себи, иако већ раније 
присутан, појавио се изразитије у оба друштва тек почетком седамдесетих година. 
У којој је мери, директно или децентно, совјетски или амерички изгледала обојена 
слика жене, у којој мери је та обојеност била одозго октроисана или одоздо 
адаптирана, зависило је од различитог степена аутономије медијске културе на 
Истоку и Западу. Ако се подразумева да су медији у совјетској окупационој зони 

НДР гласила партије и државе и ако су, према званичној наредби, морали 
програмски да проr:лашавају идеолошку оријентисаност према Совјетском савезу, 
и на другој страни је државном резону сасвим одговарало позитивно угледање 
западнонемачких медија на САД. • 

s Овај проблем истражиnања у поr11еду "американиза1Џ1је" наглашава с правом Maase, Kaspar, BRAVO 
Amerika. Erkundungen zur Jugeлdkultur der BundesrepuЬlik in den fiinfziger Jahren. Hamhurg 1992, стр. 14. 

6 Године 1959. Brigite је имала тираж од 394000 а пет година касније 826000. Извор: Импресум часописа 
Brigitte 1, 1960 и Brigitte 1, 1965. Frau von heute имала је 1947.r. тираж од 300<ХЮ, а Fйr Dich која је 
заузела њено место имала је 1962. године тираж од 350000 промерака. Подаци у: Raue, Gйnter, 
Geschichte des Joumalismus in der DDR /945-/962, Leipzig 186, стр. 96. Секундарна литература: Scheel, 
Daniela, Z111ischen Wertung und Wirkung. DDR-Zeitschriftenprofile /950-1980. Ат Beispiel von Geschlechts
rollenproЬlematik und Frauenleitblld, Doppelrolle, Koln 1985; Feldmann-Neubert, Christine, Frauenleitblld 
im Wшidel /948-1988. Von der Familienorientierung zur Doppelrolle, fVeinћeim 1991 i Lott-Almstadt, Sylvia, 
Brigitte 1886-/986. De ersten hunde1·t Јаћrе. Hamburg 1986. 
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2. ,,Земља жена у мушким панталонама": 
Слике првих послератнх година 

У последњим ратним и првим послератним годинама слика немачке жене 

доживела је корените промене. Апологетика мајке, коју су националсоцијали:сти 
здушно аранжирали и подржавали правним и социјалнополитичким мерама, све 
је више прекривана углачаним сликама жена са многобројним задацима који су 

били поверени женском становништву на "отаџбинском фронту", где углавном 
није било мушкараца. Немачка је постала "земља жена" (Габриеле Штрекер ), а у 
тој, не само демографској констелацији статистичара, услед огромног броја палих 
и заробљених у рату, дуго се неhе ништа мењати.7 

"У том стравично уништеном свету мушкараца женама је наметнут задатак 
до тада непознате тежине и величине. Оне су те које уистину морају да започну 
нови живот из рушевина", писала је, изражавајући тиме многе сличне мисли, 
новинарка Вана Бренер 1946. године у женском часопису Regenbogen8

• То је требало 
схватити апсолутно дословно. Поред бескрајних редова приликом дељења 
прехрамбених производа, одлазака на село ради набавке хране или продаје и 
куповине на црној берзи свега и свачега, заиста су у многим немачким градовима, 
без обзира на надлежне окупационе снаге, за одношење шута и рашчишћавање 
рушевина упошљаване већином жене. Те "жене са рушевина" неодвојиве су пој аве 
на улицама многих немачких градова у првим послератним годинама. Оне тако 
нису ни могле остати скривене од објектива камера савремених фотографа. Али 
и независно од тога, већина жена је у првим годинама била приморана да ради и 
зараlјује. Породични додаци за ратне удовице и жене војника били су сасвим 
укинути, тако да је већина жена способних за рад морала да тражи неко плаћено 
запослење. То да су се услед тога сада женама делимично пружале могућности да 
добијају послове које су до тада обављали искључиво мушкарци, подржавале су, 
очевидно, све окупационе снаге готово у једнакој мери. 

У складу с овим токовима, и илустрације и главне теме у женским часописима 

личиле су веома једне на друге све до краја четрдесетих година. У првим издањима 
још веома танких часописа Brigitte и Frau von heute већина чланака обраlјивала је 
теме запошљавања жене или је пружала практичне савете како да се олакша 
свакодневна борба за преживљавање. Ових првих година, генерално експлицитно 
контрастирање "мушкости" и ,,женствености", услед свакодневних потреба, било 
је једва могуће и имало је сасвим мало смисла. Тенденција у оба друштва била је 
подизање рампи. Само се повремено, али тек од 1948. године, са све већим, иако 
још увек полаганим смирењем тешке економске ситуације, у часопису Brigitte 
назирао став да ће у некој "бољој будућности" супруг можда опет довољно 

7 Ок'\'обра 1946. године с·rаmс'\'ика је конС'Га'l'овала ,,вишак" од чак 7,5 милиона жена. Lutz Niethammer 
је назвао НДР у једном недавно објављеном чланку "најженскијим друштвом Европе" и ову трајну 
диспропорцију полова на истоку Немачке објаснио тиме да су педесетих година 50% свих избеглица 
били млади мушкасрци испод 25 година. Види: Niet/zammer, ,, L11tz, · Erfahrungen und Strukturen. 
Prolegomena zu einer Geschichte der Gesellschajl der DDR ", у: Hartmut КаеЈЫе и др. (Hg .. , Sozialgeschic/ile 
der DDR, Stuttgart 1994, С. 95-115, crp. 99 и след. У вези са конкретним бројевима: 1950.r. у НДР је 
живело 824000 мушкараца и 1310000 жена годишта 1920-1930 у: Statstisches Jahrbuch der DDR, 2. 
Jahrg., Berlin, стр. 23. 

8 Цитат у: Moding, Nori, ,,Ich mul\ irgendwo engagiert sein ftagen sie Ыоl\ nicht, warum" у: Lutz Niethammer i 
Alexander von Plato (Нg.), ,, Wrr kriegen jetzt andere Zeiten ". Auf der Suche nach der Erfahrung des Vokes in 
nachfaschistischen Landern, Berlin, Вопп 1985, стр. 256-304, стр. 290. 
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зараlјивати, како би његова жена била поштеlјена одласка на посао. Истовремено 
су источнонемачки штампани медији, позивајући се на класике радничког покрета 

Енгелса, Бебела и Цеткинову, стављали акценат на то да се професионални рад 
жене сам по себи подразумева као део процеса еманципације жене у социјализму, 
па су и за будућност прорицали крај ере у којој је ,,жена само домаћица". 

3. Педесете и шездесете године: Путеви се разилазе 

Развој слике источнонемачке и западнонемачке жене који је текао у 
различити~ пра~цим~, а који је наговештаван још пред крај четрдесетих година, 
попримао Је све ЈаСНИЈе контуре педесетих и шездесетих година и у СРИ и у НДР. 

Класичне рубрике у женским листовима као што су "Жена у професионалном 
животу", ,,Жена и партнерство", ,,Домаћинство и породица" и ,,Лепота и мода" 

попримале су у западнонемачким листовима сасвим другачију специфичну тежину 

него у источним панданима, при чему се све чешће угледало на узоре САД и СССР. 

3.1. Жена и професија: Несносна принуда или приступ равноправности? 
~знаке као што су "моторизовани бидермајер" (Erih Kestner) или "модер· 

низациЈа под конзервативним знамењем" (Kristof Klesman) пластично говоре о 
ситуацији у Савезној Републици педесетих и шездесетих година. ,,Повратак 
нормалноме" гласила је девиза. Породица, као један од последњих стубова 
поремећеног света, сматрана је централним полазиштем новог почетка, што се 
одразило у енормном узлету немачке социологије породице педесетих година.9 Да 

би се зауставио распад који јој је претио, који је био наговештен великим бројем 
самачких домаћинстава и такозваних "непотпуних породица", као и до тада 
невиђено високом стопом развода бракова, - било је по, мишљењу савремених 
социолога, потребно, пре свега, поновно успостављање традиционалних, ХИ" 

јерархијски структурираних улога полова са поделом задатака која је ту неминовно 
спадала.10 Професионални рад жена требало је потом опет да буде по могућности 
сведен на минимум и није никада смео да пада на терет суштинског ,,позива" жене 
као домаћице, супруге и мајке. 11 

Аналогно томе, и у западнонемачким женским часописима дошло је до 
померања интересовања: од запослене "самице" са децом или без деце, према 

супрузи и домаћици. Запосленост жене, наглашавао је мали број чланака, тамо 
где се уопште о њој говорило, сада је била само прелазни стадијум у биографији 
жене, који је по могућности требало да се заврши браком12• Додуше, нико није 

9 Пример за ово пружа: Schelsky, He!mut, Wandlungen der deцtschen Familie in der Gegemvart, 4.Aujl., 
Stuttgart 1960. 

10 О улози породице и породичне политике у Савезној Републици, види Nave-Herz, Rosemarie (Hg.) 
Wandel und Kontinuitiit der Familie in der BundesrepuЬ/ik De,шchland, Stuttgart 1988, и Joosten, Astrid, Die 
Frau das "segenspendende Herz der Familie" Familienpolitik als Frauenpolitik in der "Ага Adenauer", 
Pfaffenweiler 1990. 

ttп овратком мушкараца из ратног заробљенишmа и све веће професионално укључивање пре свега 

мушкараца избеглица стварно је смањило између краја рата и почетка педесетих година релативни 
број запослених жена. Уаореди бројке код Weichmann, E!sbeth, Die Frau in der Wi1·tschaft. Entwicklung 
der deutschen Frauenш·beit von 1946 Ьis 1951, Hamburg (1951), стр. 5 и след. 

12 Тшшчан за то је чланак: .,Der ungeliЬte Beruf", у ,,ВrigЩe 9, 1949, стр. 41; .,Keine vertauschten Rollen!". 
у: Brigitte 14, 1953, стр. 2а; .,lm Beruf sein - trotzdem Frau ЫеiЬеn", у: Brigitte 10, 1953. 



56 Годишњак за друштвену историју 1-2/1996. 

доводио у питање потребу професионалног образовања младих девојака, али 
пошто је још увек сувише дубоко у свести лежало ратно искуство и страх да ће 
остати неудате, то образовање је требало да буде по узору на традиционалне женске 
вештине. ЧacoпиcиBrigitte и Constanze су у свим својим издањима педесетих и раних 
шездесетих година приказивали жену само на једном радном месту: за писаћом 
машином. Али, по правилу, она се види само као сенка у позадини, како се поглед 
не би скренуо са онога важњег, са спољашњег изгледа секретарице. У тим 

прилозима, судећи по њиховим насловима, било је речи само о темама "Како се 
коректно облачити за канцеларију", ,,Љубав у канцеларији" или "Радити у својој 

професији, а ипак остати жена".13 При том се уопште нису обрађивале теме као 
што су ситуација на тржишту рада за дактилографкиње, њихово усавршавање и 
сразмерно мање плате, што је у то време било и те како релевантно. 

Тумачење женског професионалног рада као мање важног споредног 

запослења које је по утрошеном времену и рангу у животној концепцији жене 
било иза породичних, а пре свега супружничких обавеза, није више одређивало 
слику жене само у штампаним медијима. И са биоскопских екрана у Савезној 
Републици Немачкој гледаоцима су се обраћале жене којима је било мање стало 
до професије, а много више до љубавне везе. Повезивање те две ствари, међутим, 

није никоме падало на памет. То је важило, пре свега, за холивудске спектакл 
продукције, у којима на крају филма продавачице кажу ДА власнику робне куће, 

а секретарице своме шефу и, наравно, напуштају потом свој посао. Сцене које су 
приказивале женске филмске звезде на њиховим радним местима, служиле су 

искључиво као позадина за први сусрет са "будућим"; сама њихова делатност 

остајала је у сенци. 

Исти тај узор следили су и немачки писци сценарија. У филму "Приватна 
секретарица", који се у биоскопима почео приказивати 1954. године, радило се, за 
разлику од онога што се могло наслутити из наслова, не о професионалном животу 

јунакиње, него, од самог почетка, о бегу из њега, који јој на крају и успева за
хваљујући браку са имућним и атрактивном мушкарцем.14 Још један филм који је 

четири године касније пунио биоскопске касе садржавао је у наслову женску 
професију. ,,Сеоска лекарка са Тегернзеа" сугерисала је, додуше, у првим 
минутима, критичко размимоилажење са увреженим предрасудама о академски 

образованим женама, али већ самом појавом локалног ветеринара радња се 
концентрисала поново на развој љубавне везе са класичном поделом улога. Иза 

професионалне фасаде једне самосвесне младе жене појавила се у основи 
несигурна и беспомоћна жена, којој је у одсудним тренуцима потребна сигурна 
мушка подршка и, која коначно, само уз мушкарца налази своје испуњење. 

Професионалне каријере - гласила је, насупрот томе, поука западних филмова о 
женама из тог периода -могу се реализовати само по цену приватне среће, како су 
показивали животни путеви главних јунакиња филмова "Државни тужилац Корда" 
(1954) и "Dr Holf' (1951). Оне се морају повући, не ретко у корист много мање 
искусне, најчешће наоко наивне ривалке, оне морају одустати од брачне и 
материнске среће, па се утолико се жешће бацају на свој рад. 

13 Вrigitte 21, 1957, стр. 4-11; 3, 1960, стр. 22 и след. и 10, 1953, стр. 6. 
14 Упореди: Delil!e, Angela i. Andrea Grohn, Blick zurйck auft Glйck. Frauenleben und Familienpolitik in den 

50er Jahren, Berlin 1985, стр. 90 и след. 
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Филм "Женске судбине" (1952) режисера Златана Дудова, који се школовао 
у Москви, преноси сасвим другачију поруку. Свих пет жена које се налазе у 

средишту радње користе нове шансе које им пружа социјалистичка држава, како 
би оствариле успех у својој професији. Као политичарке, државни тужиоци, 
студенткиње, руководиоци бригада или раднице у челичани оне су продрле или до 

водећих улога или у бивше мушке професионалне домене. У оштром контрасту у 

односу на тај нови женски свет појављују се на брзу руку склепане "роцк анд ролл" 
сцене западноберлинског грађанског миљеа са зависницима од дроге и потро

шачком грозницим преузетом из Америке, чиме се карикатурално подвлачи 
декадентност света "зрелог за пропаст". У центру радње су, међутим, источ

ноберлинске жене и њихова професионална делатност коју прате оптимистички 

звуци пионирског хора. 

И у часописима Sowjetfrau и Frau von heute констатујемо, раних педесетих 
година, концентрисаност на тематску област ,,жена и професија". Жене за 

фабричком траком, жене које гурају железничке вагонете или управљају 

трактором или краном стварају утисак који читатељка треба да стекне листајући 
ове часописе. ,,Не желимо да нам жене раде у рудницима као у Совјетској зони", 
успротивила ceBrigitte 1953. године 15

, скицирајући грозну визију "здепастих Рускија" 

које "обављају тешке мушке послове у рудницима и фабрикама совјетског раја". 16 

Напредак и учинак жена у мушким професијама била је омиљена тема листова 
Frau von heute и Sowjetfrau почетком педесетих година, при чему је то увек тумачено 
као још један корак даље у еманципацији жене. Ведра и радосна лица радница 
говорила су са екрана да те делатности причињавају женама радост и доносе им 

испуњење. Из пратећих интервјуа избијао је очевидан понос што се може обављати 
посао истог ранга и бити чак бољи од мушкараца. У свом мартовском издању из 

1950. године Frau von heute је представила трактористкињу Агнезу, чији "неуморни 
радни елан дању и ноћу, по леду и снегу / .. ./ треба да буде подстрек младим 
момцима".17 

Од средине педесетих година акценат је померен даље, на висококва

лификоване професије. Запослена жена са дипломом квалификованог радника 
или академском титулом проглашена је идеалом и подржавана је у политичком 
смислу мерама даљег образовања и усавршавања.18 У илустрованим часописима 
сада су у првом плану жене нагнуте над микроскопе или грађевинске пројекте: 
као хемичарке и инжењерке треба да учествују у започетој техничкој еуфорији 
научног напретка НДР. Нарочито су се позивали на велики узор, Совјетски Савез, 

у којем су ове професије већ дуже време биле доступне женама. 

Кад се упореди које место медији у СРН и НДР сликом и текстом придају 

женским професијама, види се врло јасан контраст: док је на западној страни 

професионални рад све више потискиван у позадину, а професионално поље за 

жене се опет сужавало на женствено дефинисане бранше које су најмање мутиле 
представу о "правој женствености", на источној страни налазимо јасну доминацију 

15 Brigitte 3, 1953, crp. 2: ,,GleichЬerechtigung". 
16 Brigitte 14, 1953, сгр. 26: ,,Macht Sport hii.Вlich?" 

17 Frau von heute 10, 1950, сгр. 15 
18 Упореди: Dбlling, Irene, "Gespaltenes BewuBtsein - Frauen· und MiinnerЬilder in der DDR". у: Gisela Helwig 
и Hildegard Maria Nickel (Изд.), Frauen in Deutschlшid 1945-1992, Bonn 1993, сгр. 28. 
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жена у професији, којима су сада тобоже отворена сва врата и које се сада 
афирмишу првенствено кроз своје професије. Редовни апели да се поглед скрене 

на нарочите узоре из Совјетског савеза или чести извештаји о женским бригадама 
које носе име какве руске националне јунакиње, стварају код публике утисак да је 
Совјетски савез кумовао оваквом развоју. У западним часописима и филмовима 
узор је, у погледу женске професионалне делатности тражен у Америци, и то увек 
онда када се радило о спретности да се професија потисне иза 'суштинских' 

задатака жене. Веће благостање и боља техничка опремљеност америчких 

домаћинстава приказивани су да би се објаснило због чега Американке своје 
задатке очито боље обављају и "упркос професији" негују своју женственост. 

3.2. Жена и партнерство: ,,Како упецати мужа?" 
Много више простора у западним женским часописима и филмовима него 

професионалној делатности жене посвећивано је партнерству и браку. Уобичајени 

срећан завршетак америчких и западнонемачких филмова који су се приказивали 
у биоскопским дворанама СРН јачао је распрострањено схватање да су жене у 

звуку свадбених звона пронашле смисао свога живота. ,,Дечаци постају мушкарци, 
девојке постају невесте" гласила је реклама једног осигуравајућег друштва 
почетком педесетих година, у којој се рекламирало осигурање за кћеркин мираз 
као противтежа осигурању за образовање сина. У женским часописима СРН 
доминирали су опширни описи односа међу половима, и то једнострано, увек из 

угла жене која посматра мушкарца. ,,Какви су изгледи за удају", ,,Бракови на новим 

основама", ,,Брак данас", ,,Кад се жене удају ... ", ,.Како мушкарци сањају о својој 
будућој", ,,Брак мења све жене", ,,Како задржати мужа", ,.Тако се стиче муж!" и 

"Пут у брачну срећу", овакве и сличне теме и питања покретали су многобројни 
•шанци западнонемачких женских часописа између 1950. и 1965. године. Исто
времено су се проширили гласови о "колективној неурози удаје" (Hans Sojgl) у 
САД, ,,где се улога жене остварује у потпуно аутоматизованом домаћинству и где 

мање жена студира него 1920. године, а 60 процената прекида студије ради удаје". 
Свест о уклапању у модни тренд потписивањем венчаног листа допринела је "да 
се рестаурише избледела слика верне и брижљиве супруге".19 Да су се при том, на 
основу полно-специфичних компетенција и оригиналног женског капитала, могли 

остварити одређени домени моћи, а да се при том не укида традиционална 

хијерархија, показале су пре свега америчке филмске звезде, као што су Дорис 
Деј, Грејс Кели и Одри Хепберн, тако што су, било као веште домаћице или као 
незаштићене, помало наивне лепотице, понудиле два битна драгоцена својства 
која мушкарци, наводно, желе. Немачке паралеле таквих жена из снова звале су 
се Рут Лојверик, Соња Циман или Маријана Кох, које су се у својим улогама и 

одглумљеној "реалности" карактерисале својом природношћу, солидним начином 
живота и брачном верношћу.20 

Паралелно са овим једнолинијским усмерењем женског живота ка браку 
текла је поновна дискредита1Џ1ја "самица". Ако су неудате, обудовеле или разведене 

19 de Nuys-Henkelmann, Christian, ,,Wenn die rote Sonne abends irn Meer versinkt ... " ,,Sexua!rnoral der funfziger 
Jahre", у: Anja Bargel-Bohlan и Michael Salewski (Изд.),Scxualmoral und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert, 
Opladen 1990, стр. 107-145, стр. 126. 

20 de Nuys-Henkelmann, ,,Wenn die rote Sonne ... ," стр. 128. 
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жене непосредно у послератним годинама и у СРН биле свакодневна реалност, то 
је педесетих и шездесетих година брак опет био проглашен нормом и тиме су жене 

које су живеле саме биле опет изложене дискриминацији на различитим нивоима.21 

Кад је 1949. године часопис Constanze у рубрици "Самостална жена" објавио рат 
свим могућим облицима дискриминације, тај тип жене је неколико година касније 

важио, у најбољем случају, као жаљења вредна девијација идеалне биографије 
жене. Проблеми са ословљавањем "госпођа" или "госпо.ђица" за неудате жене, 

око којих су се водиле жестоке дебате на радио-станицама, указивали су на поновно 

оживљавање квалитативне разлике.22 

И источнонемачки медији су креирали општи утисак да је "госпо.ђица" у 

ствари "непотпуна жена".23 Ако је крајем четрдесетих година још једном нarno 
порастао број развода бракова, то су почетком педесетих година следеће генерације 

овом тренду супротставиле нови талас склапања бракова. За разлику од западне 

штампе, радија и филмова, ова околност, међутим, тематизирана мање гласно, 
важила је као прећутно прихваћена реалност. То што су жену која је управљала 

краном и лекарку код куће очекивали муж и деца, очевидно је било потребно 
поменути само маргинално, али је ипак ретко кад изостављана. У друштву 
мушкараца она је представљана претежно као колегиница са посла, при чему је 

партнерска колегијалност стављана у предњи план. Та многоструко демонстрирана 
очевидна равноправност међу половима на радном месту требало је да створи 

утисак како је егалитарна констелација карактерисала суживот мушкараца и жена 
у НДР. 

3.3 Домаliинство и породица: ,,Само домаћица" између презира и поштовања 
Док су се источнонемачкој жени, као што то показују сачуване фотографије 

из илустрованих листова, у професионалној области парцијално отварала радна 
места некада резервисана за мушкарце, мушкарци су, са своје стране показивали 
мало юrгересовања да продру у женски домен -домаћинство. Средином педесетих 
година женски часописи у НДР почели су да приказују ту и тамо и слике мушкараца 
како обављају кућне послове. Критички коментари слика мушкараца како седе у 
фотељама и читају, док њихове супруге простиру опрано рубље, указују на то да 

се хтело и требало окончати са таквим партијархалним узором брака. Мушкарци 

су се морали суочити са питањем сарадње у домаћинству. Новине су подржавале 

ово у својим многобројним полемикама са читалаштвом. Али слике које је 

илустровала ова кампања очитовале су једну прилично нежељену комику: 
мушкарци у оделу и ципелама за излазак са припасаном кецељом са воланчићима, 
који неспретно и са збуњеним по_гледом бришу под или скептично пробају супу 

коју су сами скували, стварали су утисак неког изврнутог света. Сарадња 
мушкараца у домаћинству, изгледа, била је још увек далеко од тога да буде сама 
по себи разумљива. Колико је остало дубоко уврежено традиционално схватање 

улога, без обзира на све покушаје заокрета у другом правцу, јасно је показала и 
репортажа "Да ли сам папучар?", коју је лист Fйr Dich објавио у својој јануарској 

21 Види интерnј уе у: Meyer, SiЬylle и Eva Schulze, fne wir dt,s alles geschafft hаЬеп. Alleinsteliende Frauen 
Ьerichten йЬеr ihr LеЬе11 ш1сf1 1945, Munc\1en 1988. 

22 О дискусијама на радију: Strecker, Gabriele, Frau sein heute, Weilheim 1965, стр. 70. 
23 Merkel, Ina, ... und Du, Frau ап der Werkbank. Die DDR in den 50er Jahren, BerUn 1990, стр. 145 и след. 
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свесци 1963. године.24 Илустровани часописи су се на крају ограничили само на то 
да сваког 8. марта "делегирају" мушкарце у кухињу. ,,Дакле све остаје како је и 
било", закључила је, поводом овог празника једна илустрована репортажа са 
насловом "На Међународни дан жена у гостима код њега!" 25 Поздравља Вас 
западнонемачки празник Материца!" 

Ни Совјетски савез није нудио модел растереhених жена којима мужеви 
помажу у куhи. Ретке слике на којима су приказиване жене у обављању куhних 
послова одражавале су ниподаштавање. И фотографије које је требало да пруже 

доказ о сталном порасту њиховог потрошачког стандарда тако што су се објективи 

камера усмеравали на продавнице намирница и куhних потрепштина, приказивале 

су жене ~скјучиво при куповини. Поред приказа жена на радном месту и у робној 
куhи, наЈвише простора у листу Sowjetfrau заузимале су крајње стилизоване слике 
мајке и детета као на иконама. ,,Мадона са гвозденом полугом" - уз ту кратку 
формулу донео је слику совјетске жене један чланак у часопису Недеља један колаж 
фотоса и илустрација совјетских женских часописа дошао је до овог истог 
решења.26 "Совјетски савез има најнапредније законодавство на свету које мајци 
обезбеђује највиши ранг", нагласила је представница Врховног Совјета СССР 
приликом Међународног дана жена 1951. године и указала даље на то да се 
системом социјалних институција који је "до у танчине разрађен, свеобухватан и 
научно организован" већ у великој мери успело да совјетским женама омогући да, 
поред породице, ,,активно учествују у производном радном процесу".27 

Овакву линију следила је верно и Јединствена социјалистичка партија 
Немачке од почетка шездесетих година. ,,Породична политика" НДР пратила је 
"координираност" рада у домаћинству и професији, која је била у искључивој 
надлежности жена. Додуше, да би се дистанцирало од националсоцијалистичке 
прошлости, није се према совјетском узору, хероизирала мајка, али су, још 
почетком педесетих година, када су тек почели да се отварају дечји вртићи и дневни 

боравци за децу, и у Источној Немачкој предрасуде о запослености мајке биле у 
наЈвећем процвату. Тиме су вршиле реални социјални притисак на предузећа, 
градове и комуне да се брину о чувању и нези деце запослених мајки.28 Када је 

полако постала гушhа мрежа дечјих вртића, појављивале су се слике са мајкама -
не очевима - како, идући на посао, носе децу у наручју и у највећем броју случајева 
остављају их у дечјим вртићима при својим предузећима или фабрикама. И даље 
је, као што су симболизовале ове слике, одговорност за децу била претежно ствар 
жена. 

У поrnеду "сагласја" материнства и професије, и на западнонемачкој страни 
се почетком шездесетих година већ указивало на источне сусетке. Систем дечје 
заштите, који је тамо очевидно био свеобухватан и покривао све већи део земље, 
чинио се и западним медијима вредним уважавања и, делимично, чак и похвала. 

Управо зато што је то очито растерећивало мајке, а није доводило у питање поредак 

24 Fiir Dich 1, 1963, стр.3. 
25 Цитат у: Merkel, ... und Du, Frau ап der Werkbank, стр. 165. 
26 Madonna с лоном, у: Nedelja 20, 1988, стр. 12. Тај наслов узима: Trepper, Hartmute, ,.Madonna mit dem 

Brcheisen". Neue Diskussion um die Frau in der sowjetischen Gesellschaft, у: Osteuropa 2, 1990, стр. 141-155. 
27 Vurtzewa, Ј.А., ,,Der Internationale Frauentag'', у: Sowjeifrau 2, 1951, стр. 4. 
28 Упореди и Merke], ... und Dи, Frau ап der Werkbank, стр. 151. 
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између полова се реаговати са знатижељом, па чак и са благонаклоношћу. Што се 
јасније у НДР развијала ова традиционална подела рада у приватном домену, па 

чак била успостављена и од државе гарантована и на закону заснована институција, 
утолико већи је био напор да се породични задаци представе као задаци који се 
апсолутно могу савладавати. Из свег оружја се пуцало на став "жена само као 

домаћица". 
Док је у СССР-у незапослена жена у то време заиста већ спадала у мар

гиналне.појаве, у НДР се до тога још није било доспело. Од 1952. године појачане 
су активности на томе да се и домаћице убеде у неопходност професионалног рада. 

Личним разговорима чланова Демократског савеза жена Немачке са домаћицама 

у насељима, затим, преко "поподнева за домаћице", на која су биле позиване 
запослене жене како би говориле о свом професионалном раду и путем пер
манентног понављања питања у кругу колега "друже, шта ти раци супруга?" -
растао је притисак и на жене којима у материјалном поrnеду није било потребно 
да раде, како су то често говорили њихови мужеви. Овакве акције су праћене 
кампањом у штампи, пре свега у часопису Фрау вон хеуше, у којем је жена која је 
била само домаћица прецстављена као мање вредна у односу на идеал запослене 

жене. ,,Погледајмо ми запослене жене поштено: зар не гледамо често с нипо

даштавањем на домаћице? Зар нисмо љуте навече, кад враћајући се с посла кући 
ицемо у куповину, што многе од њих управо таца нађу за потребно да крену у 
трговинске радње, баш кац се нама толико жури?"29 питала је Frau von heute 1955. 
године. Три године касније министар правце Хилде Бењамин је на "Ме);:lунароцном 
семинару о жени" констатовала да су жене запослене само у 18,3% свих породица. 30 

"Бригаде домаћица", које су формиране те исте године, требало је значајно да 
повећају тај проценат. Опет је Frau von heute с благонаклоношћу пропратила овај 
поход жена. У правој поплави чланака са насловима "Не више само домаћица", 
"Домаћице показују да су дорасле мушкарцима", ,,Домаћице које помажу да 
испунимо планове" и "Латимо се посла сви" извештавано је о срећним женама 
које су коначно учиниле одлучујући корак од шпорета до фабричке траке.31 

Међутим, упркос томе што су конкретни успеси ових бригада најпре били незнатни 
а врбовање жена за професионални рад са пуним радним временом није давало 
резултате ова кампања је симболизовала пораст дискриминације и, коначно, крај 
периода у коме је "жена била само домаћица". 

Потпуно друrа~шји тонови одзвањали су у западнонемачким медијима. Готово 
истовремено са његовим спуштањем са пиједестала у СССР и НДР, принцип "бити 
само домаћица" овде је уздигнут и приказан у блештавом светлу. ,,Домаћица није 
створена само за то да обавља примитиван и подређени посао, него она са више 
позиције помаже у очувању културних врецности тамо где други то не могу. ( ... ) 

29 Frau von heute 42, 1955, стр. 9. 
30 Упореди Obertreis, Gesine, Fomilienpolitik in der DDR 1945-1980, стр. 141. 
31 Frau von heute 44, 1959; 41, 1961.; 25, 1961.; 31, 1961. Zur Geschichte der Hausfrauenbrigaden види Arendt, 

Hans Jiirgen, Zur Entwicklung der Bewegung der Ha11sji·uue11brigaden in der DDR 1958 bis 1961/62. Изванредна 
студија Mattes, Monike "Vom Ich der Kiiche zum Wir des Kollektivs" приказује историју проширеног 
фундуса на основу дневника и интервјуа из тих бригада. Zur Geschichte der Hausfrauenbrigaden, у: 
1999, 2, 1996. ,,Eine besondt-тe Form der Einbeziehung nichtberufstiitiger Frauen in die Lбsung der volkswirts
chaftlicben Aufgaben beim AuЉau des Sozialismus", у: Jal,rЬuchfiir Wirtscl,aftsgeschichte 1979, стр. 53-70. 
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за које се из ормара вадила једноставна, али репрезентативна мала коктел-хаљина 

и на којима су се служили "sandwiches" и други "cnacks", док се у клупским столицама 
тискало ради "small talk". 

Док су потрошачки облици и слика жене домаhице у Западној Немачкој 
носили јасно америчка обележја, у НДР се слабо осећао совјетски узор. Узимајући 

у обзир слику домаћице, овде се остајало при аутентичној грађанској традицији 
искључиво женски дефинисаног кућног и породичног посла. Покушаји продора 

новог, који су у НДР накратко почињали са пропагирањем супруга који у кући 
помаже, бивали су убрзо заборављани. Кад је реч о потрошачком понашању 
угледало се очито пре на Запад и адаптирало тамо лансираним вредностима, чак 

и кад је куповина потрошачких добара коришћена мање као индивидуално 
богаћење, а више као инструмент који је допуштао боље расположење жена за 

професионални живот. 

3.3. Лепота и мода: Жена остаје жена 
Уштеда времена била је кључна реч којом су пропагиране све ове новотарије 

у потрошачком сектору, а западнонемачки часописи су знали и у коју сврху жене 
треба да искористе ове добијене слободне часове: за неговање лепоте. Она је без 
икакве дискусије спадала у области које је најјасније карактерисао амерички утицај 
педесетих и шездесетих година. Култ тела, пренет из САД у Западну Европу, 

одразио се на убрзани пораст издатака за негу тела. Ако је 1952. године запа
днонемачка радничка породица просечно издвајала за то суму од 6,27 ДМ, то се 
1959. године овај издатак готово удвостручио, на 11,85 ДМ.41 Reader's Digest је у 
својим издањима редовно објављивао упоредне табеле о потрошњи производа за 

негу тела и козметике у свету. Све више се пробијала представа о томе даје тело 
могуће обликовати и да се лепота може креирати. Носилац ове идеје је пре свега 
била рекламна индустрија, која је повезала негу тела са изrnедима на срећу и 
стварала идеалну слику вечно младе, свеже намирисане,перфектно нашминкане, 
беспрекорно фризиране и модерно одевене, - укратко "у сваком погледу жене са 
стилом". Филмске звезде су постале мерило. Тако је постало уобичајено да се на 

шпици америчких филмова наводе костимографи који су оденули тавну јунакињу, 
чиме им је, бар за једно време, изгледао осигуран готово светски успех. Обојену 

косу Мерилин Монро или Дорис Деј, као и ондулирану коврџаву кратку косу младе 
Елизабет Тејлор или Грејс Кели, нису копирале само хиљаде Американки, него је 
то и за многе запоаднонемачке жене важило као модни императив, након што су 

се преко најлона први пут сусреле са америчким модним трендовима. Чињеница 
је била и то да су америчке фирме као произвођачи средстава за негу тела и 
козметике биле водеће на светском тржишту. Сараднице фирме Avon обилазиле 
су још крајем педесетих година домаћинства у СРН, а ружеви за усне фирме Elizabet 
Arden спадали су у уобичајене предмете у ташнама жена. 

И мале девојчице су веома рано долазиле до сазнања како треба да изгледа 

жена из снова. Кратко време након што је лутка Барбика 1959. године у САД 
угледала светло дана, нашла се на листи жеља кћерчица западнонемачких жена. 

Нису била у питању материнска осећања која иначе треба да побуде лутке и играчке, 
него је кћеркама пружена у руке "од пластике изливена припрема за будући свет 

41 Бројчани подаци код Wildt, Privater Konsum in Westdeutscbland стр. 278. 
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одраслих". У концепт продаје Барбике од почетка се убрајала и разнолика одећа, 

чак и шминка за лутку. 42 

Женски часописи су са своје стране ширили овај идеал лепоте. Велики део 

својих страна часописи Constanze и Brigitte посвећивали су саветима за шминкање 
и фризуру. ,,Женственост" којаје овде речју и сликом увек наглашавана и истицана, 
разликовала се јасно од тмурних, сивих слика првих послератних година, које су 
приказивале жене у мушким панталонама и у позама Пепељуге. Потпетице и уске 

хаљине тешко су се слагале са тешким физичким радом. Страшна слика 
,,мушкобање" кружила је као дух читавим низом чланака пре свега раних педесетих 

година, када се, не само због сећања на ратне и кризне године, него и с обзиром на 

друштвену стварност многих западнонемачких жена - није мог.ло говорити о идеалу 
елегантне "жене којаје само домаћица". ,,Жене треба да су 'дорасле мушкарцима', 
али треба да остану женствене", опомињала је Brigitte 1953. године. 43 

Чак и ако многе слике које г.ледамо у источнонемачким женским часописима 

и филмовима пружају утисак да су тамо представљене жене у плавим мантилима 
и дебелим ватираним јакнама, од главе до пете усмерене само на посао, и овде је 
очевидно постојао сличан страх. Новинарке су се све више трудиле да натасе да 

А., која управља краном, или С., која је за стругом, наравно, умеју да својој породици 

припреме предиван обед, односно да у свом слободном времену најрадије 

пrrрикају.44 Упадљиво је на тим сликама иначе то што жене на радном месту по 
правилу rneдajy директно у камеру и на тај начин, сасвим приметно, остављају 
другачији утисак од оног који пружају прикази мушкараца концентрисаних само 

на посао. Ова немачко-немачка аналогија слика жена још јасније долази до 
изражаја у рекламним огласима, где се у јасном контрасту жене појављују готово 
као супротност слике жене која се презентира јавности.45 Стручни часопис за 
рекламу са програмским насловом "Нова реклама" 1957. године морао је са 
резигнацијом да констатује да је источнонемачким креаторима реклама једва 

успело да се у својим симболима и стереотипима одвоје од старих клишеа о улози 
жене и да "треба да унесу више аргумената из комплекса основних социјалних 
потреба( ... ), као што је потреба за запослењем ( ... )."46 

За сопствену моду ово настојање је, насупрот томе, сасвим обилато и 

коришћено. Sihylle је експлицитно схватана као часопис за "модерне жене пуне 
живота( ... ) испуњене својом професијом -укључујући домаћинство, супруга, децу", 
и оријентисала се на модне жеље своје запослене клијентеле. Инжењерку са 

градилишта из Елетрокомбината у Битерфелду оденула је, на пример, без "модних 
лудости", само у консеквентно спортском стилу; побринула се, међутим, за модну 

линију заштитне радне одеће запослених радница у Битерфелду.47 Са оваквом 

42 Видети, Engel, Silke, ,,Schone пеие Kunststo.flwelt. Spielzeugsysteme mit Zubehor erobern dеп Markt", у: 
Spie/Z,eitGeist. Spiel und Spielzeug im Wandel, Hg. у Haus dег Geschichle dег BundesrepuЬlik Deutschland, 
Miinchen и New York 1994, Сгр. 63-74, цитат стр. 70. 

43 Brigit/e 3, 1953, стр. 2: G/eichberechЩ,'Wlg. 
44 Ово наглашава и Merkel, у: ... und Du, Frau ап der fVerkЬunk, стр. 76 и след. 
45 Упоредити: TippachsSchneider, ,,Simone, Wie blst du Weih? йЬеr die widerspe,~•tige Werbung iт Sozialismus", 

у: Sch,щ,rz laj] nach/ Drogerie-fVerbung dег DDR, Hg. Deutsches Hygiene-Museum, 2. Aufl., Berlin 1992, стр. 
21-32. 

46 IЬid, стр. 27. 
4' IЬid, стр. 21. 
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оријентацијом у погледу потреба запослене жене била је сасвим на линији своје 
старије сестре Sowjetfrau. Ова је своје модно схватање у чанку из 1951. године, 
изнела на следећи начин: удобне и истовремено елегантне хаљине, практичне за 

свакодневно одевање, али никако монотоне. Чак ни одећа за посао или седнице у 
предузећу не треба да буде шаблонска ... Ниједан совјетски модел нема изобличене 
линије или усиљено углађене облике, ту се не иде за новим само зато што је ново. 
Совјетске жене поседују своје сопствено схватање лепоте, којем пре свега 
одговарају мирне линије и удобни, једноставни облици_щк Злобне примедбе на 
модне појаве у капитализму, где се жене морају повиновати диктату модних 
креатора, не могу се овде никако пречути. 

Упоредимо ли, међутим, модне фотографије, које су иначе педесетих и 
шездесетих година и у западнонемачким, као и у источнонемачким часописима у 

сваком издању заузимале три до четири стране, ова програмска политика rуби на 
својој снази. Слике у SЉylle, Frau von heute и PRAMO (Практична мода) упадљиво 
личе на оне у Brigitte и Constanze. У најмању руку, од средине педесетих година 
једва да се још ~реће децидирано игнорисање, какво је код Sowjetfrau постојало 
према западној моди, што је било типично за програмску политику првих година у 

НДР. Године 1960. Немачки модни институт у Источном Берлину наглашавао је 
да западна мода "доноси не само модне лудости и лошу, неестетску, неукусну, 

декадентну или непрактичну одећу" и захтевао, у посланици упућеној Државној 
планској комисији, не само "апсолутно игнорисање капиталистичких модних 

креација" него "штавише, критичку оцену".49 

Ни западнонемачки медији нису без критике преузимали америчке модне 

таласе. Овде је на женској страни најпре дошло до "антиамериканизма", који се, 
пре свега залагао за мушку доминацију у популарној култури.50 Тачка конфликта 
био је утицај ове културе на одевање западнонемачке женске младежи. Уске 
тричетврт панталоне, пони, коњски реп и уnrгиркана подсукња спадали су у женска 

обележја американизиране поп-културе и скривали у својој симболичној тензији 
опасност младалачког отпора.51 Младе девојке су моду користиле као свестан отпор 

против својих мајки. Многа сећања из педесетих година описују оно велико 
узбуђење кад се код пријатељице равне ципеле замене високим потпетицама или 

на пар корака од родитељске куће извуче укосница да би шишке пале на чело.52 

Омладински часопис Bravo, који је основан 1956. године и који се сматрао 

48 Die Sowjetfrau 1, 1951, Anna Ilupina, ,.Јт Modellhaus", стр. 63 и след., ЦIIТат стр. 64. 

49 Цитат према Roesler, Privater Konsum in Ostdeuschland, стр. 299. Овај тренд потврђује и прилог 
Siegfrieda Locatisa у истој свесЦII указујући на то да је у издавачкој кући Verlagfiir die Frau, која се пре 
свега бавила модом и домаћинством, удео совјетских превода, који је у другим областима износио 
20-60%, rодине 1954. био раван 0%. И барбика је добила источнонемачку "сестру". На Лајпцишком 
сајму 1968. године фабрика играчака из Валтерсхаузена изложила је лутку "Штефи" која са својим 
богато напуњеним коферч11ћем једва да је могла да порекне сродство са својим западним панданом. 

50 Видети пре свега код Maase, BRAVO Amerika. 
51 Видети и код Carter, Erica, ,,Alice in the Consumer Wonderland: Wes/ German case studies in gender and 

consumer culture", у: А. McRobЬie и М. Nava (Hg.), Gender and Generation, Houndsmills и др. 1984, стр. 
185-214, стр. 213. · 

52 Видет11 код Кroymann, Maren, ,,Auf Du u11d Du mit dem S/бckelschuh. V,,m Miidel zum Friiulein, vom Friiulein 
zur Frau: Schlager wiese11 mir den Weg", у: Angela Delille и други, Perlonzeit. Wie die Frauen ihr 
Wirtschaftswunder erlebten, Berlin 1985, стр. 182 11 след. 
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мултипликатором "америчког начина живота", у свој милионски круг читалаца 

убрајао је првенствено девојке које су неретко кришом, испод школске клупе, 
читале часопис позајмљен од школске другарице. Каспар Масе је с правом наrnасио 
да је американизирана омладинска култура за девојке имала далеко мање 
иновативне и еманципацијске снаге него она за мушку младеж, али су коначно 
нови, из САД увезени и од родитељске контроле у великој мери удаљена места 
омладинске јавности, као што су биле посластичарнице, млечни ресторани и 

омладински клубови, пружали и младим женама шансе да спознају и прошире 
своје осамостаљење и стекну нова искуства. На овај начин оне су допринеле да 

седамдесетих година нови женски покрет нађе одјек у јавности.53 

4. Завршне тезе 
Упоредни осврт на медијски презентоване слике жене у Источној и Западној 

Немачкој и питање о тенденцијама "американизације" и "совјетизације", које су 
се тамо појавиле, довели су до констатација које ћемо овде још једном укратко 
резимирати. 

4.L Сличности 
1. Не само бројчана доминација жена настала услед ратне и поратне ситуације 

у Немачкој у првим послератним годинама, већ и са тиме повезан, делимично као 

преврат тумачен обрат традиционалних улога полова, захтевао је од "јавности" у 
оба дела Немачке да принципијелно заузме став о томе. 

2. У току тог процеса, који се одигравао педесетих и раних шездесетих година, 
у медијима СРН и НДР, који су полагали мање или више право на постављање 
дефиниције и задатак да утврде критеријуме друштвено прихваћене слике жене, 
приметно је редовно уважавање америчког, односно совјетског узора. Оба тако 

презентована и адаптирана узора демонстрирала су при том жељу за напуштањем 

национално детерминисане слике жене и отварање ка свету од кога се очекивало 

обогаћење. Уз то је долазило до изражаја и уважавање социјалних и економских 

разлика којима су се и улоге полова морале прилагодити. 
3. Уз све разлике које су дошле до изражаја у оба различито прихваћена 

узора, приликом нове формулације ове слике жене, нису разорени оквири 
практичног, хијерархијски структурираног поретка полова. То се на обема 

странама односило, пре свега, на очиту и од свих снага заrоварану недодирљивост 

породичног посла за којије одговорна жена. Додуше, путем државних институција 
и техничких иновација пружани су различити облици растерећења, који, међутим, 
нису као гест поклона од стране државе односно предузећа могли да омогуће 

женама да уздрмају патријархалну основу у оба друштва, него су је, напротив, још 
више учврстили. У овој области у којој је преовладавала доминација основног 
консензуса, очевидно су оба немачка система допуштала себи да провире на ,,другу" 

страну, што се могло видети на примеру система дечјих вртића и вођења 

домаћинства. 

53 Ову тезу заступа II Katrin Pallowski пишући: .,У девојачким собама педесетих година одрастале су 
бунтовне жене седамдесетих година." Видети у:,, ~Vohne11 im halbe11 Zimmer. Jugendzimmer in den 50er 
Jahren", у: W. Bucher и К. Pohl (Изд.) , Schock und Schбpfung. Jugendбsthetik im 20. Jcihrhundert, Darmstadt 
i Neuwied 1986, стр. 284-290. стр. 290. 
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4.2. Разлике 
1. Најупечатљивија разлика положаја жене у оба немачка друштва педесетих 

и шездетих година састојала се у њиховој усмерености на професионални свет. 

Док се у источнонемачким медијима јасно оцртавао напор да се прикаже повећана 
интеграција, а током времена и квалификација жена, при чему је увек слављен 

совјетски развој као узор, на западној страни сужавала су се могућа поља за
пошљавања жена. Свет рада, који се желело сместити у женско домаћинство, на 

савременим сликама све више је доспевао у позадину. 
2. Паралелно са оваквим развојем, у НДР се одвијала медијска кампања 

подржавана од стране државе и свестрано праћена у медијима, усмерена на 

дискредитацију "типа жене која је само домаћица", на коју је уз помоћ "бригада 
домаћица" вршен притисак и на тај начин су чињени сви покушаји да се жене 

придобију за професионални живот. У западним медијима је, насупрот томе, текло 
слављење жена које су за љубав породице одустајале од свог професионалног рада. 
Поред њеног традиционалног задатка: репродукције, требало је да се она, пре 

свега, брине за организацију и креирање породичне потрошње, чије су све 
развијеније форме понуде и варијације захтевале нову стручност, због чега су 

немачке жене упућиване пре свега на америчке школе и узоре. Мање или више 

самоодабране дефиниције НДР као "друштва рада" а СРН као "потрошачког 
друштва" огледале су се и у различитом схватању положаја жене. 

3. Ако је и традиционална подела улога у сликама жене оба друштва остала 
готово нетакнута, ипак се идеал лепоте разликовао. Додуше, обе стране су, 

нарочито с почетка педесетих година, показивале велику потребу да кроз 
наглашено женствену одећу и модне детаље напусте тип Пепељуге и имиџ жене 

са рушевина. Али, и поред тога, је у источнонемачким илустрованим часописима 
и филмовима постојала двострука улога запослене жене, која је била и елегантна 
супруга и уредна домаћица. Слике у западнонемачким медијима, насупрот томе, 

биле су окарактерисане настојањем да се сакрију могући трагови професионалног 
живота. Шарена палета савета и средстава за негу лепоте увезених из САД, 
припремљена је за то помно; холивудске звезде су показивале како се са тиме 

исправно рукује. 
Какву је улогу професионални живот играо у животу источно- и запад

нонемачке жене и у којој мери је то смело да буде видљиво, одражавало се у сликама 

и карактерисало тиме што је на западној страни, иако не потпуно у супротности, 
ипак недвосмислено долазио до изражаја униформисани идеал женствености, који 

је јавности приказивао жене само у њиховој приватној функцији. Западнонемачке 
слике жене пропагирале су тиме увелико избледелу представу, док је на ис
точнонемачкој страни стављан акценат на жељу и неопходност проширења и 

приближавања слика полова, при чему се није одступало од прmщипијелне поделе 

рада. Традиционалном патријархализму западне провенијенције стављан је као 
противтежа трансформисани патријархализам, који је, пошто је споља био 
суптилнији и флексибилнији, пружао мање простора за напад. Адекватно томе 

различите су и форме женских иконокластика. Оријентисан на амерички узор, 
Нови женски покрет у СРИ на почетку седамдесетих година сматрао је у то време 
владајућу слику о жени непријатељском и борио се против констатација и 
ограничења повезаних са таквом сликом. Источнонемачким женама је, насупрот 

томе, пало теже да у еманципацији, коју им је поклонила држава виде и покажу и 
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њене тамне стране. За превише тога морале су да се захвале држави и пресуда је 

морала испасти превише позитивна, ако се пореl)ења ради поглед баци у правцу 

Запада. Мање на политичкој него на културној равни артикулисао се и њихов отпор. 
Пре свега књижевнице, као што су Криста Волф, Ирмтрауд Моргнер, Макси 
Вандер и Хелга Кенигсдорф, почеле су у својим делима све више да доводе у питање 

моћ државе у дефинисању улогу источнонемачке жене. У атмосфери "књижевног 
феминизма" (Уте Герхард) било је нормално да се прекине изолација у односу на 
западнонемачке жене настала за време "хладног рата". У процесу овог при

ближавања изгубили су утицај и снагу узори из САД и Совјетског Савеза, који су 
изазивали раскорак. 

Са немачког превела 
Душанка Павловић 

Захваљујемо се часопису "Женске студије" којије омогућио превоl)ење овог 
рада. 

Zusammenfassung 

Gunilla-Friderike Budde 

"Tiichtige 1'raktoristinnen" und "Schicke Stenotypistinnen", Frauenbllder in den 
deutschen Nacbkгiegsgesellscbaften - Tendenzen der "Sowjetisierung" und 

,,Amerikanisierung"? 

Der vergleichende Blick auf die medial vermittelten FrauenЬilder in Ost- und 
Westdeutschland und die Frage nach dort aufscheinenden Tendenzen der ,,Amerikanisierung" 
und "Sowjetisierung" hat zu folgenden Befunden geftihrt: 

Ahnlichkeiten 
1. Die aufgrund der Кriegs- und Nackhriegssituation nicht nur zahlenmaВige Dominanz 

der Frauen in Deutschland in den ersten Nachkriegsjahren und der damit einhergehende, 
partiell gar als Umsturz gedeutete Wandel der traditionellen Geschlechterrollen forderte die 
,,Offentlichkeit" in beiden Teilen Deutschlands grundsiitzlich heraus, Position zu beziehen. 

2. Im Zuge dieses prozesses fand in den fiinfziger und friihen sechziger Jahren in den 
Medien der BRD und DDR, die mehr oder minder offizielle Definitionsmacht und 
Tradierungsaufgabe ftir ein gesellschaftlich. akzeptiertes FrauenЬild beanspruchen, ein 
regelmiiJ3iger Rekurs auf das US-amerikanische bzw. sowjetische Vorblld statt. Beide so 
vermittelten und adaptie11en LeitЪilder demonstrierten dabei den Wunsch nach einer 
Abwendung von einem national determinierten Frauenbild und einer Offnung zu einer 
internationalen, als Bereichening erhoffien Eiweiterung. Hinzu kam eine Rucksichtnahme 
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auf die jeweils unterschiedlichen sozialokonomischen Gegebenheiten, an die sich auch die 
Geschlechterrollen anzupassen hatten. 

3. Bei allen Differenzen, die sich durch die beiden divergierenden BezugsgroBen bei 
einer Neuformulierung dieser Frauenbllder ergaben, sprengten sie nicht den Rahmen einer 
praktischen, hierarchisch srukturierten Geschlechterordnung. Dies betraf vor allem die auf 
beiden Seiten offensichtliche und auch von den jeweiligen Schutzmiichten kaum tangierte 
Unantastbarkeit der Familienarbeit als Frauenverantwш1ung. Zwar bot man durch staatliche 
Institutionen und technische Innovationene verschiedene Formen der Entlastung an, die aber 
durch den Gestus des staatlichen bzw. unternehmerischen Geschenks ап die Frauen das 
patriarchalische Fundament in beiden Gesellschaften nicht erschiitterten, sondem eher 
festschrieben. In diesem von einem Grundkonsens beherrschten Bereich leisteten es sich 
offenbar beide deutsche Systeme den Blick in die "andere" Richtung, was etwa hinsichtlich 
des Кinderkrippensystems und der Haushaltsfuhrung zu beobachten war. 

U nterschiede 
1. Der gravierendste Unterschied im Frauenblld der beiden deutschen Gesellschaften 

in den fiinfziger iшd sechziger Jahren bestand in ihrer jeweiligen Ausrichtung auf die 
Berufswelt. Wahrend in den ostdeutschen Medien sich klar das Bemiihen abzeichnete, eine 
zunehmende Integration und im Laufe der Zeit auch Qualifikation der Frauen zur Schau zu 
stellen, und dabei immer wieder die sowjetische Entwicklung als vorblldhaft geriihmt wurde, 
verengten sich aufwestlicher Seite mogliche weiЫiche Beschiiftigungsfelder. DieArbeitswelt 
riickte, symptomatisch fiir ihre gewiinschte Plazierung im weiЫichen Lebenshaushalt, auf 
den zeitgenossischen Bildem immer mehr in den Hintergrund. 

2. Paral!e! zu dieser Entwicklung vollzog sich in der DDR eine staatlich forcierte und 
von einer aufwendigen Medienkampagne begleitete Diskreditierung der "Nur-Hausfrauen", 
die man u.a. mit Hilfe von ,,Нausfrauenbrigaden" unter Druck setzte und auf diese Weise fiir 
das Erwerbsleben zu gewinnen suchte. Umgekehrt dazu verlief in den westlichen Medien 
gleichsam eine heroisierung der Frauen, die zugunsten ihrer Familie auf eigene Erwerbsarbeit 
verzichteten. Neben ihrer traditionellen Reproduktionsaufgabe sollte sie sich vor allem um 
die Organisation und Inszenierung des familialen Konsums kiimmem, dessen wachsende 
Angebots- und Variationsformen ein neues Expertentum erforderten, ftir dessen Erwerb 
deutsche Frauen vor allem in die amerikanische Lehre geschickt wurden. Die mehr oder minder 
selЬstgewiihlten Defmitionen der DDR als ,,Arbeitsgesellschaft" und der BRD als ,,Кonsum0 
gesellschaft" spiegelten sich so auch in der unterschiedlichen Einschiitzung der Hausfrau 
wider. 

3. Wenn auch die traditionelle Rollenverteilung in den Frauenblldem beider Gesell
schaften nahezu unangetastet ЫiеЬ, wich doch das Schonheitsideal voneinander аЬ. Zwar 
zeigten beide Seiten besonders zu Beginn der fiinfziger Ј ahren das groBe Bediirfnis, durch 
betont weiЫiche Kleidung und Accessoires Abschied vom Aschenbrodeldasein ihres 
Triimmerfrauenimages zu nehmen. Doch daneben gab es in den ostdeutschen Illustrierten 
und Filmen durchaus das Doppelblld der erwerbstiitigen Frau in Arbeitskluft neben dem der 
eleganten Ehefrau und adretten Hausfrau. Die Bilder in der westdeutschen Medien hingegen 
waren von den USA importierten Schonheitsmitteln und -tips wurde dafiir bereitgestellt; 
Hollywoodstars machten vor, wie man adiiquat darnit umging. 

Welche Rolle das Berufsleben im Bild der ost- und westdeutschen Frauen spielte und 
inwieweit es sichtbar werden durfte, driickte sich auch in der Abblldungen aus und priigte 
damit ein wenn auch nicht vollig kontrastierendes, so doch auf westlicher Seite eindeutig 
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uniformeres WeilЫichkeitsideal, das Frauen lediglich in ihrer Privatfunktion der Offentlichkeit 
priisentierte. Die westdeutschen Frauenbilder propagierten damit weitgehend iiberkommene 
Vorstellungen, wiihrend von ostdeutscher Seite der Wille und die Notwendigkeit zur 
Erweiterung und Anniiherung der Geschlechterbllder akzentuiert wurde, ohne aber Abschied 
von grundlegenden Aufgabenteilungen zu nehmen. Einem traditionellem Patriarchalismus 
westlicher Priigung setzte man damit einen transformierten Patriachalismus entgegen, der, da 
nach auBen subtiler und flexiЫer, weniger Angriffsfliiche bot. Entsprechend unterschiedlich 
fielen auch die Formen weiЫicher Bilderstiiшerei aus. Orientiert am amerikanischen Vorbild 
erkor sich die Neue Frauenbewegung in der BundesrepuЫik zu Beginn der siebziger Jahre 
das herrschende Frauenblld zum Feindblld und bekiimpfte die daran gekniipften Festlegungen 
und Einschriinkungen. Den ostdeutschen Frauen fiel es dagegen schwerer, in der staatlich 
geschenkten Emanzipation arich die Schattenseiten aufzuzeigen. Zu viel hatten sie dem Staat 
zu verdanken und zu positiv muBte das Urteil ausfallen, wenn man den vergleichenden Ыick 
richtung Westen )enkte. Weniger auf politischer als auf kultureller Ebene artikulierten sie 
ihren Widerstand. Vor allem Schriftstellerinnen wie Christa Wolf, Irmtraud Morgner, Maxie 
Wander und Helga Konigsdorfbegannen in ihren Werken die staatliche Definitionsmacht der 
ostdeutschen Frauenrolle zunehmend in Frage zu stellen. In dieser Stimmung des "literarischen 
Feminismus" (Ute Gerhard) lag es auch nahe, die wiihrend des "kalten Кrieges" entstari.dene 
AЪschottung gegeniiber den westdeutschen Frauen aufzubrechen. Im ProzeB dieser Anniiherung 
verloren auch die spaltend wirkenden Vorbilder USA und Sowjetunion an EinfluB und 
Priigekraft. 




