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ДИЈЕТА  МАСОВНА ЖЕНСКА НЕУРОЗА 

Велики број жена у целом свету данас незадовољно је својом телесном тежином. Испро 
бавају се различита средства за скидање килограма, дијета је масовна свакодневна преоку 
пација, којој се подвргавају чак и девојчице у развоју и жене са нормалном тежином, све у 
жељи да своје пропорције "поправе" и примакну се идеалној слици жене какву промовише 
индустрија моде и лепоте. У овом раду говори се о друштвеним и историјским узроцима фе 
номена виткости, прерастању тог модела у друштвени узор и разлозима женске потребе да 
тај модел следе. 

Кључне речи: жене, виткост, дијета, лепота. 

Биоскопска сала Центра „Сава“ испуњена је до последњег места  у току је промо 
ција једног од многих производа за мршављење који су последњих година преплави 
ли домаће тржиште. У публици су претежно жене, рекло би се свих старосних група, 
мада  ни  број  мушкараца  није  сасвим  занемарљив.  За  говорницом  се  смењују  задо 
вољне  кориснице  тог производа  који им  је „вратио самопоуздање“ и усхићено и без 
икаквог устезања саопштавају потенцијалним купцима своје телесне пропорције „пре“ 
и „после“ употребе „правог“ средства: колико се сала истопило око бутина, бокова, у 
струку... (Наравно, као и већина сличних производа и овај „ради“ у свим смеровима: 
истањује силуету, проширује је или пак одржава у жељеним габаритима. Међутим, из 
свега што се ту може чути, јасно је да знатно предњачи интересовање за његово прво 
својство  скидање вишка килограма.) 

Описана слика само је једна од многих којима свакодневно можемо присуствовати 
у Београду и другим градовима на овом простору. О броју оних који су незадовољни 
својом  телесном  тежином убедљиво  сведочи чињеница да  је  дистрибутер производа 
из претходне приче, осим поменуте, закупио и салу у једном елитном београдском хо 
телу  и  да  су  обе  пуне  сваке недеље,  већ  више од  две  године,  да  је  развио продајну 
мрежу по целој Србији и да посао очигледно добро иде, упркос томе што цена ком 
плета који се потроши за месец дана премаша висину просечне плате код нас. А то је 
тек  један пример. Довољно  је само прелистати ревијалну и „женску“ штампу у којој 
се  број  реклама  и  оглашивача  сличних  производа  стално повећава,  да  би  се  стекла 
права  слика  о  масовности  интересовања  за  средства  која  обећавају  успешно  мрша 
вљење. 

Међутим,  како  ствари  стоје,  потреба  за смањењем телесне тежине изгледа влада 
готово  искључиво  међу  женама:  производи  за  дијету  рекламирају  се  претежно  у
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штампи намењеној њима, тај тисак испуњен  је причама о успешним начинима да се 
дође до витке фигуре, на јавним представљањима нових производа углавном седе же 
не. Мушкарци им присуствују, тврде дистрибутерке производа с почетка овог текста, 
више из жеље да се укључе у посао око продаје него као заинтересовани конзументи. 
Наравно, то не значи да су се само жене масовно угојиле последњих година, због чега 
у  интересу  здравља,  рецимо,  морају  да  гладују.  Таквих  примера  свакако  има  међу 
припадницима оба пола, али овде се ипак ради о нечем другом. Број прегојених, по 
медицинским критеријумима, сигурно није сразмеран броју заинтересованих жена за 
различите дијете. Осим тога, ни мушкарци нису одреда витки, и међу њима се један 
број сигурно подвргава курама мршављења. Али јавна пажња напросто није усмерена 
на њихову тежину, која мањевише остаје њихова приватна ствар. У штампи нема са 
вета о томе како он да изгуби три килограма до поласка на годишњи одмор, ни како 
да вежба да би стањио дебеле бутине, ни шта не сме да једе, ни коју крему да ставља 
против целулита, ни како да држи главу да би смањио подбрадак... Сви ти „мали са 
вети“  упућени су жени и њеним ситним „несавршеностима“, она  је предмет бриге и 
пажње, њен осмех треба да остане бео и кожа без бора, њено тело глатко и затегну 
то...  Једноставно,  у  центру  јавне пажње су изглед и пропорције њеног,  а не његовог 
тела. А савети типа „постати и остати витка“ циљају на најширу категорију жена, не 
само на оне које због свог неутаживог апетита имају стварне здравствене тегобе. Све 
опште интересовање жена да покушају нове и нове производе за мршављење није, да 
кле, због тога што су стварно масовно дебеле, већ због тога што стварно, масовно же 
ле да буду танке, у складу са данас доминантном сликом идеалног женског тела. 

Овдашње жене само следе савремени светски модни тренд који идеал женске ле 
поте налази у витком, издуженом телу, равног стомака и уских бокова. Оне само желе 
да наликују слици са насловне стране. Одржавање линије, као феномен масовне кул 
туре  (заједно  са  величањем младости и пропагандом здравог начина живота, која  је 
резултирала антипушачком кампањом, џогирањем и пажљивим одмеравањем калори 
ја у исхрани) проширило се, може се слободно рећи, планетарно. Као и остале модне 
иновације савременог света, и виткост је најпре установљена међу највишим слојеви 
ма богатих западних друштава, да би се брзо демократизовала и почела да се распро 
стире како вертикално наниже,  јер „људи вазда осећају порив да се примакну класи 
која се сматра вишом од њихове сопствене“ (Sapir, 213), тако и хоризонтално  идеал 
танке, витке лепоте далеко је превазишао границе развијеног Запада. Ту масовна кул 
тура у правом смислу остварује своју улогу „демократизације аристократизма“  сво 
јим посредовањем допушта да обичан свет на најбржи начин пође за елитом (Moren, 
161). У том погледу рекло би се да наше друштво ништа не мари што није ни богато 
ни западно. Жене гладују, готово као и у целом свету, напуштају старе дијете, испро 
бавају нове, подвргавају се најразличитијим рестрикцијама у исхрани, све у жељи да 
се примакну оној идеалној фигури којом се диче филмске звезде, манекенке и друге 
хероине масовне културе, оној „ни грам сала“ силуети због које међу припадницама 
највиших друштвених слојева важи правило да новца и виткости никада није преви 
ше. 

Зашто се женама толико одасвуд препоручује да буду танке, да завиде врхунским 
моделима на њиховој мршавости и да настоје да је опонашају? Зашто савремени стан 
дарди лепоте одбацују женске облине и све више стањују идеалну фигуру? Шта уоп 
ште  значи  толика  заокупљеност  килограмима,  такав  одијум  према  сваком  преко
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рачењу „идеалне“ тежине. На нека од постављених питања покушаћу да одговорим у 
овом раду. Желела бих да укажем на основне друштвене и историјске узроке феноме 
на мршавости као узора лепоте, као и на различита културна значења виткости одно 
сно гојазности. Анализом рекламних порука које прате производе за дијету покушаћу 
да покажем начине на које се свест жене обрађује у правцу прихватања модела витко 
сти као друштвеног узора. 

Без  обзира  на  то што  се  мода, што  подразумева  и  одговарајући  телесни  изглед, 
углавном обнавља у највишим социјалним круговима, из потребе за оригиналношћу и 
мењањем, њене промене, сагласни су историчари моде и костима, никад нису произ 
вољне. Одређени знаци сваке иновације треба да потврде припадност друштвеној ели 
ти, али је промена у начелу увек тесно повезана са историјским и социјалним догађа 
јима, увек тачно одсликава социјалну климу времена (Laver, 272). Ту, дакле, у соци 
јалној клими времена, треба тражити кључ за разумевање свеопштег подстицања же 
на да опонашају онај немогуће танки идеал који је дефинисала модна индустрија За 
пада. Тим пре што витке ноге и танак струк нису ни на Западу одувек били у моди. 
Сетимо  се  само  буцмастих  женских  лица  са  сликарских  платана  из  прошлог  века, 
раскошних ренесансних лепотица, европског женског костима с почетка овог века ко 
ји  је разним умецима пренаглашавао бокове и стражњицу, или славних деколтеа хо 
ливудских лепотица из педесетих  свака епоха имала је у фокусу привлачности неки 
други део женског тела, али увек је та фигура била облија, увек женственија него да 
нас. 

У прошлости су на културне ставове о женским телесним пропорцијама утицали и 
етнички, историјски, класни и други чиниоци. На пример, сиромашне пољопривредне 
културе предност су давале пунијој жени. Њена гојазност била је симбол њене плод 
ности, а исто тако и симбол друштвеног и економског престижа њеног мужа, који је 
то тело, као средство за репродукцију, поседовао. Кад се има на уму то да се од жене 
у тој традицији, којој припада и наше друштво, очекивало интензивно рађање и напо 
ран рад у пољу и домаћинству, јасно је зашто није ни могла бити на цени крхка фигу 
ра данашњих лепотица. 

Наше  народне  песме  често  описују  женску  физичку  лепоту.  Истина,  из  њих  се 
чешће  могу  реконструисати  црте  идеалног женског лица,  које  је  „бијело и  румено“, 
опточено „русом“ или „свиленом“ косом, са осмехом од „два низа бисера“ и обрвама 
„морским пијавицама“, 1  него тела. Мада се сразмерно често јавља мотив „бујних гру 
ди„од  којих пуца дугмад на  јелеку,  затим „танког струка“ и „високог стаса“  (Влахо 
вић, 62  67), мало је вероватно да је идеално тело лепотице из колективне маште срп 
ског  сељака  имало  струк  какав  се  данас  препоручује  са  насловних  страна  водећих 
модних часописа. Она за коју народна песма каже да увек пожње за сноп више него 
момак с којим се надмеће, после напорне жетве попије воде за чашу више него њен 
такмац, а потом „ситан везак везе“, неуморна, морала је имати снажније тело од оног 
које  је  данас  на  цени.  Гладовала  сигурно  јесте  често,  јер  су  патријархална  правила 
предност у избору бољих комада хране давала мушкарцима, јела је после свих и оно 
што преостане, али дијету у данашњем смислу није познавала. 

1 Описи девојачке лепоте, на  једном месту, могу се наћи у Вуковим "Пјеснарицама", у: "Сабрана дела 
Вука Караџића" I, Просвета, Београд 1965.
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Данас  је, по свему судећи,  заобљена женска фигура потпуно устукнула пред тан 
ком,  андрогином  женом,  која  брише  све  културне  посебности  и  етничка  наслеђа  и 
преференције. Нове генерације мушкараца, а и жена, наравно, готово свуда у свету, и 
без обзира на етничко или социјално порекло, као суштину женске лепоте истаћи ће 
раван стомак, витке ноге и чврсту стражњицу. Крупно женско тело напросто више ни 
је прихватљиво, виткост и лепота су практично универзално изједначени (Bordo, 102). 

А идеално женско тело све је мршавије, стандарди тежине се стално спуштају: ма 
некенка  је, на пример, данас за читавих 23% мршавија од просечне жене, док је пре 
само двадесет година њена тежина била тек 8% испод просечне (Wolf, 184). Лутке  
манекени у излозима водећих модних кућа оличавају нормативну слику жене коју је 
током протекле деценије дефинисала индустрија лепоте: те лутке су у односу на прет 
ходну  генерацију  глинених  лепотица  још  тање у  струку,  али  зато  су  у  обиму  груди, 
што је печат њиховог америчког порекла, претрпеле увећање од читавих девет центи 
метара  (Faludi,  201). Што  је  нормирано  тело  тање  (јер  „дизајнери  не  брину  о  томе 
хоће ли се више људи уклопити у æидеалниæ стандард. То је савршено ирелевантно. 
Релевантан је имиџ“) (Bošković, 182), просечна жена, разумљиво, постаје све незадо 
вољнија сопственим. Она себе доживљава дебелом у односу на узор  тело врхунског 
модела, она је за толико шира од идеалне слике и, природно (бар она огромна већина 
која експериментише са средствима за дијету), почиње да налази мане својим бокови 
ма, својим мишицама, око струка опипава сало... У Америци, на пример, истражива 
ња показују да  је свака трећа жена незадовољна својом тежином  чак и оне које по 
медицинским стандардима спадају у категорију витких, изјављују да се осећају преде 
белим (Steinem, 278). Колико је то женама важно питање, показују готово невероват 
ни  резултати  анкете  коју  је  1984.  године,  на  узорку од 33.000 жена различите доби, 
спровео модни часопис „Glamour“. Тамо су испитанице, високо на првом месту, ис 
пред планова  везаних  за љубавни живот или посао,  као најзначајнији животни циљ 
поставиле скидање тежине за пет до седам килограма (Wolf, 185). 

Заиста, како неко ко не изгледа као лутка Барби може да се приближи том мрша 
вом идеалу осим на начин на који се толико жена свакодневно одлучује  преко пла 
стичног хирурга (богатије) и изгладњивања (без разлике). 

Рестрикцијама  у  исхрани  тежина  се  сразмерно  брзо  спушта  до жељене  границе, 
али будући да  је свако тело морфолошки и физиолошки детерминисано, могућности 
његовог преобликовања према жељеном узору су минималне и краткотрајне. Тело на 
просто није хаљина која се према диктату тренутне моде може прекројити. Пад испод 
природне тежине активира механизам самообнављања и све се најчешће убрзо враћа 
у  првобитно  стање,  где почиње  зачарани  круг    гладовање,  краткотрајно  опуштање, 
разочарање, нова дијета. То искуство перманентног самокажњавања глађу због жеље 
да се уклопи у прописани модел, ту фиксацију на килограме и бројање сопствених за 
логаја, најбоље илуструје узречица коју често користе жене на поновљеним дијетама, 
а која гласи: „Жао ми је што ћу умрети дебела  а гладна“. Њоме се прецизно изража 
ва  сва  сложеност  женске  фрустрације:  с  једне  стране,  због  сталног  онемогућавања 
свог тела да задовољи природну потребу, глад, а с друге стране, што се, упркос одри 
цању од ужитка које пружа храна, осећа мање вредном услед безуспешних покушаја 
да истопи критични вишак, свесна своје губитничке позиције. 

Вероватно  зато  „исправљање  грешака“  почиње  све  раније. Привучене  сликама  с 
насловних страна модних часописа, са филма и телевизије, и свакако поучене приме
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рима  из  најближе  околине,  девојчице  још  у  предадолесцентском узрасту почињу да 
налазе мане свом телу и да испробавају различита средства за мршављење. Резултати 
неких  педијатријских  истраживања  у Америци показују  да  чак и  седмогодишње де 
војчице  (нормалне тежине) сматрају себе „предебелим“(Steinem, 221). Мада ми нису 
позната  слична истраживања код нас, уверена сам да се у том погледу овдашње де 
војчице ништа не разликују од америчких. Навешћу, илустрације ради, неколико при 
мера из београдске средине. У разговору са школском лекарком у једној новобеоград 
ској основној школи сазнала сам да на прегледима редовно убеђује ученице завршних 
разреда да су још у развоју и да је боље да се баве спортом него да гладују „на своју 
руку“  готово свака, каже она, сматра да је неопходно да изгуби бар два до три кило 
грама. Вршњакиње моје  једанаестогодишње кћери,  од  којих  тек понека има на телу 
видљиве знаке пубертетских промена, кажу да већ крију „салце“ дугачким џемпери 
ма. На питање шта ће урадити ако се касније стварно угоје, све варирају исти одго 
вор: „убићу се“, „држаћу дијету“, „ићи ћу на пластичну операцију“, из чега се види да 
већ озбиљно размишљају о пројекту „тело“. На рођенданском слављу једне девојчице 
од дванаест година, недавно, сендвичи на послужавницима у углу собе који су за себе 
резервисале  девојчице  остали  су  до  краја  вечери  скоро  нетакнути.  Дечаци  су  своје 
„очистили“ до последњег. Мами младе слављенице извиниле су се „али не желе да је 
ду сендвиче, то гоји“. Из истог разлога је свакако и деветогодишња кћер мојих прија 
теља с поносом саопштила родитељима новост да је „успела да скине два кила“. „Но 
вост“ је, наравно, била чиста измишљотина којом је, објаснила је, хтела да се похвали 
зато што је чула да тако међусобно разговарају све њене другарице. 

У мојим честим посетама селу сазнајем да је и тамо „држање дијете“ постало гото 
во редовна појава међу младим девојкама. Неке од њих су ми рекле да су пропушиле 
верујући да дуван смањује апетит, неке кажу да гладују до онесвешћивања. Најчешће 
сам слушала како су успеле да спреме по неколико торти за неку свечану прилику (јер 
сеоске девојке, мада обавезно данас похађају школу, нису поштеђене ни кућанских ни 
тежих пољопривредних послова, што  још више отежава услове дијете), а одолеле су 
искушењу да макар и пробају своје слатке ђаконије. 

Ове примере не наводим као доказ о томе да је држање дијете распрострањено чак 
и међу децом, већ пре свега што се из њих, по мом мишљењу, може уочити начин на 
који се усваја  један социјализацијски образац, један стереотип по коме ће касније да 
се одвија живот већине тих девојчица. Девојке су, наиме, одувек биле врло самосве 
сне по питању свог изгледа. Али овде се ради, рекла бих, о бар још једном значењу те 
заинтересованости за сопствену лепоту. У наведеним примерима није толико значајно 
да  ли  те  девојчице  озбиљно  гладују  или  код  куће  надокнаде  оно што  су  у  друштву 
пропустиле да поједу, колико њихово понашање показује да су правилно разумеле и 
усвојиле културни захтев који им се намеће пре него што су уопште кренуле у живот  
захтев да свој апетит држе под контролом и не буду попустљиве према жељама свог 
тела. Модел понашања који те девојчице демонстрирају  јести мало (у друштву) и не 
бити прождрљива  само се добро уклопио у актуелни тренд „држања линије“, али он 
није савремена творевина. Он је део система „лепог понашања“ који је једна, бар век 
стара традиција прописала за жене уопште. 2  Сузан Бордо тај културни захтев доводи 

2 "Бон  тон" приручници из викторијанског доба истицали су да је за жене претоваривање тањира и неу
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у везу са симболичким потенцијалом женске глади која у митовима и уметности раз 
личитих епоха и култура представља метафору за неукроћену женску моћ и жељу. Та 
ко строг, рестриктиван однос према женском апетиту коинцидира, пише Бордо, са по 
јавом „нове жене“ на крају XIX века и, по њеном мишљењу, резултат је културноиде 
олошке офанзиве против изазова који је та нова жена представљала за преовлађујуће 
полне улоге и њихове принуде на жене (Bordo, 116). С овим у вези јасно је да је нави 
кавање девојчица на „држање дијете“  (макар само као на образац женске комуника 
ције) учење да своје тело, а у даљој инстанци и своју сексуалност, држе под контро 
лом. Пред младом девојком (и женом уопште) у основи је исти културни захтев, само 
прилагођен духу модерног времена. Она данас можда није оптерећена тиранијом не 
виности, корсет  је одавно одбачен такође, али  је сада утегнута опсесивном бригом о 
своме телу, о својој виткој фигури. Иза онога што друштво сматра лепим увек стоји 
оно што се сматра прихватљивим понашањем, стандарди лепоте су увек оно што дру 
штво жели или не жели да радимо. 

Управо  зато,  иако  је  културни притисак првенствено усмерен на женску заобље 
ност, ни критеријуми о мушком изгледу нису потпуно лабави, у вези са телесним из 
гледом култура није сасвим благонаклона према мушкарцима. Упркос чињеници да је 
ово „мушки“ свет у коме се он вреднује пре свега по постигнућима, а тек онда по те 
лесним пропорцијама, један број мушкараца (судећи по ономе што се виђа на нашим 
улицама, рекла бих, мали број) настоји да своје тело изгради према културном дикта 
ту који га описује као снажно, витко и мишићаво (спорт, „билдовање“, џогирање све 
су популарнији,  нарочито међу  онима  који  средства  за живот не  зарађују физичким 
радом,  при чему  тада мишићи  тело  треба  да  сугеришу његов  висок социјални стан 
дард и престижну позицију). Међутим, док он своје тело обликује према идеалном на 
порним физичким вежбама, настојећи да постане све мишићавији, све мужевнији, до 
тле жена  своје  изгладњује,  стањује,  настојећи да  га  учини  све мање женственим. И 
док  је незадовољство изгледом међу женама готово редовна појава, дотле су, судећи 
према неким истраживањима, мушкарци према себи много благонаклонији  тек сва 
ки десети мисли да има вишак килограма, а начелно су склони да своју тежину проце 
њују  ближе  идеалној,  чак и  када  је  озбиљно прекорачују  (Steinem,  229). Упозорења 
лекара на опасности које претерана тежина може имати на здравље односе се на оба 
пола, али, по свему судећи, ни мушкарце ни жене (не мислим на озбиљно прегојене, 
већ на оне које теже „савршеној“ фигури) не руководе здравствени разлози. Јер, да ли 
је обим струка од шездесет центиметара због кога данас толико жена гладује стварно 
препорука за добро здравље и дуг живот? Ако је и тачно да је животни век рубенсов 
ских  лепотица  био  знатно  краћи од  века  савремене жене,  вредело би  се  упитати на 
основу чега је продужен животни век мушкарца кад се он већ тако слабо „прима“ на 
лекарске сугестије да сопствено тело заогрне мишићима. Познато је да тело одрасле 
жене природно садржи већи проценат масноће, у којој су похрањени полни хормони, 
и да  је одговарајући ниво масти у директној вези са активношћу јајника и репродук 
тивним способностима. Стандарди лепоте скидају управо тај „вишак“ масног ткива са 
женског  тела,  проглашавајући  га  не  само ружним већ и  здравствено неоправданим. 

тажив апетит израз крајњег неукуса и саветовали су дамама из виших друштвених кругова да негују ште 
дљив и једноставан укус кад је реч о храни. (Bordo, 114).
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Витко тело идеалне лепотице заиста није „материнско“, друштво данас без сумње ви 
ше вреднује танак струк и раван стомак. Значи ли то да материнство више није „у мо 
ди“? 

Део одговора је сигурно и у томе, будући да изласком из традиционалних оквира, 
односно  масовним  запошљавањем жена, што  је  готово  век  дуг процес, материнство 
престаје да буде главна или искључива њихова преокупација. У својој књизи Женски 
ерос  и  цивилизација  смрти  Вјеран  Катунарић  је  анализирао  друштвеноисторијске 
узроке преобликовања женског тела и налази да се смена модела пуније жене витком 
догађа  као  последица  премештања  функције  за  задовољење  потреба  из  породице  у 
друштвене  институције,  са  прерастањем  друштва  оскудице  у  потрошачко  друштво 
(Katunarić, 177). „У друштву оскудице“, каже Катунарић, „амбијент обиља налази се 
у породици, а у средишту је мајка. У друштву обиља у терцијарној економији еротски 
амбијент попуњава више жена, а у средишту су индустријски производи који треба да 
се продају; или, ако се ради само о услузи, нова жена обавља само једну од улога што 
их је некад, у породичном амбијенту обиља обављала мајка или жена која је испуња 
вала  све  еротске улоге. Тада  је женско тијело било извор плодности  (много дјеце се 
требало рађати а само би нека од њих преживјела), и извор хране за дјецу. То је тије 
ло заклањало поглед на друге ствари. Данас се жена, обављајући једну од улога, за 
клања иза неке ствари, везује се за ту ствар, јер та ствар постаје примарна. Тијело се 
релативно и апсолутно смањује“ (Katunarić, 179). То, дакле значи, да је излазак жене 
из кућног оквира условио да она постане покретљивија, амбициознија, оптерећенија и 
 тања. С друге стране, са променом амбијента у коме се одвија њена еротска функци 
ја,  мењају  се  и  мотиви њене  привлачности,  мушкарац  налази  нове  мотиве из  којих 
пројектује женско  тело. Из  овога  се  види да  се суштински однос мушкараца и жена 
тим променама на плану  економије није  променио: она  је објект посматрања и над 
гледања, он је тај који у њено тело уписује вредносни суд. 

Али зар жена није отишла много даље у освајању јавног простора од тога да буде 
пуки декор за робу коју треба продати? Западни свет није у својој историји имао тако 
масован уплив жена у мушку област какав доживљава у овом веку. Нова жена је избо 
рила право да се школује, да следи личну амбицију, да буде независна и прима соп 
ствену плату. Патријархат, истина, није због тога превазиђен, али се под утицајем тих 
нових друштвених односа растаче, поготову у земљама западних демократија, а учин 
ци  борбе  разних  покрета  за  ослобођење  жене  видљиви  су  мањевише  глобално.  А 
опет, нова, еманципована жена, као и она мање еманципована, добровољно трпи при 
тисак културних захтева да од ране младости до дубоке старости изгледа крхко и та 
нано и да се због тога, без обзира на своје материјалне могућности, храни као да је на 
ивици егзистенције, да задовољства апетита сматра луксузом који себи не сме да при 
ушти.  Зашто? Наоми Волф у поменутој књизи сматра, на пример, да  је притисак на 
жене данас тако снажан управо зато што су стигле дотле. „Дијета је“ , каже она, „нај 
моћнији политички  седатив у женској историји,  јер пре свега поткапа самопоштова 
ње." Оно што се дешава женским телима дешава се нашој свести. Ако су женска тела 
и сада и увек била погрешна, док су мушка била у реду, онда су и жене погрешне, а 
мушкарци нису“ (Wolf, 197). Волф и друге водеће америчке ауторке су мишљења да 
културна  фиксација  на  виткост  није  опсесија  женском  лепотом  већ женском  послу 
шношћу, а да је „fitness“ идеологија само један вид снажне и свеобухватне контраак 
ције против „сувишне слободе која угрожава женственост за рачун каријере и трке за
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постигнућем“. Тај  контранапад,  истиче  се,  не треба схватити као неку организовану 
заверу против жена, коју је у неком тајном центру смислила група моћних антифеми 
ниста, већ пре као готово аутоматски одговор друштва, збуњеног и дезоријентисаног 
брзином  којом  су  се  трансформисали  односи  међу  половима. Контранапад  се шири 
одасвуд, кроз телевизију и штампу, псеудомедицинску литературу, филм и популарну 
културу,  непрестано  обнављајући  и  пренаглашавајући  сопствену,  лажну  слику жен 
ствености. Они који га производе често нису ни свесни своје улоге (Faludi, XXIXXII). 
Једна  од последица  тог  генералног расположења, што дакле није  ствар  свесне  воље 
оних који „владају“, јесте постављање нових стандарда тежине. Досегнути танки иде 
ал, нормативну слику женскости коју је произвело то расположење, значи, јасно, гла 
довати, борити се са свим негативним последицама продужених калоријских рестрик 
ција, и пре свега, осећати се лоше у сопственом телу. Строги судови о телесном изгле 
ду доводе до тога да жена... „своју вредност цени по томе како изгледа уместо по томе 
ко је. То је присиљава да своју енергију троши бринући колико хране узима или шта 
показују бројке на ваги и сантиметру. Тиме је обузета, тиме је обојено све што ради, 
планира и антиципира“ (Estés, 203). 

Централно место расправе о женском телу у новијој феминистичкој теорији, што 
се  из  претходно  изнетих  ставова  може  закључити,  заузима питање односа  власти и 
тела, власти погледа и објекта гледања, с којим је формирање женског идентитета не 
посредно повезано. Власт се ту разуме као безлична категорија „људи“, која не припа 
да само владару или класи, мушкарцима, нити иједној одређеној особи. Та безлична, 
дисциплинарна власт, системом „суптилних присила“ нормира, обликује, намеће оба 
везујуће слике женскости. Нормативне слике су променљиве  (некад  је „пропис  же 
на“ пуна и заобљена, некад витка и крхка), али су жене, односно њихова тела, увек 
подложније надгледању од мушкараца. „У савременој патријархалној култури у све 
сти сваке жене постоји паноптички мушки познавалац: непрестано су изложене њего 
вом погледу и суду. Жена живи своје тело онако како га види други, анонимни патри 
јархални Други“  (Burtky,  72). Строго „око власти“ ствара „нацију девојака које због 
висине иду погрбљене, ниских жена на штулама, крупних жена које се одевају као да 
су у жалости, врло ситних које се æнадувавајуæ као гуја, да би изгледале крупније, и 
различитих других жена које се скривају“ (Estés, 203). 

Ови  увиди  заиста  сасвим  прецизно  описују  позицију  „посматраног  и  просуђива 
ног“.  Остаје,  међутим,  питање,  зашто  су жене  подложније  надгледању,  односно  за 
што,  упркос  оствареном,  пристају  на  позицију жртве  која  прихвата  све што намећу 
културне норме. Да ли  је то подражавање нормативној слици заиста из позиције па 
сивног објекта? У својој расправи о женском телу и власти, Ева Баховец, на пример, 
појам  власти  схвата  као медиј  „у  коме  се  тело  тек формира и притом прелама кроз 
инстанцу  погледа“  (Bahovec,  152).  Позиција  приказивања  (са  ритуалима  одевања, 
шминкања,  украшавања,  обликовања  тела),  уједно  је,  пише  она,  и  позиција  власти, 
функција  спектакла  власти  која  је  намењена  владару. Управо  у  тој  позицији посма 
траног  она налази субверзивни женски потенцијал, у ономе што жене највише под 
јармљује  највећу њихову снагу, јер „власт која те гледа, надгледа и тиме идентифи 
кује и опредељује као индивидуу, постаје немоћна у суочавању с влашћу која се пока 
зује“ (Bahovec, 158). Она не сматра да је због тога позиција жене позиција власти, али 
не сматра ни да је то само позиција подређеног „објекта“, већ да и једно и друго треба 
промишљати заједно, као две стране исте појаве (Bahovec, 158  159).
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Вероватно  је  тек  у  овом  светлу,  у  парадоксалном  споју  владара и жртве,  у  коме 
Ева Баховец види универзалну женску природу, могућно разумети масовност и упор 
ност пристајања жена на самоизгладњивање. Кључ је у сну о савршеном одразу у „оку 
Другог“,  у  тријумфалном  задовољству  приказивања,  тренутној,  али потпуној  власти 
над тим фасцинираним погледом. 

РЕКЛАМНА БАЈКА 

Индустрија производа за мршављење ради у корист нормативне слике, њеног бес 
коначног умножавања. Прописана идеална тежина крије се у њеним бочицама; лосио 
ни, чајеви, масти, такозвани програми здраве хране, све је ту да нас приближи идеа 
лу, у кратком року и ефикасно. Реклама која их прати треба, наравно, да представи та 
средства у најбољем светлу и мотивише нас на куповину. Будући да се ради о произ 
водима за скидање вишка килограма требало би очекивати да су њене поруке упућене 
гојазним особама, тачније гојазним женама. Међутим, пажљивије читање рекламних 
текстова у штампи 3 , мотива и вредности које се у њима појављују, показује да је циљ 
на група далеко шира, да се реклама на исти начин обраћа како клинички прегојеној 
особи тако и оној која жели брзо, козметичко дотеривање линије, или  један конфек 
цијски број мање. То се види већ из распона могућности производа у које нас саста 
вљач рекламе уверава: иста крема или чај обећава три килограма мање за недељу да 
на,  али  истовремено,  „правилном  употребом“  и  на  дужи  рок,  помаже  да  се  тежина 
смањи и за тридесет и педесет килограма. Могућности су практично неисцрпне, а из 
тог широког спектра свако ће изабрати према сопственим потребама. Од свега пома 
ло, за сваког понешто! 

На фотографијама и цртежима који прате текст и треба да буду визуелни доказ ефи 
касности препоручене робе, по правилу је представљеноженско тело; разумљиво, целу 
лит и масне наслаге по боковима који та средства обећавају да ће скинути, женска су 
„бољка“. Ипак, састављач рекламе води рачуна да се у њој пронађе свако, без разлике 
по полу, старосној доби или којој другој посебној одредници, обраћајући се читаоци 
ма у неодређеном другом лицу множине. 

Поменуте  фотографије  манекенки  снимљене  су  у  две  или  три  фазе  процеса  мр 
шављења. На првој фотографији која представља стање пре отпочињања дијете види 
мо озбиљно прегојену жену (испод сваке фотографије је тежина изражена у килогра 
мима, и увек су цифре веома високе, сто педесет и више); на следећој је њена силуета 
битно тања, док трећа у низу, снимљена „после неког времена“, не на крају процеса, 
приказује жену просечне тежине, што сугерише да је ствар у току и да коначне резул 
тате тек вреди видети. Да се, дакле, од просечне, може стићи и до савршене линије. 
Визуелна ефектност тих фотографија очигледно је срачуната да освоји не само изразито 
гојазне особе које ће се препознати у фази „пре“, него управо сваку жену која одлучује 

3 За ову анализу коришћене су рекламе објављене у београдској штампи у периоду од 1994  1997. годи 
не, које је за потребе сопственог истраживања о односу алтернативне и званичне медицине сакупљала Мир 
јана Павловић. Захваљујући љубазности колегинице Павловић имала сам прилику да прегледам преко стоти 
ну рекламних текстова из часописа: Жена, Телеграф, Базар, Вива, и Моћ природе, објављених у том перио 
ду.
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да „почне од понедељка“. Зато што је број тако гојазних ипак занемарљиво мали у од 
носу на број оних које желе да мало дотерају линију, а затим и зато што и сам поглед 
на тако драстичан пример, на нечијих (првобитних) 150 килограма, непогрешиво во 
ди оптимистичком закључку  шта је мојих седам према њених седамдесет килограма 
вишка! Ако је користило њој, не може да не користи мени! 

Подробнија анализа средстава које реклама користи у налажењу пута до масовне 
публике показује да је њено освајање свеобухватније и амбициозније од пуког обећа 
ња нове, виткије фигуре. Из начина обраћања публици, избора тема, врсте говора и 
стила може се видети да је састављач пажљиво радио на томе да пронађе заједнички 
именитељ за најхетерогенију публику, да открије преовлађујуће тежње и мотиве пре 
ма којима подешава и садржај рекламне поруке и вредности и особине робе коју про 
мовише. „Тривијалности“, каошто је постизање витке фигуре из модних разлога, саста 
вљач текста опрезно заобилази, иако је тоосновниразлогњеговог обраћањашароликом 
читалаштву. Он, напротив, тражи оне највише, најопштије вредности, према којима ће 
тешко ко остати равнодушан, да их понуди у лику свог производа. Врхунска вредност је 
свакако здравље, на њој инсистира и с њом рачуна практично свака рекламна порука. 
Зато су и срочене тако да неодољиво подсећају на неки лекарски извештај. Аутор ре 
кламне поруке преузима на себе улогумедицинског експерта, који поставља дијагнозуи 
прописује терапију, као што се то ради улекарској пракси.Живите под стресом; Слабо 
се крећете; Исцрпљујете своје тело неодговарајућим дијетама; Живите  неуредно; 
Прескачете оброке, упозорава нас најпре тај познавалац наших проблема, тоном до 
бро  упућеног  ауторитета.  Један  „стручни  савет“  дословце  гласи:  „Велике  социјалне, 
политичке и идеолошке напетости нам не одузимају право на здравље и лепоту“(Же 
на, 1008, 11. март 1995). 

Избор упозорења сведочи о напору састављача текста рекламне поруке да правил 
но процени заједничко болно место сваке жене, каже јој оно што она очекује да чује  
ко данас не живи под стресом? и тиме је на известан начин ослободи кривице за евен 
туални вишак килограма („Криво је ово лудо време“), стварајући код ње, с једне стра 
не, поверење у стручност онога који изриче „дијагнозу“, а с друге стране, наклоност 
према производу који јој он нуди. 

Све  најбоље  особине  налазе  се,  наравно,  у  производу  који  та  терапија  одређује: 
здравље, лепота, природно порекло сваког састојка, проверени квалитет. У контрасту 
с напред постављеном дијагнозом, изређаним непожељним особинама, нашим непро 
чишћеним телом, нездравим начином живота, нашим „замашћеним“ изгледом, лако 
се препознаје права вредност  савршено здраво и савршено витко тело, и како до ње 
га доћи. 

Поред здравља, незаобилазни мотив сваке од ових рекламних порука је природа. 
Рачунајући с увек популарним представама о необичним својствима биљака, са заин 
тересованошћу масовне публике за традиционалне, народне облике лечења, траваре и 
исцелитеље,  аутори  рекламних  текстова  у  своје  производе  пакују  „чисту  природу“. 
Нема практично нити једне рекламе која у свом тексту не садржи „сертификат„о при 
родности. Сваки састојак је обавезно на природној основи, искључиво од биљака, све 
је чисто, свеже, незагађено, мршављење је природним путем, а препарати стижу ди 
ректно из природе, стазама здравља кроз мирисне облаке лековитог биља. Само по 
себи се разуме да је то стање, у које се може доспети посредством садржаја из бочице, 
здравије  и  „природније“  од  „сталне  јурњаве“  коју  је  рекламни  стручњак  претходно
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идентификовао као главног кривца за наше незадовољство (Удаљили сте се од при 
роде, упозорава реклама, Живите у сагласју с природом, Спасите своје тело, апелу 
је). Штавише, те биљке и природни састојци обавезно стижу из неких далеких, егзо 
тичних крајева, не расту на обичним, доступним местима, већ на непроходним „пади 
нама Хималаја“, у „беспућима Амазоније“, на „херцеговачком камену“, у „Северном, 
незагађеном мору“, у сваком случају негде на крају света, где обитава чиста, непатво 
рена Природа. У тој опчињености природом и егзотиком (на пример, травама које су 
користили  наши  преци,  по истом,  вековима непромењеном начину),  јасно се  распо 
знају елементи мита о природном човеку, русоовски идеал природног човековог ста 
ња, како га је формулисала путописна књижевност од XV до XVIII века, у првим су 
сретима европских путника са непознатим крајевима и људима. Описи земаља из бај 
ке настали у том раздобљу, предела недирнутих цивилизацијом, „племенитих дивља 
ка“ који, као првобитни људи у тобожње златно доба, живе у присном додиру с при 
родом и стога су пуни врлина, лепи, здрави, снажни и дуговечни, нису наравно имали 
много везе са стварношћу. У њима реч и није била толико о верном одсликавању ви 
ђеног  колико о формулисању  једног идеала,  једне имагинарне  слике  света  у  којој  је 
све што је природно априори и безусловно добро, док је друштвено стање, као наличје 
тог природног и првобитног, лоше и пуно порока (Todorov, 257–272). Рекламни позив 
Вратите  се  природи!  стоји  у  савршеном  сагласју  с  таквом  митском  сликом  света. 
Приче о далеким крајевима, у које се отиснуо трагалац за леком нашој бољци да би 
посредовао у приближавању природи од које смо се толико удаљили, као изокренута 
слика нашег властитог света којим доминирају стрес, јурњава и загађеност, подешене 
су према структури митског мишљења, и стога ефикасне, јер се у њих лако пројектује 
колективни сан о повратку природи и успостављању хармоније с њом. 

Један број рекламних порука читаоце упознаје са самим творцем дијететског про 
извода,  аутором  који  стоји  иза  целог пројекта. Ти  текстови  замишљени  су  као нека 
врста кратке биографије, у којој се износе одређени детаљи из личног живота изуми 
теља формуле за нашу виткост, мотиви који су га/њу водили на том послу, и резулта 
тима, свакако, које је то прегалаштво донело. Понекад је ту и фотографија, својеручни 
потпис или кратка порука, што није неуобичајено у пракси промовисања и других вр 
ста производа, свакако с циљем да код купаца остави утисак личног познанства и не 
ке блискости на основи које, баш њима, у топлом и пријатељском обраћању одређени 
производ нуди сам његов изумитељ. Пажљиво читање тих биографских прича показу 
је да су оне настале на истој матрици на којој је изграђена и целина рекламне поруке. 
И са истим стратешким циљем  да нађу прави пут до срца масовне публике. Трагају 
ћи  за  одговарајућим каналом  за размену колективних искустава, аутори ових, као и 
многих других рекламних текстова, откривају тај пут у фолклоризму, у стварању по 
рука у народном духу, и према њему, како то каже Иван Чоловић, „штимују“ свој глас 
(Чоловић, 107). 

Јунак  рекламне приче има  зато  све особине неког фолклорног  јунака. Он никада 
није  тек фармацеут,  траварка или нутрициониста, његова животна прича  срочена  је 
тако да у свему подсећа на бајку. 4  Те биографије нису, истина, писане као бајке, нити 

4 О структури бајке видети више у: Антонијевић, Драгана, Значење српских бајки, Етнографски институт 
САНУ, Београд 1991.
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се оне уопште могу подвести под неки одређени књижевни жанр, али њихов наратив 
ни ток, мотиви, позивање на вредности које афирмише бајка, на модел света на коме 
је  изграђена  логика  бајке,  несумњиво  показују  да  се  оне  ослањају  на  ту  фолклорну 
форму. А познато је да жене воле бајке. 

Најпре, ту је почетни мотив који је јунака рекламне приче покренуо на акцију. Он 
или она су пре много година доживели личну трагедију, сами су тешко оболели или су 
изгубили блиског члана  породице, и та драма  је одсудно утицала на опредељење да 
свој живот ставе у службу потраге за леком не само својој бољци, већ уопште, бољка 
ма сваке врсте, укључујући и гојазност. Све што од тада раде из чисте је алтруистичке 
потребе да своје знање несебично подаре човечанству, а пут којим су кренули обаве 
зно је сасвим неизвестан и пун препрека и тешких тренутака. За траварку Матију Па 
уновски, стоји у њеној рекламној причи, „све је почело сада већ далеке 1967. године, 
када су је биљке буквално вратиле у живот“(Жена 1008); госпођа Миленија Љубоја је, 
разочарана у класичну медицину, пре десет година „напустила воде синтетичке хеми 
је и предала се чудесном свету лековитог биља“, решена да, „у знак захвалности, по 
стане  емисар  лековитих  вибрација“(Моћ  природе  15,  јулиавгуст  1994). А  господин 
Марк Хјуз (Mark Hughes), оснивач ланца дијететских производа под називом „Herba 
life“, иако нестручњак за исхрану, одлучио је да пронађе праву формулу за мршавље 
ње, потресен трагедијом сопствене мајке која је годинама држала „нездраве дијете за 
мршављење“ и на  крају им и подлегла. Животна прича господина Хјуза, као ни ре 
кламе за његове производе, не објављују се у средствима јавног информисања. „Her 
balife“ се не може купити у нормалним трговинама. Рекламне брошуре деле се једино 
на  јавним  презентацијама,  роба  се  набавља преко дистрибутера,  на  кућу,  а  прича  о 
њеној ефикасности преноси се искључиво усменом предајом, од ува до ува, од обуче 
них  рекламних  агената на посетиоце промотивних  скупова. Исто онако како су се у 
давна времена, времена „природних“ људи у друштвима без писма преносила преда 
ња и причале фантастичне приче. 

Шта следи иницијалној ситуацији у биографској причи, која покреће ланац догађа 
ја? Осим огромне жеље, наш јунак на почетку не располаже никаквим средствима ко 
ја обећавају успех. Он / она је аутсајдер, без нарочитог родослова (без стручности, ди 
пломе и искуства  у  области),  баш као  какав  сиромашни чобанин,  јунак праве бајке, 
који креће у авантуру да пронађе лек за оболелу принцезу. Његов пут је неизвестан и 
тешко савладив без пријатеља који знају више. Као што јунаку бајке на том путу у по 
моћ прискачу змајеви, виле и шумски патуљци, тако је фолклоризовани јунак из ре 
кламе у својој потрази за чаробном формулом окружен тимом стручњака, хемичара, 
биолога, фармацеута, (обавезно врхунских, на пример из NASINOG свемирског про 
грама) или бар неком дебелом књигом старих рецепата, наслеђеном од предака. То 
ком  те  сарадње,  у  којој  се  испробавају  различите  комбинације  и  решења,  он долази 
(ипак је његова улога кључна) до спознаје да се одговор крије у Чистој Природи, која 
обитава на  удаљеним,  недоступним местима,  на  којима  се  у  свој својој раскоши от 
крива  само  судбински  предодређенима  да  ту  раскош  упознају.  („Биље  од  ког  спра 
вљам чајеве расло је на херцеговачком камену на коме је упило моћи које на другом 
месту не може да добије“). Његова мисија по том сазнању састоји се у томе да прона 
ђе та тајна места у природи и одатле донесе биљке од којих ће наша тела поново по 
стати витка и „чиста“, као природа, или тачније, поново „природна“.
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Сусрет  са Чистом Природом одвија  се  у  дивљини коју  човек није  настанио,  коју 
друштво не познаје. У народном веровању, окосници оног духовног устројства према 
коме је рекламна порука подешена, то је зона Свете Моћи, боравиште оностраног. Ју 
нак рекламне приче заправо ступа у то поље, на границу која раздваја два опонентна 
света, свет људи и свет натприродних сила. У том граничном простору, он у себи об 
једињује особине и једног и другог, и стога његова улога у потпуности одговара улози 
митског медијатора. Зато су биљке које ће из тог сусрета донети свемогуће, чаробне. 
Упаковане у одговарајуће кутије, доћи ће до нас, да отопе наше масне наслаге, рит 
мом који сами одаберемо и онолико колико ми то желимо. 

За оне који воле да једу и уживају у храни најпривлачније је, без сумње, обећање 
које нуди безмало свака рекламна порука  да се килажа скида без гладовања. Постоје 
у ствари две варијанте истог обећања. Једна нуди скидање килограма „уз непромење 
ни  начин  исхране“,  при  чему,  закључујемо,  „силе  природе“  из  купљеног  препарата 
дискретно  раде  свој  посао,  без  нашег  посебног  учешћа,  без  напуштања  „нездравих 
животних  навика“(ова  врста  поруке  очигледно иде  онима  који  тешко бирају између 
сласног  залогаја и слике мршаве манекенке у сопственој глави).  („Са Слим протеи 
ном изгубио сам шест килограма за недељу дана не мењајући начин исхране“ Теле 
граф, 12. април 1995). По другој варијанти, с пакетићем чаробног праха у своје тело 
уносимо све што  је њему потребно да би било здраво и витално, а глади нема. Није 
забрањено  јести,  каже рекламна порука,  али ми просто немамо  више потребу  за  је 
лом.  Уз  помоћ  препоручене  биљне  мешавине  постижемо,  другим  речима,  један  са 
свим ноншалантан однос према храни, она просто постаје нешто без чега се може. Је 
демо слободно, без дубоке жеље, без страсти и без последица, очишћени од масноће и 
грешног уживања у претеривању. Крај сретан и оптимистичан, као у бајци. И неверо 
ватан („Невероватно  али истинито. Идеална телесна тежина без гладовања“). 

Али  нешто  се  ту  ипак  превиђа.  Подсетимо  се  на  тренутак  како  је  кодирана  ре 
кламна порука у целини: Наше облине су нездраве, али излечиве, јер су резултат по 
грешног  начина  исхране  и живота,  наших  културних  навика.  На  „болест“  се  делује 
„потпуно  природним  препаратима“,  чак  више  него  природним,  травама из  беспућа. 
Након употребе препоручених средстава постајемо витки, осећамо се здраво, а циљ је 
постигнут без муке и глади. Једноставније приказано, тај код гласи: 

гојазност = болест = култура ⇒ акција чисте природе ⇒ виткост = здравље = стање без глади = 
= природан изглед 

А како ствари стоје у реалности, изван рекламне бајке? Као што је речено, за про 
изводима за дијету не посежу само клинички прегојене особе, већ и све оне које гра 
ницу савршене фигуре, прописану модним трендом, преступају тек за који килограм. 
Стандарди лепоте прогласили су све преко те границе ружним, чак нездравим, а јавна 
пажња усмерена је без престанка на женско тело и његов изглед. Разумљиво је да се 
због тога огроман број жена осећа лоше у сопственом телу, да жели да га поправи и 
прилагоди  естетском  стереотипу. Модерна  реклама  је  ту жељу не  само разумела  до 
краја, већ ради на њеном произвођењу. Довољно је само понешто кориговати лекар 
ска упозорења о лошим последицама прекомерне гојазности да би у њеним апелима 
витко  тело постало исто што и  здраво  тело,  и  једино  витко исправно и „природно“. 
Рационално  расуђивање  води  закључку  да  је  виткост  којој  тежимо  чисти  културни
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захтев, а наше жељено тело  социјално тело, не повратак некој изгубљеној, „природ 
ној“ фигури. Оно „зна“ да свако од нас има неку природну грађу, наслеђену телесну 
конфигурацију, да смо предодређени на широке бокове, велике груди или раван струк 
(изузимам  оне  трагичне  поремећаје  у  исхрани  који  деформишу  тело)  и  да нема  тог 
„природног“  препарата  који  ће  изменити  нашу  природну  структуру. Али  и  реклама 
„зна“ да се ми не водимо рационалним разлозима да бисмо оправдали своје укусе и 
жеље,  да  је већина наших избора „условљена несвесним представама митског поре 
кла“  (Giro, 107). Као што  је давно приметио Пјер Гиро, „жене не купују помаде које 
æомекшавајуæ, æскупљајуæ, æподмлађују кожуæ, већ  слике младости, успеха, љуба 
ви“ (Giro, 109). Рекламна порука функционише управо као таква слика. Ко би упоруци 
кодираној према бајословним приказима природе, чаробних биљака које доносе лепоту 
и танко тело, „цепидлачио“ о читавом низусложених технолошких поступака који стоје 
између неке траве са Хималаја и таблете у лепо упакованој бочици? О процедури по 
требној да се све те биљке осуше, измрве, обликују, добију укус „чоколаде или вани 
ле“, да им се дода нешто за одржавање свежине итд. Постављена на ноге, акција „чи 
сте природе“ постаје оно што заправо јесте  чист лабораторијски производ, културна 
делатност у свој својој артифицијелности. 

Коначно, шта рећи о стању без глади које обећава реклама? Основни ланац: глад  
храна  ситост, односно елементарна нагонска потреба на којој почива одржавање жи 
вота организма, у рекламној магији се сасвим укида и на место те примарне потребе 
нуди нам се нови, фантастични низ: препарат  ситост  мршављење  снага, виткост, 
здравље. У рекламној поруци могућно је оно што здрав разум зна да не може бити, да 
мршамо  сити,  а  притом  здрави и пуни  енергије. Ту непревладиву  супротност саста 
вљачи рекламне поруке решили су помоћу биљака чаробног својства (Невероватно  
али  истинито,  развејава  наше  сумње  једна  таква  порука),  односно  у виду њиховог 
проналазача  који  спаја  неспојиво,  савладава  несавладиве  супротности    као што  то 
чини медијатор у бајци. Али док онај прави успоставља равнотежу променом стања 
из негативног у позитивно, дотле нас овај рекламни из негативног води ка немогућем. 
Док бајка прича фантастичну причу да би понудила реално решење на крају (Антони 
јевић, 12  16), реклама прича реално нудећи фантастично, лажно, немогуће решење  
да докине природу. Она се обукла у бајословну структуру, позајмила из бајке и мита 
нарацију, неке особине главног јунака, чак и његову медијацијску улогу и сретан крај, 
али  како се види, она  је у суштини, за разлику од мита и бајке,  једна сасвим лажна 
прича,  једна  прозаична  бајка,  у  којој  стварност,  тек  кад  се њене поруке  декодирају, 
остаје изврнута наглавачке. 

Али, како би рекао Гиро, свест о томе да живимо међу знаковима и да схватамо њи 
хову природу и моћ, могла би, сутра, да постане главни јамац наше слободе (Giro, 111). 
Уосталом, алтернатива је хиљадукалорија на дан. За разликуод гладовања у аскетско  
медитативним ритуалима прочишћења, у којима посвећеник, након дугог поста пада 
у халуцинантно стање да би остварио контакт с божанским, и потом, нов, враћа дру 
штву, гладовање савремене жене ради витког струка прети да њен живот претвори у 
једну перманентну халуцинацију. 
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DIET  MASS FEMININE NEUROSIS 

Being on a diet is a mass occurrence among women, no matter how much or whether at all they really exceed me 
dical standards of ideal weight. Ideal woman’s body today is so fragile. There is also no woman who comparing herself 
to normative picture will not see herself too fat and try some of numberless supplements for losing weight. 

This work is about the reasons why women are under such a pressure to be slim, why any difference from ideal 
picture is considerate to be not only estethically, but also medically unjustified. There is also a question why so strict 
criteria do not refer to men as well. In historical perspective, people are watching social reasons of changing of „mot 
herly" model with the model of slim, android beauty and its growing into common social pattern. 

Analysis of advertising messages that show supplements for losing weight, show how through them manipulation 
of the terms „nature“, „health“ and "youth“, women’s brains are cultivated not only because of the purchase of recom 
mended goods, but because of accepting dominant value orientation and socially acceptable patterns of behaviour.


