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Герда Таро и Роберт Капа на насловним  
странама ревије Жена данас1

Апстракт: Насловне стране ревије Жене данас, који је излазио у 
Београду од 1936. до 1940. године, биле су репрезент пацифистичких и 
антифашистичких опредељења редакције која је радећи у неповољном 
политичком контексту Краљевине Југославије, остала верна идеологији 
левице. Уреднице овог женског магазина објавиле су визуелна сведочанс-
тва из Шпанског грађанског рата, снимке славног пара ратних фото-
репортера Роберта Капе (Robert Capa, 1913–1954) и Герде Таро (Gerda 
Taro, 1910–1937). Жена данас је идеолошки бескомпромисно заговарала 
авангардне идеје у визуелној равни тако што је користила шокантна и 
естетски иновативна решења у графичком дизајну која су укључивала 
фотографију и фотомонтажу.

Кључне речи: Жена данас, Роберт Капа (Robert Capa), Герда Таро 
(Gerda Taro), Наташа Јеремић, Ела Алмули, Павле Бихаљи, Митра Мит-
ровић, фотографија, фотомонтажа, авангардна уметност

У десетом броју ревије Жена данас, који је издавала Конференција за 
друштвену активност жена Југославије, на почетку друге године нередовног 
излажења, редакција се 1938. године обратила читатељкама следећим питањем: 
Да ли су испуњени постављени циљеви?2 Реторика питања је, поред залагања за 
успостављање интерперсоналне комуникације између лево оријентисане редак-
ције и читатељки сарадница, желела да нагласи и своју актуелност и ексклузивну 

1 Рад је настао у оквиру пројекта (177013) „Српска уметност 20. века: национално и Европа“, 
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

2 Чланице Омладинске секције Женског покрета: Радмила Димитријевић, Митра Митровић, 
Олга Тимотијевић, Блаженка Мимица, Мира Вучковић, Љерка Бабић биле су уреднице Жене 
данас од 1936. до 1940. године. Од 1942. године лист је био гласило Антифашистичког Фронта 
Жена, а престао је да излази 1976. године.
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позицију у области штампаних медија. Унутар те перспективе најважнија је 
била антиратна и друштвено ангажована позиција уредница Жене данас, јер су 
„избијали ратови, хиљаде лешева невине деце лежало је по улицама Шпаније и 
Кине, а хиљаде мајки довикивало је свету – спасите нашу децу“.3 

Анкица С. Милатовић, једна од сарадница, у тексту „Наш задатак“ баш 
је на прво место поставила ангажовање редакције у „борби против фашизма и 
рата који је већ почео“.4 Жена данас, као нови женски часопис на југословен-
ској међуратној медијској сцени, није била склона да „салонски“ расправља о 
фашизму. Напротив, та женска ревија је „свој пацифизам обликовала као не-
посредни одговор на опасности од фашизма и, још прецизније, фашистичког 
милитаризма. Велики простор посвећен је, отуда, Шпанском грађанском рату и 
тзв. другом кинеско-јапанском рату (започетом 1937). Ти ратови, који се воде у 
актуелном тренутку и те како обликују пацифизам Жене данас; штавише, они 
су и пробни камен датог пацифистичког дискурса“, приметила је Станислава 
Бараћ у својој анализи женске периодике.5 

Редакција Жене данас отворено је и јавно заступала пацифистичке и анти-
фашистичке, али и еманципаторске ставове у својим текстуалним прилозима од 
првог броја, јер је „борба за женска права илузорна без демократских слобода“, 
а „феминизам данас не тражи само изједначење са мушкарцем, јер данас то 
изједначење значи једнакост у беди и незапослености, једнакост на бојиштима 
и у смрти, него тражи изједначење и једнакост за све људе у једној лепшој и 
бољој будућности“.6 Та лепша и боља будућност, чинило се, већ је била пред 
вратима, а долазила је из велике земље бољшевика, из које је позајмљена и 
фото-монтажа за прву насловну страну Жене данас. 

Визуелна структура насловних страна Жене данас пропагирала је идеоло-
гију политичке левице од 1936. до 1940. године тако што је користила визуелно 
шокантна и естетски иновативна решења графичког дизајна у којима је домини-
рао језик механичке слике – фотографије и фото-монтаже. Треба нагласити да 
су насловне стране Жене данас функционисале као модерни плакати на којима 
је фотографија, а не текст, била главни комуникативни носач. 

Слика лако прелази преко језичких и културних баријера, па су фотографије 
и фото-монтаже на њеним насловним странама функционисале као провокатив-
на визит-карта не само редакције Жене данас, у којој су биле младе „скојевке“ 
већ, а то је и много важније, читавог комунистичког покрета у Краљевини Ју-

3 Жене данас, 10, Београд 1938, с.п. 
4 Милатовић, Анкица, „Наш задатак“, Жена данас, 2, Београд 1936, стр. 2.
5 Barać, Stanislava, „Pacifistički i antifašistički diskurs u listu Žena danas (1936-1941)“, Intelek-

tualci i rat 1939-1947, Zbornik radova s Desničinih susreta 2011, ur. Drago Roksandić, Ivana Cvijović 
Javorina, Zagreb 2012. http://kula-jankovica.unizg.hr/files/file/DS-06-2011.pdf 

6 Жена данас, 8, Београд 1937, стр. 6.
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гославији уочи Другог светског рата. Коначно, то су биле насловне стране које 
су одбациле локалну традицију графичких комуникација и поставиле темеље 
за слободну и интернационалну размену визуелних матрица. Тиме су, у крајњој 
линији, најављени и неки кључни протоколи глобалистичке културе која ће 
обележити крај 20. века.

Визуелна структура насловних страна Жене данас, пре свега агресивним 
језиком фотографије и фото-монтаже доследно је пратила револуционарни 
дискурс авангардне уметности. Међутим, она је била само спољашњи омот и 
нека врста жељеног оквира за утопистичке пројекције Жене данас у области 
масовне медијске културе. О садржају тог женског гласила, о њеном графичком 
дизајну, типографији и фотографско-илустративним прилозима који су, иначе, 
врло скромни како по броју тако и по квалитету одабраног визуелног материја-
ла, неће се расправљати у овом есеју, али треба имати у виду да су насловне 
стране биле далеко револуционарније од унутрашњости часописа. Оне су биле 
естетски иновативне и идеолошки јасно профилисане, док се текстуални блок 
придржавао конвенционалних модела једноставног штампарског слога. Поред 
тога, у структури магазина Жена данас није се одустало од проверених „жен-
ских“ рубрика, у којима је било речи о васпитању деце, домаћинству, наравно 
о моди и удаји, али и о филму, сликарству и позоришту, што је било нужно на 
путу придобијања публике и медијске видљивости. 

Слике које носе убеђења

Редакција Жене данас истурила је фотографију и фото-монтажу у први 
план, на своје насловне стране, показујући сликом оно што би речима било ри-
зично саопштити, будући да је краљевска цензура била најревноснија у читању 
левичарских и авангардних публикација. Добро усклађен однос између слике и 
текста је, разуме се, увек конститутиван за обликовање сваке масовне медијске 
поруке, али у пропаганди револуционарне идеологије комунизма и антифашиз-
ма, баш због те цензуре, систематски су се прикривали извори и пажљиво су 
одмеравани ефекти сваке насловне стране. О узбудљивим редакцијским састан-
цима на којима се расправљало о томе „како да се сваки број листа обележи 
чланком или насловном страном, сликом, или ма чим врло снажним“, детаљно 
је писала Митра Митровић, једна од главних уредница Жене данас.7 

Каже се да слика говори више од хиљаду речи, али колико је сложена 
реторика слике и колико се она, заправо, разликује од текстуалне реторике, 

7 Митровић, Митра, „Жена данас“, Годишњак града Београда, VI, Београд 1959, стр. 417 (у 
даљем тексту Митровић. М., „Жена данас...“). Захваљујем мр Бојани Поповић која ми је љубазно 
указала на овај текст Митре Митровић.
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анализирао је Ролан Барт у есеју Реторика слике, који је у преводу на српски 
језик објављен 1979. године у 41. броју Трећег програма. Наравно, добро знамо 
да фотографисана јабука није јабука, али нешто од властитог предзнања увек 
морамо додати фотографској слици да се не „погубимо“ у дешифровању тауто-
лошког односа између реалног предмета и његовог механичког записа. Другим 
речима, поводом сваке фотографске слике треба мислити, осим на стварног 
референта, још на много других медијских алатки које замагљују и маскирају 
визуелне информације, али и на шири друштвено-културни контекст. То су, пре 
свега, предзнања фотографа на основу којих он исеца кадар, гради композицију, 
бира осветљење, подешава угао снимања и фокус, манипулише и монтира слике, 
итд. У комуникацији са фотографском сликом и предзнања посматрача, која му 
помажу да „сортира“ визуелне утиске при сваком новом читању слике, веома 
су значајна, јер и она могу исконструисати нека сасвим неочекивана значења у 
сликовну раван фотографије. 

Пре неколико година написала сам да „фотографија на првој насловној 
страни Жене данас из 1936. године динамично кадрира три насмејане жене 
које раде на пољу, парафразирајући три славне Мијеове (Jean François Millet) 
скупљачице класја из 1857. године. Али док су на Мијеовој слици уморне 
жене раднице дубоко погнуле главе и сакриле своја лица, три нове скупљачи-
це весело се осмехују, узвраћајући погледе посматрачу. И не само то, њихове 
историјске претходнице су остале, и поред напорног рада, готово празних руку 
док су представнице нових сељанки – радница скоро затрпане обиљем житног 
класја.“8 У овтој интерпретацији слике на насловној страни првог броја Жене 
данас изостало је упозорење да је „динамично кадрирање“, у ствари, производ 
софистициране фото-монтаже која поништава документарност фактографије 
и конструише фикцију о срећним младим колхозницама. 

Наиме, три раднице у колхозу су производ монтаже најмање три различите 
фотографије на којима су снимљене насмејане девојке. Поступак фото-монтаже, 
којим је од неколико слика изграђена једна сасвим нова, спроведен је мајсторски 
и „бешавно“ па га у први мах и није било лако уочити на доста похабаној на-
словници. Међутим, пажљивијим посматрањем могу се ухватити нелогичности 
у распореду сенки и дубинских планова, на пример. Поступцима фото-монтаже 
промењени су не само оригинални простор и време фотографског снимка већ 
и читав културни контекст: из амбијента репрезентације совјетских колхоза 
оригиналне фотографије или већ готова, реди мејд монтажа, „преселила“ се 
у контрајавност женске штампе, тачније у југословенски простор масовних 
медија и на насловну страну првог броја часописа Жена данас. 

8 Тодић, Миланка, „Нова жена или робињица луксуза: насловне стране женских часопис 
у Србији (1920–1940),“ Зборник Музеја примењене уметности, нова серија, 04.05, Београд, 
2008/2009, стр. 156.
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Динамичан пут једне насловне слике са три колхознице ту се не завршава. 
Неколико година касније, та иста фото-монтажа још једном је функционално 
„измонтирана“ као илустрација за текст „Некад и сад“ објављен опет у Жени 
данас 1940. године.9 Наиме, прилог „Некад и сад“, као у рекламним слога-
нима, почиње фактографским, дневничким, белешкама у којима се цитира 
„Образац уговора који се закључивао на имању грофа Потоцког“ са радницама 
на грофовском имању. Следи, затим, исповест о личним несрећама ауторке 
текста која почиње са прераном удајом и уласком у харем грофа Потоцког. 
У јукстапозицији са аутобиографским наративом, који се односи на оно „не-
кад“, стоји слика која региструје актуелни тренутак или „ово сада,“ а то је 
слободан живот у колхозу. На слици је, а не у тексту, представљена једна нова 
еманципована совјетска сељанка као млада и насмејана самосвесна чланица 
колхоза чији се некадашњи јадни живот у харему грофа Потоцког срећно 
завршио ступањем у колхоз.

Фото-монтажа – масовни медијски језик  
идеолошке пропаганде

У недавним студијама уочена су два модела фото-монтаже која се најчешће 
практикују у репрезентацији историје у авангардној уметности између два 
светска рата. Тако фото-монтаже Џона Хартфилда (John Heartfield) из циклуса 
„Немачка природна историја” (1934), припадају првом моделу, јер се у њима 
граде шокантни визуелни искази тако што се добро „маскирају трагови конс-
труктивне процедуре” како би се стекао утисак хомогене слике и континуиране 
визуелне нарације.10 Другом типу припадају фото-монтаже Александра Род-
ченка из серије плаката „Фебруарска револуција” (1926), у којима је, напротив, 
изразито наглашен процес конструкције и приметан дисконтинуитет визуелне 
нарације која се темељи на фрагментима различитих слика. Наравно, између та 
два основна типа фото-монтаже уметничка пракса познаје још много варијанти 
какве видимо у бројним делима авангардних група (дадаизам, надреализам), 
али и у популарним масовним штампаним медијима (разгледнице, часописи, 
плакати) током двадесетих и тридесетих година прошлог века.

Као одличан пример харфилдовског типа фото-монтаже треба навести 
насловну страну Жене дана, број 11/12 из 1938. године, на којој кинеска мајка 
држи свога сина у рукама док изнад ње лете авиони бомбардери. Та фото-мон-
тажа носи снажну пацифистичку визуелну поруку и отворено заступа антифа-

9 Жена данас, 27, Београд 1940, стр. 16–17.
10 Rahel-Stokman, Katarzina, Representing the Past in Photomontage: John Heartfield as a Visual 

Historian, http://www.js-modcult.bham.ac.uk/articles/issue6_ruchelstockmans.pdf 
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шистичку идеологију Жене данас. Исти идеолошки оквир открива и насловна 
страна посвећена деци у Шпанском грађанском рату. Ту се посматрач суочава 
са наоружаним дечаком и са децом ратницима у драматичној црно-белој фото-
монтажи објављеној 1939. године у броју 21 Жене данас. 

„Лепак слике“, како их је назвао надреалиста Душан Матић, на насловним 
странама Жене данас објављене су и у бројевима 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 26, 
али оне припадају другом, Родченковом, моделу фото-монтаже. На њима су 
сложени процеси изградње слике остали упадљиво наглашени, а судари слика 
на којима су забележене различите стварности остали су јасно видљиви. Наиме, 
резови маказама, као наглашени трагови исецања слика, додатно појачавају 
дисконтинуитет визуелне нарације која од посматрача захтева ангажовано 
читање. Све те агресивне и атипичне методе деконструкције, па конструкције 
нове слике, водиле су ка обликовању снажног визуелног шока у посматрачевом 
оку приликом сусрета са Женом данас. 

„Није било лако писати против империјалистичког рата, ни за права жена, 
ни за слободу Чешке, ни волети антифашистичку Шпанију и револуционарну 
Кину речима којима је дозвољавала цензура. [...] Зато су слике на насловној 
страни требало да кажу и казивале много више него осакаћене речи у листу: ово 
мало безазлено дете крај огромног тенка – знате већ шта значи, тужна Кинескиња 
са дететом на рукама такође значи протест против завојевачких тежњи, то двоје 
младих што гледају у даљину, то су Пољаци чијој отаџбини прети опасност, 
замишљена девојчица, то је мала Чехиња, двоје у загрљају је опроштај пред рат, 
суморна жена с писаљком у руци представља домаћицу чијој је породици 1940. 
године запретила глад због ратне скупоће, пружене руке према детету говоре о 
мајчинској жељи жена да збрину своју сиромашну и напуштену децу,“ написала 
је Митра Митровић нудећи своје читање неких упечатљивих слика објављених 
на насловним странама Жене данас.11 

Оно што фото-монтаже објављене на насловним странама Жене данас чини 
и данас изузетним, то нису ни могућности различитих читања њених визуелних 
порука, ни особити модели монтирања ни авангардна естетика колажирања ни 
софистициране деструктивно-конструктивне процедуре, већ радикално и смело 
изражен друштвени активизам. Тај лево оријентисани друштвени ангажман био 
је потка и темељ уредничке концепције која је била фокусирана на: права жене 
и права детета, те на атифашизам и пацифизам. 

Од прве насловне стране, са три младе колхознице, па све до забринуте 
домаћице у 26. броју, из 1940. године, о којој говори и Митра Митровић, Жена 
данас је радо избегавала непосредност документарне слике, јер је настојала да 
обликује утопијску визуелну матрицу. Она полази од документарне слике, али 
поступцима деконструкције – конструкције, та фактографска раван се полако 

11 Митровић. М., „Жена данас...“, стр. 417–418.
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преводи у фото-монтажу, тачније у фикцију ангажоване политичке и пропаган-
дне поруке. Уместо директног записа о реалном животу у локалној средини, она 
агитује, шокантним и иновативним језиком фотомонтаже, за антифашистичку 
и пацифистичку идеологију интернационалне левице. 

Умрежена комуникација фотографском сликом

С првом насловном страном Жене данас 1936. године су са житних поља 
незнаних совјетских колхоза дошле насмејане младе девојке на јавну медијску 
сцену Краљевине Југославије. Тиме су на насловним странама женске периодике 
промовисана не само нова „модна“ кретања него, пре свега, идеологија Окто-
барске револуције, а потом и визуелна матрица авангардне уметности која своје 
креативне процедуре темељи на револуционарним захватима деконструкције 
– конструкције, тачније на језику фото-монтаже и фото-колажа. 

Иновативна и авангардна естетика ЛЕФ-а функционисала је у југосло-
венском културном контексту још од краја двадесетих година прошлог века, 
што се најбоље види у часопису Нова литература (1928–1930). Насловне 
стране Нове литературе, често као фото-монтаже, графички је обликовао 
Павле Бихали. Он је био аутор и задивљујућих фотомонтажа на омотима 
Нолитових књига, Рај Америка, I и II, Егона Ервина Киша (1930), или Мр-
твачки брод, историја једног морнара (1932), Бруна Травена, да поменемо 
само неке.12 Колажно-монтажни поступци Павла Бихаљија, познати са омота 
Нолитових књига и часописа, обликовали су револуционарну и функционалну 
естетско-политичко-пропагандну визуелну платформу коју је усвојила Жена 
данас. Наташа Јеремић, студенткиња права, и Ела Алмули, понекад и Мица 
Шуваковић, према сећањима Митре Митровић, трудиле су се „око монтаже 
и уређења насловних страна“ часописа Жена данас, али „кад год је помогао 
и Павле Бихаљи, уредник Нолит-а.“13 

Шпански грађански рат је велика тема којом се од почетка излажења бавила 
Жена данас исказујући јасно антифашистички став не само визуелним провока-
цијама, каква је насловна страна са шпанским дечаком ратником, већ и одабра-
ним сликама Роберта Капе (Robert Capa), право име Endre Friedmann (1913–1954) 
и Герде Таро (Gerda Taro), право име, Gerta Pohorylle (1910–1937). 

Роберт Капа и Герда Таро славни су пар из светске историје ратних 
фотографских репортажа. Њихове фото-репортаже о борбама у Шпанији 
објављиване су на насловним странама водећих француских, британских и 

12 Тодић, М., Историја српске фотографије (1839–1940) https://www.academia.edu/1971378/
Istorija_srpske_fotografije_1839-1940 

13 Митровић. М., „Жена данас...“, стр. 418.
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америчких илустрованих часописа током тридесетих година прошлог века, 
а данас се прештампавају у свакој историји бурног, али кратког 20. века. 
Фотографија Роберта Капе „Пали војник“ из 1936. године, постала је чим се 
појавила славни визуелни симбол отпора и борбе за слободу. „Пали војник“ 
је фотографска икона шпанског рата и амблематска слика о борби против 
фашизма која је постала део историје, па онда и културе сећања за генерације 
који долазе.14 Међутим, о овој Капиној фотографији још увек трају и конт-
роверзне дискусије у којима се оспорава не само њена документарност већ и 
њено ауторство. Наиме, неки истраживачи мисле да је фотографију снимила 
Герда Таро, Капина велика љубав, која је заједно с њим радила као независни 
фото-репортер у Шпанији и која је погинула као прва ратна фотографкиња 
на задатку, наредне, 1937. године.15 Пишући о књигама и филмовима који се 
данас интензивно баве биографијом Герде Таро, критичар енглеског листа 
The Guardian написао је да је Герда Таро „прва жена фото-репортер која је 
погинула у ратном окршају.“16

Пре него што представимо фотографије чувеног ратног фото-репортерског 
пара Роберта Капе и Герде Таро у Жени данас, треба посебно нагласити да су 
њихова дела редовно објављивали сви велики париски листови Vu и Ce Soir, 
али и Life и многи други амерички илустровани листови. За нашу тему посебно 
су важне париске илустроване новине. Чувени магазин Vu (Гледано) објавио 
је 29. августа 1936. године велику фото-репортажу Герде Таро са насловом 
„Када се жене укључе, портрети милиционарки“ (Quand les femmes s’en mêlent, 
portraits de miliciennes). Гердина репортажа , поред милиционарки, представља 
болничарке и наоружане жене као активне учеснице Шпанског грађанског 
рата.17 Иначе, тај илустровани париски часопис се у историји медијске култу-
ре сврстава у ред најутицајнијих илустрованих магазина 20. века зато што је 
баш Vu био један од првих илустрованих листова који је доследно објављивао 
фотографије и фото-монтаже на насловним странама као главне носиоце ин-

14 Hanno, Hardt, „Remembering Capa, Spain and the Legacy of Gerda Taro, 1936–1937,“ u: 
On Photography, History, and Memory in Spain. Ed. Maria Nilsson. Hispanic Issues On Line Debates 
3 (Spring 2011), (Hanno, H., „Remembering Capa, Spain…“) http://hispanicissues.umn.edu/assets/
doc/02_HARDT.pdf

15 Isto; Vaill, Amanda, „Did Robert Capa Fake ‘Falling Soldier’?”, u: Hotel Florida: Truth, 
Love, and Death in the Spanish Civil War, https://foreignpolicy.com/2014/04/22/did-robert-capa-fake-
falling-soldier/ 

16 O’Hagen, Sean, Gerda Taro: Inventing Robert Capa by Jane Rogoyska – review“, The Guardian, 
2. Nov. 2013, https://www.theguardian.com/books/2013/nov/02/gerda-taro-inventing-robert-capa-
review 

17 Taro, Gerda, Quand les femmes s’en mêlent, portraits de miliciennes, Vu, August 29, 1936. 
https://fansinaflashbulb.files.wordpress.com/2010/04/vu_2007_18_21_v.jpg 
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формација. Остао је запамћен и Vu-ов уреднички слоган: Текст објашњава, а 
фотографија доказује.18 

Дакле, редакција париског Vu-а, која је фотографијом пре свега „дока-
зивала“ шта се дешава у Шпанском грађанском рату, објавила је репортерске 
и документарне снимке Герде Таро показујући да се жене, равноправно с 
мушкарцима, могу супротставити фашистичком режиму и укључити у борбу. 
У склопу фото-есеја „Кад се жене укључе...“, који је изашао у августовском 
броју Vu-а, налази се и портрет младе милиционарке у униформи са плетени-
цама и с пушком. Само неколико месеци касније, већ у октобру 1936. године, 
баш та фотографија Герде Таро објављена је у првом броју Жене данас у 
Београду.19 

Дакле, портрет младе милиционарке, коју је Герда Таро снимила у Шпанији, 
најпре је објављен у славној париској ревији у склопу фото-репортаже „Када 
се жене укључе, портрети милиционарки“, а онда је, мало измењеног кадра и 
допуњен текстом „Једна шпанска милиционарка“ изашао у Београду, у ново-
покренутом женском магазину. На последњој страни првог броја Жене данас, 
поред Гердине милиционарке, објављени су и портрети других активисткиња 
предвођени чувеном револуционарком Долорес Ибарури, Ла Пасионариом, као 
на неком антиратном пропагандном плакату. „Никада пре на страницама домаће 
периодике намењене женама, која има богату историју и на чијем је почетку био 
славни Магазин за художество, књижество и моду из 1838. године, нису биле 
објављене тако провокативне и тако радикално другачије слике. Фотографије 
наоружаних жена, милиционарки, биле су субверзивна појава у контексту како 
традиционалне тако и модерне женске штампе међуратног периода.“20 

Роберт Капа у магазину Жена данас

„Овде на столу испред нас су фотографије“, писала је Вирџинија Вулф 
(Virginia Woolf) у роману Три гвинеје (1938), позивајући читаоце да јој се при-
друже у гледању фотографија из Шпанског грађанског рата које су, два пута 
недељно, стизале на њену кућну адресу.21 „Шпански грађански рат је први рат 

18 Leenaerts, Danielle, „La magazine français Vu (1928–1940): Naissance de l’information 
visuelle et utopie de la substitution de l’image photographique au texte écrit“, Elective Affinities: Testing 
Word and Image Relationships. ed. Catriona MacLeod, Véronique Plesch and Charlotte Schoell-Glass, 
Amsterdam/New York: Word & image interactions 6, Rodopi, 2009, str. 170. 

19 Жена данас, 1, Београд 1936. http://gerusija.com/downloads/Zena%20Danas_br.1%20(1936).
pdf О јунакињама шпанског рата писао је и Владимир Дедијер, Репортажа из Шпаније, Жена 
данас, 3, Београд 1937, стр. 2–4, доносећи уз текст и неколико фотографија. 

20 Тодић, Миланка, „Нова жена или робињица луксуза...“, стр. 156.
21 Sontag, Susan, Regarding the Pain of Others, New York: Picador, 2003. 
http://monoskop.org/images/a/a6/Sontag_Susan_2003_Regarding_the_Pain_of_Others.pdf
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који је био ‘сниман’ у модерном смислу речи“, тврди Сузан Зонтаг.22 Неке фо-
тографије Роберта Капе снимљене у Шпанији, као Пикасова Герника, поседују 
тај специјални и универзални статус антиратне иконе. Разуме се да није могуће 
поменути све литерарне и новинске текстове нити фотографске и филмске ре-
портаже које се односе на Шпански грађански рат, али не треба заборавити да 
се, према аналитичарима медијске културе, баш тај догађај сматра прекретницом 
у масовној медијској репрезентацији и перцепцији модерног рата.23 

Сузан Зонтаг је у књизи Обазирање на бол других (Regarding the Pain of 
Others) отворила многа кључна питања и драматично проширила оквире чи-
тања ратне фотографије. Она је изоштрила пацифистички фокус полазећи од 
расправе коју је започела поводом књиге Три гвинеје Вирџиније Вулф и њеног 
односа према фотографијама из Шпанског грађанског рата. Ако се посветимо 
читању описа неких фотографија у роману, можемо препознати да се и сада, 
после толико година, неки од њих могу повезати и са ратним фотографијама 
објављеним у Жени данас 1937. године. Ту мислимо, пре свега, на оне доку-
ментарне слике које сведоче о бомбардовању градских четврти у Мадриду 
током новембра 1936. године, које су без коментара изашле у Жени данас бр. 
7 из 1937. године.

Фотографије Роберта Капе. које су освојиле последњу страну Жене данас, 
показују да су после разарајућег бомбардовања, само жене у црнини остале 
на порушеним стамбеним четвртима Мадрида. Редакција је сматрала да су 
фотографије и без легенди, дакле лишене језичке поруке, довољно „набијене“ 
информацијама и да могу бити уверљиви „докази“ о грађанском рату који се тада 
води у Шпанији. Те фотографије, црно-белом реториком слике, непогрешиво 
и сугестивно уводе сваког посматрача у драму Шпанског грађанског рата, чак 
и данас, када је он бомбардован обојеним телевизијским сликама актуелних 
ратова. 

Роберт Капа, фотограф који је својим снимцима из Шпаније проширио 
вокабулар ратне фото-репортаже, није потписан у Жени данас као аутор фото-
графија, али све три објављене слике су, несумњиво, део његовог шокантног 
фото-есеја о бомбардовању Мадрида из новембра 1936. године.24 Још једна 
фотографија Роберта Капе, настала током тог новембарског бомбардовања 

22 Исто.
23 Kellner, Douglas. „Virilio, War, and Technology: Some Critical Reflections“, Theory Culture & 

Society, 16, 5-6, December 1999. https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/viriliowartechnology.
pdf; Virilio, Pol, Mašine vizije, Novi Sad, Podgorica 1993.

24 Фотографије Роберта Капе снимљене у Шпанском грађанском рату (1936-1939) могу се 
погледати на интернет адреси http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=
2TYRYDRH9EI3 



29Др Миланка Тодић, Герда Таро и Роберт Капа на насловним странама ревије Жена данас

Мадрида, објављена је у броју 8 Жене данас уз текст репортаже Еле Ненадовић, 
„Пут шпанске деце“. 25 

„Фотографије жртава рата и саме по себи врста су реторике. Оне по-
нављају. Оне поједностављују. Оне агитују. Оне стварају илузију консензуса. 
Позивајући се на то хипотетичко заједничко искуство: ‘Сведоци смо да смо 
видели, као и ви, исте лешеве, исте оронуле куће’, пише Вирџинија Вулф зато 
што хоће да верује да шок таквих слика не може а да не уједини све добре 
људе. Да ли је то тако?“ Питање је на које тражи одговоре Сузан Зонтаг у својој 
књизи Обазирање на бол других.26 Фотографије Роберта Капе, објављене 
пре више деценија на страницама Жене данас, у том смислу и даље имају 
ту „ујединитељску“ раван комуникације, јер су потресна сведочанства и за 
савременог посматрача, посебно оног који у свом сећању носи сцене бомбар-
довања Београда из 1999. године. 

И савременице Шпанског грађанског рата, уреднице Жене данас: Рад-
мила Димитријевић, Митра Митровић, Блаженка Мимица, Мира Вучковић, 
Љерка Бабић – делиле су са Вирџинијом Вулф исту „ујединитељску“ реакцију 
гледајући фотографије Роберта Капе. Оне су, пред очима цензора, јавно обја-
виле ратне фото-репортаже Герде Таро и Роберта Капе, наравно непотписане, 
успостављајући илузију консензуса са интернационалним сведоцима и учес-
ницима Шпанског грађанског рата. Јесте да су фотографије у Жени данас биле 
лишене текстуалног објашњења зато што би их легенде испод слика изложиле 
цензури, али и поводом београдског женског магазина се може поновити девиза 
чувеног париска листа: „Текст објашњава, а фотографија доказује.“ Познато је 
да су и многи други европски и амерички илустровани часописи агитовали за 
мир тако што су објављивали шокантне фотографске репортаже Роберта Капе 
и Герде Таро.27 

У потрази за одговором на питање откуд фотографије Роберта Капе у 
београдској женској ревији Жена данас, утврдили смо да слике потичу са ин-
тернационалне левице, тачније од париског недељника Regrads (Погледи), који 
је покренула Француска комунистичка партија у Паризу, 1932. године. Уредник 
тог илустрованог недељника био је Леон Мосињак (Léon Moussinac, 1890–1964), 
који је и сам био ратни извештач и члан париског Удружења револуционарних 
писаца и уметника ( L’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires, 
A.E.A.R.).28 Он је, као теоретичар француског филма и велики познавалац 

25 Ненадовић, Ела, „Пут шпанске деце“, Жена данас, 8, Београд 1937, стр. 7. 
26 Sontag, Susan, Regarding the Pain of Others ...
27 Baptista, Gregory S., Politics, the Press, and Persuasive Aethetics: Shaping the Spanish Civil 

War https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/2071 
28 Racine, Nicole., „L’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires (A.E.A.R.). La revue 

«Commune» et la lutte idéologique contre le fascisme (1932–1936)“, Le Mouvement social, No. 54, 
Front Populaire,1966. https://www.jstor.org/stable/3777432?seq=1#page_scan_tab_contents 
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совјетског филма и руске авангардне уметности, а онда и као члан Француске 
комунистичке партије, обликовао Regrads и учинио да то буде врло утицајна 
илустрована ревија која је смело користила фактографски језик фотографије. У 
часопису Regards (1932-1939) сарађивали су водећи интелектуалци, дакле они 
који су чинили језгро међуратне интернационалне париске културне средине, 
а свима им је била блиска идеологија антифашизма.29 

За Regards су тридесетих година 20. века, поред Роберта Капе и Герде 
Таро, радили Анри Картје-Бресон (Henri Cartier-Bresson), Дејвид Хим Сејмор 
(David Chim Seymour), Џорџ Роџер (George Rodger) и многи други фотографи, 
који ће, нешто касније, 1947. године, основати чувену фотографску агенцију 
Магнум у Паризу.30 Ратна фотографска репортажа је тридесетих година про-
шлог века, захваљујући пре свега Роберту Капи, профилисана као нови жанр, 
али у исто време и као „врло ефикасна алатка у идеолошкој пропаганди“.31 
Капине фотографије из Шпанског грађанског рата су, на особен и персонали-
зован начин говориле о ужасима рата у свакодневном животу. На њима није 
било места за стереотипне сцене о непрегледним бојиштима, јер је Роберта 
Капу превасходно занимала људска драма, чак и слика могућег живота у зони 
рата, каква је и фотографија која се појавила на насловној страни Жене данас 
1940. године.32 Та слика Роберта Капе истргнута је из репортаже коју је он 
снимио на железничкој станици у Барселони, 1936. године. Жена данас је 
објавила сцену на којој се републикански борац, кроз прозор воза, опрашта 
од своје мале ћерке и жене одлазећи у борбу у региону Арагон.33 На насловној 
страни часописа Regards, од 10. септембра 1936. године, изашла је друга Ка-
пина фотографија из исте серије, слика снимљених на железничкој станици, 
али у њој је забележен тренутак у коме је девојчица у очевим рукама док је 
он љуби преко прозора из воза. 

Дакле, редакција Жене данас објављивала је фотографије Роберта Капе у 
тренутку када су оне биле актуелне, али и касније када су представљале потресно 
визуелно сведочанство о рату. Оне су, првенствено, говориле фактографским и 
документарним језиком слике, о актуелном, Шпанском грађанском рату. Кас-

29 Vignaux, Valérie, Léon Moussinac and L’Humanité as a Cinematic Force Activist Cinema and 
Cultural Activism in the Interwar Years in France, https://etudesphotographiques.revues.org/3468 

30 Удружење фотографа из АЕАР (L’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires), 
било је левичарске идеолошке оријентације, сарађивало је са часописом Regards и редовно је слало 
фотографије из Шпаније, Cazzonatto Zerwes, Erika., „Photography between visual and political culture: 
the participation of the French leftist illustrated in the construction of a public history in the 1930’s“, 
Estudos Históricos, vol. 27 no. 54, 2014. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
1862014000200317&lng=pt&tlng=pt#B18 

31 Hanno, H., „Remembering Capa, Spain…“
32 Жена данас, 28, Београд 1940.
33 Фотографија се налази на интернет адреси http://www.slightly-out-of-focus.com/robert_

capa_regards_barcelona.html 
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није, 1940. године, када је на насловној страни објављена Капина фотографија 
из 1936. године, снимљена у Барселони, она је функционисала као снажан ви-
зуелни апел за мир, упућен са насловне стране Жене данас, у часу када се рат 
већ ширио Европом. Поводом Капиних фотографија из Шпаније неки аутори 
истичу њихов иконички квалитет, јер то су визуелне иконе које су превазила-
зећи репрезентативност изгубиле темпоралност и остале дубоко „фиксиране у 
нашем сећању“ и у нашој културној меморији.34 

Реторика насловне стране 
 Жене данас

Слика са насловне стране у Жени данас функционише као синегдоха 
зато што је насловна визуелна порука, фотографија или фото-монтажа, увек 
истурена у први план са задатком да „покрива“ медијски хетерогене садржаје 
на њеним унутрашњим страницама. Познато је да се синегдоха радо користи 
у тактикама обликовања рекламних порука, али одабрати само једну слику за 
насловну страну и дати јој тако велики комуникативни задатак израз је идео-
лошке самосвести и воље да се активно делује. „Сећам се дискусија већ о првој 
насловној страни. Биле су врло компликоване. Да ли одмах, због публике којој 
се обраћамо и желимо да она буде што шира и да буде састављена и од поли-
тички незаинтересованих жена, и због цензора, ставити на насловну страну 
неку борбену слику, везану за текуће политичке догађаје, или неку невину 
групу насмејаних девојака. Одлучили смо се за последње. Али бар нека буду 
сељанке, и не све насмејане – једна и замишљена,“ каже Митра Митровић у 
својим успоменама.35 

Већ на први поглед, насловне стране Жене данас, разликују се не само 
од грађанске и пролетерске феминистички профилисане међуратне периодике 
већ и од других домаћих илустрованих магазина између два рата. „Оно што је 
такође важна разлика између илустрованих и ‘неилустрованих’ часописа, то је 
да и сама насловна страна илустрованих магазина представља женски порт-
рет... Међутим, и у случајевима када насловна страна садржи само слику (као 
у случају Жене данас), та је слика део укупне интертекстуалне мреже датог 
часописа, као и других медијских текстова доступних читатељки, тако да она 
заправо увек подразумева и одређени, неизречени, вербални текст. За насловну 
страну илустрованих магазина с правом се може рећи да је она најпривилего-

34 Hariman, Robert, Lucaites, John Louis, No caption needed. Iconic photographs, public culture 
and liberal democracy, Chicago London: University of Chicago Press, 2007, p. 27.

35 Митровић. М., „Жена данас...“, стр. 418.
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ванији женски портрет у часопису“ – један је од закључака Станиславе Бараћ, 
аналитичарке међуратне периодике.36

Фото-монтаже објављене на насловним странама Жене данас, то треба по-
себно истаћи, нису укотвљене у фактографској већ у фиктивној равни визуелног 
приказивања, јер су отворено користиле праксе монтирања. У недостатку реал-
ног референта, фотомонтаже и фотографије су биле ефикасне визуелне алатке 
у пропагандној реторици антифашизма и пацифизма. Не треба заборавити да 
је визуелна порука са фото-монтажама на насловним странама Жене данас суб-
верзивна у контексту документарне фотографије и репрезентације стварности. 
Фото-монтажа није отисак стварности, какав би био отисак стопала у песку, већ 
је то визија која успешно синтетизује и сабија различите просторно-временске 
фрагменте у нови оквир слике.37 

Активизам друштвени, политички, милитантни и револуционарни није 
привилегија мушкарца тридесетих година 20. века – у њему равноправно 
учествује и еманципована жена. Фотографска слика, каква је Гердина шпанска 
милиционарка или Капина фотографија републиканског борца који се опрашта 
са ћеркицом и женом, у функцији су агитовања за антифашизам. Фотографија, 
као посебан „прозор у рат“, нуди критички поглед на савремене контуре живота 
у актуелном свету који се мора супротставити фашизму. 

Ефектне насловне стране Жене данас, визуелним језиком фото-монтаже 
и фотографије, уверавају савремену жену да је дошло време радикалних про-
мена. „Ловећи“ најдраматичније визуелне поруке у поларизованом свету који 
тоне у нове сукобе, Жена данас је дошла до епицентра фотографског ратног 
новинарства и до најзначајнијих аутора какви су Герда Таро и Роберт Капа. 
Тај пар је најдубље, и лично и професионално, заронио у културно непознату 
и конфликтну средину Шпанског грађанског рата да би направио снажну ан-
тифашистичку визуелну поруку која може бити разумљива сваком грађанину 
глобалног света.

Роберт Капа и Герда Таро су у фотографску репрезентацију Шпанског рата 
унели нову, емпатичну и субјективну перспективу, јер су и сами били бегунци 
пред снагама фашизма које су долазиле. Отуда се са посебном аналитичком 
пажњом мора говорити о њиховом фотографском делу, јер су неке од фотогра-
фија које су они снимили у време Шпанског грађанског рата постале „иконе 

36 Бараћ, Станислава, „Жена и свет (1925–1941) између модерне и нове жене: амбивален-
ција илустрованог женског (модног) магазина“, Књиженство, часопис за књижевности, рода и 
културе, 4, IV, 2014. http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=134

37 Тодић, М., Соцреалистичка монтажа као слика времена, https://www.academia.
edu/9776929/SOCREALISTI%C4%8CKA_MONTA%C5%BEA_KAO_SLIKA_VREMENA_
MONTAGE_IN_SOCIALIST_REALISM_AS_AN_IMAGE_OF_THE_TIMES 
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херојске борбе против фашизма и велики и моћни симболи личне посвећености 
и жртве за слободу.“38 Њихове фото-репортаже носиле су антифашистички апел 
и успостављале интерперсоналну комуникацију сликом. Међутим, фотографије 
Герде Таро и Роберта Капе објављене на страницама Жене данас обезбеђива-
ле су савременом посматрачу комфорну позицију гледаоца који на безбедној 
удаљености, из своје фотеље, може са емпатијом посматрати страшне људске 
патње тамо негде далеко. 

Коначно, у закључку, важно је још рећи да авангардна концепција Жене 
данас даје предност масовној медијској слици: фотографији и фото-монтажи, 
а не уметничкој илустрацији и цртежу. Фото-монтаже Наташе Јеремић, Еле 
Алмули и Павла Бихаљија су поступцима деструкције – конструкције инсис-
тирале на новој авангардној оптици очекујући већу ангажованост посматрача. 
Фотографије Роберта Капе и Герде Таро, пак, биле су истакнуте на њеним 
илустрованим горњим и доњим страницама као на неким зидним новинама 
или антиратним плакатима. Све те механичке слике успешно су конституисане 
као масовне визуелне поруке и пропагандне алатке, индиферентне на простор 
и време, па отуда, све до данас, функционишу као пацифистичке и антифашис-
тичке популарне медијске иконе.

38 Hanno, H., „Remembering Capa, Spain…“
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Жена данас, бр. 1, Београд 1936.

Жена данас, бр. 11/12, Београд 1938.
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Жена данас, бр. 17, Београд 1938.

Жена данас, бр. 7, Београд 1937.
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Жена данас, бр. 21, Београд 1939.

Герда Таро, Када се жене укључе, портрети милиционерки  
(Quand les femmes s’en mêlent, portraits de miliciennes), Vu , Париз 1936.
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Герда Таро, Једна шпанска милиционарка,  
Милиционарке полазе на фронт, Жена данас, бр. 1, Београд 1936.

Роберт Капа, Престоница је распета  
(La capitale é crucifiée), Мадрид 1936, Regards, Париз 1936.
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Роберт Капа, Престоница је распета  
(La capitale é crucifiée),Мадрид 1936, Regards, Париз 1936.

Роберт Капа, Престоница је распета, Мадрид 1936,  
Жена данас, бр. 7, Београд, 1937.
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Роберт Капа, Воз са републиканским борцима у Барселони (1936),  
Жена данас, бр. 28, Београд 1940.

Роберт Капа, Воз са републиканским борцима у Барселони,  
Regards, Париз 1936.
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Герда Таро и Роберт Капа, Париз 1936. 
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Summary

Dr Milanka Todić

Gerda Taro and Robert Capa on the front page of the Serbian magazine  
Woman today (Žena danas) 

With the first cover page of Womаn today published in 1936, anonymous young workers 
from Soviet kolkhoz came to the public media scene of the Kingdom of Yugoslavia. This is 
why not only the new “fashion” trend is promoted on the cover pages of domestic women’s 
magazines but above all the ideology and new aesthetic of the October Revolution.

Womаn today, as an illustrated women’s magazine, published from 1936 to 1940 in 
Belgrade, ignores the local graphic design idiom and internationalizes own visual vocabu-
lary by bringing to Yugoslav readers strong iconic messages from the Soviet Union, Spain, 
France, China and so on.

Robert Capa (1913-1954) and Gerda Taro (1910-1937), were named among the most 
famous war’s photo-reporters who reported from Spain civil war. In search of a response to 
the question of the origins of the photographs of the Spanish war in the women’s magazine 
Womаn today, we have established that the editorial board of the Paris-based weekly Regrads, 
launched by the French Communist Party in Paris in 1932, co-operated with editors of Womаn 
today, actually, with young women members of Yugoslav Communist Party.

The photographs and photomontages published on the front pages of Womаn today make 
it remarkable by publishing new models of avant-garde design and aesthetics of montage 
based on the ideology of social activism.


