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Апстракт: У конструкцији нових идентитета, после 
Првог светског рата и у Бењаминовој ери техничке 
репродукције слика, жена је консултовала женске 
магазине, модне журнале и филм, а не само традицију, 
породично предање и уџбенике лепог понашања. Велике 
фотографије изузетних и значајних жена на насловним 
странама часописа Жена и Свет и Жена данас, као и 
хероине са филмског платна, нудиле су јој готове, 
медијски артикулисане, моделе које је она требало што 
тачније да имитира. Уместо традиционалних стереотипа 
– мајка, домаћица и супруга – масовна култура је 
поставила своје клишее – модерна жена, нова жена, 
неудата жена, гламур девојка, итд.

Кључне речи: фотографија, женске студије, феминизам, 
женски часопис, Србија

Да ли би Цезар, Наполеон, и други били оно што су,  да су 
морали да кувају ручак, чисте лукац, љуште кромпир и 
перу пелене?
Жарко Ружић, Утицај жене и мајке, Београд 1929.

Мало је таквих појава у XX веку које су тако 
упадљиво профилисане као што је радикални преокрет 
положаја жене у српском друштву после трагичних 
година Првог светског рата. Разлика између предратне и 
послератне жене није уочена тек из перспективе 
дијахронијског сагледавања и упоређивања токова 
феминизма и процеса модернизма, њу су сасвим јасно 
запазили и савременици, као Жарко Ружић, на пример, 
констатујући да је „Велики Светски рат променио много 
ствари које би без њега ко зна колико остале непро-
мењене.(...) Данас је жена показала јасније но икад до сада 
да она није само справа, која уме рађати децу, него да је 

1она половина човечанства, управо више од тога.“  Ако 
прихватимо идеју да модерно доба протиче пре свега у 

2знаку субјективне слободе,  онда се и радикално нова 
позиција жене у том „кратком“ XX веку који, по 
Хабермасу (Jürgen Habermas), траје од 1914. до 1989. 
године, може разумети не само као део узрочно-
последичних историјских односа него и као снажан израз 
модерног духа, једног времена радикално загледаног у 
будућност. 

 

“Нова Жена ће се родити и код нас. И то не у 
некој свили, у сјају раскошно украшених одаја, у 
атмосфери нерада и разврата. Тамо где точак машине 
немилосрдно упреже жену у јарам најамног рада, где се 
девојке заједно са мушкарцима тискају кроз контоаре и 
канцеларије да зараде парче хлеба, где жена служи науци 
и уметности исто као и мушкарац. Тамо ће се родити 

3Нова Жена.“  Овим полетним и емотивним речима 
најављено је рођење Нове Жене у београдском часопису 

4Женски покрет 1922. године.  Идеја да ће се и на домаћој 
историјској сцени појавити та савршено нова жена 
формирана је, наравно, у круговима лево оријентисаних 
интелектуалаца од којих су неки своју приврженост 
идеологији Октобраске револуције потврдили при-
ступањем новооснованој Комунистичкој партији 

5Југославије.  Ипак, чини се да је непосредан повод за 
„упознавање“ са новом женом било објављивање књиге 
Нова жена од Александре Колонтај, за коју је Десанка 
Цветковић, сарадница часописа Женски покрет, 
написала рецензију. Њен текст није био само службено 
интониран и „хладан“ приказ провокативне књиге из 
пера прве жене амбасадорке и блиске Лењинове 
сараднице, већ афирмативан и „навијачки“. Ту се 
отворено глорификује Нова Жена која се од оне „старе“ 

Нова Жена

*др Миланка Тодић, историчар уметности, Факултет примењених уметности, 
Београд
1Ж. Ружић, Утицај жене и мајке, Београд 1929, 5.

2J. Habermas, Filozofski diskurs moderne, Zagreb 1988, 83.
3Д. Цветковић, Нова жена од Александре Колонтај, Женски покрет, св. 11 и 12, 
Београд 1922, 347.
4Исто.
5Социјалистичка радничка партија Југославије основана је 1919, а под именом 
Комунистичка партија Југославије делује од 1920. године.
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или „бивше“ жене толико много разликује да је у читавом 
тексту морала бити истакнута и великим почетним 
словима.

Кратак поглед уназад, говори да је привилегију 
великог почетног слова, у правопису српског језика, имао 
само Бог, некада давно. Могућност да буду издвојени 
великим словом добили су, касније, представници „плаве 
крви“ као и религиозних институција. Даље, током 
историје, великим почетним словима наглашавана је 
важност насеља, градова, држава, па свих географских и 
историјских појмова и појединачних људи, бар оних који 
су на било који начин били вредни спомена. Онда је, у 
новијим временима, већ одомаћена писана пракса 
демократизовала употребу великог слова, па је почетним 
великим словима обележавано све оно што је особито, 
оно што би требало да има повлашћено значење у односу 
на друге појаве, ситуације итд. Укратко, велико почетно 
слово којим се у Женском покрету указује на феномен 
Нове Жене, као застава на јарболу, визуелно упозорава 
читаоца да мора другим очима гледати Нову Жену и да је 
никако не може превидети или сметнути с ума. 

Нова Жена, дакле, семантички и визуелно, није 
исто што и нова жена. Јасно је повучена линија разлике и 
упадљивим великим словима у тексту Десанке 
Цветковић. Та велика слова су, такође, и смишљено 
постављени упозоравајући сигнали којима се издваја и 
наглашава рођење Нове Жене, која ће тек доћи на место 
оне традиционалне или старе жене. У Женском покрету 
се отворено говори о феминизму, али се не визуализује та 
Нова жена, бар не тада, 1922. године, на насловним 
странама које су биле једноставно, само типографски, 
обликоване. Наиме, часопис Женски покрет је штампан 
готово без илустрација и на новинском папиру, а врло 
скроман формат ни композицијом насловних страна није 
излазио изван конвенционалних канона штампе. Иако 
ограничених типографско-визуелних могућности овај 
часопис је ипак специфичан, јер је користио два писма 
(ћирилицу и латиницу) и три језика (српски, хрватски и 
словеначки), што заслужује додатну анализу, али неком 
другом приликом, која би осветлила његово деловање у 
ширем идеолошком контексту новоосноване државе 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. За сада је још 
важно знати да, одабраним избором текстова и тек 
ретким фотографијама, Женски покрет васпитава жену у 
модерном духу рационализма, учи је како да буде 
еманциповани субјект новог послератног друштва и како 
да се избори за право гласа. Он озбиљно упозорава жену 

да њен једини „задатак није да се свиђа мушкарцу“ или да 
буде „у кујни и да двори мужа,“ како кажу др Јулка 

6 Хлапец-Ђорђевић и Јаша Продановић.
Дајући првенство тексту у комуникацији са 

колико-толико масовном публиком, Женски покрет, 
ипак, није пропустио прилику и да визуелно представи 
модел те најављене Нове Жене. Портрет Ксеније Атана-
сијевић, доктора филозофије и доцента на Филозофском 
факултету у Београду, која је стала за професорску 
катедру као прва жена у Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца баш те 1924. године, била је и прва фотогра-
фија и прва илустрација уопште објављена на страницама 
Женског покрета. Увођење др Ксеније Атанасијевић у 
мушки клуб универзитетских професора било је више 
него довољан разлог да се у једном часопису синхрони-
зовано уклопе и повежу неке ствари: њен есеј под 
насловом Жене у Еурипидовим трагедијама и портретна 

7фотографија ове младе научнице.  
У интертекстуалном читању, портрет/слика, на 

једној страни, а есеј/текст на другој, може се повући више 
линија сагледавања и значења, али у овом тренутку ће 
пажња бити усмерена на политику визуелне презентације 
у масовним штампаним медијима када се фотографија 
једне жене нуди безбројним погледима других жена. 
Такође, не треба заборавити, да су жене, уреднице 
Женског покрета, бирале у својим редовима баш ону 
личност коју могу поставити као узор и модел нове 
идеалне жене свим другим женама, тачније, бар 
читатељкама овог часописа.  

Малобројне и тек у каснијим бројевима објав-
љене фотографије у Женском покрету само иду у прилог 
закључку да су уреднице, Зорка Каснар, Катарина 
Богдановић и Милева Б. Милојевић, пажљиво водиле 
јасно профилисану политику медијске презентације 
Нове Жене. Током свих година излажења (1920–1938) 
Женски покрет, као „орган друштва за просвећивање 
жене и заштиту њених права“, како пише у заглављу 
часописа, отворено је инсистирао на новим и ради-
калним променама у друштвеном положају жене. У том 
смислу је још важно нагласити да је модернистички 
приступ феминизму подразумевао и критички осврт на 
деловање хетерогених женских организација, као и 

6. Хлапец-Ђорђевић, О проблему људског плођења, Женски покрет, св. 11 и 12, 
Београд 1922, 308; Изводи из говора Г. Јаше Продановића, Женски покрет, св. 4 и 5, 
Београд 1922, 13.
7К. Атанасијевић, Жене у Еурипидовим трагедијама, Женски покрет, св. 1 и 2, 
Београд 1924, 1–12.
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позивање на одабране напредне примере, пре свега у 
8Норвешкој, Шведској, Енглеској и Немачкој.  

Пре него што се постави питање у коликој је мери 
лик др Ксеније Атанасијевић, доцента на Филозофском 
факултету у Београду, могао одговарати идеализованој 
слици Нове Жене, треба још додати да њена фотографија 
није објављена на насловној страни, али да следи одмах 
иза ње. Није без значаја ни то што се испод слике, 
уоквирене чистом и богатом белом маргином листа, 
појављује ћирилични аутограф др Ксеније Атанасијевић. 
Осим тога, она је била врло активна у женским 
организацијама како унутар Женског покрета, где је 
објавила низ теоријских анализа феминизма, тако и 
касније учествујући у раду интернационалних фемини-

9 стичких конгреса. На крају, за ову фотографију одабрана 
је специјална, много квалитетнија, хартија како би 
штампана, то јест техничка репродукција фотографије, 
сачувала бар неке естетске квалитете оригинала. 

Ако је требало да Нова Жена, између осталог, 
„служи науци и уметности исто као и мушкарац“, како је 
писало у напред цитираном тексту Десанке Цветковић 
посвећеном Новој жени Александре Колонтај, онда нема 
бољег примера од др Ксеније Атанасијевић. Мада је жена 
и у трећој деценији XX века још увек била маргина-
лизована, а то ће остати непромењено и током читавог 
историјског трајања Краљевине СХС и Краљевине 
Југославије, појава масовне женске штампе, већ сасвим 
јасно и артикулисано, даје медијски оквир за упадљиво 
присуство жене у јавном животу. Дакле, фотографски 
портрет др Ксеније Атанасијевић, чија је аутентична 
индивидуалност потврђена и оригиналним потписом 
испод слике, треба да издвоји и истакне њу, али не толико 
као женски субјект у сфери традиционално „мушке“ 
науке каква је филозофија, колико као изразити модел 
Нове Жене која делује у сфери научне јавности. Рад др 
Ксеније Атанасијевић није био ограничен приватним 
просторима куће, напротив, сасвим је био окренут 
јавности и подразумевао је сложеност и разнородност, од 
објављивања ауторских књига до јавних предавања на 

Универзиту и Коларчевој задужбини, као и изношења 
властитог мишљења на страницама бројних листова. 

У процесу тражења модерног и еманципованог 
идентитета жене, који би заменио онај формиран у 
контексту патријархалне и традиционалне културе, није 
се тада дао замислити ниједан прикладнији пример од 
живота и дела др Ксеније Атанасијевић. Њена узбудљива 
биографија која је толико обећавала и чијим је почетним 
успесима посвећена и фотографија објављена у Женском 
покрету 1924. године, остаје парадигматичан пример 
трагичног судара утопистичког модела Нове Жене, бучно 
промовисаног у медијској сфери, и грађанске реалности. 
 У јавној сфери, тачније у српској женској 
штампи на коју се односи наша анализа, фотографија др 
Ксеније Атанасијевић је прототип Нове Жене. Фотогра-
фска слика не илуструје појединачан пример успешне 
жене од науке, јер је Ксенијина универзитетска каријера, 
касније, показала колико је позиција жене управо била 
неприлагођена за живот међу мушкарцима од науке, већ 
утопијски лик Нове Жене. По дефиницији, ту Нову Жену 
не одликује само „теоријска самосвест и критичко 
држање према свему што долази из традиције, већ је 
карактеришу и моралне и етичке идеје самоодређења и 
самоостварења“ на путу изградње модерне субјектив-

10ности.  Др Ксенија Атанасијевић је у Женском покрету 

147

10J. Habermas, Koncepcija moderne : Osvrt na dve tradicije, u: Postnacionalna 
konstelacija, Beograd 2002, 187.

8П. Ристић, Развитак феминизма, Женски покрет, св.1 и 2, Београд 1924, 46-52; А. 
Шулигој, О развоју феминизма, Женски покрет, св. 5 и 6, Београд, 1924, 223-239; Р. 
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Женски покрет, св.1 и 2, Београд, 1926, 36-43; В. Јовановић, Жена у данашњој 
Немачкој, Женски покрет, св.11 и 12, Београд, 1922, 300-315; I. Palme, Nov švedski 
bračni zakon, Женски покрет, св. 7, Београд, 1925, 248-252.
9Љ. Вулетић, Живот и мисао Ксеније Атанасијевић, Београд 2005, 169-175.
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Портрет Ксеније Атанасијевић, 1924.
Portrait of Ksenija Atanasijević, 1924



представљена као „звезда“, односно, одабрани репрезент 
новоформираног „женског“ крила у редовима „мушке“ 
интелигенције. Само као таква, она је и могла да постави 
неуобичајене захтеве пред окошталу друштвену 
заједницу – о правима жене на универзитету или о анга-
жовању у политичким партијама и на феминисти-чким
конгресима, на пример, чак и по цену да жртвује и изгуби 

11„онај нежни прашак“ са себе.  
Ако се идеализована слика Нове Жене у 

штампаним медијима двадесетих година прошлог века 
везује најпре за лик интелектуалке каква је била др 
Ксенија Атанасијевић, а не за лик раднице, службенице 
или спортисткиње, да набројимо само неке од модерних 
позиција које жена тада постепено осваја у друштву, онда 
то треба разумети не само као израз елитизма женске 
штампе него и као симптом ограничених могућности 
комуникације посредством штампаних медија због 
драматично високог процента неписмених жена у 

12Србији.   

 

Фотографија на којој две младе девојке, још увек 
у мокрим купаћим костимима, задовољно разгледају тек 
упецану рибу на земунском Лиду појавила се на насловној 
страни августовског броја часописа Жена и Свет 1928. 

13године.  Та узбудљива и неконвенционална слика 
младости, која прекрива читав формат насловне стране 
угледног женског листа, направила је радикални рез у 
перцепцији и јавној медијској презентацији жене у 
контексту српске грађанске културе. Па зар није у тради-
ционалним поделама улога међу половима, пре свега, 
мушкарац био пецарош и ловац? Он је био тај који је, са 
поносом и помпезно кроз векове, позирао са ухваћеним, 
додуше, рогатим пленом. Истина је, тешко се може 
поредити пецање речне рибе са авантуристичким 
подухватима какви су лов на китове, медведе, јелене, 
лисице итд., али појава жене у улози ловца, макар она 
била и костимирана и инсценирана за потребе насловне 
стране женског часописа, отвара нове могућности за 

 

Жена и свет

сагледавање позиције женског субјекта у међуратном 
периоду. 

Пре него што детаљније анализирамо и 
прочитамо поменуту фотографију, треба знати да је 
часопис Жена и Свет (1925–1941) чији је тираж био 

14прилично велики (око 60.000) , а под уредништвом 
Јелене Зрнић, Александре Јовановић, Зоре Станојевић, 
Марије и Иванке Грегорић, настојао да, у духу 
либералног капитализма, предочи жени њена грађанска 
права. Он је хтео да научи савремену жену како да буде 
користан члан заједнице нудећи јој као узор племените 
даме из краљевске породице Карађорђевић, пре свих 
краљицу Марију Карађорђевић, затим њене дворске даме 
као и чланице многобројних женских организација међу 
којима су посебно наглашаване социјалне активности 
представница Кола Српских Сестара, Народног Женског 
Савеза и Женског Покрета (велика слова су остала у 
складу са тадашњим правописом). 

Дакле, као што је утврдио Ролан Барт (Roland 
Barthes), у анализи фотографске слике не може бити 
занемарена текстуална раван, пошто се политика 
репрезентације, у штампаним медијима између два 
светска рата као и данас, подједнако ослања и на реч и на 

15слику у процесу артикулисања поруке.  Може се рећи да 
је у првој половини XX века, у поређењу са савременом 
периодиком намењеном женама, текст био у значајној 
предности у односу на слику. Слике су биле углавном 
само на насловним странама, док се у унутрашњости 
часописа нижу штампани блокови текста испрекидани 
тек ретким фотографијама. У духу закаснеле идеологије 
просветитељства као и у контексту модерног рациона-
лизма, текст, односно писани говор, функционисао је као 
најсигурнији канал интерсубјективне комуникације па се 
зато и у српским штампаним медијима кључне поруке 
саопштавају речима, односно, текстом , а не сликом.

На основу поменуте фотографије из 1928. године 
на којој су две младе жене смело, пред очима јавности, 
откриле своје затегнуте мишиће и озарена лица 
уоквирена кратко ошишаном косом, Жена и Свет би се 
могла сврстати у модерну ревију која не жели да гради 
компромисе са визуелним обрасцима традиционално 
резервисаним за једну даму у грађанској култури 
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14С. Стефановић, Женска штампа: Жена и свет 1925-1941, у: Србија у 
модернизацијским процесима 19. и 20. века, Институт за новију историју Србије, 
Београд 1998, 409-412; Б. Поповић, Мода у Београду 1918-1941, Музеј примењене 
уметности, Београд 2000, 58; М. Менковић, Женска штампа и култ женствености у 
Београду у периоду између два рата, Годишњак града Београда, књ. 52, Београд 
2005, 260. 
15R. Bart, Retorika slike, Plastički znak, Rijeka 1981, 71-82.

11„Јер ако жена оде у занатлије, у докторе, учитеље и професоре, па чак у адвокате, 
па ако добије изборно право, па почне на конференцијама и зборовима 
претресати политичка питања, зар то неће збрисати с ње онај нежни прашак, с 
којим је досад била посута душа њена? Хоће ли и тада бити онако нежна, питома, 
пуна чара и дражи?“, пита се Јаша Томић, у тексту Шта је била жена и шта ће 
бити, Нови Сад 1918, Ј. Томић, Улога жене : феминистичка гледишта Јаше 
Tомића, Нови Сад 2006, 155. 
12Р. Бучетић, Жена у граду, Б. Шимуновић-Бешлин, „Куда ћемо нашу децу – ђаке?“, 
у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд 2007, 134-147, 241-258.
13Жена и Свет, бр. 8, Београд 1928.
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поларизоване родне репрезентације. Без знања о 
претходним и потоњим насловним странама као и о 
текстуалној равни, Жена и Свет би се могла сматрати и за 
субверзивно гласило у контексту грађанске моралности. 
Међутим, та фотографија, као изузетак и усамљени 
гласник, најављује све оне провокативне слике на 
насловним странама часописа друге половине XX века на 
којима ће тело женe тек бити масовно медијски експло-
атисано. 

Фотографија жене ловца, тачније риболовца, на 
насловној страни часописа Жена и Свет из 1928. године 
може се прочитати и као симболично одустајање од тада 
важеће идеологије по којој „жена пре свега треба да 

16остане жена.“  Ако су текст и слика у међусобној 
корелацији, онда су и њихова значења комплементарна. 
Треба, дакле, имати на уму да текст Оне пецају ... , који 
прати поменуту фотографију, не понавља таутолошки 
само оно што је фотографисано, већ далеко проширује 
симболично значење визуелног предлошка. Текстом се 
алудира на могућност радикалне замене мушко-женске 
улоге, што би значило да и мушкарци, а не само жене, 
могу постати „ловина“, односно, могу бити преведени из 
субјекта у позицију објекта. Насупрот мушком 
авантуристичком и истраживачком сензибилитету може 
се поставити, мада не баш у конкурентски однос, женска 
страст за пецањем, аутомобилом или ненадмашна 
слобода летења авионом, коју је демонстрирала Даница 
Томић у једном од претходних бројева истог часописа. 

Као што је фотографија девојака које пецају на 
насловној страни из 1928. године била конструисана у 
складу са алузивним текстом и све остале насловне стране 
часописа Жена и Свет су се држале мултимедијалног 
текстуално-визуелног модела у масовној комуникацији. 
Ако нам се учини да је текст у великој предности и да су 
фотографије само његова „илустрација“, онда не само да 
истичемо логоцентризам у женској међуратној перио-
дици него и поједностављујемо релацију текст – слика. 
Дакле, судећи по насловним странама, часопис Жена и 
Свет се сврстава у ред модерних европских гласила која 
су више инсистирала на фотографским него на сликаним 

17илустрацијама.  Тај документаристички приступ и 

репортерска иновативност слике, више него на наслов-
ним странама, видљиви су на унутрашњим странама 
корица часописа Жена и Свет. Међутим, како се ова 
анализа односи поглавито на насловне стране, треба само 
указати на дисхармонију између насловне и унутрашњих 
страна часописа. Боље речено, фотографско изобиље на 
корицама Жене и Света увелико се разликује од његове 
визуелно оскудне унутрашњости. 

Насупрот глаткој и луксузној хартији корица, 
чије су спољне и унутрашње раскошне стране прекривене 
фотографијама, унутрашњи листови грубог новинског 
папира садрже једноличне ступце новинског текста, тек 
ретко прекинутог цртежом или репродукцијом. Инова-
тивну реторику слике са почетка часописа, са његових 
корица, смењују поучно-васпитни текстови. Та медијска 
и концепцијска неусклађеност, тако јасно видљива на 
релацији фотографија – текст или спољашност – унутра-
шњост, преноси се и на двоструке стандарде по којима су 
визуелно обликоване насловне стране часописа Жена и 
Свет. Жена на универзитету, у спорту, у аутомобилизму, 
у авијацији, на филму итд. иде упоредо са оном, још увек 
виталном, традиционалном женом која носи национални 
костим, али не само као сељанка него и као краљица 
(Наталија), принцеза (Олга) итд. Та дисхармонија и 
неусклађеност између нових и старих модела понашања 
може се чак препознати и у целокупној друштвеној 
позицији жене међуратног периода.

16„Реч је, дакле, о посебној култури женствености која је одређивала место жене у 
друштву на основу „природних“ разлика. И у Томићевом (Јаша Томић) начину 
мишљења жене су биле еманциповане и равноправне, али и женствене,“ А. 
Столић, Концепт феминизма почетком 20. века, Ј. Томић, Улога жене 
:феминистичка гледишта Јаше Tомића, 36.
17M. Jennings, Agriculture, Industry and the Birth of the Photo-Essay, October, br. 93, 
MIT Press, Massachusetts 2000, 23-56; Б. Поповић је већ направила паралелу између 
београдског часописа Жена и Свет и берлинског Elegante Welt, Б. Поповић, н. д., 58.
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Даница Томић, 1928. 
 Danica Tomić, 1928



Ново и старо, модерно и традиционално, слика 
и текст, спољашност и унутрашњост, ћирилица и 
латиница, Жена и Свет, само су неке од дихотомија које 
су дале печат политици репрезентације и конструкцији 
идеалног модела жене у српској масовној и медијској 
култури између два светска рата. Па чак и када се упореде 
две насловне стране истог часописа објављене у истој 
календарској години може се јасно сагледати та 
двострука и нестабилна концепција часописа Жена и 
Свет. Одважним девојкама на земунском Лиду прет-
ходила је, на пример, фотографија краљице Марије 
Карађорђевић у народној ношњи уз коју је ишла легенда: 
„Њ. В. Краљица Марија мати је још једном сину. Срећно 

18Јој било!“  
Насловне стране часописа Жена и Свет тиме 

што истичу слику, тачније, фотографију и дозвољавају јој 
да се шири на четири листа с таблама, али тако да њено 
визуелно значење увек буде допуњено, образложено и 
надограђено текстом, типичан су модел масовних 
штампаних медија какав се конституише на широком 
европском културном простору током 20-их и 30-их 
година прошлог века. Слика објављена на страницама 
јавног гласила никада није самодовољна него у 
комплементарној позицији са текстом легенде арти-
кулише медијску поруку. Фотографска слика формулише 
визуелну раван поруке, али носећи комуникацијски 
канал и даље је текст. Другим речима, читање слике и 
разумевање њеног симболичног значења ослања се на 
предложену мање-више тачну легенду, опет на текст. Да 
ли ће се објављена фотографија „добро“ прочитати 
зависи, дакле, од текста, од пратеће језичке поруке. 

Тај однос слика–текст је конститутиван за 
медијску поруку и то је видљиво већ на први поглед, али 
колико та симбиоза успешно делује увериће нас поме-
нути пример са краљицом Маријом Карађорђевић на 
насловној страни Жене и Света. Реторика слике, бар у 
оној денотативној равни, како је дефинише Барт, не 
показује да је реч о жени која је „у зноју лица свог“ донела 
на свет једно ново људско биће, јер краљица Марија 
Карађорђевић лежерно позира у софистицираном сту-
дијском аранжману обучена у квази народну ношњу. Тек 
уз помоћ легенде у којој се каже да је она „мати још једном 
сину“, посматрач открива право значење визуелне 
поруке. Затим, када се његова пажња поново окрене 
слици, тражећи неку „опипљивију“ потврду за изнесену 

тврдњу, примећује да краљица-сељанка држи дечију 
ципелицу у рукама, као атрибут мајке-земље. 

У суштини, насловне стране часописа Жена и 
Свет, заступају модел модерног, рационално уређеног 
масовног гласила које се обраћа образованој жени добро 
и угодно позиоционираној у елитним слојевима 
грађанског друштва. Тај исти тип широко образоване и 
урбане жене сасвим прецизно описује Бошко Токин у 
роману Теразије из 1932. године: „Зора Константиновић ( 
... ) васпитавала се по швајцарским пансионима, одлазила 
и иностранство и пре и после удаје, богата од куће и удата 
уочи рата за адвоката који је, исто тако припадао угледној 
и богатој породици, Зора је имала све услове за удобан, 
миран и срећан живот. (...) Зора је била тип вечито младе 
жене. Танка, витка, елегантна. У Београду је било мало 
жена које су са више смисла и укуса умеле да троше паре. 
(...) Посећивала је изложбе у Београду и на свакој је 
изложби понешто купила. Често је приређивала вечере и 
веома радо позивала боеме ма како чупави били (...) Зора 
је била помало сноб. Али је имала укуса, шика и шарма. 
Доста је читала, још више путовала, могла је да прича о 
разним стварима, да забавља, лепо је свирала на клавиру. 
Била је у свему томе мало површна али нимало 
извештачена – Зора је била привлачнa, симпатична, 

19пријатна.“

150

18Жена и Свет, бр. 2, Београд 1928. 19Б. Токин, Теразије, роман послератног Београда, Београд 1932, 29-30. 

Миланка Тодић

3. 
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Краљица Марија Карађорђевић, 1928.
 Queen Marija Karađorđević, 1928
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баш бројне, али свакако запажене могућности да 
профилише властиту позицију у друштву. Као примери су 
јој се нудиле фотографије Сојке Танасковић, успешне 
учеснице Интернационалног тенис-турнира у Београду 
или Раде Радовановић која је била најбољи стрелац 
Југославије на женском првенству у стрељаштву, али само 

22 зато што „има око соколово и срце јуначко“.  
Не треба мислити да су истицане само ретке и 

изузетне жене на насловним странама Жене и Света као 
пожељан идентификациони модел конзументима женске 
штампе. Ту је било сасвим довољно места и за оне 
гламурозне представе, каква је она са Делфом Иванић, 
Вики Подгорском, Соњом Станисављевић, контесом 

23 Ожеговић, Мили Марковић и многим другим.  Све ове 
насловне стране, као и многе друге са сликаним 
илустрацијама, одликује софистицирани модеран дизајн 
који слици препушта готово читав формат часописа. 
Понекад се смело користи и крупни кадар или филмска 
децентрираност композиције, као на оним илустрацијама 
које представљају жену у доконој вожњи аутомобилом, на 
обали мора или на речном доку. Све те насловне стране, 
слично модерном плакату, функционално примењују 
глобалне медијске клишее како би обликовале визуелну 
поруку која пре него текст мора заробити пажњу 
посматрача. Оне портретишу жену у Србији, која живи 
далеко изван водећих културних средишта, на начин који 
нескривено имитира стереотипе слика са ликовима 
холивудских дива из славних илустрованих магазина. 
Баш те идеализоване представе о модерној жени, масовно 
промовисане у штампаним медијима и на филму, гласно 
су, већ тада, оптуживане за прикривање реалног света и 
морала пошто су читав живот бојили само једном, 
ружичастом, бојом. „Језик, одело, гестови и физиономије 
постале су униформа,“ писао је 1928. године Зигфрид 
Кракауер (Siegfried Kracauer). А појава „пинк“ морала и 
„пинк“ света може се, по њему, разумети као последица 
економских односа у капитализму, али и формирања 

24конзумерске масовне културе која га прати.
Повући паралеле између Берлина и Београда, 

између та два различита друштвено-економска и 
културна контекста, разуме се, није могуће, али треба 
знати да су након ратних разарања и београдске градске 
четврти постепено добијале ново, модерно лице. 

Није само Зора Константиновић, лик из романа, 
одговарала моделу модерне градске жене између два рата 
којој се обраћа часопис Жена и Свет. По речима Бошка 
Токина, „Београд је био европеизиран и споља и нешто 
изнутра(...) Важно је било бити „a la page“ не сасвим. Тек 

20онолико да се зна.“  У складу са захтевима времена и 
идеологијом модернизма, нека нова женска интере-
совања, као пилотирање, вожња аутомобила или играње 
тениса, на пример, илустрована су на насловним 
странама Жене и Света. То што овај часопис није био 
препун слика и што није могао обиљем фотографија 
показати колико је била масовно прихваћена нова 
култура женствености у лудим двадесетим годинама, 
чиме би достигао и своје узоре: француске и немачке 
часописе Вајмарске републике, надомештено је 
поступком колажирања фрагментарних и појединачних 
фотографија. За разлику од насловне стране, која је 
остала резервисана за индивидуализовану слику модерне 
и друштвено активне жене, унутрашње стране корица 
Жене и Света су обезбеђивале сасвим довољно простора 
за хетерогене фотографске есеје на тему атипичних 
женских активности. 

Модерна жена, као Даница Томић, могла је доћи 
на насловну страну само зато што она „није из позе 
загрлила елису авиона. Г-ђа Томић је једна срчана млада 
дама која не зна за страх, као ни њен храбри муж, јер је она 
прва жена у Југославији која се пела на висину од 2500 

21метара...“  Текст у коме се читалац упозорава да 
фотографија нија режирана, управо инсистира на 
истинитом идентитету жене-пилота. Легенда је требало 
да увери читалачку публику у истинитост постојања 
жене-пилота . Поменути текст легенде, такође, хоће да 
разувери и све „неверне Томе“ како у редовима 
мушкараца тако и жена у женске атипичне врлине, па 
храброст Данице Томић пореди са мушком храброшћу 
њеног мужа, мајора Миодрага Томића и „неустрашивог“ 
капетана Рупчића, на пример. Све је то, мада постепено и 
увијено, водило ка изградњи нове политике равноправне 
репрезентације женског субјекта у српском грађанском 
друштву и модерној медијској култури. 

Међутим, треба нагласити да је модерна градска 
жена, којој је првенствено и намењен часопис Жена и 
Свет, градила своју индивидуалност само у компарацији 
са модерним мушкарцем, односно, својим мужем или 
оцем, што потврђује и пример неустрашиве Данице 
Томић. Изван тог конкурентског односа жена је имала, не 
20Исто, 146. 
21Жена и Свет, бр. 6, Београд 1928. 

22Жена и Свет, бр. 10, Београд 1926; Жена и Свет, бр. 6, Београд 1926.
23Жена и Свет, бр. 9, Београд 1925; Жена и Свет, бр. 1 и 7, Београд 1927; Жена и 
Свет, бр. 4 и 3, Београд 1928; Жена и Свет, бр. 2, Београд 1929.
24C. Novero, Class and Gender Anxieties in Weimar Nutritional Discourse: Max Rubner's 

oVolksernährung, The Journal of Popular Culture, Vol. 40, N  1, 2007, 109-146.

НОВА ЖЕНА ИЛИ РОБИЊИЦА ЛУКСУЗА : НАСЛОВНЕ 
СТРАНЕ ЖЕНСКИХ ЧАСОПИСА У СРБИЈИ (1920-1940)
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масовној култури 20-их година прошлог века, дакле у 
време њеног формирања, владао је како у штампаним 
медијима тако и у јавности. Док су једни оптуживали баш 
масовне медије, часописе и филм, пре свега, да обликују 
лажне представе о свакодневном животу и да негативно 
утичу на морал и улогу жене у друштву учећи је да буде 

27„ропкиња моде,“  други су сматрали да је учествовати у 
обликовању масовне културе и бити „a la page“ ствар 
друштвеног престижа и израз модерних назора. 

Ишло се, понекад, толико далеко са оптужбама 
на рачун жене да се писало, већ почетком XX века, како 
„она упропашћује своју породицу, своје сроднике, 
залуђена луксузом и, да би набављала бесмислене 
ситнице, она понекад, на послетку прими и погодбе које 
окаљају не само њено достојанство жене, већ понекад и 

28част и све што има лепога и чистог у њој.“  Синтагма 
робињица луксуза, позајмљена је из часописа Жена и 
Свет јер су у њој садржане скоро све негативне 
конотације о савременој жени. Њу је први пут употребила 
жена, која је потписана у рубрици „писма читалаца“, 
тачније у оквиру анкете Шта мислите о данашњем 
браку? која је вођена током 1925. године на страницама 
Жене и Света. Дакле, потписница Робињице луксуза, 
полази од става да се у друштву „лакше прашта грех него 
ли скромна хаљина и руке огрубеле од рада“, а онда тек 
отвара питање савременог брака следећим речима: 
„Колико их је које као робиње угодности и положаја 
полазе за људе са којима немају ничег заједничког. 
Понека од тих малих, страшљивих робињица луксуза и 
новца, понека можда одриче се и своје истинске 

29љубави.“  Ово мелодраматично писмо, писано у духу 
чувене Мир-Јам, заслужује да буде детаљније прочитано, 
али за ову прилику треба још само додати да се те 
робињице луксуза „ужасавају и од саме помисли да буде 
мајке.“ Њихов идеал је да буду младе и лепе, а не да се 
заробе поред деце, каже се, између осталог, у поменутом 
писму. 

Посматрајући то измењено лице града и другачију урбану 
географију, Бошко Токин је констатовао да је „снобизам 
узео великог маха“, док „идеала и принципа није било. (... ) 
Брзо се живело, брзо је неко избио на површину, а још 
брже нестајао. Све у покрету, у врењу, ужурбано и 
грозничаво. (...) И луда трка за новим, сензационалним. 
Копирало се и пресађивало ново да се држи корак са 
Европом. (.. .) У општој вртоглавици Београда без идеала, 
без друштвеног морала, Београд нових кућа, реке 
аутомобила, уз бесну музику џеза, погледе елегантних и 
нашминканих жена, расних и по спољашњости 
најсуптилнијих појава, Београд је играо опасну игру. 
Хазардерски. Коцкарски. Ставио је на коцку основне 

25црте нације, Темеље, Будућност.“
Све ове „метеоричне појаве у хаотичном 

Београду“, како их је сликовито назвао и описао Бошко 
Токин, донеле су још и тениске турнире, аутомобилске 
трке, шетње на хиподрому, али и изборе за мис 
Југославије о којима се извештавало бар у педесет листова 
и часописа који су тада излазили, а сва та мање-више 
занимљива штампа могла се листати и читати у седамсто 

26београдских кафана.  Амбивалентан однос према 

25Б. Токин, Теразије, 37, 38. 
26Ђурић, главни лик у роману Теразије, имао је бележницу о Београду: „Све што се 
односи на Београд, његов живот, његове могућности, било је ту (...) Писало је на 
пример: Београд има 14 квартова, 7 гимназија, 30 стручних и основних школа, 35 
хотела, 40 банака, 700 кафана, 149 ћевабџиница, 580 хлебарница, 390 берберница, 7 
купатила, 390 народних кујна, 50 листова и часописа, 15 цркава, 50 штампарија, 6 
болница, 100 фабрика, 4700 нових кућа, 11 биоскопа, три позоришта, једну сталну 

галерију, 3 музеја,“ Б. Токин, Теразије, 145. Токин затим ређа бурлескну листу 
назива кафана у Београду, али пропушта да наведе да Београд тада има и 3 јавне 
библиотеке.
27„Да би се следовало моди, тој ћудљивој неумољивој моди, меће се врат под јарам, 
жртвује се све, и естетика и радост домаћег огњишта и мода немилосрдно гута 
приходе, који су намењени благостању породице. Жена губи савршено познавање 
својих дужности,“ Тиранија моде, Мали журнал, (1906. године), М. Прошић-
Дворнић, Одевање у Београду у XIX и почетком XX века, Београд 2006, 481.
28 Исто, 481.
29Шта мислите о данашњем браку?, Жена и Свет, бр. 11, Београд 1925, 10. Топло се 
захваљујем Милошу Јуришићу и Бојани Поповић као и библиотекарима 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Музеја примењене уметности, 
Етнографског музеја и Библиотеке града Београда који су ми помогли у 
истраживању периодике. 

Миланка Тодић
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Оне пецају..., 1928.
They are fishing..., 1928
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Бити и остати млад и леп је кредо на коме 
инсистирају и неке од насловних страна часописа Жена и 
Свет, од којих би ону са портретом Мили Марковић 
свакако требало издвојити као узор модерне робињице 
луксуза. На први поглед, фотографски портрет насмејане 
младе девојке који у крупном кадру истиче њено 
нашминкано лице, не даје повода за анализу јер понавља 
познате клишее холивудских портрета масовно дистри-
буираних у штампи, али и на популарним разгле-

30дницама.  Лако би се дало помислити да то и није портрет 
„лепотице из комшилука“ него неке младе филмске 
звезде у успону, пошто стилско-техничка структура слике 
успешно имитира гламурозне масовне представе о 
ружичастом свету холивудске забаве. Али, ту је текст који 
је требало да усмери читање визуелне поруке у 
одговарајућем правцу. Наиме, легенда је исконструисала 
стереотипни имиџ домаће лепотице следећим речима: „ 
Да ли смо дуго тражили мис Југославију? Мислимо да би 
Г-ђица Матијевић могла имати врло много супарница. Не 
истичемо нову кандидатуру – јер то не би био посао од 
неколико дана у овој земљи чувеној са лепих девојака – 
већ само објављујемо успелу фотогра-фију једне младе 
Београђанке чија лепота блиста и без свију конкурса. 
Дама на слици је кћи г. др. Вл. Марковића, ген. директора 

31 Извозне Банке, г-ђица Мили.“

Госпођица Мили, чија „лепота блиста“ била је, на 
неки начин, маскота и заштитни знак часописа Жена и 
Свет, јер је само она поред краљице Марије Кара-
ђорђевић, имала привилегију да се више пута појави на 
насловној страни ове утицајне ревије. Најпре је објављен 
њен портрет, „спонтано“ снимљен на санкању, годину 
дана раније (1928), али тада је била названа Милеса, а не 
Мили. Међутим, њен идентитет кћерке генералног 
директора Извозне банке ниједном није био заборављен 
приликом јавног излагања на насловним странама 

32тиражног часописа.  Ово је потребно имати на уму јер 
обе поменуте фотографије једне те исте личности, као и 
све остале слике, могу бити прочитане у овом или оном 
кључу: можемо их разумети у контексту историје 
фотографије, у контексту рекламе и адвертајзинга или у 
ширем контексту европске масовне културе 20-их година 
итд. Краће речено, не постоји ни универзална ни 
јединствена гаранција да ће сви посматрачи, од 1928. 
године до данас, макар и поменуте две фотографије 
госпођице Мили Марковић на насловним странама 
часописа Жена и Свет дешифровати на исти начин, али 
остаје неоспорна чињеница да је интерсубјективна 
комуникација у техничкој култури масовних медија увек 
прикључена на друштвене центре моћи. „Моћ у друштву 
утиче на то шта ће бити представљено у медијима“, сажето 

30

London 1998.
31Жена и Свет, бр. 2, Београд 1929.

Жена и Свет, бр. 2, Београд 1929; M. Faber, D. H. Lawrence, Divas and Lovers, 32Зимске радости. Једна млада Београђанка, г-ђица Милеса, г. Владе Марковића, 
ген. директора Извозне Банке, ужива у свечаној лепоти шуме под снегом, Жена и 
Свет, бр.1, Београд 1928.

НОВА ЖЕНА ИЛИ РОБИЊИЦА ЛУКСУЗА : НАСЛОВНЕ 
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5. 
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Мили Марковић, 1929.
 Mili Marković, 1929

6. 
6.

Жена данас, бр. 1, Београд 1936.
  Жена данас, No. 1, Belgrade 1936   
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33каже Стјуарт Хол (Stuart Hall),  а део те моћи стоји у 
позадини учесталог појављивања како краљице Марије 
Карађорђевић тако и лепотице Мили Марковић на 
насловним странама женских новина.  

У конструкцији нових идентитета, после великог 
светског рата и у Бењаминовој ери техничке репро-
дукције слика, жена је консултовала женске магазине, 
модне журнале и филм, а не само традицију, породично 
предање, уџбенике лепог понашања и још успешнијег 
вођења домаћинства и кувања. Велике фотографије 
изузетних и значајних жена на насловним странама 
часописа као и хероине са филмског платна нудиле су јој 
готове, медијски артикулисане, моделе које је она требало 
што тачније да имитира. Уместо традиционалних 
стереотипа – мајка, домаћица и супруга – масовна 
култура је поставила своје клишее – модерна жена, вамп, 
неудата жена, уметница, гламур, нова жена, итд. У том 
смислу је крајње занимљив есеј Олге Тимотијевић 
објављен у часопису Жена данас 1938. године под 
називом: Кажи ми, кажи како да те зовем, кажи ми какво 

34име да ти дат...  Славни стихови из збирке лирских 
песама Ђулићи Јована Јовановића Змаја пресељени су из 
контекста озбиљне литературе на странице популарног 
гласила, тендициозно и са критичком нотом, да би се 
направио што видљивији рез између старог и новог, 
традиционалног и модерног, уметности и кича, културе и 
забаве.

 „Не сећам се како је то било пре рата, била сам 
још дете. Сећам се да су укуси у породици били подељени, 
једни су више волели „феш“ Бечлику, а други су више 
ценили „шик“ Парижанке. Старије тетке носиле су пунђу 
на врх главе, а млађе раздељак по средини и косу 
спуштену преко ушију...После рата, београдски корзо био 
је пун „лафова“ и „лафица“ (пазите на правопис и немојте 
ме, случајно, исправити) који се „лаф“ данас зове „даса“, а 
„лафица“? Она се од нове 1938. године зове гламор-
девојка. Назив је аутентичан, долази директно из 
Америке, из Холивуда или са Бродвеја“, каже Олга 
Тимотијевић. Она, даље у тексту, јавно поставља питање: 
„Зашто се фићфирић на корзоу зове „лаф“ или зашто је 
Грета Гарбо „божанствена“, а за разлику од ње Марлена 

Жена данас

Дитрих има „Секс-апил“, а Клара Боу има „Ит“ (оно), а 
Мери Пикфорд је била званични „Свитхарт“ (слатко 
срце, најдража или по банатски „слаткача“) Америке? И 
зашто је 1938. лансиран нов назив, за можда нов тип 
лепоте, „Гламор-девојка“? (Гламор значи опчинити, 

35 опсенити, очарати, ни мање ни више).“
Како би читатељке у Србији и у тадашњој 

Краљевини Југославији стекле потпунију представу о 
изгледу те „гламор-девојке“ уз текст је објављена 
илустрација, тачније, фотографија младе насмејане 
девојке у дугој хаљини без рукава која извештачено 
позира, као лутка у излогу, одвраћајући поглед од камере, 
а тиме и од посматрача. Добро је познато да баш ова 
иконографска формула, проучена најпре на примерима 
из историје сликарства, исказује не само претварање 
субјекта у објекат и расположивост женског тела мушком 
погледу него и пасивност, а у крајњој линији и одсуство 
индивидуалности. Текст и слика, удруженим снагама, 
дакле, граде репрезентацију, конструишу представу жене 
као објекта, а не субјекта. На фотографији младе, лепе 
„гламор-девојке“ нема ни једне референце која би 
указивала на амбијент и културни контекст из којег она 
долази, јер корени ове представе и нису у реалном животу 
већ у фиктивној стварности Холивуда. Другим речима, 
мултимедијално се артикулише значење новог појма 
какав је „гламор-девојка“, једног од нових производа 
културне индустрије, који је намењен тржишту масовних 
комуникација. 

У концепту репрезентације утемељеном на 
почетку модерне масовне културе, мултимедијалност је 
била једна од кључних вредности. Мултимедијалност је 
више него пожељна и очекивана јер се пропагандна 
порука преноси синхронизовано, на неколико начина и 
уз помоћ различитих посредника, медија, јер ће тако бити 
активирана сва чула и сви слојеви потрошача. Право 
значење представљених ствари и догађаја, дакле, не 
зависи само од митске приче или механичке репро-
дукције, нити од било којег појединачног медија, него од 
хетерогеног и интертекстуалног повезивања различито 
кодираних порука – текстуалних и визуелних, кад је реч о 
штампи, али и аудитивних кад је реч о филму. 

Ако се прихвати идеја да нас „слике конструишу 
36кроз наш однос према њима“,  онда се једном 

установљени стереотип гламур девојке, представљен у 
часопису Жена данас, наслеђује и обнавља, уз мање 

33S. Hall, Representation and the Media, http://www.fiu.edu/~jrahier/StuartHall (мај, 
2008.) 
34О. Тимотијевић, Кажи ми, кажи како да те зовем, кажи ми какво име да ти дам..., 
Жена данас, бр. 13, Београд 1938, [б. стр.] 

35Исто.
36S. Hall, Representation and the Media, http://www.fiu.edu/~jrahier/StuartHall (мај, 
2008) 
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преправке, наравно. Стереотипи носе крута и фиксирана 
значења док су њихови конзументи, пролазни и мобилни, 
склони да их прилагоде својим жељама. И поред свега 
тога тешко се може разумети инетересовање за гламур 
девојку у сиромашној и недoвољно индустријализованој 
земљи каква је Србија тридесетих година XX века, као 
што се тешко може разумети и данашња опчињеност 
робним маркама, брендовима, али конвенције масовне 
медијске културе не познају границе. Пошто „увезена“ 
фотографија гламур девојке, визуелно, претвара женски 
субјект у објекат, она нема ни посебну, макар лажну и 
исконструисану, легенду. Фотографија гламур девојке, 
као роба без декларације, слободно плута у мору значења 
тачног и погрешног читања. Ако се посматра 
интертекстуално њено значење се може бар двосмерно 
трасирати. У првом читању, читав есеј Олге Тимотијевић 
представља језичку поруку у контексту сложене реторике 
анонимне рекламне слике. Тачније, есеј треба прочитати 
само као превише опширну легенду која иде уз објављену 
фотографију. У другом тумачењу, пак, предста-
ва/фотографија сагледава се као медијски конструисан 
идентитет који и не постоји изван те и такве визуелне 

37репрезентације.  Одсуство легенде, такође, указује да је и 
језичка раван есеја, који се нужно чита у релацији са 
сликом, истргнута из документарног контекста реалног 
живота и уклопљена у медијску реторику о ружичастом 
свету гламура или гламора, како су говориле наше баке на 
крају тридесетих година прошлог века.  

Износећи, увијено, критику буржоаског друштва 
ауторка есеја Кажи ми, кажи како да те зовем, кажи ми 
какво име да ти дат... покушава да објасни и законе 
капиталистичког тржишта као и културне индустрије на 
одабраном примеру медијског стереотипа гламур 
девојке. „Мислим да се у Америци не играју крштавања и 
прекрштавања тек игре ради. Биће да је та игра уносан 
посао. Док је америчким филмом владала свитхарт 
владала је коњуктура за жене тог типа, постојала је за њих 
добра могућност зараде, публика их је радо гледала, 
биоскопи су се пунили итд. Али све жене ипак нису могле 
да се претворе у плави свитхарт. Биле су сувише мрке, 
крупне, оштрих црта, “ наводи Олга Тимотијевић, 

38тадашња уредница Жене данас.
Одвраћајући жену од праксе имитирања 

женских идентититета конструисаних у конзумерској и 
масовној култури капиталистичког система, Олга 

Тимотијевић не изражава само своје субјективно 
негодовање него, користећи се опет алаткама масовних 
медија, какав је часопис Жена данас, критички осветљава 
и ширу позицију жене у друштву. „Госпођо, пре свега, 
будите лепи. Ваша се коса мења у свим дугиним бојама, 
према моди. Ваши су нокти седефасте шкољке или крваве 
канџе, према моди. Ви држите строгу дијету или 
попуњавате прса марамицама и чарапама, према линији 
коју захтева мода. Будимо лепе – јер жена пре свега мора 
да буде жена. То захтевају модни журнали, то захтева 
друштво, то захтевају људи, то захтевају пре свих и свега – 
један добар део жена. (...) А када ћемо бити људи? Када ће 
жена престати да буде лутка овог или оног типа и постати 
човек...“, каже на крају у свом критички интонираном 
есеју Олга Тимотијевић, напомињући да то не значи да ће 
жена „носити панталоне као Марлена (Дитрих) него да ће 
свесно хтети да се разликује од пауна, папагаја и 

39мајмуна.“
Та самосвесна жена, која се не уклапа у 

ружичасту слику медијског света, визуеално је констру-
исана, опет, у масовним медијима у часопису Жена данас. 
Прва насловна страна Жене данас понудила је 1936. 
године сасвим другачији модел жене: уместо лепотица, 
гламура и принцеза, биле су три младе раднице. 37Ph. Hammond, Identity and Cultural Ideology, http://myweb.lsbu.ac.uk/philip-

hammond/1999b.html (април, 2008.)
38Жена данас, бр. 13, Београд 1938, [б.бр.]. 39Исто.
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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 жита из 1857. године. Али док 
су на Мијеовој слици уморне жене-раднице дубоко 
погнуле главе и сакриле своја лица, три нове сакупљачице 
класја весело се осмехују, узвраћајући погледе посма-
трачу. 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. 

Као и фотографија гламур девојке објављена у 
неком од каснијих бројева, и ова слика је „увезена“ као 
роба без декларације. Ни фотографија младих радница на 
пољу нема легенду, па посматрачу не преостаје ништа 
друго него да сам исконструише контекст за слику са 
насловне стране. Очигледно је да се на помоћ легенде није 
ни рачунало, па је она и изостала јер је визуелна 
презентација била довољно речита. Према проценама 
уреднице Радмиле Димитријевић, сваки читалац 
часописа Жена данас, непогрешиво је могао да 
идентификује три насмејане сељанке као представнице 
совјетске и комунистичке културе на темељу претходних 
медијски посредованих слика и познавања актуелних 
промена у свету, па му није требало додатно скренути 
пажњу на порекло фотографије.

Слика говори више од хиљаду речи, каже 
кинеска пословица, али ако је понеко остао сумњичав у 
погледу идеолошке оријентације часописа Жена данас 
онда га је „пано“ са сликама на последњој страни већ тог 

40првог броја сасвим разуверио.  Ту су биле објављене 
револуционарно нове фотографије: портрети учесница 
шпанског грађанског рата. Осим славне Долорес 
Ибарури, Ла Пасионарије (Dolores Ibárruri, La Pasionâria) 
ту је била Инкарнацио Воајола, секретар комитета и 
милиционерка, затим групни портрет младих шпанских 
милиционерки у комплетној униформи и, на крају, ову 
визуелну причу закључује групна фотографија на којој 
жене смело марширају „раме уз раме“ с мушкарцима, уз 
натпис Милиционерке полазе на фронт. Никада пре на 
страницама 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, милиционeрки, 
субверзивна су појава у контексту како традиционалне 
тако и модерне женске штампе, а ружичасто обојена 
грађанска култура сентименталне женствености ће бити 
главна мета црвених, односно, свих штампаних медија 

41 који су пропагирали нову идеологију комунизма.
Објављене портретне фотографије револуци-

онарки и наоружаних милиционерки из корена и 
радикално, како то ради револуција, мењају не толико 
перцепцију жене и њено сазнање о родно измењивим 
позицијама у савременом друштву, него, а то је још и 
много значајније, отварају сасвим нове сфере за женске 
активности далеко изван кућног прага и породичног 
језгра. Тај низ фотографија из првог броја часописа Жена 
данас гради уланчану значењску структуру која захтева 
читање у новом кључу, поготово ако се има у виду да је 

42часопис излазио и после Другог светског рата.
Друштвено, политичко, милитантно и револу-

ционарно деловање није више привилегија мушкарца – 
потврђује низ пажљиво измонтираних визуелних порука 
– од фотографије на насловној страни са три сељанке-
раднице до колективне слике жена које марширају на 
крају првог броја Жене данас. Све те фотографије, будући 
да су биле документарног каракетара, функционисале су 
као визуелна сведочанства о животу жене данас, то јест о 
жени из 1936. године. Оне су показале публици да је 
савремена жена радикално померила границе свог 
друштвеног ангажовања. Из затвореног простора 
„слатког дома“ она је изашла, као равноправно 
политичко тело, на отворену јавну и револуционарну 
сцену. Масовни медији, пре свега лево оријентисана 
женска штампа, често су инсистирали баш на 
амбивалентности и одустајању од традиционалне поделе 
родних улога, показујући слике жена које се баве не само 

43спортом, него и градитељством, науком, уметношћу итд.

 

40Часопис Жена данас је излазио од 1936. до 1938. године као приватно издање 
Радмиле Димитријевић, затим га преузима Олга Тимотијевић, да би 1940. године 
Мира Вучковић и Љерка Бабић биле његове уреднице. Од 1946. до 1951. године 
уређивале су га Митра Митровић и Блаженка Мимица. Антифашистички фронт 
жена Југославије се потписује као издавач Жена данас од 1943. године. Жена данас 
је престала да излази 1981. године. 

41Часопис Жена данас је програмски истицао своју васпитачку мисију, 
наглашавајући како ће помоћи свакој жени да „изгради своју личност 
принципијелним чланцима,“ Жена данас, бр. 28, Београд 1940, [б.стр.]. Савети 
чувене Мир-Јам били су у њему јавно критиковани због одуства моралних 
принципа: „Филозофија г-ђе Мир-Јам је посебне дубине: Вештина је жедног преко 
воде превести, или заљубљеног мушкарца држати у одстојању. (...) Жена је за 
кухињу, јер сваки муж воли укусан ручак... а млади мужеви могу да плаћају 
женицама по једну девојку да не искваре руке и олакшају им посао,“ пише Група 
младих интелектуалки, у тексту под насловом „Ми одговарамо Г-ђи Мир-Јам, 
Жена данас, бр. 8, Београд 1937, 6-7. 
42Само један мушкарац, Јосип Броз Тито, имао је привилегију да се појави на 
насловној страни овог часописа, Жена данас, бр. 37, Београд 1947 и опет у бр. 52, 
кризне, 1948. године.
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Фотографије које истичу радикално нова женска 
занимања, пре свега она која се нуде у совјетским 
колхозима, шпанској милицији или научним лабора-
торијама, морају се разумети као утопистичке визуелне 
конструкције у контексту српске културе тридесетих 
година XX века. Наиме, њихова реторика је удаљена 
хиљадама миља од конкретне стварности у којој се 
снажно осећају потреси светске економске кризе и 
јануарске диктатуре из 1929. године. Другим речима, 
слике, махом фотографије на насловним странама 
часописа Жена данас биле су конструисане у складу са 
захтевима лево оријентисане идеологије чију је рево-
луционарну реторику требало пресадити из једне у другу 
културну средину.  

Васпитни контекст, или боље, функцију поли-
тичког преваспитања оне описмењене читалачке публике 
у ери масовних медија равноправно су обављале, реч и 
слика. Ако се у текстовима часописа Жена данас, између 
осталог, каже да је „борба за женска права илу-зорна без 
демократских слобода“, јер „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 

44за све људе у једној лепшој и бољој будућности“,  онда и 
визуелна структура слике нужно прати тај револуци-
онарни дискурс. 

Технике фотомонтаже и фотоколажа, као добро 
познате визуелне матрице авангарде, природно су се 
преселиле из оригиналног уметничког контекста у сферу 
популарних часописа, тачније, у поље масовних медија. 
Само тим новим поступцима фрагментарне и динамичне 
визуелне репрезентације успешно су се и могле 
формулисати идеолошки нове пропагандне поруке. Ако 
је Бошко Токин, као представник уметничке авангарде за 
насловну страну свог романа Теразије, 1932. године 
изабрао фотоколаж, и ако је Павле Бихали за омоте књига 
у новооснованој издавачкој кући Нолит (Нова лите-
ратура) такође направио серију политички ангажованих 
фотомонтажа, онда је појава фотоколажа у Жени данас 
била неизбежна и очекивана. На њеним насловним 
странама се од средине тридесетих година прошлог века 
монтирају истргнути, али већ готови визуелни цитати 
којима се гради сложена реторика авангарде и реди-
мејда. Пошто овај часопис смело заступа идеолошке 

ставове Октобарске револуције, на његовим насловним 
странама се промовишу не само ликови совјетских 
колхозница него и визуелне структуре авангардне 
уметности, пре свега, фотомонтажа и фотоколаж. 
Познато је, уосталом, да су баш те нове уметничке праксе 
фокусиране на монтажу-атракцију прекриле часописе, 
плакате и филм од Москве до Берлина и од Мексика до 

45Кине, пратећи ширење револуционарне мисли.  
Мада су многе насловне стране часописа Жена 

данас, бар оне са фотомонтажама и фотографијама 
46производ непознатих аутора,   оне су по својој визуелној 

структури савршени примери функционисања аван-
гардних уметничких матрица у сфери популарних 
штампаних медија код нас. У том смислу посебно је 
упадљива иновативност оних насловних страна Жене 
данас посвећених проблемима сирочади, колективној 

47бризи о деци, као и започетом рату.  Насловне стране 
које дислоцирају и филмски монтирају жену са дететом у 
првом плану са ниским летом авиона, или руке које се 
спуштају према детету изгубљеном на мрачном 

43О другарству и равноправном партнерском односу између жене и мушкарца у 
фабрици пише Радница, у писму насловљеном „Драге другарице“, Жена данас, бр. 
27, Београд 1940, 2; А. М. Колонтај, Нова жена, 5, 63.
44Жена данас, бр. 8, 1937, [б. стр.]

45P. Petro, ''Film, Fotojournalismus und das weibliche Publikum,''
Fotografieren hiess teilnehmen. Fotografinnen der Weimarer Republik, Ed.
Ute Eskildsen, Dusseldorf 1994, 295-302.
46Потписане су само оне насловне стране на којима су репродуковани цртежи 
Ђорђа Андрејевића Куна, Жена данас, бр. 25, Београд 1939. године и Ђуре 
Теодоровића, Жена данас, бр. 27, Београд 1940.
47Жена данас, бр. 3, 7, 8, 9, 11-12, 17, 20, 21, Београд 1937–1939.

НОВА ЖЕНА ИЛИ РОБИЊИЦА ЛУКСУЗА : НАСЛОВНЕ 
СТРАНЕ ЖЕНСКИХ ЧАСОПИСА У СРБИЈИ (1920-1940)

8. 
8.

Жена данас, бр. 20, Београд 1939.
 Жена данас, No. 20, Belgrade 1939
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степеништу, само су неки од најбољих примера 
револуционарне визуелне нарације. Колаж уз текст Отац 

48ми је погинуо у рату,   посебно је вредно овде издвојити 
јер је и сада чувена сцена са брижном мајком, сезонском 
радницом Доротеjе Ланг (Dorothea Lange) из 1935/6. 
године, употребљена као цитат како би се успешно 
артикулисала визуелна реторика медијске слике по 
моделима авангардне уметности. 

Мит о оригиналности авангарде и њеној ексклу-
зивности, бар када је реч о новим техникама и модерној 
култури масовних медија, треба изнова сагледати и 
преиспитати и у контексту српске међуратне културе, 
како је то Гринберг (Clement Greenberg) смело урадио још 
1939. године у есеју Авангарда и кич, а онда, касније, и 

49неки његови ученици.  Без намере да анализирамо овај 
сложени проблем, важно би било још нагласити да 
формула спојених судова успостављена између масовне 
културе и авангардне уметност важи тридесетих година 
XX века и у контексту српске културе. Одређени визуелни 
обрасци, пре свега фотоколажи и фотомонтаже, сло-
бодно прелазе из једног у други контекст: од авангардног 
надреалистичког алманаха Немогуће и часописа Надреа-
лизам данас и овде, до Нолитових књига, Стожера, Жене 
данас, али и до популарних и високотиражних Недељних 

50илустрација, на пример.  

Понекад се у новијој литератури истиче да је 
масовна култура персонификована као „женска“, јер она 
„подразумева пасивност, повредљивост, површност, па и 
корупцију“, док је модернизам, који тече паралелно са 
њом, посматран као „мушки“, због „продуктивности, и 

51 рационалности.“ Насупрот масовној култури која је 
истицала забаву постављен је модернистички инова-
тиван кредо. Али не треба правити поделе међу 
потрошачима масовне културе, јер културна индустрија 
масовних медија не познаје ту врсту разлике, мада је 
предност на страни жена када је реч о потрошачким 

Масовна култура и женски идентитет

навикама. Као припаднице културно нижих слојева, жене 
су биле водеће у конзумацији како робе тако и медијских 
порука. Међутим, у култури масовних медија и масовне 
производње сви потрошачи су добро дошли. Ни културна 
индустрија не поставља баријере између елитне и 
софистициране, на једној, и масовне и заглупљујуће 
публике, на другој страни. И једни и други равноправно 
учествују у свим облицима не само економске 
производње и потрошње, већ активно обликују културну 

52индустрију као огледало својих потреба и жеља.   
Тако и три часописа која излазе у Београду у 

годинама између два светска рата, Женски покрет, Жена 
и Свет, Жена данас, константно преговарају са свим 
друштвеним слојевима, обликујући и нудећи различите 
моделе женског идентитета на својим насловним 
странама. Масовни штампани медији, пре свега с 
великим тиражима, успостављају нова правила конзуми-
рања и читања визуелних порука која се нужно повезују 
са структурама друштвене моћи, али и имитирања и 
идентификације. Добро је познато да се ниједан 
читалац/гледалац поменутих женских часописа, као ни 
било којих других медијских слика, не може тако лако 
ослободити присног и „моћног загрљаја слике-илузује, 
фантазмагоричне, ониричке и халуцинантне представе“ 
коју негде у себи препознаје као властиту екстернали-

53зовану слику или представу о идеалном ја.

48Жена данас, бр.10, Београд 1938; Fotografija, kritički uvod, priredila Liz Vels, Beograd 
2006, 51-53.
4 9 C.  Greenberg ,  Avant-garde  and Kitsch ,  http : / /w w w.sharecom.ca/  
greenberg/kitsch.html ;R. Krauss, Welcome to the Cultural Revolution, October , br. 77, 
MIT Press, 1996, 96-104.
50М. Тодић, Немогуће, уметност надреализма, Музеј примењене уметности, 
Београд 2002. (www.serbiansurrealism.com )
51P. Petro, Joyless Streets: Women and Melodramatic Representation in Weimar 
Republic,Princeton University Press, 1989. http://books.google.com/books/ 
princeton?id=YW0i-ZhmiO8C&pg=PA39&source=gbs_toc_r&cad=0_0&sig= 
ACfU3U11z8gmKK1y17ogK-__C-yRiSusDg#PPA43,M1

52M. Horkheimer, T. Adorno, Kulturna industrija, u: Dijalektika prosvetiteljstva, Sarajevo 
1989, 137-172.
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  My father has fallen in the war, Жена данас,, No.
     10, Belgrade 1938
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54О Џону Хартфилду (John Heartfield) писао је озбиљно и обавештено Јован 
Поповић неколико година пре појаве часописа Жена данас, представљајући омоте 
Нолитових књига за које је фотомонтаже урадио Павле Бихали, уз напомену да је 
та техника „израз новог духа“, J.[ovan] P.[opović], Fotomontaža kod nas, Stožer, br. 7-
8, Beograd 1932, 238-239; М. Тодић, Историја српске фотографије 1839-1940, 
Београд 1993, 95, 120.
55D. Crimp, Getting the Warhol We Deserve: Cultural Studies and Queer Culture, 
http://www.rochester.edu/in_visible_culture/issue1/crimp/crimp.html
56M. Horkheimer, T. Adorno, Dijalektika prosvetiteljstva, Sarajevo 1989, 92. 
57Зар ћу ја увек бити сама?, Жена данас, бр. 16, Београд 1938, 24. “Велика индустрија 
наплаћује љубав. Пропадање средњег слоја, пропадање слободног привредног 
субјекта, погађа породицу: она није више као некада прослављена ћелија друштва, 
јер не чини више базу привредне егзистенције грађана. Породица није више 
животни хоризонт одрастајуће деце, нестаје очева самосталност, а тиме и отпор 

Штампа која излази у Београду, када је реч о 
илустрацијама, даје велику предност фотографији, као 
уосталом и у другим европским земљама. У модерној 
масовној медијској култури, штампа и фотографија у 
симбиози, узимају велики замах баш током 20-их и 30-их 
година прошлог века, обраћајући се бројној и хетерогеној 
публици не само у Србији него и оној, масовнијој, у 
новооснованој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 
касније Краљевини Југославији. Фотографије на 
насловним странама поменутих, али и свих других 
листова и часописа нуде различите могућности читања, 
али кључно питање постављено у овој анализи било би: 
како се конституише нова слика/модел жене и како се она 
дистрибуира у јавности, рачунајући на последице у сфери 
приватности и субјективности. Тачније, који су то 
механизми по којима човек обликује и конзумира своје 
властите визуелне репрезентације у масовним медијима? 
Или, које су то фотографије одабрале жене, уреднице 
женских часописа, да би их понудиле другим женама као 
визуелно-конструисане узоре и моделе понашања?

Анализа фокусирана на три часописа – Женски 
покрет, Жена и Свет, Жена данас – установила је два 
основна идеализована модела жене у периоду између два 
светска рата: модерна жена и нова жена. Наравно, сваки 
од ових модела, има своје варијанте: гламур девојка, 
научница, неудата жена, робињица луксуза, итд. 

 

 

Визуелна елаборација два носећа модела открила је да су 
се у процесу конструисања оба модела користиле 
одређене тактике и различите алатке. Ако су насловне 
стране Жене и Света препознатљиве по чистим 
плакатским решењима у којима се фотографији даје 
највеће могуће расположиво поље на штампаном листу, 
онда се Жена данас памти по изузетним и ангажованим 
фотомонтажама које се бар у оним најбољим примерима 
могу поредити са насловним странама немачког АИЗ-а 
(Arbeiter Illustrierte Zeitung) и решењима Џона 

54Хартфилда (John Heartfield).
Аутори који су се бавили масовним медијима, а 

не само женским студијама, истицали су повезаност 
између феномена појачане потрошње и жеље за 
идентификацијом. Процес медијског преваспитања баца 
женски субјект у замку самопоређења и такмичења са 
прекрасним, фантастичним и халуцинантним сликама 
других жена. Визуелна култура је већ на самом почетку 
Бењаминове ере техничке репродуктивности, фото-
графску слику конституисала као унутрашњу, психо-
лошку пројекцију и као нематеријалну фантазију о 

55 идеалном идентитету. То значи да фотографије у илу-
строваним магазинима као и филмске покретне слике, на 
моћним таласима масовне медијске културе, учествују у 
обликовању једне ружичасте стварности и стереотипне 
реторике. Техничке „слике се већ приликом властите 
производње унапред цензуришу по стандардима по 
којима ће их касније гледати“, масовна публика, запазили 
су Хоркхајмер (Max Horkheimer) и Адарно (Thomas W. 

56Adorno).  Ево једног примера: стереотип неудате жене 
визуализован у тужном погледу или усамљеној фигури 
жене која очајава над празним столом у часопису Жена 
данас током 30-их година прошлог века, дошао је наместо 
стереотипне слике верне супруге која је увек са осмехом 
дочекивала мужа окружена веселом дечицом, каква је она 
на насловној страни Жене, часописа који је уређивала 

57 Милица Томић пре Првог светског рата.

53D. Crimp, Getting the Warhol We Deserve: Cultural Studies and Queer Culture, u: 
Invisible Culture, http://www.rochester.edu/in_visible_culture/issue1/crimp/ 
crimp.html  (maj, 2008)
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самонадзирања; ови модели могу да нас уплету у различите мреже моћи, али 
никада нас не сматрају само пасивнима или само саучесницима.(...) При чему 
субјект који је изван ових режима никако није ни у ком смислу слободнији од 
стега, нити је мање подложан друштвеним односима моћи, нити је ближи стању 
природе. У најбољем случају такав субјект остаје неодредив, нефункционалан, као 
да је неспособан како за друштвени отпор тако и за друштвено саучешће. 
Укљученост субјекта у режиме дисциплиновања услов је његове друштвене 
успешности било да је она конформистичка, било да је субверзивна“, E. Gros, 
Promenljiva tela: ka telesnom feminizmu, sa engleskog prevela T. Popović, Beograd 2005, 
206.
60E. Hijmans, Reading YES. Interpretive Repertoires and Identity Construction in Dutch 
Teenage Magazines,  Particip@tions Volume 1, Issue 2 (May 2004),  
http://www.participations.org/ 

„Свако од нас, мушкарци колико и жене, ухваћен је у моделе самопроизводње и 

Али није само један клише замењен другим и није 
само једна избледела слика склоњена да би се у рам јавног 
живота уденула друга. Фотографије објављене у 
напредном и новом часопису Жена данас, мада 
инсистирају на моделу нове независне жене, раднице, 
научнице и револуционарке, са ретким изузецима, 
управо конструишу слику анонимне жене чија је 
позиција уписана колективним потребама заједнице. 
Слика индивидуализоване жене, јасно профилисане 
субјективности, као и њена лична „прича“ непотребан су 
пртљаг у медијској конструкцији друштвено активне 
нове жене која треба да буде свима и увек само другарица, 

58како каже Александра Колонтај.  Фотографије нове жене 
која вредно ради на пољу, у вртићу, у фабрици или пати 
зато што се још није удала, објављене у часопису Жена 
данас стављају непрозирно огледало пред личност јер 
граде медијски посредовану репрезентацију у којој се 
избегава персонализовани додир са стварношћу. На путу 
изградње утопистичке будућности субјективност и лична 
хтења могу бити само непотребан баласт из прошлости. 

Док слика нове жене, са изузетком Ксеније 
Атанисијевић, плива у мору анонимних другарица, лик 
модерне жене, бар онај понуђен на насловним странама 
Жене и Света, педантно је био персонализован тачним 
именом и презименом. Али, са друге стране, ту се никада 
не заборављају контуре ширег контекста: породице, оца, 
мужа, корпорације, итд. Распричане легенде које 
обавезно прате фотографије, не само на луксузно 
обликованим насловним странама него и на унутра-
шњим листовима часописа Жена и Свет, одлучно 
усмеравају читање објављених слика. Дакле, језичка 
раван, као део сложене реторике слике, и у часопису 
намењеном забави и доколици функционише баш како се 
то захтева у теорији фотографије: легенда открива само 
оно што се уклапа у домен пројектованог и пожељног 
симболичног значења, док изоставља све оно што је изван 
одабраног пропагандног циља. Она директно, непосред-

није од слике, ставља до знања свим актуелним и 
потоњим читаоцима / посматрачима изоштрен модел 
понашања и пожељан животни стил. Само то што је лепа 
и што је кћи директора банке, на пример, чини да девојка 
Мили буде „fit“, како би се то данас рекло, односно, да 
освоји позицију лутке са насловне стране. Свака друга 
информација, да ли је здрава, да ли редовно иде у шетњу, 
да ли је заљубљена, итд., небитна је за опстанак 
исконструисаног пинк света и тржишта забаве.

Када се још једном погледају понуђене визуелне 
матрице у масовним штампаним медијима, тачније, на 
насловним странама српских женских часописа Женски 
покрет, Жена и Свет и Жена данас, међу њима нема 
наглашеног класног антагонизма. Генерације жена 
стасалих између два светска рата биле су равноправне, 
бар у производњи часописа, а то значи у креирању и 
конзумирању сложених и вишезначних визуелних 
медијских порука. Идеализоване медијске слике на 
насловним странама сва три анализирана часописа, 
подједнако су биле одговорне за обликовање специфичне 
културе женскости. У производњи и конзумацији 
медијских слика нема пасивне позиције, као ни у процесу 

59изградње властитог идентитета.  У процесу читања 
мултимедијалне поруке слика/текст пласиране на 
страницама одабраних женских магазина, тада као и сада, 
одвија се интерсубјективна комуникација, а то значи и 
процес преговарања између, с једне стране, оне друш-
твено и културно пожељне, а са друге, оне приватне и 
личне позиције субјекта. Читање је нека врста игре 
поређења, каже Елен Хијманс (Ellen Hijmans) током које 
се позиција личности из текста или са слике/фотографије 
упоређује са властитом, како би се стигло до 
пројектованог идентитета. „Ја сам као она, или ја бих била 
ближа њој“, само су нека од поређења која утичу на 

60обликовање слике властитог идентитета.  Целовит 
идентитет се не може добити одједном нити као готов 
производ, познато је. До њега, сваки појединац, напорно 

његовом ауторитету. Раније је подчињеност у родитељској кући код девојака 
изазивала страст која као да је обећавала слободу, иако није било слободе ни у 
браку, нити на другом месту. Тиме што се девојци пружа могућност „job“-a, 
онемогућује јој се љубав“, M. Horkheimer, T. Adorno, Dijalektika prosvetiteljstva, 
Sarajevo 1989, 114.
58„Морал радниче класе захтеваће на штету индивидуалне среће, на штету 
породице учешће жене у животу, који се развија искључиво изван домаћег прага. 
Окивање жене за кућу, наглашавање породичних интереса, распростирање појма 
о искључивом праву поседа једног супруга над другим – све су то појаве, које руше 
основне принципе идеологије радничке класе, другарске солидарности, и које 
растржу ланце класне заједнице. Појам својине једне личности над другом, 
представа подчињености и неједнакости различитих чланова једне и исте класе 
противи се стварној основи пролетерског принципа – другарства“, А. М. Колонтај, 
Нова жена, 63.
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стиже, али један од путева до стицања идеалног ега 
свакако води и преко листања и разгледања фотографија 
у популарним женским журналима. У том смислу се може 
рећи: „Ми смо оно што волимо“, као што тврди један од 

61водећих аутора у сфери психологије личности.  
Артикулисани модели нове жене, модерне жене, 

робињице луксуза, самосвесне жене, неудате жене, 
гламур девојке, идентификовани на темељу анализе 
фотографија на насловним странама женских часописа 
између два светска рата, понашали су се као визуелни 
стереотипи и као такви лако су се дали преправљати и 
ревитализовати током двадесетогодишњег међуратног 
раздобља. Не треба овде заборавити да се анализирани 
часописи Женски покрет, Жена и Свет, Жена данас, као 
и други о којима овде није било речи, обраћају публици 
која је већ усвојила знања како о специфичној култури 
женствености тако и о феминизму. Само у таквим 
условима је и било могуће остварити интерсубјективну 
комуникацију која је, осим фотографске слике, 
користила различите визуелне и текстуалне форме: 
сликане илустрације, анкете, писма читатеља, личне 
огласе и интервјуе, али све оне су функционално и на 
прави начин користиле платформу часописа као 
масовног медија у напуштању сфере приватности и 
освајању јавне сцене.
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6, Београд, 1924, 223–239.

The three magazines published in Belgrade between the two 
World Wars: Женски покрет, Женски свет and Жена 
данас, had maintained constant dialogues with all social 
walks of life simultaneously shaping and offering different 
models of woman's identity. High circulations of printed 
media helped establishing rules of consumerism and 
understanding of visual messages basically linked to the 
structures of social powers. They also offered basis for 
imitations as well as for identifications. Belgrade press 
favoured photographs used as illustrations in a similar 
attitude existing in other European countries. In modern mass 
and media culture the press and photography locked in a 
symbiotic grip gained momentum in the 1920s and 1930s by 
addressing the numerous and heterogeneous pubic in Serbia 
as well as in the newly established and much more populous 
state – Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, which was 
later to become the Kingdom of Yugoslavia. 
Front page photographs in the mentioned but also in all other 
magazines and journals are liable to different interpretations; 
however, the main issue this analysis raises is: in which way 
the new image/model of a woman was devised and how this 
image was conveyed to the public having in mind the effects 
on and consequences to the privacy and subjectivity domains. 
To put it more precisely, which were the mechanisms an 
individual would apply in shaping and consuming one's own 
visual representations in mass media? Or, which photographs 
were selected by women editors of women's magazines in 
order to offer them to other women as visual and construed 
ideals and models of behaviour?
The analysis focused on three magazines - Женски покрет, 
Женски свет and Жена данас, proved existence of two basic 
and stylised models developed in the period between the two 
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World Wars: a modern and a new woman. Naturally, each of 
the two models had its variants: glamour girl, single woman, 
luxury fan etc. Visual elaboration of the two leading models 
revealed certain tactical and different instruments to have 
been used in the creative process of representation. If front 
pages of the Женски свет are recognizable for their coherent 
poster solutions thus providing the largest possible space for a 
photograph on a printed sheet, then the Жена данас  would 
be remembered for its extraordinary and socially engaged 
photo mounting which can be compared with the front pages 
of the German Arbeiter Illustrierte Zeitung (ABZ) and 
designs of John Heartfield, at least when the most successful 
solutions are concerned. 
Idealised media images in all the three analysed magazines 
were equally responsible for the shaping of specific woman's 
culture. There was no passive standpoint either in production 
and consuming of mass media images or in the process of 
building one's own integrity concept. In the process of 
interpretation of multi-media messages by image/text as 
offered by woman's magazines both now and then runs a 
constant inter-subjective communication which implies the 
process of negotiation between the socially and culturally 
desirable positions on one side and the private and personal 
attitudes of the subject on the other. 
Defined models of new woman, modern woman, luxury fan, 
self-confident woman, single woman, glamorous girl, as 
identified on the basis of the analysis of the front pages, had 
the function of visual stereotypes which were subject to fast 
changes in the twenty years of the between the two World 
Wars period. One should remember that these three 
magazines including many others not mentioned here, were 
addressing the public which already had learned about 
specific woman's culture and feminism. It was only under 
these conditions that it was possible to accomplish inter-
subjective communication which used different visual and 
textual forms along with photographs: drawings, surveys and 
letters by readers, personal advertisements and interviews. 
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