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Апстракт: У раду се разматра однос државе, односно Партије према
хумористичком листу Јеж у поратном периоду. Покушаћемо да утврдимо до
које мере је током ових година постојао систем партијске контроле штампаних
садржаја, са акцентом на карикатури. У оквиру овога посебно је интересантно
истражити постојање евентуалних притисака на редакцију листа и новинаре,
односно осујећивање креативности и спутавање стваралачке  слободе аутора
карикатуре. У томе су нам од користи били записници са партијских састанака,
извештаји и коментари агитпроповаца, писана сведочанства уредника и усмени
искази сарадника Јежа.
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У периоду непосредно након Другог светског рата целокупна култур-
на политика у Југославији била је контролисана и усмеравана из Управе
за агитацију и пропаганду при ЦК КПЈ (Агитпроп). Ово партијско тело је,
заправо, постојало и током рата са задатком да у домену идеологије, кул-
туре и просвете шири пропаганду новог система (Докнић 2013, 131), да
би, по завршетку рата, наставило да „живи“ из потребе да се целокупан
народни, политички, културни, просветни и научни живот концентри-
ше у рукама Партије. Основна идеја била је да Агитпроп „каналише све
тежње становништва за културним животом и да спречи сваку тежњу или
покушај Партије непријатељских елемената да културни живот потчине
својим интересима“ (Димић 1988, 36). У стварности то је значило да је
Агитпроп, као врховно партијско-цензорско тело имао потпуну домина-
цију у доношењу директива, давању дозвола и, пласирању информација.
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У спровођењу овакве културне политике значајну улогу имала  је
штампа чији је рад контролисан кроз Одељење штампе као једно од рад-
них тела у оквиру гломазног пропагандног апарата Агитпропа. Одељење
је постојало до јуна 1950. године када су, након укидања Агитпропа умес-
то њега формиране агитационо-пропагандне комисије на нижим ниво-
има, од централних и покрајинских до реонских. Њихов рад био је ор-
ганизован у неколико сектора. Поред теоријско-предавачког, културног,
организационо-техничког  и педагошког сектора постојао је и сектор за
штампу и агитацију, чији рад је за нашу тему најзначајнији. Руководилац
сваког сектора, иначе проверени кадар Партије, организовао је рад секто-
ра у складу са линијом и одлукама Партије. То је подразумевало праћење
целокупне штампе на својој територији и бригу да се у њој правилно по-
ставе сва политичка и друга питања, уз обавезу примењивања директи-
ва и смерница о форми и садржају и о начину извештавања. На једном
од својих састанака одржаном у марту 1949. године, Одељење агитације
и штампе закључило је да штампа треба да се бави, нарочито народном
влашћу, односно „објашњавањем оних ствари које помажу демократиза-
цију наше народне власти, које мобилишу масе на помоћ народној власти
у решавању њених задатака.“

Такође се строго морало водити рачуна о кадровима у редакцијама,
чији су уредници били увек људи из редова Партије. Њима су, у циљу
бољег и квалитетнијег рада, често предочавани примери добрих и лоших
пракси у раду, даване оцене претходног и директиве будућег рада. Пре-
ма Димићу, то је потврда да су листови редакција морали да буду у уској
вези са одељењима и комисијама за агитацију и пропаганду (Димић 1988,
149), а Агитпроп је, у улози цензора и „члана” редакције, био директно
ангажован прегледајући сваки текст пре објављивања. Оваква пракса је,
међутим, наилазила на критике са највиших места. Крајем 1947. године у
предавању о улози штампе Владимир Дедијер се осврнуо управо на овај
проблем, подводећи га под проблем руковођења штампе. Сматрајући да
су се се „код нас десиле крупне грешке“ он говори о постојању неколико
тенденција: „Једна од тенденција била је да просто агит пропи постану
редакција листова, да агит пропи постану цензори листова, да уредници
трче у агит проп и носе сваки чланак. Такав систем рада нанео је велике
штете што редакције нису живеле политичким животом него се ослања-
ле на агитпроп, онда су добијале директиву, прегледали су им чланке
и они су просто престали да мисле када агит проп каже све што треба.
Међутим, ми смо још у мајском саветовању где је друг Ђилас указао на
штетност таквог рада, поставили нов систем у методу руковођења штам-
пом: ми треба да се трудимо да редакције листова претворимо у поли-
тичка тела, да иницијатива за реаговање ка појединим догађајима долази
од самих редакција/.../Рад осамостаљених редакција прате агит пропи али
треба да имају само идејну страну, да буду идејно руководство и ништа
више/.../рецимо агитпроп ЦК Србије показао је тенденцију да се стварно
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претвори у редакцију `Гласа`. Њима се носе чланци, читају, бришу или
још гори случај са `20 октобром` где другови из агитпропа иду чак и на
прелом листа.“1

Дух времена провејава и у занимљивом сећању новинара Владимира
Буњца:

„У наше редакције свакодневно су долазили наши главни уредници и
директори са састанака у ЦК и са инструкцијама и налозима шта треба
објавити и како то треба објаснити. Новинарски `мозак` био је Централ-
ни комитет, а директори и главни уредници често нису никада били но-
винари, нити су икада написали новински чланак (Буњац 1992, 249).

Поред састанака са појединачним редакцијама, којима су прису-
ствовали нижи функционери Агитпропа, били су организовани састан-
ци поводом разматрања крупнијих, суштинских питања писања штампе
(примедбе на писање штампе о, на пример селу, или разматрање одређе-
них садржаја хумористичке и илустроване штампе, анализе писања уну-
трашње-политичке рубрике, третирање проблематике и квалитета штам-
пе, информације о мерама и проблемима на подручју штампе). На тим
састанцима је обавезно био присутан сам врх Агитпропа ЦК република
(на пример, Милован Ђилас, Светозар Вукмановић Темпо, Крсто Попи-
вода, Вељко Зековић), затим уредници дневних републичких листова и
уредници из Београда. Ови састанци су заправо имали улогу да се, након
изношења дубинске критичке анализе тренутног стања по одређеним пи-
тањима, поставе јасни правци даљег писања штампе о тим темама. Уред-
ницима је директно указивано о чему и како да пишу. Конкретно о селу,
Ђилас („друг Ђидо“) је 1951. године налагао да се пише о задругама („њих
треба даље изграђивати, учвршћивати“), o класној борби такође („не види
се класна борба што може довести да се сељаци успавају“), уз препору-
ку које теме више нису актуелне („треба престати са оном примитивном
пропагандом привредне изградње јер нема смисла ничим се хвалити“).2

Увидевши снагу штампе, Партија се трудила да покреће што већи број
листова и часописа које је држала под својом контролом. Корпус штампа-
них медија је обухватао гласила која су била политичко-идеолошког и за-
бавног карактера. Првој категорији су припадали листови који су искљу-
чиво служили промоцији владајуће идеологије па је таква тзв. „озбиљна
штампа“ имала превасходно едукативно-пропагандну улогу. Да је ова ка-
тегорија штампе у овом периоду имала доминантну улогу у односу на ону
забавног карактера потврђују пре свега њени тиражи. Они су драстично

1 Архив Југославије (АЈ), Фонд ЦК СКЈ Идеолошка комисија (VIII) IV-(1–99), Преда-
вања, говори, текстови, разне садржине и преписка чланова Идеолошке комисије ЦК
СКЈ (КПЈ) 1945–1960, к-34, „Предавање Владимира Дедијера о улози штампе и њеном
месту у партиском раду 24.10.1947.“

2 Архив Југославије (АЈ), Записник са састанка у Управи агитације и пропаганде ЦК
КПЈ по питању унутрашње-политичке рубрике одржан 20.8.1951.
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надмашивали број продатих примерака забавне штампе. Тако је 1949. годи-
не Борба, орган КПЈ излазила у 290.000 примерака, Политика у 230.000, док
подаци о тиражу хрватског забавног листа Вјесник у сриједу говоре о тек
72.000 примерака (Јањетовић 2010, 36). У Србији је Политикин забавник,
као забавно-поучни лист намењен омладини, у својој првој години изла-
жења (1952) забележио тираж од 100.000 примерака (Јањетовић 2007, 98).

Упркос мањим тиражима, забавна штампа је била под једнако стро-
гим надзором Агитпроп апарата. Попут захтева постављених озбиљној
штампи, Партија је слично захтевала и од забавне штампе – да буде у
служби официјелне идеологије. Њени садржаји су упркос хумористичној
ноти коју су по свом садржинском опредељењу неспорно поседовали, мо-
рали у потпуности одговарати духу времена. Стога се њена улога свела
на извештавање о истим темама о којима је писала и озбиљна штампа –
извргавање руглу непријатеља социјалистичке изградње земље – али упо-
требом сатире и хумора.

Таква контролисаност медија у првим послератним годинама била је
моделована према совјетском узору. Због тога се у литератури ова фаза
развоја штампе назива совјетски модел дириговане штампе (Кежић 2013,
243).3 Њена основна карактеристика је да су информације које су биле
преношене по свом карактеру биле више интерпретативне него информа-
тивне. Оне су биле у служби владајуће идеологије и служиле су оправда-
вању новоуспостављеног друштвеног поретка. Потврду овоме дају истра-
живања писања домаће штампе у послератном периоду која указују да је
штампа искључиво преносила ставове Партије (Добривојевић и Милетић,
2005; Бајагић 2005). Ипак, занимљиво је навести став Владимира Дедијера
о совјетском утицају који је, у једном од својих предавања, објаснио на
следећи начин: “/.../Било би погрешно говорити да је наша штампа, штам-
па совјетског типа. Идеолошки наша штампа се налази на истој линији на
којој и совјетска штампа/.../али специфичност развоја наше штампе, спе-
цифичност наше револуције огледа се у самом карактеру наше штампе.
На пример, код нас постоји партиска штампа, постоји фронтовска штам-
па у којој имамо „Републику“ која није сто процентно фронтовска штам-
па по грешкама које прави, затим „Политику“ која је формално независт-
ан лист, специфична појава за нову Југославију/.../совјетска штампа има
претежно директован карактер...наша штампа сем агитаторско-агитацио-
них задатака има и више иницијативни карактер, утицај на масе да се што
више залажу за извршење појединих задатака, не у форми директива него

3 По питању процеса либерализације југословенске штампе усвајам поделу коју је уста-
новио Данијел Кежић, „Писани медији из времена социјалистичке Југославије у кон-
тексту историјских извора 1945–1976“, Токови историје 1/2013, 243. Он је установио
постојање пет различитих модела који су били на снази у одређеном временском пери-
оду. Период од 1945–1952 карактерише совјетски модел дириговане штампе, од 1952–
1961 на снази је југословенски модел дириговане штампе, 1961–1966. југословенски мо-
дел „либерализоване“ дириговане штампе, 1966–1971 југословенски модел „слободне
штампе“. Период од 1971–1976. назвао је републички модел „слободне штампе“.
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у објашњавању потребе за извршење тих задатака....једна од одлика наше
штампе јесте што она не скрива тешкоће пред масама, већ напротив изно-
си тешкоће и мобилише масе да их савладају.“4

Одржавањем Петог Конгреса наредне године (јун 1948) покушан је
раскид са стаљинистичким комунизмом, поновљен и у децембру исте го-
дине, који је тек са Трећим пленумом ЦК КПЈ (децембар 1949) озваничен5,
чиме се коначно Југославија определила за нови идејни курс: одбацивање
совјетског утицаја и негирањa западне уметности. Не залазећи у сваку
појединачну форму уметности, однос ова два правца илустроваћемо на
примеру филма, као медија који је нова југословенска власт после 1945.
сматрала „најбољом, најмасовнијом и најбржом пропагандом“ (Вучетић
2016, 84). Можда због устаљене предратне традиције и доброг пријема
код публике на овим просторима,6 амерички филм је и после ослобођења
са лакоћом пронашао свој пут до биоскопских платна. Однос совјетске
и америчке продукције кретао се од релативне сразмере, тачније благе
предности совјетске кинематографије током 1944. и 1945. године до њене
потпуне доминације у наредне две године, да би своју кулминацију дожи-
вео 1948. године.7 Поменуте одлуке Трећег пленума ЦК СКЈ са конца 1949.
године без сумње су утицале да у кинематографској статистици за 1950.
годину остане забележено да није увезен ни један совјетски филм.8

На помолу је био талас либерализације културе, а за њом и читавог
друштва. Стога се извесни наговештаји одвајања од стаљинистичког би-
рократизма, оличеног и у индоктринираности штампе, могу ишчитати
и из наведених Дедијерових речи. Током наредних година, у ситуацији
„антидогматског догматизма“ (Докнић 2013, 93) који ће завладати, идео-
лошки надзор био је присутан и даље.

1 Архив Југославије (АЈ), Фонд ЦК СКЈ Идеолошка комисија (VIII) IV-(1–99),
Предавања, говори, текстови, разне садржине и преписка чланова Идеолошке
комисије ЦК СКЈ (КПЈ) 1945–1960, к-34, „Предавање Владимира Дедијера о улози
штампе и њеном месту у партиском раду 24.10.1947.“

2 Од јесени 1949. године започео је званични заокрет у писању домаће штампе који
се огледао у промени вредносних ставова о Истоку и Западу. Уочљива је промена
виђења слике света која се, од величања СССР-а и приказивања морбидне, декадент-
не америчке стварности током периода до 1948. године, трансформисала у афирма-
тивно и похвално писање о Западу што је служило легитимизацији будуће југосло-
венске сарадње и западних сила. Паралелно са оваквим виђењем бележи се промена
стила писања о СССР-у кроз већу фреквенцију негативних наслова, наратива и пред-
става о Источном блоку, нарочито након сукоба са ИБ-ом (Драгишић 2015).

3 Филмови холивудске продукције апсолутно су доминирали на биоскопским реперто-
арима у међуратном периоду. У Србији је 1939. године увезено скоро 500 америчких
филмова (Вучетић 2016, 84).

4 Учешће совјетског филма у репертоару у београдских биоскопа 1944. године износило
је 51,67% док је на амерички филм одлазило 30,89%. Током 1945. су увезена 93 совјет-
ска филма и 70 америчких. У 1946. се тај однос знатно променио у корист совјетска
филма, 102 совјетска остварења према само 9 америчких. Наредне, 1947. године увезе-
но је 96 совјетских филмова и 11 америчких да би коначно 1948. године 97 совјетских
филмова доминирало над само 1 америчким филмским остварењем. Исто, 85.

5 Исто, 86.
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Јеж у времену Агитпропа

„Правилно схваћена, она има све услове непосредног и моћног агита-
ционо-пропагандног средства у борби за ново, а против старог. Она има
све елементе снажне полуге за подизање друштвено-политичке свести
најширих народних слојева.“

На овај начин је 1949. године карикатуру дефинисао један од значај-
нијих партијских идеолога, Бранко Шотра. Средином те године одржан
је састанак Управе за агитацију и пропаганду ЦК КПЈ посвећен питањи-
ма хумористичке штампе. На њему се (у прилогу Закључцима састанка) у
тексту под називом „Питања наше карикатуре“ Шотра осврнуо на фено-
мен карикатуре. Након ове, из партијско-идеолошког угла, врло прецизне
дефиниције карикатуре, са намером да укаже на допринос карикатуриста
у изградњи социјализма, он наставља: „...наши карикатуристи су у борби
за бољи и срећнији живот свога народа допринели релативно више него
остали уметници. Они су више него други успели да испуне основни за-
хтев марксистичко-лењинистичке естетике, захтев идејности и партиј-
ности у уметности.“

Завршавајући, Шотра није пропустио да укаже на евентуалне узоре
и даље смернице: „И совјетска савремена карикатура може добрим делом
послужити као узор добре, реалистичне карикатуре у којој је до видног
изражаја дошло правилно и политичко и уметничко гледање на ствар-
ност – правилно схваћена улога уметности и уметника у социјалистичком
друштву. Јефимова9 и Кукриниксија10 наши карикатуристи би требало да
имају често пред очима.“11

Извесно је да су Партија и Агитпроп имали позитиван став о карика-
тури, о потреби њеног постојања и задацима које је требало да испуњава.
Сходно томе, обраћали су пажњу и на стварне прилике у којима су се ка-
рикатура (и карикатуристи) налазили, на њене реалне потребе и пробле-
ме. То је највидиљивије из Закључака са састанка Управе за агитацију и
пропаганду ЦК КПЈ посвећеног питањима хумористичке штампе одржа-
ног средином 1949. године. У циљу унапређивања мишљења и третмана

6 Борис Јефимович Јефимов (1900–2008) је руски графичар илустратор и карикату-
риста. Oд 1922. године био је карикатуриста московског Крокодила. Аутор је оштре
политичке и антифашистичке карикатуре – у својству специјалног дописника руске
државне агенције присусвовао је Нирнбершком процесу где је цртао карикатуре
осуђеника. Одиграо је посебну улогу у руској графици јер је формирао цео правац
совјетске карикатуре.

7 Кукриникси је заједнички псеудоним за уметнилки трио совјетских карикатурис-
та: Михајла Васиљевића Купријанова, Порфирија Никитовича Крилова и Николаја
Александровича Соколова. Од 1920. године њих тројица раде под овим псеудонимом.
Као пропагандисти званичне политике Совјестског савеза цртали су, нарочито током
периода Хладног рата, карикатуре које су исмевале западне земље и њихову заверу
против СССР-а.

8 Исто
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карикатуре као изражајне форме у јавности било је истакнуто неколико
приоритета. То су пре свега, потреба увођења предавања о карикатури у
Академију ликовних уметника, затим објављивање публикације карика-
тура, објављивање карикатуре у дневној штампи и илустрованим листо-
вима, као и писање чланака у дневној штампи, нарочито у Књижевним
новинама о проблемима карикатуре. Посебно се апострофирала помоћ
карикатуристима у смислу усавршавања њиховог заната преко курсева,
предавања и семинара. Није занемарен ни идеолошки моменат за који је
такође предвиђен, сада детаљније разрађен, метод спровођења: „Идејно
васпитавање које би било у складу са стручним уздизањем, треба спро-
вести преко Удружења ликовних уметника обухватајући и карикатуристе
у семинарима и предавањима које у том Удружењу већ постоје. Ту ствар
треба партиски поставити и у партиској организацији „Јежа“ и партиској
организацији Удружења ликовних уметника. Исто важи за Удружење но-
винара. Поједина питања треба претресати и позивати карикатуристе и
писце текстова.“12

Забелешке о заједничким почецима, својим и, поновним, послератним
Јежевим, оставио је Богдан Пешић, први главни уредник Јежа након завр-
шетка рата. Подсетићемо да је Јеж до почетка рата излазио под називом
Ошишани јеж, да би 1945. године изгубио атрибут ошишани и био преи-
менован у Јеж (Микулић 2015, 132). Преносећи део атмосфере са састан-
ка у Агитпропу са Милованом Ђиласом, Пешићев исказ нам потврђује
како је Јеж већ чином свог послератног покретања постао предмет будне
пажње одговорних другова (Пешић 1992). Исповест започиње његовим
одласком у Агитпроп ЦКЈ у који се упутио са елаборатом о Ошишаном
јежу. Тај елаборат, пажљиво припремљен у договору са Лалетом Ивано-
вићем, Станиславом Винавером, Милорадом Ћирићем, Ђорђем Лобаче-
вом и Тошом Параносом, предратним сарадником Ошишаног јежа, доне-
ли су Миловану Ђиласу. Након прве његове реченице: „Зашто ошишани,
боље је укратко Јеж!“ уследила су питања: „Кога ће тај Јеж да исмејава?“,
„Коме ће своје бодље да забада?“ али и претња: „Партију, владу, ОЗНУ и
Армију не сме ни да помене!“

На Ђиласово следеће питање: „Какав ће то сатирични лист бити?“
Пешић је одговорио примером Совјетског савеза где постоји један врло
добар сатирични часопис Крокодил, уз потпитање: „Па зар ми не може-
мо имати свог Крокодила?“ Ђилас је овај аргумент прихватио речима: „У
реду, пазите шта радите, а у сваком случају узмите у редакцију Радована
Зоговића“ (Пешић 1992). Тих година Зоговић, и сам књижевник, важио
је за страх и трепет не само српског новинарства већ и свих осталих који
су се писањем бавили. „Није дао да прође ни најмања ситница“ сећа се
Пешић, а њихову двогодишњу сарадњу назива „сарадњом на рубу живча-
ног слома“. Предраг Кораксић Коракс, познати карикатуриста, такође

9 Архив Југославије (АЈ), Фонд ЦК СКЈ Идеолошка комисија (VIII) II/2-б-(1–84),
Материјал Идеолошке комисије ЦК СКЈ (КПЈ) 1947–1955, к-4.



16 | Antropologija 16, sv. 3 (2016)

спомиње Зоговића у контексту вршења цензуре: „Кад је ова врста карика-
туре, пријатељске карикатуре, односно дружески шарж, у питању, и ове са
ИБ-ом... то је морао да види неки идеолог који се разуме, то је био Зоговић“.

Према извештајима Агитпропа, приликом оснивања Јежа 1945. годи-
не био је установљен Редакциони одбор састављен од тадашњих истакну-
тих новинара. Њихови састанци били су замишљени да се одржавају јед-
ном недељно ради анализе управо објављеног броја и прављења плана
за објаву следећег. Редакциони одбор је теоретски требало да делује као
чврст колектив који заједно са главним уредником заједнички одређује
лист из броја у број. Међутим, услед бројних фактора тај Одбор није био у
могућности да у потпуности врши своју функцију. У пракси је један члан
одбора читао текст из спољне политике, док се други бавио унутрашњом
политиком. Потом су те текстове враћали редакцији. Због свега тога они
су деловали више као нека врста цензора. Али постојале су и препреке
другачије природе. Чланови одбора, наиме, често су избегавали састан-
ке изговарајући се најразличитијим разлозима. Због тога су се састанци
одлагали, или и када су одржавали, нису им присуствовали сви чланови
тако да је на састанку закључено „да редакциони одбор „Јежа“ не функци-
онише како треба, да он није стварни руководствени орган листа.“13

Из Записника са састанка одржаног у Агитпропу са редакцијом Јежа
од 30.12.1950. године, поред тога што потврђујемо претходно речено о
(не)функционисању одбора, сазнајемо и податке о његовом саставу. По-
ред другова из Агитпропа: Зденке Шегвић, Боре Дреновца, Гроздане Бе-
лић и Олге Биљановић, присуствовали су му другови из редакцијског
колегијума Јежа: Душан Благојевић, Вјеко Прпић и Богдан Пешић14 као
и седам другова из редакције Јежа. На састанку је редакција опоменута
због „непраћења партиске линије“ и због тога што не ради колективно
у заједници са редакцијским колегијумом. Критикујући и једну и другу
страну, захтевано је да „убудуће одговорност мора бити колективна и
тешњи контакт између њих“.15

У сваком случају, партијски извештаји оцењивали су Јеж као лист који
је постао „омиљен код наших радних људи“. Стога је велика пажња посвећи-
вана садржајима и темама које су представљане на његовим страницама.
Поред третирања поменутих питања у вези са социјалистичком изградњом
земље и извршењем Петогодишњег плана, питања која се односе на развој

10 Архив Југославије (АЈ), Фонд ЦК СКЈ Идеолошка комисија (VIII) II/2-б-(1–84),
Материјал Идеолошке комисије ЦК СКЈ (КПЈ) 1947–1955, к-4.

11 У то време Душан Благојевић је био први потпредседник Удружења новинара Србије
и уредник „Борбе. Вјекослав Прпић (1918–1989) био је хрватски новинар, књижевник
и дипломата. Богдан Пешић (1911–1998) у том периоду више није био на функцији
главног и одговорног уредника Јежа. Током каријере био је директор и уредник чак
шест познатих листова, а међу њима Политике, Вечерњих новости и Борбе. Више го-
дина је радио као стални дописник из Лондона, Париза и Јужне Америке.

12 Архив Југославије (АЈ), Записник са састанка у Агитпропу са редакцијом Јежа одржа-
ног 30.12.1951.
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и преображај села, од Јежа се захтевало да обрађује и најразличитије моти-
ве које пружа наш савремени живот. Међутим, оштре критике које су му
упућиване сведоче да тај задатак није обављао како треба. Низ критика је
следио за, већ спомињаним, нетретирањем питања која се односе на раз-
вој и преображај села. Увек будни, партијски функционери су уочили и, на
једном од састанака, указали на малу посвећеност пропагирању напора на
изградњи земље: „Ни живот у фабрикама, на разним градилиштима, живот
добровољних омладинских и фронтовских бригада, рад Народних одбора,
изградња народне власти – све то није још довољно и у потребној мери ос-
ветљено у „Јежу“. Ма да се у последње време и у том погледу предузимају
извесне мере, на страницама „Јежа“ још нема живе анегдоте из изградње
наше земље.“ Критикован је и јер не поклања довољно пажње југословен-
ском културном преображају. Неретко је истицана његова површност при-
ликом третирања одређених проблема, њихових спољних и мање битних
ознака, деградирајући тиме нашу сатиру „на празну игру речи и цртежа“. У
том смислу је закључено да „постоји извесна тенденција ка изрођавању јав-
не, конструктивне критике и самокритике у разорно-критикантски однос
према слабостима, недостацима и грешкама/.../тако хумор и сатира могу да
наведу на преувеличавање слабости/.../на рушење и оног позитивног зајед-
но са негативним – о чему је говорио друг Ђилас на V Конгресу КПЈ/.../Тако
на пример, у критици снабдевачке мреже једно време отишло се тако дале-
ко да се уствари више није видело ништа позитивно, да се уствари несвесно
нападао наш систем снабдевања у целини.“

На једном од својих предавања Владимир Дедијер је, узимајући Јеж
као пример, указао на ову тенденцију олаког и неоправданог критико-
вања, тзв. критизерства. Дедијер главног кривца види у утицају „малог-
рађанских новинара да се прилично површно прилази појединим ствари-
ма, да се не испитају услови и околности због којих је дошло до грешака и
да се виде мере које треба предузети да би се те грешке исправиле. Најти-
пичнији пример је београдски „Јеж“. „Јеж“ је тако отишао далеко у крити-
ковању народних одбора да критикује извесне грешке већ давно уклоње-
не, а „Јеж“ стално јаше по тим стварима.“16

Решење оваквог стања у хумористичкој штампи састојало се у оспо-
собљавању редакције Јежа да „идејно правилно и дубоко“ прилази свим
питањима и да их на одговарајући начин решава. Своје сопствене недос-
татке и слабости редакција може надвладати „како стручним и опште-кул-
турним уздизањем наших карикатуриста и писаца хумористичких тексто-
ва тако и непрекидним идеолошким уздизањем, њиховим наоружавањем
и овладавањем марксисто-лењинизмом.“17 У том смислу, треба напомену-

13 Архив Југославије (АЈ), Фонд ЦК СКЈ Идеолошка комисија (VIII) IV-(1–99),
Предавања, говори, текстови, разне садржине и преписка чланова Идеолошке
комисије ЦК СКЈ (КПЈ) 1945–1960, к-34, „Предавање Владимира Дедијера о улози
штампе и њеном месту у партиском раду 24.10.1947.“

14 Архив Југославије (АЈ), Фонд ЦК СКЈ Идеолошка комисија (VIII) II/2-б-(1–84), Мате-
ријал Идеолошке комисије ЦК СКЈ (КПЈ) 1947–1955, к-4, О питањима садржаја „Јежа“.
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ти да је неретко истицана чињеница да „у редакцији Јежа није организован
рад на идеолошком уздизању сарадника“ на основу чега можемо закључи-
ти да је према тој пракси очигледно постојао известан отпор у Јежу. Наро-
чито када имамо у виду остале листове у којима се тај рад спроводио чак и
у виду вечерњих дружења чланова и сарадника редакције.

Као водећи југословенски хумористички лист Јеж је критикован и
због појава безидејности и аполитичности, при чему се то нарочито од-
носило на „тежњу за досетком по сваку цену, на безсадржајне вицеве или
виц ради вица“. Делимично оправдање за такву праксу проналазимо  у
документу посвећеном „Организационим  питањима Јежа“ од 17.5.1949.
године у којем је, поред анализе услова рада у редакцији (простор, број
запослених, број спољних сарадника, редакционог одбора, штампе и ти-
ража), када је реч о писцима текстова и карикатуристима, речено следеће:
„/.../рад на хумористичкој штампи више исцрпљује него рад у другим об-
лицима штампе и због тога је разумљива појава да су чланови редакције
принуђени да прибегавају рутини, шаблону, да падају у манир итд.“18

Повремене похвале сарадницимa Јежа да су својим досадашњим ра-
дом показали да, поред дара, духовитости, инвентивности и смисла за ху-
мор и сатиру, поседују и „смелост да откривају и ударају по слабостима и
недостацима у свим подручјима нашег живота“19 Агитпроп је ипак сма-
трао недовољним, констатујући да „`Јеж` ни изблиза није испунио своју
улогу, нити је искористио огромне хумористичне и сатиричне могућности
које открива и пружа беспринципијелна информбировска акција против
наше земље и њене социјалистичке изградње.“ У том смислу је у наставку
документа врло отворено и јасно сугерисано Јежу да је „дужан да оштром
сатиром захвати саму суштину сукоба насталог у вези са резолуцијом Ин-
формбироа/.../да изобличује не само оно што је неистинито, лажно, смеш-
но и апсурдно у свим тим беспринципијелним нападима на нашу земљу,
већ да бичем сатире указује на наказну, контроверзну, ревизионистичку,
антимарксистичку суштину те кампање.“

На диригованост садржаја Јежа недвосмислено указује Богдан Пе-
шић када, говорећи о извештавању током Тршћанске кризе,20 наводи да
је сваки нови број Јежа морао имати на насловној страни карикатуру у

15 Исто
16 Исто
20 Реч је о појму којим се означава послератни сукоб између Италије и Југославије око

територије Трста, Горице и Истре. Под привременом управом (од јуна 1945. године)
три владе (британске, америчке и југословенске) ова територија је била све до 1947.
Године. Тада је потписан мировни уговор у Паризу којим је формирана Слободна
Територија Трста, званично под контролом Уједињених нација. Она се састојала од
града Трста, те обалног појаса који се данас налази у Италији (зона А) и једног дела
Истарског полуострва (зона Б). Обухватала је површину од 738км2 на којој је живело
330 000 становника. Зона А је била под заједничком командом америчке и британске
војске, док је зона Б била под командом Југословенске народне армије. У октобру
1954. године, на основу Лондонског споразума (меморандума) Слободна територија
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боји на тему Трста: „Обично је то било поверено Пјеру.21 Након недеља
посвећених Трсту, Пјер се у очајању пожалио речима: `Слушај, реци ти
другу Тити или да узима Трст или нека га даје. Ја више не могу!`“ (Пешић
1992). Овај пример значајан је јер га Пешић спомиње у контексту вођења
кампања „којих је стално било и у којима је морао и Јеж да учествује“.

И овим примером је потврђено да је механизам функционисао под
притисцима „одозго“. То је подразумевало редовне контроле из највиших
нивоа Агитпропа (комисија и поткомисија). Доступни подаци са поједи-
них састанака показују на које начине су се они бавили не само Јежом
већ и осталим републичким хумористичким листовима, њему сродним
загребачким Керемпухом, словеначком Павлихом и сарајевским Чичком.22

Најпре је био организован састанак Поткомисије за штампу и агитацију
на коме је захтевана анализа поменуте хумористичке штампе. Потом су
се, након само два дана, на састанку другог тела – Поткомисије за културу
и уметност, донеле конкретне одлуке.23“

Увидом у други документ под називом „Преглед домаће штампе и
агитације по спољно-политичким питањима“ сазнајемо и како је изгледао
преглед штампе. Анализа се односила на период од 1. маја до 5. јуна 1950.
године. Предмет ове анализе били су сви водећи републички листови: По-
литика, Борба, Рад, Омладина, Народна армија, Глас, Напријед, Вјесник,
Људска правица, Словенски порочевалец, Нова Македонија, Ослобођење,
Побједа, и два хумористичка листа:загребачки Керемпух и београдски Јеж.
Дакле, анализа би за дневне листове обухватала укупно 36 бројева, док би
за недељне укупно било 6 бројева. Тим податком започиње део извештаја
који се односи на Јеж. Прегледавач констатује: „Укупно је прегледано 6
бројева колико је и изашло. Највише места се даје питањима из спољне
политике и то скоро редовно прва страна је посвећена тим питањима.

Трста престала је да постоји. Зона А је прикључена Италији, чиме је Трст „предат“
Италији, док је а зона Б припала Југославији.

21 Петар Крижанић Пјер (1890–1962), познати југословенски карикатуриста. Важи за ро-
доначелника карикатуре у Југославији, један је од оснивача Ошишаног јежа. Интерпре-
тацију актуелних друштвенополитичких прилика у земљи до и након Другог светског
рата дао је кроз развијени концепт политичке карикатуре. Радисавчевић 2013.

22 Архив Југославије (АЈ), Фонд ЦК СКЈ Идеолошка комисија (VIII) II/2-а (1–38),
Материјал Идеолошке комисије ЦК СКЈ (КПЈ) 1949–1955, к-3, Записник са састанка
поткомисије за штампу и агитацију 10.11.1951.

20 На том састанку су додељена конкретна задужења па је решено да се „хумористич-
ки листови „Јеж“,„Керемпух“ и „Чичак“ разделе друговима Бори Дреновцу, Скендер
Куленовићу, Душану Костићу и Оскару Давичу да их прегледају. Друг Штих Бојан ће
прегледати словеначки лист „Павлиха“. Следила су упутства: „При прегледу листо-
ва ограничити се првенствено на културну проблематику“ и предложени су роко-
ви: „Рок за преглед листова је недељу дана.“ Уједно је сугерисано да „Поткомисија за
штампу и агитацију треба да да информацију о саставу редакција тих листова. Архив
Југославије (АЈ), Фонд ЦК СКЈ Идеолошка комисија (VIII) II/2-а (1–38), Материјал
Идеолошке комисије ЦК СКЈ (КПЈ) 1949–1955, к-3, Записник са састанка поткомисије
за културу и уметност 12.11.1951.
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Кроз лист се на врло леп начин исмејава, односно карикира Информби-
ро и његова политика спољна и унутрашња, а затим и други важнији до-
гађаји у свету. Углавном оно што дневна штампа објављује то и овај лист
карикира (важније догађаје). Следи списак карикатура.“24

Јеж је очигледно испунио очекивања јер се констатује најпре да је, са
садржинског аспекта, испунио задатак кроз писање о спољнополитичким
темама. Даље се напомиње и да је то скоро увек чињено на насловној стра-
ни, што је такође представљало један од општих захтева. За нас су, међу-
тим, важне две ствари: оцена да је Јеж „врло лепо исмевао Информбиро и
остале спољне теме“ (за којом следи списак карикатура које то потврђују).
На крају, извештај се завршава напоменом да је Јеж „и текстуално исмеја-
вао поједине проблеме из области спољне политике: највише о Информ-
бироу, а затим америчку политику на Формози.25 Из овога сазнајемо да
је Јеж и путем својих осталих хумористичких садржаја „покривао“ ове
теме, које није карикатуром. Дакле, кроз готово све своје садржаје он је
извештавао на начин како је од њега захтевано. Додуше, ово је јединствен
случај да се неки извештај у потпуности на позитиван начин осврнуо на
писање Јежа пошто смо током поратних година константно наилазили на
негативне оцене готово свих аспеката његовог рада.

O темама које су биле пожељне сведочи нам и искуство карикатури-
сте Предрага Кораксића Коракса.26 Говорећи о периоду од 1948. године и
касније истиче да је на првом месту био ИБ (Информбиро): „Цртали смо
ми после кукасте крстове, Стаљина, то је била општа тема/.../Могли смо
преко тарабе да гледамо. Прва моја карикатура у Јежу 1950. године је била
на ту тему. У суседној Бугарској био је ухапшен министар унутрашњих
послова па сам ја нацртао карикатуру: он у затвору и текст – министар
постављен на нови положај!“ Сећајући се тог времена, Коракс наводи
како је „у време ИБ-а Jeж био, после 1948. године, можда најчитанија но-
вина у земљи /.../ било је периода, то су били неки одређени тренуци кад
је имао и 700.000 тираж месечно. То је огроман тираж, то је незамисливо!“

Ипак, ни велики тиражи Јежу нису отварали сва врата. Ликови југо-
словенских политичара били су једна од табу тема, а дозвола за њихово
цртање сматрала се посебном привилегијом. Истичући да он, као мла-
ди карикатуриста и почетник, о томе није смео ни да размишља, Коракс
подсећа да је то право припадало врхунским карикатуристима као што су
Зука Џумхур, Иван Лучев, Сабахудин Хоџић. Они су, према неписаном
правилу тог доба, „имали право у неким посебним случајевима да цртају
Тита и остале политичаре, али то су биле оне тзв. пријатељске карикату-
ре, дружески шарж. Ви нисте могли да цртате чак ни на некој нижој лест-
вици неке ликове уопште. Ви можете то да цртате за неку своју свеску ако

21 Списак карикатура се није налазио у овом документу.
22 Архив Југославије (АЈ), Фонд ЦК СКЈ Идеолошка комисија (VIII) II/5– (1–103), Мате-

ријал Идеолошке комисије ЦК СКЈ (КПЈ) 1945–1960, к-26, Преглед домаће штампе и
агитације по спољно-политичким питањима (од 1. маја до 5. јуна 1950. године.

23 Интервју са Предрагом Кораксићем вођен је у априлу 2015. године.
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вам нико не види, али да објавите – то је катастрофа, то не може да прође
нигде.“ Па чак ни касније, „још је био Тито жив тада, постојао је уредник,
знали смо докле можемо да идемо. Није могла ова врста карикатуре коју
ја сад радим.“27

Слична претходној била би карикатура са приказом Моше Пијадеа,
који је припадао категорији дозвољених политичара, везан лично за овај
жанр као покретач и уредник сатиричног листа Црвени смех, и некада-
шњи сарадник Јежа. Он је био на карикатури из 1950. године и то је био
први пут у Јежу појавила карикатура неког нашег руководиоца. Пијадеа
је нацртао Савић, као типичног представника капитала. Наиме, Моше у
руци носи неколико томова Марксовог Капитала. Још један пример нам
описује Коракс: „Била је зима, био је снег велики. И наредбе да се чисте
тротоари. Моше Пијаде који је био председник Скупштине, излази из
Скупштине, а снег неочишћен. И милиционер му пише пријаву/.../Лучев
је то нацртао, таква врста карикатуре је могла да прође.“

Чини се да се ово време може сажети у три реченице још једног Јежевог
уредника Љубише Манојловића: „А кад се цео и преломи, кад се странице
отисну, био сам још дужан да то носим у Централни комитет, у Агитпроп.
И ту је штошта избацивано, па је прелом често морао да се врши поново.
Тек тада бисмо штампали број, блед као и онај пре њега“ (НИН 1999).

Као Пешићев наследник на месту главног уредника Јежа у дугом пе-
риоду 1948–1968, Манојловић међутим, говори и о „прилично упорном
супротстављању“ Јежевих хумористичара и сатиричара који су понекад
„правили смешним партијске челнике који су састанцима присуствовали
као представници Централног, Градског и Општинског комитета, вршећи
притисак“ (Манојловић 1992, 441). Ову његову изјаву ћемо нотирати као
једини пример потврде присуства неког „одозго“ ко на редакцијским са-
станцима врши притисак. Наиме, према документованој грађи бележи се
да су се у редакцији Јежа, услед неподесних просторија, посебно састаја-
ли писци текста, а посебно карикатуристи. На састанцима су се истицале
поједине теме и за њих се онда тражило хумористичко решење. Најпре се
дискутовало о готовим предлозима који су се онда, даље кроз дискусију
допуњавали и кориговали.28 На основу овога би смо могли закључити да
присуство цензора на састанцима редакција није била уобичајена ствар,

24 Мисли се на политичку карикатуру која приказује конкретне личности из света по-
литике. Таквим карикатурама Коракс се посветио од времена када се запослио у Вре-
мену и Вечерњим новостима и када је почео да црта карикатуре са ликом Слободана
Милошевића као и остале припаднике владајућих структура.

28 Напоменућемо да овај механизам неодољиво подсећа и без сумње је био преузет из
совјетског модела врло развијеног у периоду 1920–1930. (као што је уосталом преузет
и комплетан модел совјетског новинарства). Иако се зна да су теме карикатура у том
периоду најчешће биле диктиране из Централног комитета или чак Стаљина лично,
сећања тадашњег најпознатијег карикатуристе Бориса Јефимова су нешто другачија.
Он наводи да су теме карикатура предлагали сами карикатуристи, а коначну одлуку
је доносила редакција. Затим је готову нацртану карикатуру редакција поново разма-
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већ да су искључиво чланови редакције доносили одлуку о садржају но-
вог броја. Потврду овоме даје и карикатуриста Предраг Кораксић. Ни он
не памти редакцијске састанке којима су присуствовали цензори: „...не
сећам се да је неко долазио у редакцију. Они су сами знали докле смеју да
иду. Није морао нико да им каже.“

Уочавамо, ипак, да се лице идеологизованог система оличавало кроз
строги надзор и контролу партијског монопола, али и да његово наличје
показује извесне елементе непостојаности. Упркос функционисању према
моделу кројеном истим маказама и диригованом из истог центра моћи,
партијског врха, штампа заправо никада није била једнообразна или уни-
формисана. Увек су постојале редакције и листови који су успевали да се
отргну надзору и да изађу барем привремено, из видокруга партијских,
полицијских и других органа. Исто тако, могло се десити и да крај, увек
будних цензорских очију, заправо уз својеврсни компромис са њима, ре-
дакција успе нешто да „провуче“ и објави.

Такав је пример једне Јежеве карикатуре на којој је, како се Пешић
сећа, Радован Зоговић уочио „нешто“ што му је засметало, али је ипак,
на наговор редакције допустио да се штампа (Пешић 1992, 406). Управо
такве „забрањене“ карикатуре и остали слични садржаји који су задавали
невоље неодољиво су привлачили публику и имали великог успеха.29 То
су карикатуре и написи у којима је публика препознавала себе, своје про-
блеме и своје окружење. Оне су биле производ радне атмосфере у којој
је редакција Јежа колективно стварала хумор. Описујући редакцијске са-
станке са својим сарадницима Пјером, Лучевим, Сабахудином Хоџићем,
Милорадом Ћирићем, Џумхуром, Параносом, Десом Глишић, Ацом Па-
вловићем, Пешић истиче: „Први део састанка кривили смо се од смеха –
пљуштали су вицеви са свих страна, али ниједан није био за објављивање
у листу“ (Пешић 1992).

Закључак

Овај рад ставио је фокус на партијски третман штампе, првенствено
листа Јеж, у поратним годинама. У оквиру тога указује се на однос глав-
них актера који учествују у производњи карикатуре: аутора, уредника/
редакцију и државу. Њихов однос стављен је у реалне хронолошке окви-

трала и тек након, неопходних исправки, ишла је у штампу. Овај процес је трајао око
две недеље (Yefimov 1970, 138).

29 Сличан пример је репортажа Алека Марјана „Неке вероватно погрешне импресије о
Скопљу“ објављена 1966. године коју је Јован Веселинов, тадашњи секретар ЦК СКЈ,
илити све и свја у Србији, прокоментарисао речима: „Јесте ли свесни у шта сте нас
увалили. Македонци мисле да иза ваше репортаже стоји Централни комитет Србије.“
Уследио је још један гаф истог аутора. Марјано је чувени афоризам „Неки чешће от-
варају Сајам књига, него што отварају књигу“ објавио уочи Сајма књига који је отва-
рао Едвард Кардељ (НИН 1999).
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ре и приказан на примерима неколико ситуација у времену доминације
Агитпроп апарата.

Закључци до којих смо дошли изведени су на основу разноврсног
материјала који нам је био на располагању: записника са партијских са-
станака, извештаја и коментара агитпроповаца, писаних сведочанстава
уредника и усмених исказа сарадника Јежа. Основни закључак је да током
читавог посматраног периода постојао снажан систем партијске контро-
ле целокупних штампаних садржаја који су радили искључиво по пар-
тијским инструкцијама. На тај начин је стварана индоктринирана, иде-
ологизована и контролисана штампа. Притисак партијског апарата, попут
неког метастазираног органа, био је широко разгранат у свим правцима.
Партијски функционери Агитпропа су у потпуности контролисали штам-
пане материјале: одређивали су садржај и теме о којима ће се писати, као
и када и на који начин ће штампа извештавати. Они су имали и унутра-
шњи надзор над ресурсима у смислу постављања својих људи на кључне
положаје у редакцијама чиме су утицали на рад и састав редакције. Нере-
тко је и Агитпроп деловао у својству „члана“ редакције директним пред-
цензорским ангажманом. Систематичност којом је овај апарат приступао
питањима штампе (теме о којима ће се писати, форма вести, језик вести,
личност новинара, идеолошко и политичко уздизање редакције и сл.) све-
дочи о потпуној инструментализацији штампе у циљу идеолошке индок-
тринације маса и учвршћивања комунистичке догме.

Са тим у складу у државном/партијском врху постојало је јасно дефи-
нисано одређење карикатуре, и нарочито, улоге хумора и сатире у соција-
листичком друштву. Самим тим и Јежевог места у њему. На основу њега
партија је формулисала свој став према листу, подржавала га, одређивала
му смернице и евентуално критиковала. Делатност Јежа би се могла оква-
лификовати као режимска у оној мери у којој је очигледно морала бити,
да би лист опстао. Он јесте објављивао афирмативне садржаје у складу
са прокламованом идеологијом. У исто време, из навода главних уред-
ника о доминантној клими у редакцији и расположењу тадашњих јеже-
ваца (који су понекад „правили смешним партијске челнике“), уочавамо
да је постојала једна количина бунта према одлукама да се олако прихва-
тају партијске осуде. Разлог је свакако била њихова потреба за критиком
друштвеног система у ком су живели. Бунт се очигледно рефлектовао и у
садржајима листа јер су партијски функционери на састанцима указива-
ли на основне слабости у раду редакције и садржају листа.30 Оцењујући
садржаје Јежа, подсећано је да квалитет листа и даље није био „на виси-
ни“. Уз то, непрестано је наметана потреба идејног уздизања сарадника.

30 Анализа архивске грађе показаће да су током наредних година па и деценија, поје-
диначна одступања и скретања „са курса“ повлачила санкције, али не толико оштре
колико би се према бунтовничкој „личној карти“ листа дало претпоставити. Тако ће
током седме деценије када је идеолошка индоктринација била на највишем нивоу,
јежевци трпети осуде, али сада због свог знатно отворенијег и директнијег супро-
тстављања режиму и првих озбиљнијих националистичких испада.
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Дефинитивне одговоре на питања до које мере се односи карикату-
ристе, уредника и државе преплићу, где престаје утицај једних, а почиње
утицај других, не можемо дати. Ипак, јасно смо уочили да су у свим оп-
исаним ситуацијама уредништво Јежа и карикатуристи представљали је-
динствен фронт. Вредности које је лист генерално имплицирао биле су
кохерентне онима из карикатуре (и осталих писаних садржаја). Због так-
вог става представљали су предмет критика партијских функционера који
су се трудили да „подизањем нивоа партијности и идејности редакције“
убрзају искорењивање таквих „идејних скретања“.
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Lashing with a whip of satire: the caricature in Jež between
1945 and 1951.

Abstract: This article considers the relation of the State, i.e. the Communist Party to-
ward the satirical magazine Jež in the postwar period. We will try to determine the
level of State monitoring of press during the period, underscoring the Party control of
the caricature. In relation to this, the investigation of conceivable pressures on editorial
board and journalists of the magazine, аs well as the obstruction of imaginativeness
and restriction of creative freedom of the authors of caricature is of particular interest.
We have used the proceedings of the Party meetings, reports and commentaries of ag-
itprops, written testimonies of editors and oral statements of the associates of Jež as the
source material for this research.
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