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Етнографски музеј у Београду

„О КАРИКАТУРИ ИЛИ КАКО СЕ 
ЦРТАЈУЋИ МАЛО, КАЖЕ МНОГО“

Апстракт: Рад анализира кратку, забавну форму – карикатуру, која на 
сведен и једноставан начин, користећи сатиру и хумор, преноси поруку. 
Она је верна рефлексија стварности, друштвени коментар, она саопштава 
неизговорено. Након кратког подсећања на њен историјат указује се и 
на стање карикатуре у Србији на примеру листа Јеж. До самог краја 20. 
века придаван јој је површан хумористички карактер, док се у потпуности 
запостављао њен статус озбиљног истраживачког материјала на који се у 
раду указује.

Kључне речи: карикатура, хумор, сатира, Јеж, карикатуриста

Многима је она прво штиво које „прочитају“ прелиставајући јутарњу 
штампу. Постоји да би нас насмејала и забавила указујући на апсурд и 
иронију појава и догађаја којима смо окружени. Реч је наравно, о карикатури 
као средству визуелне комуникације које на сведен и једноставан, али 
моћан начин преноси поруку.

Термин карикатура изведен је од италијанске речи caricare са значењем 
претеривање, преувеличавање. У складу с тим, савремени западноевроп-
ски теоретичари карикатуре најчешће користе израз caricature како би ис-
такли комичне деформације личних карактеристика, акцентујући најнега-
тивније особине и приказујући особу искривљену до гротеске, али ипак 
у довољној мери и препознатљиву (Dennis 1974, 666). Дакле, тај приказ 
мора бити препознатљив, и увек у релацији са стварним ликовима или 
догађајима. Односно, језик карикатуре, кроз приказане ликове и мотиве, 
мора заправо аутоматски изазвати и испровоцирати посматрача. Само на 
тај начин, нама данашњим читаоцима, постаје јасна и читљива порука и 
смисао карикатура које су цртане пре стотину година. Зачеци на тај начин 

1 tatjana.mikulic@etnografskimuzej.rs



Татјана Микулић

Antropologija 15, sv. 3 (2015)122

тумачене карикатуре могу се потражити у Да Винчијевом идеалном типу 
деформитета – гротески, као својеврсној супротности ренесансним идеал-
ним пропорцијама човека.

Kарикатура схваћена у овом смислу, произашла је из италијанске порт-
ретне карикатуре на прелазу из шеснаестог у седамнаести век. Наиме, спе-
цифична улога коју су уметници тог доба имали и слобода да уместо да 
само имитирају природу њихов задатак, постаје и продирање у најскри-
венију суштину стварности (Kris and Gombrich 1962, 190). Карикатурални 
приказ друге особе, односно откриће њене ружноће намерним истицањем 
и преувеличавањем недостатака имало је сврху да забави. Намерним пре-
теривањем, али и поједностављивањем приказа особина неког појединца, 
рецимо, кроз лични изглед или карактерна облежја, изазива комичан ефе-
кат. С друге стране, када се настоји приказати и пренети комуникација на 
сложенијем нивоу која се одвија употребом знакова и симбола, књижевних 
и историјских алузија, визуелних аналогија и писаног текста што све при-
пада одређеном културном контексту (Berger 1981, 43), најчешће се упо-
требљава термин сartoons.

У српском језику карикатура се дефинише као цртеж у коме су каракте-
ристичне одлике неке личности, предмета, догађаја или појаве тако увећа-
не и истакнуте да, и поред сличности, стварају утисак комичности или на-
казности (РСКЈ 1975, 293).2 Тако протумачена карикатура превасходно се 
односи на горе споменути израз caricature, или тзв. портретну карикатуру 
која употребом сатире наглашава и искривљује поједине људске особине. 
Ипак, увид у вишедеценијску продукцију домаћих карикатуриста, обја-
вљивану, у највећој мери у Јежу – најпознатијем сатиричном магазину на 
овим просторима, као и у остварења савремених карикатуриста, показује 
да се она у много већој мери крећу у оквирима које бисмо пре могли под-
вести под термин сartoons3, односно тзв. гег-карикатуру или ситуацијску 
карикатуру, што, као адекватнији назив, предлаже Франо Дулибић (Дули-
бић 2009, 15). То нам указује на потребу за одређеним редефинисањем тер-
мина карикатура која се треба кретати у правцу обухватања управо поме-
нуте категорије, ситуацијске карикатуре, која је пре свега, сатира друштва 
(Дулибић 2009, 16), а којом се, кроз контекстуализацију и уз снажну сим-
боличку ноту, емитује порука на значењски вишем нивоу. Овај очигледан 

2 На готово сличан начин, одређује је и Милан Вујаклија према коме је она 
„веома развијен начин приказивања неке личности, неког догађаја или предмета, 
у коме се карактеристичне особине намерно толико преувеличавају да целина, и 
поред сличности, изазива осећање смешнога“ (Вујаклија 1991, 392).

3 Овакву тврдњу износим на основу прегледа готово 2600 бројева Јежа 
објављиваних у периоду од 1935. до 1990. године, које сам анализирала за потребе 
писања докторске дисертације.
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несклад теорије и праксе који се огледа у непостојању прецизнијих терми-
нолошких одредница, нажалост, јасно осликава недостатак интересовања 
за темељнија истраживања овог облика комуникације на нашим простори-
ма, упркос дугој традицији и изузетно богатој продукцији.

Карикатуру одликује неколико битних карактеристика. Као илустра-
ција, метафора и графички приказ она се примарно базира на визуелној 
комуникацији. Често је довољан само један кратак поглед на њен садржај 
којим се брзо и ефектно открива њена суштина. Следеће важно својство 
карикатуре је једноставност наратива који саопштава. Порука коју она 
емитује најчешће је сажета у оквире само једне слике. Управо та сведеност 
на једну слику јасно је разликује од њој блиске и сличне књижевне форме – 
стрипа, са којом је често пореде. Иако обе форме комуницирају користећи 
речи и симболе, стрип, употребом више панела, односно већим бројем сли-
ка, омогућава читаоцу много дубље улажење и уживљавање у причу.

Језик карикатуре, дакле, има карактеристична својства, користи иронију, 
сатиру, контроверзу и парадокс – средства која имају особину да (пре)на-
гласе стварност. Сврха њеног посебног стила изражавања, језика „визуелне 
стенографије“ кроз знаке и симболе је, наравно, комуникацијска. Карика-
тура читаоцима шаље поруку, као сет интерпретативних кодова. Међутим, 
oни ће је успешно прочитати и разумети само уколико деле исто културо-
лошко искуство и исте комуникацијске вредности и гледишта као и њен 
аутор. У том смислу Medhurst и DeSousa (1981) подсећају да читалац „мора 
бити упознат са литерарним или културалним извором на који се карикатура 
односи да би је декодирао“ (стр. 201), иначе ће остати збуњен пред карика-
туром, што се неретко и дешава. Читалац карикатуру и њене потенцијалне 
алузије тумачи на основу визуелних аналогија у дискурсу његовог укупног 
претходног знања. Најчешћи извор аналогија сами карикатуристи налазе 
у свакодневици (са којом се читаоци најлакше идентификују), потом у са-
временој популарној култури – филмовима, ТВ емисијама и спортским до-
гађајима (са којима се читаоци чешће сусрећу) или, најређе, у историјским 
догађајима и личностима, литератури, уметничким делима (које мањи број 
читалаца препознаје) (Werner 2004). Што је читалац у тешњем контакту са 
културним капиталом и што већу количину заједничке културне меморије 
дели са ауторима, интерпретација поруке коју карикатура носи је лакша 
и њена значења су ефектнија. У супротном, карикатура остаје намењена 
елитистичкој мањини, тзв. идеалним читаоцима који су, на основу својих 
знања, способни да направе брзу комуникациону спону са карикатуром.

Дакле, не мање важан фактор читавог комуникацијског процеса је и сам 
аутор. Опредељујући се да карикатуром, као метафором и наративом за-
снованом на визуелној комуникацији, пренесе своју поруку, карикатурис-
ту води идеја да невербалним симболима ефектније и директније пренесе 
њено значење. Са друге стране, добар карикатуриста веома добро зна да 
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пуна оперативна ефективност карикатуре зависи од контекста културних 
и историјских претпоставки утиснутих, али не нужно и записаних у њој 
(Steakley 1983, 23). Стога се његова улога састоји и у томе да покуша да 
процени друштвено познавање теме, односно, да у карикатуру уметне она 
значења и симболе која ће омогућити њено брзо и лако разумевање. То га 
даље усмерава ка правцу којим ће језгровито и адекватно изразити своје 
мишљење. Са нагласком на мишљење, о аутору ћемо говорити као о некоме 
ко није само бележник и пасивни трансформатор актуелних тема у визу-
елне знаке и кодове, већ он, као члан и припадник друштва, сопственом 
интерпретацијом активно учествује трансформишући актуелности у врло 
субјективан коментар. И у новијим етнолошко-антрополошким перспекти-
вама карикатура се пре посматра као одраз унутрашњег, менталног света 
њеног креатора и његове перцепције окружујуће реалности, него као њен 
чист опис (Gerndt 2007, 227; Petrov 2010, 81).

У исто време, карикатура представља артефакт којим се култура одржа-
ва и идентификује; она подвлачи, реафирмише, наглашава и снажи предра-
суде, презир, тугу и страх заједнице наспрам аутсајдера (Speedling 2004, 
13–14). Као згодна илустрација оваквих тврдњи може послужити криза 
која је избила септембра 2005. године након објављивања неколицине кон-
троверзних карикатура у данској штампи. Тада је магазин Jyllands-Posten 
објавио 12 карикатура које су, према мишљењу муслиманског станов-
ништва, на увредљив начин приказивале пророка Мухамеда.4 То је изазва-
ло глобалну кризу, нарочито на Блиском истоку где су се реакције кретале 
од мирних протеста и бојкота данских производа, преко напада на амбаса-
де западних земаља, све до отворених позива на убиство аутора.5 Шта је 
изазвало кризу и какве то заправо везе има са карикатуром? У овом случају 
показало се да је криза последица недостатка политичког дијалога, али је 
превасходно резултат неразумевања значења саме карикатуре и емоцио-
налних конотација које она носи. Док је за једну страну (данску) карика-
тура представљала производ предрасуда и страх од исламског фундамен-
тализма, другој страни (муслиманској) је била само додатни доказ данског 

4 У Француској је из истих разлога редакција листа Шарли ебдо (Charlie 
Hebdo) била мета терориста у два наврата: 2011. и 2015. године. 

5 Ова криза постала је повод бројним истраживањима: Dahlqvist, N, A Case 
for Constructivism-Investigating the Danish Cartoon Controversy, Интернет; Hansen, 
L, 2011. The Politics of Securitization and the Muhammad Cartoon Crisis: A Post-
Structuralist Perspective, Security Dialogue. Vol. 42, No. 4–5: 357–369; Hervik et al. 
2008. А Long and Messy Event, In: Е. Eide, R. Kunelius, А. Phillips (eds.) Transnational 
Media Events:The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. 
Nordicom, Göteborg universitet, 29–38. 
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непоштовања муслиманских религијских веровања и стигматизације свих 
муслимана као терориста (Müller and Özcan 2007, 290).

Овај пример указао је на још једну важну особину карикатуре. Показује 
се у коликој мери је интерпретација поруке коју карикатура шаље зависна 
од културолошких тумачења, па се често дешава да читаоци не „прочи-
тају“ карикатуру на начин како је аутор (односно, структуре које он пред-
ставља) желео.

Карикатура је моћно средство које у исто време и обликује и формира 
мишљење, и представља његову рефлексију (Caswell 2004, 14). У прилог 
њеној моћи и утицају на јавност можда најбоље сведоче речи америчког 
политичара Вилијама Твида, у своје време (друга половина 19. века) позна-
тог по корупцији, који је преклињао:

„Stop that damned pictures. I don’t care so much what the papers write about me, my 
constituents can’t read. But, damn it, they can see pictures“ (Hess and Kaplan 1968, 2).

Политичка карикатура

Обично се у виду карикатуре наглашавају важне политичке теме или 
друштвени проблеми. Њиховом критиком, уз сатиричан приказ особа или 
институција, бави се политичка карикатура.6 Сматрамо је друштвеним и 
политичким коментарoм који изражава мишљење, конструише аргументе 
и обезбеђује специфично знање о савременим друштвеним питањима. Као 
„комуникативна алатка у друштву“ (El Refaie 2009) она није пуки преноси-
лац неке актуелне вести већ пре свега, користећи се визуелном и текстуал-

6 Према Дулибићу, политичка карикатура припада категорији друштвено анга-
жоване карикатуре. Подела карикатуре коју он предлаже темељи се на његовом влас-
титом истраживачком искуству, узимајући у обзир тематска одређења и сврху. Дак-
ле, основна подела је на портретну и ситуацијску карикатуру. Портретна кар икатура 
у начелу је приказ појединца, у два вида: кроз карикатуру лица, односно попрсја 
и кроз карикатуру читаве фигуре. Ситуацијска карикатура приказује породицу (па 
се јавља у духовитим варијацијама ситуација темељених на стереотиповима: однос 
таште и зетова, деце и мајке, мужева папучара и мрзовољних жена), групу, класу 
(садржајем се везује уз поједина занимања: доктори, адвокати, уметници, сељаци), 
све у свему, читаво друштво. Ситуацијска карикатура се затим даље дели на друшт-
вено ангажовану карикатуру и карикатуру свакодневице. Категорији друштвено ан-
гажоване карикатуре припадају политичка карикатура, карикатура економског или 
социјалног стања друштва или појединаца, карикатура одређене друштвене класе 
или зани мања, карикатура догађаја везаних уз културу или, у новије време, еколош-
ка карикатура. Унутар карикатуре свакодневице постоји читав низ подтема из којих 
можемо издвојити еротску карикатуру, спорт у карикатури или медицину у карика-
тури (призори код зубара или доктора). Дулибић 2009, 17–19.
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ном метафором, преноси став самог аутора, редакције и уредништва листа. 
Из функције преносиоца таквог „колективног“ става листа можемо закљу-
чити да карикатура намерно креира идеолошки обојене слике и наративе 
са циљем утицаја на став и мишљење читалаца. Попут новинара уопште, 
и карикатуриста утиче на стварање и манипулисање јавним мишљењем 
(Coupe 1969, 82; Edwards 1997) о важним политичким и друштвеним пи-
тањима. Карикатура је заправо медијум његове изградње (Everette 1974).

Значај политичке карикатуре огледа се у томе што је она јединствена 
белешка одређених догађаја, ставова и наратива присутних у одређеном 
моменту политичке историје (DeSousa, Medhurst 1982, 75). Jедна од нај-
познатијих америчких карикатура „Придружи се или умри!“ аутора Бенџа-
мина Френклина успешно је извојевала слободу америчком народу јер се 
појавила у тренутку када је било преко потребно алармирати нацију и ука-
зати на значај уједињења. Читава ситуација је добила на значају уз, у то 
време популарну празноверицу, да ће се змија која је расечена на делове 
(чији приказ доминира на карикатури) вратити у живот ако се поново сје-
дини пре сумрака. Моћним називом „Join or Die“ имплицирано је да ће за 
такву акцију – ускоро постати касно.

Као што је наведено, политичка карикатура (пре)наглашава актуелне 
друштвено-политичке теме, духовито разоткрива политичке одлуке и ак-
ције, исмева и извргава руглу појединца-политичара. Обиље разноврсног 
материјала који црпе из свакодневице стоји на располагању карикатурис-
тима и то им омогућава да све њих релативно лако поставе у фокус својих 
интересовања. Акцентујући природу и функције политичке карикатуре 
(DeSousa, Medhurst 1981) аутори су уочавали, пре свега, њену а) комуни-
кативну функцију па се указује на значајну друштвену улогу овог жанра 
као сатиричног коментара (Walker 2003). Нарочито се истиче употреба ви-
зуелне реторике, односно хумора и претеривања као убедљивих средстава 
која преносе поруку (Мinix 2004). Важна политичка питања и друштвени 
проблеми вешто се пакују и умотавају у сатиру и хумор. Употребом хумора 
карикатура ради свој посао: даје друштвени коментар, саопштава (не)из-
говорено, производећи снажне реакције код читалаца, а све то, како је већ 
назначено, кроз само једну, сажету слику.

Где је разлика између политичке и друштвене карикатуре? Најједнос-
тавније посматрано, прва се „чита“ овде и сада, она је коментар на поли-
тичке актуелности. Друга, својом безвременошћу, тежи да обухвати читаву 
лепезу друштвених ситуација, понашања и идентитета. Међутим, овде су 
присутне извесне тематске дилеме о, заправо, паралелној егзистенцији ова 
два жанра. Имајући у виду да бављење појединим питањима од друштве-
ног значаја (попут абортуса или еколошког загађења) истовремено има 
снажне политичке импликације може се говорити о немогућности јасног 
разграничења политичке и друштвене карикатуре.
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У смислу свега наведеног, идентификујући четири главне функције ка-
рикатуре, Де Соуса и Медхурст истичу да она, поред функција да забави, 
да умањи агресију и да оспособи читаоце да уоче најважније друштвене 
догађаје и теме, тежи да суштину комплексних друштвених збивања пред-
стави у оквирима само једне слике (DeSousa and Medhurst 1982, 205). Уп-
раво економичност жанра – односно потреба да на ограниченом простору 
визуелна метафора јасно изкомуницира компликовану информацију – ути-
че на карикатуристу да у највећој могућој мери сажме свој став. Његова 
интерпретација одиграва се „на веома лимитираном простору“ (Streicher 
1967, 438). Он то обично ради тако што на најсврсисходнији начин кон-
дензује често веома сложена значења у једну једину структурну форму, 
убојиту слику (Исто, 434).

Чини се да нам наведене интерпретације предлажу много тешких и 
озбиљних речи за једну хумористичку форму. Можда би се карикатура, као 
примарно забавна форма, једноставније могла протумачити као „унутрашња 
шала између карикатуристе и читалаца“ (DeSousa and Medhurst 1982, 49).

У тематском смислу, радови који су на систематичнији начин обрађива-
ли феномен карикатуре најчешће су је препознавали кроз жанр политичке 
карикатуре.7 Политичка карикатура (пре)наглашава актуелне друштвено-
политичке теме, духовито разоткрива политичке одлуке и акције, исмева 
и извргава руглу појединца-политичара. Обиље разноврсног материјала 
стоји на располагању карикатуристима што им омогућава широк избор 
тема које ће поставити у фокус својих интересовања. Тако је карикатура 
постала средство којим су анализиране председничке кампање (Edwards 
1997), разне афере – Драјфус (Delporte 1995) и Клинтон-Левински (Benoit 

7 Према Дулибићу, политичка карикатура припада категорији друштвено ан-
гажоване карикатуре. Подела карикатуре коју он предлаже темељи се на његовом 
властитом истраживачком искуству, а узимајући у обзир тематска одређења и сврху. 
Дакле, основна подела је на портретну и ситуацијску карикатуру. Портретна кар-
икатура у начелу је приказ појединца, у два вида: кроз карикатуру лица, односно 
попрсја и кроз карикатуру читаве фигуре. Ситуацијска карикатура приказује поро-
дицу (па се јавља у духовитим варијацијама ситуација темељених на стереотипо-
вима: однос таште и зетова, деце и мајке, мужева папучара и мрзовољниh жена), 
групу, класу (садржајем се везује уз поједина занимања: доктори, адвокати, умет-
ници, сељаци), све у свему, читаво друштво. Ситуацијска карикатура се затим даље 
дели на друштвено ангажовану карикатуру и карикатуру свакодневице. Категорији 
друштвено ангажоване карикатуре припадају политичка карикатура, карикатура 
економског или социјалног стања друштва или појединаца, карикатура одређене 
друштвене класе или зани мања, карикатура догађаја везаних уз културу или, у но-
вије време, еколошка карикатура. Унутар карикатуре свакодневице постоји читав 
низ подтема из којих можемо издвојити еротску карикатуру, спорт у карикатури или 
медицину у карикатури (призори код зубара или доктора). (Дулибић, 2009, 17–19.



Татјана Микулић

Antropologija 15, sv. 3 (2015)128

et al 2001) – или ратне теме, када се у карикатуралним графичким прика-
зима указује на стереотипе везане за рат или приказ непријатеља (Caswell 
2004). Њена улога у конструисању идеологија и политичких и друштвених 
идентитета приказана је на примеру пакистанског (Bilal et al 2012) и ни-
геријског друштва (Taiwo 2007). Као средство које обликује јавно мњење, 
она фигурира као моћна манипулативна алатка чија примена долази до 
изражаја приликом предизборних кампања (Conners 2007). Карикатура 
понекад може представљати одговор неке конкретне друштвене групе на 
актуелне проблеме. Тако се њоме, у виду политичког коментара, илуструје 
аустралијска јавна дебата о новим законским мерама (Townsend et al 2008). 
Еl Refaie и Hörschelmann (2010) су се посветили анализи реакције млађих 
генерација на политичке карикатуре.

Разноврсност тема захтевала је и изнедрила различите методолошке 
приступе. Стога су је једни тумачили феноменом популарне културе (Con-
ners 2007), структуралистичким (Morris 1993), лингвистичким (Sani et al, 
2012а) и конструктивистичким методама (Dahlqvist 2012). Улога хумора у 
политичким карикатурама у Нигерији тумачена је семиотичком анализом 
(Sani et al, 2012b) док се анализом садржаја приступало карикатурама 
објављиваним поводом председничких избора у Турској 1946. године (Can 
2011). Споменуту кризу изазвану провокативним карикатурама пророка 
Мухамеда аутори су покушали да декодирају употребом иконографских 
тумачења (Müller and Özcan 2007). Упркос свему наведеном, карикатуру 
као форму сажетог визуелног израза, сврставамо у визуелне изворе који 
у друштвеним истраживањима ипак нису у довољној мери истражени, 
нити на адекватан начин искоришћени. Упркос чињеници да се феномен 
карикатуре може похвалити дугим трајањем, као и да га одликује распро-
страњеност и одомаћеност у штампи, те да, са готово потпуном сигурно-
шћу, можемо рећи да нема магазина који барем једном део свог садржаја 
није приказао у виду карикатуре, она заправо није била чест предмет ин-
тересовања. Тек на самом измаку 20. века стекла је статус озбиљног ис-
траживачког материјала; до тада јој је био придаван углавном површан и 
хумористички карактер (Berger 1981, 43).

Успон карикатуре – ка цивилизацијском феномену

Општа популарност и одомаћеност карикатуре у свакодневном животу 
у значајној мери је била потпомогнута и убрзана развојем популистичког 
новинарства, нарочито масовном појавом новина, хумористичких мага-
зина и журнала. Деветнаести век представљао је златно доба карикатуре. 
Иновације у штампарству тог доба омогућиле су појаву великог формата 
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новина, тзв. broadsheet, које су свој садржај обично приказивале у окви-
рима једне једине стране. У циљу упознавања и обавештавања јавности о 
актуелностима, поред класичне текстуалне форме, вести су почеле да се 
представљају на један народу лакше разумљив, широко доступан и изу-
зетно забаван начин – путем карикатуре. Ипак, економија је запретила да 
помути тек стечену славу карикатуре, јер се убрзо испоставило да је, ус-
лед високих трошкова производње који су најчешће падали на терет самих 
читалаца, штампање великих формата постало нерентабилна инвестиција. 
Стога је неретко долазило до губљења континуитета у штампи, а кључни 
параметри који су диктирали опстанак новина постали су актуелност и 
популарност у мери која оправдава трошкове. Временом је стални напре-
дак у штампарским технологијама омогућио да се, док се са једне стране 
трошкови смањују, на другој страни, добија на квантитативним (повећан 
број издања) и квалитатативним (естетски квалитет карикатуре) одликама 
(Danjoux 2007, 245). Томе свакако треба додати знатно унапређенији сис-
тем испоруке, којим је штампани материјал брзо долазио у руке читалаца, 
као и постепено повећање писмености читалачке публике.

Европски и северноамерички континенти показали су се као плодно тле 
на којем је ова форма изражавања постигла изузетан успех и напречац ос-
војила јавност. Један сасвим кратак осврт довољан је да се стекне слика 
о успону и популарности карикатуре. Магазин помоћу кога је карикатура 
завладала Француском, под називом Le Charivari, почео је да излази 1832. 
године. То је био први сатирични илустровани дневни лист који се снажно 
оријентисао на друштвену критику. Уредници Le Charivari-ја показали су 
да су дорасли задатку: комбиновањем највиших уметничких квалитета са 
модерном литографском технологијом постизали су најшири могући ути-
цај на јавност (Moyle 2004, 41). Уметник који је најзаслужнији за популар-
ност овог жанра и чије је ликовне бравуре објављивао Le Charivari, Оноре 
Домије (1808–1879), сматра се и оцем модерне карикатуре.

Лидер у британском новинарству тог доба био је недељни магазин Punch, 
који је, по угледу на француског претходника, називан и Тhe London Charivari. 
Од 1841. године засмејавао је и увесељавао јавност објављујући духовите 
пародичне карикатуре. Концепт магазина заснивао се на политички моти-
висаним и антирежимски усмереним сатирама, а његову структуру чинили 
су кратки чланци, песме и црно-беле карикатуре. Суверено владајући готово 
читав век, Punch је постао препознатљива британска институција.

Најпознатији немачки сатирични недељник Simplicissimus био је про-
мотер демократских ставова и светски лидер сатире током првих година 
објављивања (1896–1908/09), да би током Другог светског рата постао под-
ржавалац Хитлерове политике. Последњи број објављен је 1944. године, а 
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лист је на кратко обновљен у периоду 1954–1967.8 Италијански Il Papagallo 
објављиван између 1873. и 1915. године постао је узор бугарском Papagalу 
који је излазио у бројним варијантама крајем 19. и све до средине 20 века. 
Иначе се о једном ширем средњоевропском подручју од Бугарске преко 
Чехословачке и Пољске до Летоније, Естоније и Совјетског Савеза, може 
говорити као о плодном тлу на којем је цветала карикатура од средине 
19. века. Свака од ових земаља могла се похвалити бројним значајним 
сатиричним магазинима чије су странице врвеле од мноштва карикатура.9

Настанак и развој карикатуре у Сједињеним америчким државама готово 
сваки аналитичар доводи у везу са чувеном карикатуром под називом 
„Придружи се или умри“ (Join or Die). Насликана пером Бенџамина 
Френклина, а објављена у листу Pennsylvania Gazette 1754. године, сма-
тра се првом штампаном политичком карикатуром на северноамеричком 
тлу. Приказ змије исечене на седам делова представљао је јасну алузију на 
разједињеност британских северноамеричких колонија и позив на њихово 
уједињење. Ова карикатура постигла је свој циљ и стекла огромну попу-
ларност о чему сведочи и њена накнадна честа употреба. Иако примарно 
креирана како би указала на значај уједињења са Британцима у борби про-
тив Француза и Индијанаца, она је наставила да „живи“ и своју функцију 
је успешно обављала и током наредних деценија – у рату против самих 
Британаца, као и касније, током америчког грађанског рата. Наиме, сход-
но потребама, основна текстуална порука је доживљавала извесне ситне 
модификације и преформулисања, али је суштина остајала иста – у борби 
против непријатеља и снази која се огледа у уједињењу.

Данашње време донело је можда највеће изазове, и карикатура доживља-
ва вероватно најтеже тренутке у свом постојању. Цртеж у две димензије, 
на хартији и у новинском формату постаје депласиран. Мултимедијална 
револуција у технолошкој ери у којој живимо произвела је помагала по-
пут таблет рачунара и андроид телефона који садржаје приказују у савре-
менијим медијским форматима: динамично и интерактивно, у виртуелној 
реалности или тродимензионалној форми. Са друге стране, штампани ме-
дији, новине и магазини бележе рекордно мале тираже, a новинарство се 
налази у озбиљној кризи јер му понестаје и публике. Данас се свако може 

8 Комплетне серије у ПДФ формату доступне су путем линка http://www.sim-
plicissimus.info/index.php?id=5 

9 Из обиља магазина који су излазили на овом подручју издвајамо најути-
цајније румунске (Cucurigu, Ghimple, Calendarul Ghimpelui, Nichipercea), руске 
(Крокодил, Seriy Volk), литванске (Ragutis, Kuntaplis), летонске (Gailis), пољске 
(Mucha, Szczutek)), нeмачке (Simplicissimus), чешке (Humoristické listy, Humory, 
Šipy, Paleček) листове.
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латити тастатуре и написати пост на Facebook-у или Twitter-у, из досаде 
или као део бизниса започети свој блог, или поставити видео на YouTube 
и тако од некадашњег читаоца којем су садржаји били намењени, постати 
активан стваралац са читавом армијом сопствене публике која ће његове 
активности помно пратити.

Ритам савремених технолошких иновација напросто тера карикатури-
сте да размишљају даље и више од традиционалног мастила и пера. Можда 
ће се у новом добу карикатура трансформисати у својеврсну комбинацију 
текста, звука и видеа, или постати анимирана и интерактивна? Као згод-
на илустрација управо изречене тврдње, вредна пажње је свакако појава 
политичке карикатуре у једном од најпопуларнијих електронских видова 
забаве – видео играма. Током последњих година фокус видео игара је усме-
рен ка приказу кључних политичких и друштвених питања. Игре са таквом 
тематиком називају се newsgames, према кованици коју је креирао Гонзало 
Фраска (Gonzalo Frasca). Повлачећи паралелу између овог вида игара и по-
литичке карикатуре, Фраска их назива „сусретом симулације и политичке 
карикатуре“. Такав жанр видео игара истраживачи сматрају еквивалент-
ним политичкој карикатури (Treanor, Mateas 2009). Наиме, и newsgames су 
настале као одговор на специфичан актуелан догађај и „пуштају“ се у јав-
ност док је прича којом се баве још релевантна и присутна у свести људи, 
будућих играча. Њихова сврха је да се играју и разумеју само у једном 
кратком временском периоду (стр. 4).

Карикатура у Србији – кратак осврт на Ошишани јеж

Први хумористичко-сатирични лист у Србији светлост дана је угледао 
1851. године, дакле, у готово исто време када је карикатура доживљава-
ла процват у западноевропским земљама. Духовито је назван Шаљивац. 
Ипак, иако је од тада излазило читаво мноштво листова са таквим опре-
дељењем10 тек је покретање Ошишаног јежа 1935. године представљало 
званично установљавање и утемељење сатире на нашим просторима. За 
успон Јежа свакако је најзаслужнији српски „алфа карикатуриста“, како 
називају Петра Крижанића Пјера. Данас он важи за утемељивача карика-
туре као политичког коментара у дневним новинама, једног од оснивача 

10 Прилично изненађује податак да су на овим просторима од 1856. до 1935. 
године излазила чак 93 хумористичка листа. Понекад су имали заиста духовите 
називе, попут Шаљиви дерт, Дрндало, Ха!Ха!, Брезова метла, Дренова буџа, док 
су ратну 1914. обележили Стратегијски разлози, Митраљеске вести и Логорска 
клепетуша. Списак назива свих листова доступан је на: http://novaaltera.blogсpot.
com/2010/03/radivoje-bojicic-oсiсani-jez-nezvanicna.html
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Ошишаног јежа и родоначелника школе карикатуре из које су изашли 
бројни талентовани карикатуристи, од Сабахудина Хоџића, Милорада До-
брића, Десе Глишић, Милоша Крњетина до Предрага Кораксића Коракса.

Током Другог светског рата излазили су Логорски јеж и Бодљикави 
јеж.11 У Оснабрику, у једном од највећих заробљеничких логора Другог 
светског рата, заробљени српски официри, припадници бивше Југословен-
ске војске, под уредништвом апотекара и аматерског сликара Бранка Краи-
новића, уз сарадњу Драгомира Шарла Живковића, покренули су 8. априла 
1944. године Логорски јеж.12 Самим називом листа покретачи су желели 
да истакну континуитет њихових политичких ставова са прилозима пред-
ратног Ошишаног јежа.13 У заробљеништву је Логорски рађен руком у ти-
ражу од четири истоветна примерка. Укупно је штампано шест бројева.
Бодљикави јеж је покренут нешто раније, на ослобођеној партизанској 

територији, на Петровој Гори, у издању Пропагандног одјела ЗАВНОХ-а, 
фебруара 1944. године. За то време у окупираном Београду Прес-биро је 
штампао Бодљикаво прасе као пандан предратном Ошишаном јежу. Међу-
тим, и Бодљикави јеж и Бодљикаво прасе били су сурогат предратног Оши-
шаног јежа чију је традицију наставио само Јеж чији је први послератни 
328. број изашао 13. октобра 1945. године. За њега у то време сатире пише 
Бранко Ћопић. Уследиле су послератне године у којима се Јежева делат-
ност кретала углавном у оквирима крајности. Док је, са једне стране, „за 
заступање напредних ставова како у спољној, тако и у унутрашњој полити-
ци“ 1965. године понео Орден заслуга за народ, његова слава повремено је 
била ремећена када су у редакцију овог „листа за хуманизам и ренесансу“ 
пристизали позиви на личну и партијску одговорност уз изрицање критика 
ауторима због објављених написа. Kao Јеж, лист се последњи пут појавио 
1990. године након чега је у смањеном обиму, са другачијом динамиком 
излажења и уз одсуство знатног броја аутора из осталих југословенских 
република, наставио да излази под својим старим предратним називом – 
Ошишани јеж. Оваква ситуација трајала је ве до 2009. године, када му 
је враћен стари назив јер, како Бојичић наводи: „нити га ко шиша нити 
му даје лосион да му порасту бодље.“ Данашњи Јеж излази квартално, 
на тридесетак страна, трудећи се да задржи свој препознатљив сатирични 

11 Највећи део података о историјату листа добијен је од садашњег главног 
и одговорног уредника Јежа Радивоја Бојичића у интервјуима обављеним у 
неколико наврата током 2015. године.

12 Претпоставка је да су у уређивању листа учествовали и остали логораши, 
пре свега интелектуалци попут Ота Бихали Марина, Милана Бартоша, Николе Ми-
лановића, Пере Ивковића, Миленка Филиповића, Станислава Винавера и других.

13 Репринт појединих прилога из Логорског јежа штампали су Народна библи-
отека Србије и Јеж 1979. године.
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дух. Неки ентузијастични следбеници креирали су му интернет страницу 
и Facеbook профил, па верни читаоци могу његове садржаје да „лајкују“, 
„твитују“ и „шерују“.

Нажалост, напред споменута доступност и раширеност електронских 
медија довела је до готово потпуног маргинализовања карикатуре у облику 
у којем је егзистирала у својим најбољим данима. Сатиричних часописа 
је све мање, а од карикатуре се више не може живети „јер оне не продају 
дневне новине, а тај квадрат или правокутник намијењен карикатури више 
је исплатив ако се на томе мјесту објави реклама.“14

У Сједињеним америчким државама веома је развијена пракса употребе 
карикатуре у едукативне сврхе, која омогућава тинејџерима стицање плас-
тичнијих и практичнијих знања о појавама које их окружују. Као једнос-
тавна, кратка и забавна форма, а притом један од најзанимљивијих при-
марних извора, она их јасније упознаје са сопственом историјом и помаже 
развој њиховог критичког и креативног мишљења. Тумачећи карикатуру, 
амерички тинејџери се обучавају да протумаче значење и поруку карика-
туре, анализирајући њена књижевна, симболичка и фигуративна својства у 
исто време уочавајући спону са савременим проблемима. 

Сјајан пример да је карикатура незаменљива у интерпретацији свако-
дневице, те да се одавно усваја и практикује проналазимо у Британском ар-
хиву за карикатуре при Универзитету у Кенту. Архив је снажно усмерен на 
историју британске карикатуре у протеклих две стотине година чувајући 
у својим фондовима више од 150 000 илустрација. Његов материјал сва-
како представља неисцрпан извор свим заинтересованим истраживачима, 
медијима, студентима – они се увелико баве темама које су произашле из 
анализе карикатура.15

На крају, а у светлу будућих антрополошких и културолошких проуча-
вања феномена одевања, није наодмет напоменути да карикатура предста-
вља првокласан извор за проучавање управо ове проблематике. Већ спо-
мињане Punch-ове карикатуре постигле су нарочито велику популарност 
управо због чињенице да су се на сатиричан и духовит начин освртале на 
одећу оба пола, свих класа и статуса. Карикатуристи су сатирично прика-
зивали стил облачења лондонске више средње класе схватајући да је одећа 
моћан начин исказивања друштвеног става, који је са друге стране, био 
јасно препознат од стране читалачке публике (Taylor 2002, 141).

Управо Тејлорова (Lou Taуlor) студија The Study of Dress History једна 
је од ретких студија одевања која се осврће на значај и потребу за про-

14 „Разговор с аутором `Повијести карикатуре у Хрватској до 1940. године’“, 
Слободна Далмација, 11.03.2010.

15 http://www.cartoons.ac.uk/
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учавањем одевања у карикатури. Истичући да овај потенцијал од стране 
историчара одевања није довољно препознат, он износи став да је мало 
детаљнијих истраживања подузето не би ли се открила важна културолош-
ка значења доступна тумачењем одевања у карикатури (Taylor 2002, 140). 
Јер, управо карикатуристи раде „исто што и историчари одевања; бележе, 
анализирају и изабирају или тумаче одевање; они обезбеђују непроцењи-
во сведочанство култури, обичајима и визији времена. Шта они цртају и 
зашто је од кључне важности сваком ко је озбиљно заинтересован за про-
учавање одевања.“ (Ribeiro 1998, 323).

Било како било, остаје нада да је и пред (домаћом) карикатуром светла 
будућност. Чини се да ће за то бити преко потребна храброст самих кари-
катуриста, што им уосталом не мањка ни приликом цртања провокативних 
карикатура. Можда би у прилог опстанку карикатуре као феномена дугог 
трајања могла послужити недавна дешавања којима је карикатура поново 
постављена у жижу интересовања. Реч је о терористичком нападу мусли-
манских екстремиста на редакцију сатиричног листа Charlie Hebdo (Шар-
ли Ебдо) у Паризу у којем је убијено дванаест особа.16 Већ наредног дана у 
знак солидарности са настрадалим колегама по перу, светски карикатурис-
ти су на рафал калашњикова одговорили – потезом оловке.17
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Tatjana Mikulić

ON CARICATURE OR HOW A SMALL SKETCH 
CAN SPEAK VOLUMES

Abstract: The paper analyzes a short entertaining form – the caricature, which 
conveys a message in a simple and concise way, using humor and satire. The 
caricature is a reliable reflection of reality, a social comment, it states the unsta-
table. After a short reminder of its history, the paper points out the state of cari-
cature in Serbia using the example of the paper Jež (Hedgehog). Until the very 
end of the 20th century caricature was thought of as superficial and humorous, 
while its potential as serious material for research was neglected. The paper will 
point out this potential.
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