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ЧИКАЊЕ
(НЕОЧЕКИВАНА)КРИТИКА 

ЈУГОСЛОВЕНСКОГДРУШТВАУ 
ЗАБАВНОМЛИСТУЧИК

Сажетак:Уовомрадусеанализиракако јеенигматскизабавни
лист„Чик”почеодапишеодруштвенимпроблемимаидруштве
нополитичкимтемама1967.ипосебно1968.године,кадајепо
стаоинајчитанијилистуСФРЈ.Наосновутогпримеразакључу
јеседаје„масовна”или„популарна”култураусоцијалистичкој
Југославијимоглабити,ибилајеуодређенимоколностима,дина
мичнопољеизбегавањасиладоминацијеиконтроле,пољепрего
варања,отпорапаисукобасањима.Предлажеседаљеусмерава
њеистраживањанадруштвенудинамикусвакодневногживота
усоцијализму.

Кључнеречи:Чик,забавнаштампа,масовнакултура,популарна
култура,СФРЈ

Мадаједошлодовеликогпорастаразнихвидоваистражи
вањаиинтерпретацијасоцијалистичкeЈугославијe,штампа
јеосталанекакоизванфокуса,каонајмањезначајнаилиза
нимљиватема,мождазатоштосенекако„подразумева”да
сетууглавномрадилоодржавнојпропаганди.1Покушаћемо
напримерузабавноглиста2„Чик”дапокажемодаистражи
вање штампе, а у ширем смислу југословенске „масовне

1 РедакпримерјестудијаРеанеСењковић:Senjković,R.(2008)Izgubljeno
u prijenosu:Pop iskustvo soc culture, Zagreb: Institut za etnologiju i fol
kloristiku.Студентскаиомладинскаштампатакођепривлачипажњуу
последњевреме.

2 Некадајеправљенаразликаизмеђу„листова”и„часописа”,подкојима
сусеподразумевалестручнеинаучнепубликације.Данассеназив„ча
сопис”користизасвуштампусем„новина”тј.дневнихлистова,такода
јепоондашњиммерилима„Чик”„лист”аподанашњим„часопис”.
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културе”(какосеговорилотада),или„популарнекултуре”
(какосе говорисада),3можебити значајно задубљеразу
мевањедруштвенединамике,имагинацијеиразнихпротив
речнихособеностијугословенскогсоцијализма.

„Чик”нијесасвимзаборављениповременосе,као„еротски
часопис”, појављује у постјугословенским токовима сећа
ња.Осимтогa,ништасепосебнозначајноневезујезањега,
поредтоликославнихслучајеваједвасепомињеухроника
мазабранаицензура–забележено једа је1971.забрање
ноједнопосебноиздање,збогпорнографије,штонијепрви
случајнизатуврстуделикта.4Ипакнашаојесвојеместоу
„ЛексиконуЈУмитологије”,гдесекаже:

„Популистичкилисткоји јешездесетихиседамдесетих
годинабиообавезноштивовеликогделамушкепопула
цијеуциљуподизањанивоаеротскогваспитања.Читали
сугасви:војнициоднижихдовишихчинова,радници,
интелектуалци, пубертетлије и пензионери. (...) Ударну
рубрикучиниласунаводнаписмачиталацакојисуизно
силисвојаинтимнаискуства(...)Подједнакупопуларност
достигласуписмачиталацаукојимасусенаефектанна
чинруглуизвргаваленајразличитијетеме(...)Новинаје
обиловаласликамаголихжена,алисуштампалиисасвим
озбиљнетеме.”5

Уприсећањимасавременикаостаојезапамћеникао„пре
теча таблоида”, „посвећен естради”, „сензационалистички
лист”, „шунд”.Полазећиоднаведенихоценаиописа, ли
стањестарихбројеваможепоприличнодаизненадипосе
тиоцаизпостцосијалистичкетранзицијскебудућности.На
основутихизненађењаформулисаћемоодмахглавнутезу–
„масовна култура” у социјалистичкој Југославијимогла је

3 У југословенској хуманистици и друштвеним наукама, искључиво се
користио термин „масовна култура”. Kористећи га са наводницима
указујемoнатодајепроблематичан,пресвегазбогнегативнихконота
ција.Данассекористиширитермин„популарнакултура”ноонунашој
средининемапозитивнозначење„народнекултуре”већимајакутен
денцију да се везује за британскуи америчкумузику,филми сродне
феномене,памислимоданијебољерешење.Заправопостојивишете
оријскихперспективаирасправао„масовној”и/или„популарној”кул
тури.Видети:Storey,J.(2015)Culturaltheoryandpopularculture,7thed,
London:Routledge.Историјскиприказ:Maze,K.(2008[1997])Bezgranič
nazabava.Usponmasovnekulture1850–1970,Beograd:Službeniglasnik.
Bидети такође:Kloskovska,A. (1985 [1964])Masovna kultura: kritika i
odbrana,NoviSad:Maticasrpska.

4 Lopušina, М. (1991) Crna knjiga: Cenzura u Jugoslaviji 1945–1991,
Beograd:Fokus,str.58.

5 Janjatović,P.Čik,u:LeksikonYUmitologije(Drugoproširenoizdanje),pri
redili:Adrić,I.,Arsenijević,V.iMatić,Đ.(2015),Beograd:Rende,str.76.
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бити, и била је у одређеним околностима, не само нека
квооруђедржавнеипартијскепропагандеиконтроле,или
подручјепрекопотребног, јефтиног,ескапизма,већдалеко
динамичнијепољенеприхватањаиизбегавањавладајућих
дискурса,пољеразнихнатезања,преговарања,надмудрива
ња,паипровоцирања„режимаистине”,једанотворенпро
сторалтернативнихинтерпретацијаиартикулација,симбо
личкихсукобаиборбе,украткопросторврлозначајне,мада
неизвесне, слободе. Ослонили смо се у овој формулацији
нанеограмшијевскосхватање„популарнекултуре”каопо
љасукоба,гдесесукобљавајусиледоминацијеиконтроле
саразноврснимотпорима,гдесеводинеизвеснаборбаоко
хегемоније између званичне културе и система вредности
и свега другог што преостаје. У даљој разради овог ста
новишта уместо пасивности и подаништва „маса” истичу
се микрополитичке активности „одоздо”, разне тактике
избегавања сила доминације и контроле, кроз производ
њуопозиционихиалтернативнихзначењаисубверзивних
задовољстава.6

Ово истраживање заснива се на анализи садржаја скоро
свихбројева„Чика”,од1965.докраја1968.године.Зашто
до1968?Cадржајикојисунетипичниинеуобичајенизаза
бавнуштампу, и који се могу окарактерисати као импли
цитна или експлицитна критика југословенског друштва,
појављујусекрајем1967.ипроширују1968.године.Тиса
држајисеувеликојмеримогуповезатисасвимонимпро
блемимазбогкојихјеизбиопротестиштрајкстуденатаБе
оградскогуниверзитетајуна1968,мадасесам„Чик”,кадаје
упитањутатема,никаданепомиње,онје,ипоредстотина
хиљадапревасходномладихчиталацакојејетадаимао,пот
пуноневидљивутомпроцесудруштвеногииндивидуалног
ослобађањаиосвешћивањаиразобличавањакризеукојој
седруштвоналазило.7

6 Онеограмшијевскомсхватањухегемонијеуоквиру„студијакултуре”
видети:Vilijams,R.(1974[1973])Bazainadgradnjaumarksističkojteoriji
kulture,Kulturabr.26,Beograd:ZPKR,str.6784;Уразумевању„попу
ларнекултуре”:Hall,S.Notesondeconstructing“thepopular”,in:People’s
historyandsocialisttheory,ed.Samuel,R.(1981),London:Routledge,pp.
227–240;Даљаразрада:Fisk,Dž.(2001[1989])Popularnakultura,Beo
grad:Clio;Уоквируисторије:Berk,P.(2002[1992])Istorijaidruštvena
teorija,Beograd:Equilibrium,str.9094;Прегледприступа„студијакул
туре”овојтеми:Đorđević, Ј. (2009)Postkultura:Uvodustudijekulture,
Beograd,Clio,str.244317.

7 Ојуну1968.уБеоградуиЈугославијипостојиобимналитература,чи
тање требапочетиод анализекоју једаоПоповукњизикоја јебила
забрањена1984.Popov,N.(2008,[1990,1984])Društvenisukobi, izazov
sociologiji,.Beogradskijun1968,Beograd:Službeniglasnik.
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Какосепојавиоиразвијао„Чик”?

Новинскоиздавачко предузеће „Јеж” из Београда, које је
издавало истоимени хумористичкосатирични лист, по
кренуло је крајем 1965. године, из комерцијалних побуда,
енигматскизабавнилист,малогформата,подназивом„Чик
погоди”којијеизлазиопетнаестодневно:

“Настојалисмоданаправимолистзавас–листкојићеда
васзабави.Кадпутујете,кадсеодмарате,кадчекате,кад
нематепосла,кадиматепослаалижелитедапредахнете–
дагаузметеуруке.”8

Садржајем је у почетку доминирала енигматика, укрште
нице, решавањеразнихпроблемаи задатака, уз хороскоп,
анализе графолога, мађионичарске трикове, карикатуре и
хумор. Но садржај се убрзо мења, уз сталну интеракцију
сачитаоцима,којипишу,коментаришу,дајупредлоге,шта
више,дабибољеодговорилажељамачиталаца,редакција
спроводиианкетуотоме.Такосеод1966.уводеприлози
офилму ифилмским звездама, као и о забавној, посебно
британскојиамеричкојрокмузици,крозредовнурубрику
„Диско клуб”,9 затим се кроз рубрику „Двоје” уводи тема
љубавнихвезаиодноса,атусујоширазникориснисавети,
одговоринапитања,каоирубриказадописивањеиупозна
вање, тенаграднеигре, духовит конкурсу коме се бирају
двојници„познатих”инакрајугодинеизборзанајпопулар
нијуличностуЈугославији,гдејепобедиоЧкаља.Часопис
бивасвебољеприхваћенипочињедаизлазиседмично.Од
1967.тојебиозабавничасописунајширемсмислу,чијасу
посебна„циљнагрупа”билимлади,што јебилоускладу
санекимтадашњимсветскимдруштвенимкретањимакао
итенденцијамакомерцијалнеизабавнештампе.Oдсреди
не те године звао се само „Чик”идобио јеновогуредни
ка,ВладуКатића.10Уодносунапретходнугодинусвеви
ше преовлађују прилози о нашим звездама и популарним

8 Аноним,(15.ХI1965)(Уводнитекст),Чикпогодибр.1,стр.2.
9 Упрвомиздањујепричаотаданајжешћиммомцимајугословенскогро

кенрола,ВИС„Силуете”,„Супертопхитлиста”,гдесенапрвомместу
налазеРолингстонсисапесмом„Деветнаестинервнислом”анадругом
Битлсисапесмом„Мишел”,каоипреводтекстатепесме;Аноним,(27.
V1966)(РубрикаДискоклуб)Чикпогодибр14,стр.24.

10ВладаКатићјеостаоупамћенкаокарикатуриста„Јежа”.Наосновурет
кихдругихименакојасусепојављивалау„Чику”видимодајередак
цијучиниларедакција„Јежа”.Сверепортажеидругиприлозиокојима
ће бити речи касније, били су непотписани.Писма читалаца била су
потписана,најчешћеисапоштанскомадресом.
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личностима, знатно вишеи директније се пишеољубави
и сексу11 и наставља се веза са „културом младих”, како
крозразнеприлогеиакције,такоикрозспецифичанстил
писањаиначинкомуницирањасачитаоцима.Немасумње
да је лист у томе следио актуелне стране узоре, уосталом
постојала је и редовна рубрикаподназивом „Занимљиво
стиизсветскетинејџерскештампе”.Од1968.године„Чик”
је излазио у нешто већемформату, са насловном страном
ијошпонекимстранамауколору.Иакосеиупретходним
бројевима,премаписмимачиталаца, виделода је досезао
додругихрепублика,тегодинесеозбиљнијепорадилона
томеипокренутојелатиничноиздање.Идаљесеписалоо
звездама,филму,музици,љубавиисексу,разнимзанимљи
востима,узпричестравеиужаса,стрип,карикатуре,разне
награднеигреиконкурсе,поезијучиталаца,изнатновећу
рубрикузадописивањеиупознавање–алипочињедасепи
шеиодруштвенимпроблемимаидруштвенополитичким
темама,којесеобрађујунадиректанипровокативанначин.
Тегодине„Чик”јепостаонајчитанијилистуЈугославији,са
тиражомодпреко350000примерака!12Излазиоједо1974.
године,кадајепокренут„НовиЧик:недељниилустровани
лист”којисенареднегодинепретвориоу„Зум”,каснијеу
„Зумрепортер”.

Забавнилист,штатуможебитинеобично?

Кодкритичкекултуролошкеанализетребаобратитипажњу
не самонаоношто јеприсутнокоднекепојаве, већина
оноштојеупадљивоодсутно,унашемслучајунаоночега
у„Чику”немa.Сведопредкрај1968. годиненемаготово
нитрагавладајућимдискурсимаоизградњииразвоју со
цијализма и тековинама револуције, чак ни реда ради кад
супригоднидатумиупитању,немапоменаоТиту,другим
функционерима,неманикаквогзваничногинформисања,уз

11Радисејошувексамоописању,„сликеголихжена”појављујусекасни
је.Накојиначинје„Чик”уводиоитретираотемељубавиисексазахтева
посебноразматрање,чимећемосебавитиудругомраду.

12Напочетку1968.годинередакцијајеобавестилачитаоцедајетираждо
стигао250000,тедајелистједанодначитанијихуземљи,токомгодине
тиражјескочиона350000!Уновембрулистједонеоследећеподатке
отиражудневнихинедељнихлистова–првијебио„Чик”(352800),па
“Вечерњеновости”(339689),„Арена”(335832),„Илустрованаполити
ка”(304,768).Свиосталилистовисуималитиражиспод300000.Ано
ним(14.X1968)ТренутнитиражидневнихинедељнихлистовауЈуго
славији,Чикбр.46/68,стр.25.Ипремасећањимасавременика„Чик”је
бионајтиражнијилистуЈугославијикрајемшездесетих,премашујући
сапојединимбројевимаи400000.
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мождатекпонекиредакизузетак.13Довољнојеупоредити
„Чик” са тадашњом студентском и омладинскомштампом
иприметитивеликуразликупотомпитању.Утомсмислу
„Чик”језавеликибројмладихпостаосимболичкипростор
заизбегавањедруштвеногпореткаиконтроле.Инесамото,
у„Чику”сусеинекесоцијалистичке„светиње”третирале
наподсмешљивначин.Примераради,доксусваомладин
скагласилаславилаДанмладости,„Чик”гаје1968.обеле
жиодоносећисамоприлогукомесенаводисазнањекоје
најстаријиштафетоноша„несамоуЈугославијинегоина
свету”.Тојебилаизвеснастарицаод107годинаизЛичке
Калдрме,којасе,далијетозбиљаслучајност,звалабашкао
ипознатапартизанскахероина,МаријаБурсаћ:

„Заштостеви,старииисцрпљени,носилипалицусапо
здравимаинајбољимжељамадругуТиту?/Људисуми
реклидабитобилолепоизначајно.Ијасамсаматако
мислила.Јаволимнашегпредседника…”14

A jош је занимљивије следеће – од краја 1967, а посебно
1968.листпочињедапишеоразнимдруштвенимпроблеми
маидруштвенополитичкимтемама,почевшисаприказом
ноћногживотауЈугославији.

Југославијаноћуи
досијеопроституцији

„Екипа Чика је прешла 4000 километара и посетила
свеноћнелокалеунашојземљидабивампредставила
Југославијуноћу...”15

Томбомбастичномнајавомпокренута јесеријарепортажа
подназивом„Југославијаноћу”гдесезаправописалооне
колико већих градова – Ријеци, Загребу,Љубљани,Новом
СадуиБеограду.У тимрепортажамаписаним слободним
стилом,икаткадсадостаироније,помаљаосеједандруги
свет:местакојанисубашзасвакога,гдесуценевисоке,где
семогу видети и срести играчице и артисткиње, „соција
листичке зечице”, барске и конзум даме, пријатељице но
ћи,коцкари,разнисумњивитиповиалии„пословниљуди”,
„бизнисмени”,странци,гдесесвевртиоконовца,посебно

13Такојеуброју1/68представљенрадниданЛатинкеПеровићаодмах
наконњеРингоСтарjeговориоо„музици,дрогама,Битлсимаисвему
помало”;Аноним,(4.I1968)(Раднидан.../РингоСтарговори…)Чик
бр.1/68,стр.78.

14Вучинић,Р.(9.V1968)Најстаријаштафетоношауземљи,Чикбр.19/68,
стр.15.

15Аноним, (19. X 1967) Зечице на броду „Барба Руде”,Чик бр. 42/67,
стр.28.Наставакубр.43,44,45,46и47.
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девиза.Овасеријатекстовајебиланекаврстаиспитивања
теренаиуводауглавнуствар,серијурепортажа„Досијео
проституцијиуЈугославији”,којајеочигледнорађенаистом
приликомикојаобухватаЗагреб,Ријеку,Београд,Љубља
ну,НовиСад,узСарајевоиОсијек.„Досије”јереторички
започетиздушебрижничкеперспективе:

„Речпроституткасесвечешћечујеумногимнашимгра
довима,нарочитоуонимаукојимасеживотурбанизовао.
Статистикепоказујудабројпроституткирастеизгодине
угодину.Тапојавазабрињавачитавонашедруштво...”16

ДосијепочињерепортажомизЗагреба,ослањајућисенане
именованезваничнеподаткекојисумоглибитидеонеког
извештајаиликојисудобијениодСУПа,одОдељењаза
борбупротивпроституције,којесеипомиње.Тафактогра
фијапомешанајесамногобројнимисповестимапроститут
ки,чакиподводача,упитневеродостојности,теописимало
кацијагдесетаделатностодвија,узнавођењеуобичајених
процедураконтакта,пачакицена!Некинаводиинаслови
сустварношокантни–нпр.дајеРијекапостала„Елдорадо
за проститутке”, где „Милиција диже руке” и да су чак и
неке„УченицеизРијекепроституткеуИталији!”илидаје
ангажовањедевојаказанекевидовезабавеуиностранству,
нпр. плесачица, трговинабелимробљемвеликихразмера,
тедаЈугославијаизвози„Белоробљезацеосвет”!Кадасе
говориоградовимаукојимасебележипорастпроституције
говорисекрознеколикократкихреченицаонаглојурбани
зацијикојајепратилаиндустријализацију,овеликомприли
вустановништва,тенемогућностиманекихдевојакаижена
да нађупосаои својеместо у друштвуилида, лаковерне
збогочајничкежељезабољимживотом,будузаштићенеод
разнихбезобзирнихпреваранатаиподводача.

Зашто„Фронт”ненападафронтално?

Такво писање није могло проћи незапажено. Од стране
„Фронта”,гласилаЈНА,позванјејавнитужилацдареагује
збогугрожавања„друштвенихвредности”иширења„пор
нографије”. „Чик” је окарактерисан као „најгрубља мало
грађанштина,комерцијализованипростаклукидеструкција
моралнополитичкогнихилизма”.17Нолистнијезабрањен,
чакниједошлонидопрекидаобјављивања„Досијеа”.Тек
уфебруаруоннестајеиздвабројадабисепонововратио

16Аноним, (30.XI 1967) Девојке саштајга (sic)Чик бр. 48/67, стр. 26.
Наставакубр.49,50,51,52,1967.и1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,1968.

17Аноним, (4. I1968)ЗаштоФронтненападафронтално?Чикбр.2/68,
стр.2.
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унареднихпетбројеваузмањепровокативненаслове,што
намговоридајебилопритисакаисадругихстрана.Редак
цијајенаравноодбацилаоптужбе„Фронта”алијеполеми
купрепустилачитаоцима,објављујућињиховекоментареи
„писмаподршке”.Уједномоднареднихбројеватврдидаје
поводомцелогслучајадобилаукупно3877писама,одкојих
сусамотрибиланастрани„Фронта”.Занимљивоједасу
истим поводом „Чик” критиковли и у студентској и омла
динскојштампи,у„Студенту”јеконцепцијалистаокаракте
рисананаследећиначин:

„Личност човека је тако сведена на објект или субјект
секса или неке интересантне детаље из личногживота.
Читава концепција листа представља неку још неразја
шњенуидеологију дехуманизације и свођења човека на
његовурасплоднуфункцију”.18

Животидругипороци

Крајем јануара,доксе јошније стишаларасправаокона
пада„Фронта”,покренутајенаударномместу,трећојстра
ни,новарубрика„Животуцентрупажње”,којасенаначин
озбиљне информативне  штампе, бавила актуелним дру
штвенополитичким питањима и проблемима. Прва тема
јебилапосвећенаприправницима,штојебиловрлобитно
питањеиугенезинезадовољствамеђустудентима.Наслов
јенаравнобионегативноинтониран:„Далићезаконоста
жистимабитиизигран?Нигдеместазастручност”.19Усле
дећимбројевимаписалосеорестриктивнојодлуциоредуи
мирууМарибору,којомсеограничавалокретањешколске
омладинеувече,о8.конгресуСавезаомладинеЈугославије–
алиизперспективемладихрадника,опорастумалолетнич
когкриминала,отоме„каквесунамраднеакцијепотреб
не”,затимораспоравиоомладинскојштампи,отомекако
СКJ све вишестариикако je уњему свемањемладих, о
проблемимауниверзитетаистудената,итд.Свесутобила
некаодтадаактуелнихпитањаалиихјечасопистретирао
безоптимизмакојијебиоприсутанузваничнојкомуника
цији,изперспективе„базе”,пресвегамладих,евентуално
омладинских руководилаца, дакле углавном „одоздо”, по
зиционирајући се тако, уз друге текстове и садржаје, као
неформалногласилоомладине.Тојепоказалаирасправао
омладинскојштампи,којујеорганизоваолист„Комунист”,
гласилоСКЈ.Натојрасправинајвишесеговорилоо„Чику”,

18Аноним, (12. XII 1967)О Чику, о врхунцу неукуса,Студент бр. 29,
стр.15.

19Аноним,(25.I1968)Нигдеместазастручност,Чикбр.4/68,стр.3.
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којисунајвишенападалипредставнициформалнеомладин
скештампе!Нонекисугаибранили:

„Ми говоримо о омладинској штампи а дискутујемо о
„Чику”.Штајеуопштеданасомладинскаштампа?Дали
јетосвакилисткојиноситуетикету–листомладинеЈу
гославијеилиБеограда,илијеомладинскаштампаданас
„Чик”?(...)Мислимдајеправаомладинскаштампаданас
„Чик”,јерјетолисткојиданасмладичитају.(...)Мислим
даомладинскаштампанеуспостављаправиконтакт са
читаоцем(...)Људисузадовољнитимешто„Чик”пишео
виталниминтересимаомладине…”20

Одмајарубрикајепопримилаформурепортаже,гдесепи
сало о проблему бекствамладих од куће,21 омалолетнич
којтрудноћи22затимоодласкурадниканапривременирад
уиностранствоињиховимпроблемимасанепријатељском
емиграцијом,23 те на крају опет о криминалу, али из пер
спективе самих „преступника”24 Третирање „социјалнопа
толошких”појавaи„социјалнихпроблема” је заправопо
стала стална тема,нпр. када суобјављиване горенаведене
репортажепокренутјеисеријалподназивом„Пороциве
леграда”.Серијалје,мождадабисенамернонервиралисви
оникоји су оптуживаличасопис запорнографију, започет
башпричомобеоградским„порнографима”,анаставиосе
са „покерашима”, „преварантима”, „мућкарошима”, „нар
команима”и„просјацима”.25

Незапосленостистамбененевоље

Почетком 1968. године појавио се следећи предлог једне
читатељке:

„Чик је једини лист коме семладимогу једино обрати
тизасаветикомесемогуповерити.Затосеиобраћам
редакцији смолбомдаодвојималопростораукомеби
минезапослени,којисмозавршилинекушколу,занатили

20Аноним,(7.III1968)Каквуомладинскуштампужелимо?,Чикбр.10/68,
стр.3.

21Аноним,(11.VII1968)Протест.Заштосебежиодкуће?,Чикбр.28/68,
стр.45.Наставакубр.29и30.

22Аноним, (8.VIII 1968.)Досије омалолетниммајкама,Чик бр. 32/68,
стр.45.Наставакубр.33,34,35.

23Аноним,(12.IX1968)Путевиуподземље:гастарбајтери,Чикбр.37/68,
стр45.Наставакубр.38и39.

24Аноним, (31. X 1968) Како се постаје преступник, Чик бр. 44/68,
стр.1415.Наставакубр.45,46,47.

25Аноним,(11.VII1968)Пороцивелеграда:Порнографи,Чикбр.28/68,
стр.3637.Наставакубр.29,30,31,32,33,34,35,36.
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факултет,износилисвојепроблеме,писалиотомезашто
неможемодасезапослимо,какосунасодбијали,какосу
се смејалинашиммолбама, каконисмоималидовољно
веза…”26

Редакцијајесаопштиладаприхватапредлогалисеништа
ниједесилонареднадвамесецааондајепокренутарубрика
„Истина онезапослености” у којој су о својим случајеви
маписали самичитаоци.Већпрваписма супоказала сву
озбиљносттеме:

„Менипослесвихузалуднихпокушаја,остаједапрово
димданеплачући, дапомишљамна свенајгоре,пачак
ина самоубиство.Уменинема вишенимало ведрине,
расположења,полакоменапуштаверауживот...”27

„Младсам,пунамбиција,алиживимкаопас.Немамни
најосновнијасредствазаживот. (...)Одлучиосамдаза
тражиминтервенцијуЦентралногкомитетасавезаомла
дине Југославије. Али узалуд. Отишао сам у Кабинет
председникарепублике.Такођебезуспеха.Изгледадаје
сувишеистинитаонанароднапословица: „Ситгладном
неверује”.Биосамбесаниочајан,узеосамсвојудипло
муипоцепаоје...”28

Ређаласусеписмаукојимасеговорилоотомекакосене
може наћи никакав посао, о мућкама, везама, непотизму,
бахатомпонашању,уценамадевојакасексом, тетомекако
никоганијебригазатаквостање.Евонекихнаслова:„Из
државамеотацинвалид”,„Стомолбиукошу”,„Петгодина
чекања”,„Зваомеуприроду”,„Сувишанчовек”,„Постаоје
звер”,„Тражиојесве”,„Невиностзазапослење”,„Почињем
дамрзим”,„Децагладују”,„Згаженипонос”,„Хиљадупу
та одбијен”, „Тражедаимбудемљубавница”, „Преварени
надничари”, „Класичан пример експлоатације”, „Глад пре
ипоследипломе”,„Креветпазапослење”,„Немапослаза
Цигане”,„Требастрељатибирократе”,„Гладуједетепалог
борца”, „Експлоатација физичких радника”, „Злоупотреба
службеногположаја”...Доксусетаконизалеличнеиспове
стилистјеусептембрупозваочитаоцедапишуиосвојим
стамбенимневољама,понављајућиопетиопштипозив,за
насзначајанјеруказујена„моћ”читалаца:„изнеситесвоје
жељеипредлогејернатајначинуређујетеЧик”.29Одсле
дећегбројапокренутајеноварубрика„Стамбененевоље”

26Краговић,С.(1.II1968)Истинаонезапосленима,Чикбр.5/68,стр.14.
27Николић,М.(25.IV1968)Немамдобрувезу,Чикбр.17/68,стр.16.
28Трајковић,С.(9.V1968)Поцепаосамдиплому,Чикбр.19/68,стр.16.
29Аноним(12.IX1968)ОЧикуиокоЧика,Чикбр.37/68,стр.2.
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одмахнаконрубрике„Истинаонезапослености”,пасера
дилоосвојеврснојтематскојцелини.Оберубрикесупоме
ренезнатнонапред,настране6.и7.чимеимједодатнодато
наважности.Утојрубрицисусепојавилијошдрастичнији
примеринеправде,сиромаштваибеде:

„Позанимањусамшофер.Већпуних11годинастанујем
саженомитројемаледецеуједнојсобицивеличинетри
метрах2,76мивисине180см.Свајесрећаштосаммали
растом(...)Овонијестан,негообичнашупаукојојбисе
јединодобромоглеосећатисвиње...”30

„Позанимањусамрадник.Станујемсаженом,ћеркомод
петгодинаиболесноммајкомуједнојсобикоја јепри
лично запуштена и оронула (...) Најтеже нам пада сви
макадсеспустиноћ,кадтребадаспавамо.Дабисмосе
свуклиилеглиукреветморамодаугасимосијалицу...”31

„Инвалидсамрадапрвекатегорије(...)Отацсамдвојема
лолетнемушкедеце,којиманисамустањудаомогућим
живот достојан човека услед неразумевања ситих.Под
станар саму једној собици (...)Узалудмоје досадашње
молбеижалбе,усменеиписмене,одКабинетапредсед
ника Тита до најнижих органа и руководилаца (...) Ка
да бих имао бар само једну собу, коју не бихморао да
плаћам...”32

Ево још неких наслова: „Милиционер провалио у туђи
стан”,„Постаосамгаздаричинунук”,„Самобездеце”,„Чо
векбезнаде”,„17годиначекања”,„Шестгодинаусобици”,
„Једанаестороутрикревета”,„Тригодинеуподруму”,„Ни
живетиниумрети”.Ноудесетомнаставкуоверубрике,ре
дакцијанаводидапросторуступаличностимакојемогуда
објаснештасепредузимадасестамбененевољеублаже,те
говорепотпредседникГрадскескупштинеБеоградаипред
седникСтамбенекомисијеи заменик генералногдиректо
ра Градског стамбеног предузећа.Већ из првог поднасло
вакојигласи„Рекорданбројновихстанова”јасноједаони
требадаодговоренаписмаиулијуоптимизамчитаоцима.
Редакцијаипакнијеодолелаидодалајенакрајумишљење
једноградникаукомеонкарактеришестамбенуполитику
као „експлоатацију”, „зеленаштво” и „богаћење богатих”.
Након тога рубрика је нестала, но рубрика „Истина о не
запослености”јенаставиладасеобјављује.

30Јанковић,П.(19.IX1968)Угрожениживоти,Чикбр.38/68,стр.7.
31Јовановић,Ж.(26.IX1968)Пасјиживот,Чикбр.39/68,стр.7.
32Вркић,Ш.(3.X1968)Човекбезнаде,Чикбр.40/48,стр.7.
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Покушајиприпитомљавања

У„Чику”сеудругојполовинигодинемогуприметитипри
лозикојисуодговорнанекеранијеобјављенетекстове,те
афирмишурадомладинскихидругихдруштвенихоргани
зација, као и веће присуство личности из света политике,
културе и уметности, те на крају и самог Тита. Можемо
претпоставитидајеупитањубилонастојањадаселистне
какоукротииприпитоми,уместонапростозабрани,дакле
радилосенанекиначинo„преговарању”,идејнополитич
којакцијииборби.Утомсмислупосебнојезанимљивброј
48од28.новембра.Уњемунемавишерубрике„Стамбене
невоље”којасепоследњипутпојавилаупретходномброју.
Наконштојенеколикобројеваранијепокренут„ванредни”
наградниконкурсЦКСавезаомладинеСрбијеи„Чика”,ко
јимсетражи„десетнајлепшихомладинскихречи”објавље
нисурезултати.Најлепшеречисубиле:слобода,љубав,зна
ње,акција,социјализам,поверење,Тито,ентузијазам,рад,
истина.Онејетребалодабудуисписанеусвечанојконгре
снојсалиуКрагујевцу,гдесеудецембруодржавао7.кон
гресСавеза омладинеСрбије.33 Затиму рубрици „Живот”
надвестранејетекстотомекакомладиКосоваиМетохије
схватајубратствоијединствоиговорепротившовинизма.
Насловиподнаслови су: „Људски аненационалникључ;
Љубавнепознајегранице;Синовиједнеотаџбине;Темељи
новихсхватања”.Текст сепојавиосамоданнакондемон
страцијаалбанскихстуденатанаКосову!34Уистомбројуу
једнојмалојрубрицинапитањеодговарачланСекретари
јатаЦКСавезаОмладинеСрбије35 а такође се кратко али
афирмативнопишео„Београдскомстамбеномпредузећу”,
највећем стамбеном предузећу Југославије.Најзад ту је и
текстоДанурепублике,којиранијенијениспомињан.Да
бисетемаприближиламладимаизабавномпрофилучасо
писа,објављенесуанегдотекојесевезујузаДругозаседање
АВНОЈа.36Носветонијезначилоконачноприпитомљава
њелиста,онјенаставиодабудепровокативаникасније.

Закључак

Виделисмодасе„Чик”,покренутупотпуностикаозабавни
лист,зарелативнократковремепочеобавитиидруштвеном

33Аноним,(28.XI1968)Завршенконкурс„Десетнајлепшихречи”,Чик
бр.48/68,стр.3.

34Аноним, (28.XI 1968)Људски а не национални кључ,Чик бр. 48/68,
стр.1617.

35Аноним,(28.XI1968)Трипитањазаовунедељу,Чикбр.48/68,стр.18.
36Аноним,(28.XI1968)Републикауанегдотама,Чикбр.48/68,стр.26.
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критиком,крозличнепричеисудбинекојесусведочилео
тамнојстраниинеуспесимаубрзанемодернизацијеисоци
јалистичкогразвоја.Листнесамоштојекроззабавнетеме
ванвладајућихдискурсанудиоизбегавањедруштвеногпо
реткаиконтроле,него јепружаоиалтернативно,песими
стичко,тумачењеактуелнезбиље,изазиваоипреиспитивао
званичнеистине,аподстицаојеизадовољстваиуживања
крозироничнеиподсмешљивеприлоге,тебесконачнапи
сања о љубави и сексу. Развио је карактеристичан начин
изражавања,кршећинормеиправилапримереностиидо
брогукуса–писаојесензационалистички,тенденциозно,у
писањујебилосвакојакихпретеривања,додавањапаииз
мишљања.37Сигурнојебиловишефакторакојисудовели
доневероватногуспехалиста,алиједаноднајзначајнијихје
сталнакомуникацијасачитаоцима,каоиперспектива„од
оздо”,перспективанеонихкоји„владају”негоонихкојима
се„влада”,којуједобросумираоуправоједанчиталац:

„Можда је „Чик” од свих наших листова имао највише
храбростикадјепочеодаобјављујеписма(...)урубри
ци„Истинаонезапослености”.Тимпрештосусвинаши
листови углавном објављивали речи и говоре оних ко
јисунајвишекриви заоваквуситуацију (...)доксума
њепажњеполагалиречимаонихкојинајвишетрпезбог
оваквогстања...”38

Напримеру „Чика” видимоипотенцијалну „моћ” забавне
штампе, наравно, у одређеним околностима, као симбо
личкогпросторакојијенепредвидљивикојимсенеможе
владатииуправљатитектако.Тајпросторсеформираојош
одпедесетих39дабиудругојполовинишездесетихдошло
до„експлозивног”развоја–уСрбијијепорасттиражаза
бавнештампепреманекимистраживањимабионевероват
них949,5%упериодуод1965.до1972.године,кадајеза
устављен законскиммерама, док је пораст тиража дневне
штампебионезнатанатиражозбиљненедељнештампеје
опадао.Једноодобјашњењатаковеликогуспехајебилои

37Слободнијетретирањефактографије,каоикоришћењелитерарнихтех
никадабисеприказалаправаистинаидубљасуштина,билајешездесе
тихкарактеристика„новогновинарства”.Everette,E.D.andWilliam,L.
R.(2017[1974])OtherVoices:TheNewJournalisminAmerica,NewYork:
Routledge.

38Хоџић,М. (5. IX 1968)Похвала „Истини о незапослености”,Чик бр.
36/68,стр.18.

39„УнизутихзабавнихлистованевидиседаониизлазеуЈугославији:
таквикаквисумоглибиизлазитиучитавомсвијету“реченојенаједном
састанку1952.године;Janjetović,Z.(2011)Odinternacionaledokomer
cijale.PopularnakulturauJugoslaviji,Beograd:Institutzanovijuistoriju
Srbije,str.252.
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тодајепоред„шунда”,„кича”и„порнографије”,“забавна
штампа”неговала“двосмернукомуникацију”и“присанод
носсачитаоцима”.40ПремадругомизворууСрбијијепо
четкомседамдесетих,безобзирана“законошунду”,било
око30“листоваиревијазазабавуиразоноду”укупногти
ражабар трипутавећегод тиражадневних,информатив
нополитичкихлистова.41Видимодакледа„маса“нијебила
пасивнипрималацпропаганднихпорука,показивалајене
послушност,избегавалајезваничнуполитикуиједносмер
нукомуникацију.Непрестанарасправаиборбапротившунд
литературеизабавнештампе,којасеможепратититакође
одпедесетих42икоја јекулминиралапочеткомседамдесе
тихувођењемадминистративнихмера,можесеразуметии
каопотребаижудњазаконтроломанесамокаоборбаза
Културу.Случај„Чик”отвараидругапитања,откривапа
радоксесоцијалистичкеЈугославије.Напримерзаштосеје
данзабаван,комерцијалнооријентисанлист,уопштебавио
таквимтемама?Објашњењебисемоглосместитинегдеу
оквире борбе за слободумишљења и изражавања, против
„комунистичкогрежима”.Аливиделисмодајевеликиод
зивчиталацадаваокрилатаквомусмерењу,адруштвенуан
гажованостсвакогпојединцатражиојеуправокомунизам.
Утомсмислууређивачкаполитика„Чика”могласезаснива
тиинапрограмуСКЈ,којијезаговараодиректнудемокра
тију.43Таквипарадоксиуказујунапотребуусмеравањаис
траживањанапитањадруштвенединамикејугословенског

40Džinić,F.iBaćević,Lj.(1977)MasovnokomuniciranjeuSrbiji,Beograd:
BIGZ,str.100102.

41„Законошунду”биоје„ЗаконоизменамаидопунамаЗаконаорепу
бличкомпорезунапрометробенамало”,прводонесену(ужој)Србији
где јепочеодасепримењује1972. анаредне годинедонет јеиупо
крајинамаидругимрепубликама.Штампанаиздањасусеопорезивала
31,5%одпродајнеценеосимониход„посебнедруштвенеикултурне
вредности”којасуослобађанакомисијски.Гаварић,Д.(1974)Забавна
литература,ротоштампа,стрипишунд.Заштојеуведенпорезнапро
мет књига и новина,Библиотекар год. 26, св. 46, Београд:Друштво
библиотекараСРСрбије,стр.3558.

42Janjetović,Z. (2011)нав. дело, стр. 219271;Senjković,R. (2008) Izgu
bljenouprijenosu:Popiskustvosocculture,Zagreb:Institutzaetnologijui
folkloristiku,str.5189.

43„Систем социјалистичке демократије огромно проширује, и мора све
вишепроширивати,насвимпољимадруштвеногживота,стварнидемо
кратизамзараднељуде.Стварнидемократизамзанароднемасепостоји
кадаонемогудасвакодневноучествујуууправљањупривредомкаои
државним,политичкимидругимјавнимпословимаидаслободноишто
непосредније,алисаосећањемпунеодговорностизазаједничкеинте
реседруштва,изражавајуибранесвојеинтересеипотребе,каоисвоје
погледенаопштеинтересезаједнице.Затосоцијалистичкадемократија
морапосвојојсуштиниипосвојимоблицимасвевишепостајатиди
ректнадемократија,саослонцемнанајразноврснијеобликедруштвеног
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социјалистичкогдруштва,поготовонанезваничнијим,при
земнијимнивоима свакодневице, каои на питања отворе
ноститогдруштваиспремностидаприхватипреговарања,
дијалоге,другачијамишљења,критику,какоуразличитим
периодиматакоинаразличитимнивоимаиуразличитим
модалитетима.
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ADARINGCHALLENGE

AN(UNEXPECTED)CRITICISMOF
YUGOSLAVSOCIETYINTHEPOPULAR

ENTERTAINMENTMAGAZINEČIK

Abstract

This paper provides an analysis of how the Čik magazine, an
entertainmentmagazinewithcrosswords,puzzlesandgames,became
akindofan informalyouthmagazine in interactionwith its readers,
and how it began to publish articles about social issues and socio
politicalproblems,especially in1967and1968,when itbecame the
most popular magazine in the socialistYugoslavia. On the basis of
this example, it is concluded that the“mass”or“popular”culture in
thesocialistYugoslaviacouldhavebeen,andincertaincircumstances
was,adynamicfieldforavoidanceofdominationandcontrol,thefield
fornegotiation,resistanceand(sometimes)conflict, too.Finally, it is
suggested that further research shouldbe focusedmuchmoreon the

socialdynamicsofeverydaylifeinsocialism.

Key words: Čik magazine, popular press, mass culture, popular
culture,SFRY


