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УВОД
СИРОЧЕСОЦИОЛОГИЈЕ,
КНЕЗНЕУРОEСТЕТИКЕ:
СТРИПИИДЕНТИТЕТ

У илу зи ји да је про ме теј ска, гло бал на ци ви ли за ци ја чо ве ка 
да нас је до вољ но тех но ло шки моћ на да ге нет ски ди зај ни
ра људ ске хи ме ре. Или да ру тин ски и без пре да ха над зи ре 
ста нов ни штво ау то ма ти зо ва ним си сте ми ма, трај но чу ва ју ћи 
по дат ке у свр ху кон тро ле дру штве них то ко ва, при че му ве
штач ка ин те ли ген ци ја мо же већ са да са ма да вр ши микроме
наџмент над сва ким по је дин цем.

Ме ђу тим, иста та ци ви ли за ци ја се по ка за ла као не до вољ но 
вла сна да спо зна и ар ти ку ли ше не ке од основ них про бле ма 
ан тро по ло шке при ро де, што је мо жда со ци о ло шки и фи ло
зоф ски раз лог да се по ма ло за бри не мо, у сто ле ћу ко је мо же 
би ти и по след ње за чо ве чан ство.

Ово сле пи ло – аро ган ци ја и хи брис тех но ло шког и ра ци о на
ли стич ког ума – ва жи и за очи глед не, сва ком уму до ступ не 
фе но ме не. 

Та ква је по ја ва умет ност при по ве да ња у сли ка ма – стрип. 
Не рет ко је ин те лек ту ал но за не ма рен, фи ло зоф ски не схва ћен 
и со ци јал но „не до дир љив”. Сле па мр ља за стрип по сто ји 
упр кос чи ње ни ци да су при че у сли ка ма нај ста ри ја до ку мен
то ва на европ ска умет ност, још од пе ћин ских сли ка гор њег 
па ле о ли та, из ме ди те ран ског кул тур ног ни за ко ји је ка сни је 
у (е)нео ли ту по ро дио и ци ви ли за ци ју Евро пе, сим бо лич ки 
по чев од ње ног Вин чан ског аре а ла. Или узми мо бли же при
ме ре: ин ту и тив но зна мо да је стрип од пре вас ход не ва жно
сти за дру штво и еко но ми ју Сје ди ње них Др жа ва или Ја па на, 
али се не уно си мо у пи та ње – ко ли ка је та превас ход ност?

Сре ћом, ин фор ма ци о на тех но ло ги ја, осим екс пло зи је по да
та ка, до ве ла је и до оби ља по гледâ ис ко са и лак ших уви да у 

ЗОРАНСТЕФАНОВИЋ
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на по ред на по ља, што нам омо гу ћа ва да о ста рим ства ри ма 
кул ту ре Чо ве ка при ча мо но ве при че. У слу ча ју ви зу ел ног 
при по ве да ња то се по себ но од но си на пи та ње не у ро е сте
ти ке и срод них по ља, за тим спо ја кул тур не ан тр о по ло ги
је и ен топ ти ке,1 се ми о ти ке,2 ко му ни ко ло ги је, пси хо ло ги је, 
те ра пе у ти ке, и пе да го ги је. При че у сли ка ма са да до би ја ју 
при зна ње до стој но свог ис так ну тог ме ста у да на шњој ци
ви ли за ци ји, ко ја је у свом глав ном интерфејсу ско ро увек 
пот пу но ви зу ел на.3

На и ме, екран ски ме ди ји и њи хов са др жа ји је су за сно ва ни 
на опо на ша њу све сти као „из вор ног екра на”, од но сно, на 
уро ђе ним ви зу ел но –а у ди тив ним сен за ци ја ма – би о ло шким 
да то сти ма са ко ре ни ма у ево лу тив ној исто ри ји чо ве ка. Ен
топ тич ки фе но ме ни, усло вље ни мор фо ло ги јом ока, ти ме би
ва ју од сли ка ни и на ти по ло ги ји и у сти лу на ших ап стракт
них и фи гу ра тив них зна ко ва још од гор њег па ле о ли та, што 
је ути ца ло на ка сни је си сте ме пи са ма и сим бо ла укљу чу ју
ћи и тзв. винчанскописмо,4 али и на ви зу ел но при по ве да ње. 
Ово та ко ђе зна чи и да су екрани по сто ја ли да ле ко пре по ја ве 
елек трон ских тех но ло ги ја, не са мо иза зва ни тран со ви ма већ 
и као ста тич ки екра ни – за сто ри (бе ле шке на па пи ру, др ве ту 
или не ком дру гом ме ди ју му) ко ји су сви тек од бле сак све сти. 
Из ван ре дан при мер фик си ра них екра на је упра во умет ност 
стри па, при че у сли ка ма, упра во она ко ка ко у уму опа жа мо 
ар хе ти по ве, пра о бра сце ко ји су код Јун га из вор но и би ли де
фи ни са ни као „по крет не сли ке” про и за шле из имага. Због 

1 Le wi s–Wil li ams, D. (2002) The Mind in the Cave: Consciousness and
the origins of art, Lon don: Tha mes & Hud son Ltd; Le wi s–Wil li ams, 
D., Dow son, T. A., Bahn, P. G. and Ban di, H. G. R. (1988) The Signs of 
All Ti mes – En top tic Phe no me na in Up per Pa la e o lit hic, Current An
thropology, Vo lu me 29, is sue 2, Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press,  
pp. 201245.

2 За стрип по себ но бит но: Cohn, N. (2014) TheVisualLanguageofComics:
IntroductiontotheStructureandCognitionofSequentialImages, Lon don: 
Blo om sbury Aca de mic.

3 Jek nić, O. (2014) Teorija interfejsa, Бе о град: Фа кул тет за ме ди је и  
ко му ни ка ци ју.

4 Као и оста ли глав ни еле мен ти ове ет нич ки хо мо ге не ене о лит ске кул ту
ре, и „Вин чан ско пи смо” је слу чај ор га ни зо ва ног и стан дар ди зо ва ног 
си сте ма зна ко ва на це лој ње ној те ри то ри ји. У пи та њу је про то ал фа бет ни 
си стем ко ји мор фо ло шки по ве зу је ста ри ју гру пу ен топ тич ки ство ре них 
зна ко ва гор њег па ле о ли та и ме зо ли та (и у кул ту ри Ле пен ског ви ра), са 
ка сни јим си сте ми ма зна ко ва на ко је је Вин ча ути ца ла, укљу чу ју ћи и сва 
фо нет ска пи сма кла сич не Ста ре Евро пе и Сре до зе мља, до да нас. По ја ва 
је мо жда ути ца ла и на Ме со по та ми ју: Та бли це из Тар та ри је. Ви де ти: 
Winn, S. (1981) Pre–WritinginSoutheasternEurope:TheSignSystemofthe
VinčaCultureca.4000B.C., Cal gary: We stern Pu blis hers. Та ко ђе: Mer li ni, 
M. (2009) NeoEneolithicLiteracyinSoutheasternEurope:anInquiryinto
theDanube, Bi bli o te ca Bru kent hal XXXI II, Al ba Iu lia: Mi ni stry of Cul tu re 
of Ro ma nia; Bru kent hal Na ti o nal Mu se um; Edi tu ra Al tip.
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бла го твор ног деј ства ен топ тич ких и из ве де них фе но ме на на 
пси ху и те ло чо ве ка (а слу ти мо: и дру гих жи во ти ња) ов де 
до ла зи мо и до са мих би о ло шких ко ре на и ево лу тив ног сми
сла умет но сти – на на чин ко ји је мо дер ној тех но ло ги ји и на
у ци мер љив и на по кон екс пе ри мен тал но про вер љив.

На овој тач ки стри по ло ги ја и сту ди је стри па пре у зи ма ју 
опште дру штве ну уло гу.

„Култура”јебиланапочетку

Стри по ло ги ја у срп ској кул ту ри има мо дер не ко ре не у пе
ри о ду Кра ље ви не Ју го сла ви је, али је ле ги ти ми зо ва на као 
при хва ће но на уч но по ље у Со ци ја ли стич кој Фе де ра тив ној 
Ре пу бли ци Ју го сла ви ји пре по ла сто ле ћа, сим бо лич ки од
ре ди мо у 1969, уну тар та да пан ју го сло вен ског кон тек ста, 
зајед нич ке кул тур не це ли не.

Та да је не у о би ча је но ве ли ки до при нос но вом по љу да ла тек 
осно ва на Култура– часописзатеоријуисоциологијукулту
реикултурнуполитику, у из да њу За во да за про у ча ва ње кул
тур ног раз вит ка из Бе о гра да. Ча со пис је већ у дру гој го ди ни 
из ла же ња об ја вио у пре во ду на срп ски јед ну од пр вих ве ли
ких ју го сло вен ских сту ди ја о стри пу у др жав ним струч ним 
гла си ли ма, ону сло ве нач ког те о ре ти ча ра Фран ца Зу па на.5 
Овај де таљ ни увод омо гу ћио је ла ич кој пу бли ци и сум њи
ча вим ар би три ма мо рал не по доб но сти ши ром Ју го сла ви је 
(пу бли ке ко ја огром ном ве ћи ном ни је зна ла сло ве нач ки је
зик и ни је пра ти ла сло ве нач ку пе ри о ди ку) да се на јед ном 
ме сту упо зна ју са осно ва ма исто ри је, есте ти ке, со ци о ло ги је 
и кул тур не осо бе но сти стри па, са гле ди шта ју го сло вен ске 
кул ту ре.

Уско ро се де сио и кључ ни до га ђај за те о ри ју стри па у Ис
точ ној и Ју го и сточ ној Евро пи: бе о град ски по ли хи стор Жи ка 
Бог да но вић уте ме љио је у ју лу 1974. године Пегаз–ревију
заисторијуитеоријустрипаивизуелнихмедијакојисеиз
ражавајуграфичкимпутем–је дан од пр вих свет ских на уч
но –струч них ча со пи са за стрип у исто ри ји.Осим елит них 
кул тур них рад ни ка из срп ске и ју го сло вен ске кул ту ре, ви со
ко је од јек ну ло и сва ко од три име на ко ја су од по чет ка са
ра ђи ва ла с Пегазом: Берн Хо гарт из Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва, Пје ро За но то из Ита ли је и Ју риј Па вло вич Ло ба чев –  

5 Zu pan, F. (1970) Ma sov na kul tu ra – Strip (I) Kultura br. 9, Be o grad: Za vod 
za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 8–45. Zu pan, F. (1970) Ma sov na kul
tu ra – Strip (II), Kultura br. 10, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog 
раз вит ка, str. 23–56. Пре вод са сло ве нач ког из: Zu pan, F. (1968) Ma sov na 
kul tu ra – strip, Problemi, vol. 7, br. 7374, Lju blja na: Druš tvo za te o ret sko 
psi ho a na li zo, str. 63–92.
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наш Ђор ђе Ло ба чев, та да из СССР. Иа ко је као из да вач био 
пот пи сан Кул тур ни цен тар Бе о гра да,ово је у ства рибио и 
ре дак, ако не и је дин ствен при ват ни (у сми слу: не др жав ни и 
не јав ни) на уч но струч ни ча со пис у зе мља ма и тзв. реалног 
и сва ког дру гог со ци ја ли зма.

А он да је је дан од чла но ва Пегазовере дак ци је, тек акли ма
ти зо ва ни Бе о гра ђа нин, до та да дал ма тин ски За греп ча нин, 
Ран ко Му ни тић од лу чио да кроз за се бан број Културепру
жи соп стве ни до при нос ју го сло вен ској стрип ској ми сли. Он 
је ис прав но осе тио да се не сме про пу сти ти час ве ли ког ина
у гу ри са ња стри по ло ги је у кул тур ну ма ти цу у СФР Ју го сла
ви ји, зе мљи ра за пе тој из ме ђу крај њих гра ни ца иде о ло шке 
ри гид но сти, а у не ким ви до ви ма не кри тич ке и не зре ле то ле
ран ци је. Ујед но је то био трен ши рег усто ли ча ва ња стри по
ло ги је у це лој Ис точ ној и Ју го и сточ ној Евро пи. Му ни ти ћу 
је био ну жан стри по ло шки пре глед на ме њен та да шњој ин
те лек ту ал ној ели ти Ју го сла ви је, али кроз др жав ни на уч ни 
ча со пис по пут Културе, пре глед ко ји би исто вре ме но све до
чио о ин те лек ту ал ној над мо ћи и у све ту још мла дог на уч ног 
по ља, али ко ји би уга сио сва ку да љу по ле ми ку о сми слу кул
тур не и естет ске ре ле вант но сти стри па. На и ме, та по ле ми ка 
је би ла оштра и ни ма ло по вр шна, јер је има ла ко ре не у бољ
ше вич кој иде о ло ги ји, у жда но ви стич кој по ли ти ци из СССР 
1930их, ко ја је по пу лар ну кул ту ру пер ци пи ра ла као ре ак ци
о нар ну (укљу чу ју ћи по себ но и на гла ше но: ру ску и срп ску 
поп –кул ту ру). Ка ко ар хив ски до ку мен ти из но ва по ка зу ју, 
став о ре ак ци о нар но сти попкул ту ре је – упр кос па жљи во 
не го ва ног де мо кра тич ног ими џа СФРЈ – сле ди ла и јед на од 
две глав не ли ни је у ју го сло вен ском иде о ло шком апа ра ту, не
по гре ши во и у сва кој епо хи, што је би ло на сна зи све до 
устав но про гра ми ра ног рас па да СФРЈ кра јем 1980–их.

Му ни тић је у да нас чу ве ном 28. бро ју Културе1975. го ди не 
дао те о риј ско ми шље ње кроз соп стве ну обим ну сту ди ју,6 а 
ка сни је за па же ну књи гу.7 Есте ти ку стри па је у те ма ту Кул
туре пред ста вио Пјер Ку пе ри,8 основ на ис тра жи ва ња Ве ра 
Хор ват–Пин та рић,9 та да ути цај ни струк ту ра ли зам Зо ри ца 

6 Mu ni tić, R. (1975) Strip – de ve ta umjet nost?, Kultura br. 28, Be o grad: Za vod 
za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 13–98.

7 Му ни тић, Р. (2006) Деветауметност,стрип, Бе о град: TK Mont Ima ge и 
Фа кул тет при ме ње них умет но сти. Та ко ђе: Mu ni tić, R. (2010) Strip,deve
taumjetnost, Za greb: Udru ga za po pu la ri za ci ju hr vat skog stri pa Art 9.

8 Ku pe ri, P. (1975) Pu bli ka, este ti ka, zna če nje, Kultura br. 28, Be o grad: Za vod 
za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 100–127.

9 Hor vat –Pin ta rić, V. (1975) Au tor ski strip Za gre bač ke ško le Kultura, br. 28, 
Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 129–171.
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Је вре мо вић –Му ни тић10 и Пјер Френк –Де ри јел,11 со ци о ло ги
ју стри па Бран ко Бе лан,12 Бог дан Тир на нић,13 Рај нхолд Рајт
бер гер и Вол фганг Фукс,14 а на кра ју је ди рект но дат, без 
по тре бе за иде о ло шким ту ма че њи ма, и „Ко декс Аме рич ког 
удру же ња из да ва ча стри по ва”,15 кон тро верз ни до ку мент ко
ји је 1954. до нео над зор у ин ду стри ју стрип ских све за ка за 
де цу и ма ло лет ни ке.

Ча со пис Култураје, да кле, уз Пегаз, не по сред но уче ство вао 
у си сте мат ском за сни ва њу стри по ло ги је као но вог ис тра жи
вач ког по ља у Ис точ ној Евро пи.

Настављасе:Културабр.165

До да нас је остао нео кр њен ути цај ино ва тив но сти, те о риј ске 
ам би ци је и ин те лек ту ал не све жи не те мат ског бро ја Културе 
„Стрип – де ве та умет ност” из 1975. го ди не. За то је био леп 
иза зов да се про це не пло до ви он да шњег се ме на, ка да је ча
со пис од лу чио да сво је дра го це не стра ни це по но во по све ти 
ве ли ком ме ђу на род ном те ма ту, са да под на сло вом „Стрип и 
иден ти тет” за 165. број Културе2019. го ди не.

Ка да се раз мо три спи сак ау то ра Културебр. 165 – са три 
кон ти нен та, из осам зе ма ља, на се дам је зи ка – мо же мо кон
ста то ва ти оку пља ње ре ле вант них струч ња ка: не ки од кључ
них умо ва свет ске стрип ске ми сли на пи са ли су из вор ни рад 
упра во за ову при ли ку, чи не ћи Бе о град овог ме се ца пре сто
ни цомсвет ске стри по ло ги је. Же ља нам је би ла про мо ви са ти 
но ву ге не ра ци ју струч ња ка, на ја ви ти бу ду ћа ис тра жи ва ња и 
сва ли ца кул тур них по ли ти ка ко је ће до ћи, али и по ка за ти 
да је рав но те жа гло бал ног и ло кал ног од осо би те ва жно сти 
уну тар стрип ске кул ту ре и ми сли.

Циљ те ма та је био илу стро ва ти ста ње ис тра жи ва ња, из ве де
них из плат фор ми ди во ва од пре по ла сто ле ћа, де мон стри ра
ју ћи нај но ви ја до стиг ну ћа на 20–ак спе ци ја ли стич ких поља, 

10 Je vre mo vić –Mu ni tić, Z. (1975) To tal ni strip, Kultura br. 28, Be o grad: Za vod 
za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 173–193.

11 Frenk –De ri jel, P. (1975) Strip i po li ti ka, Kultura br. 28, Be o grad: Za vod za 
pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 194–197.

12 Be lan, B. (1975) Što, ka ko i ko me go vo ri strip, Kultura br. 28, Be o grad:  
Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 201–224.

13 Tir na nić, B. (1975) Ko le blji vo sr ce Ju li je Džons, Kultura br. 28, Be o grad: 
Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 225–243.

14 Rajt ber ger, R. i Fuks, V. (1975) Druš tvo – ona kvo ka kvo je ocr ta no u stri
pu, Kultura br. 28, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 
244–260.

15 Udru že nje iz da va ča stri po va (1975) Ko deks ame rič kog Udru že nja iz da va ča 
stri po va, Kultura br. 28, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, 
str. 261–265.
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где сва ки текст мо же би ти на дах њу ју ћи иза зов и мо дел за 
но ве ис тра жи ва че шта би све мо гли да ис тра же у сфе ри 
своје су ве ре но сти.

У те ме љу стрип ске ми сли сто је уви ди до а је на. У слу ча ју те
ма та из 2019. из Сје ди ње них Др жа ва нам сти же проф. еме
ри тус Џон Лент (John Lent), осни вач пр вог на уч ног ча со пи са 
за стрип у САД (InternationalJournalofComicArt, IJOCA), 
ис тра жи вач ко ји је нај за слу жни ји за раз у ме ва ње стрип ске 
Ази је у све ту, али и де це ниј ски са пут ник срп ских ви зу ел них 
умет но сти. Он нам ов де екс клу зив но за Културуда је ре ка
пи ту ла ци ју дру штве но кул тур не уло ге стри па за чо ве чан
ство.16 Дру ги ота цо сни вач до ла зи нам са европ ске стра не, 
из на ше сре ди не – Жи ка Бог да но вић из Бе о гра да нам кроз 
свој оглед по ка зу је да је и ло кал ни стрип од гло бал ног по ре
кла и ути ца ја, као и да је ов да шње про ми шља ње од ви со ког 
ин те ре са и за мно го ве ће кул ту ре.17

По себ ност овог те ма та је и при лог ко јим проф. еме ри тус 
Ди трих Гри не валд до но си Евро пи и све ту одав но по тре бан 
глас не мач ке стри по ло ги је, и у исто ри о граф ском и у те о риј
ском сми слу – раз ја шња ва ју ћи нам бит не исто риј ске стрип
ске ка ри ке, по ре клом из Не мач ке, али од фор ма тив ног ути
ца ја на стрип Сје ди ње них Др жа ва, као и на мно ге сло вен ске 
стрип ске кул ту ре, укљу чу ју ћи и срп ску.

Фран цу ски про фе сор Бе ноа Пе терс (Benoît Pe e ters) – у ју го
сло вен ским кул ту ра ма из ним но по што ван као сце на ри ста, 
ко а у тор се ри је „Оп скур ни гра до ви” (LesCitésobscures)18 – 
у на по ред ној би о гра фи ји је био уче ник Ро ла на Бар та, пр ви 
би о граф Жа ка Де ри де, и је дан од кључ них те о ре ти ча ра да
на шњи це, ко ји ов де та ко ђе ре ви ди ра кул ту ру се ћа ња, вра
ћа ју ћи се на по чет ке мо дер ног свет ског стри па, ту ма че ћи 
ка пи тал ну лич ност Ро дол фа Теп фе ра.19

Џенг Ху агаи, ути цај ни ки не ски умет ник, про фе сор, ис тра
жи вач, али и ви со ки др жав ни (ар миј ски) слу жбе ник, у екс
клу зив ном члан ку о ки не ском тра ди ци о нал ном стри пу20 да је 

16 Lent, J. (2019) A bri ef run down of the cul tu ral usa ges and ser vi ces of co mics, 
Kултура бр. 165, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

17 Бог да но вић, Ж. (2019) Ком ши је Жу тог де ра на или Она дру га Аме ри ка, 
Kултура бр. 165 Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

18 Pe e ters B. et Schu i ten, F. (19832008) „Les Cités ob scu res“, To u r nai:  
Ca ster man.

19 Pe e ters, B. (2019) Ro dolp he Töpffer, in ven te ur et théori cien de la ban de des
sinée, Kултура бр. 165 Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит
ка, стр. #–#.

20 郑化改 (2019) 中国传统漫画/Ху ан гаи, Женг. (2019) Ки не ски тра ди ци о
нал ни стрип/, Култура бр. 165 Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног 
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пре глед од по че та ка ки не ске ци ви ли за ци је до да на шњих да
на. Упр кос, за са да, ма лом бро ју го вор ни ка ки не ског у на шој 
ака дем ској за јед ни ци, текст у штам па ном из да њу да је мо на 
ки не ском, као до бро до шли цу при ја тељ ској кул ту ри, док ће 
пре во ди ове по себ но зна чај не сту ди је на срп ски и ен гле ски 
би ти об ја вље ни на интернет адреси ча со пи са Култура.

Ник Су зе нис (САД), и у Ср би ји по знат по док то ра ту у фор
ми стри па21 ко јим про ши ру је мен тал на и ког ни тив на по ља, 
не са мо фи ло зо фи је, не го и на уч не ме то до ло ги је, по но во до
ла зи ме ђу нас – са да екс клу зив но, са до са да не штам па ним 
одељ ци ма Одравњивања.22

По знат је фе но мен бе лог ру ског стри па у Бе о гра ду, ути ца јан 
за срп ски и европ ски стрип из ме ђу два ра та, али са да кроз 
текст ди рек то ра Цен тра цр та них при ча Ру ске др жав не би
бли о те ке Алек сан дра Ку њи на ви ди мо по сто ја ње и прет ход
них са мо ни клих фа за ру ског и ис точ но сло вен ског стри па, 
као ин те грал ног де ла тра ди ци о нал не сло вен ске кул ту ре.23 
Та ко ђе Мо ско вља ни, ис так ну ти струч ња ци Ми ха ил За слав
ски и Мак сим На за рен ко ис тра жи ли су је дин ствен мо дел ка
ко по пу лар на кул ту ра да је тач ни ја пред ви ђа ња не го ис так ну
ти ге о по ли тич ки и ге о е ко ном ски струч ња ци, у овом слу ча ју 
на при ме ру Би ла ло вог и Кри сте но вог стри па из Фран цу ске, 
ко ји је про ро ко вао суд би ну СССР.24 Проф. Ири на Ан та на си
је вић, осо ба од знат них за слу га за ис тра жи ва ње срп ске и ру
ске уло ге у европ ском стри пу, са да осве тља ва сла бо по зна ту 
ни шу еми грант ске кул ту ре Ју го сла ви је 1930–их25 и ни јан
се тра гич не али пле ме ни те ру ско –срп ске сим би о зе, ко ја је 
утица ла на мо дер но срп ско дру штво.

Сло ве нач ки кон тро верз ни умет ник и пре да ни исто ри чар 
стри па Из ток Си тар26 је тек стом о ан га жо ва ном стри пу у 

раз вит ка.
21 Су зе нис, Н. (2017) Одравњивање Бе о град: Цен тар за про мо ци ју на у ке.
22 So u se nis, N. (2019) Un flat te ning: a vi su al –ver bal in qu iry in to le ar ning 

in many di men sion. Pre vi o usly un prin ted seg ments of a doc to ral the sis, 
Kултура бр. 165, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

23 Ку нин, А. (2019) Из да ние ко мик сов в Рос сии. Часть 1: Появле ние и раз
ви тие (XVI–XX вв.) Kултура бр. 165 Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул
тур ног раз вит ка.

24 За слав ский, М. и На за рен ко, М. (2019) Пер спек тивы раз ви тия СССР по
сле 1983 г. в прог но зах за ру бе жной эко но ми че ской со ве то ло гии и в гра
фи че ском ро ма не Пьера Кри сте на и Энки Би ла ла «Охо та», Култура бр. 
165, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

25 Ан та на си је вић, А. (2019) Сер јо жа и Ни ноч ка у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, 
Култура бр. 165, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

26 Si tar, I. (2019) Slo ven ski dru žbe no kri tič ni in an ga ži ra ni strip v Ju go sla vi ji, 
Култура бр. 165, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.
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Сло ве ни ји отво рио за не ма ри ва ну те му. По сто ји још не ра
све тље на исто ри ја упра во сло ве нач ко срп ских ве за у стри
пу, али и чи ње ни ца да су по ли тич ке про ме не у ка сној СФРЈ 
до брим де лом ишле пре ко ове вр сте стри па, на ро чи то у 
омла дин ској штам пи (Младина, Љу бља на), те је у пи та њу 
при лог од ви со ког ин те ре са за срп ску и европ ску кул ту ру.

Еру ди та и по у зда ни ту мач кул тур них ре а ли ја, Бра ни слав 
Мил то је вић из Ни ша по ка зу је нам вре мен ску ускла ђе ност и 
(по не кад) пре и мућ ство ло кал не кул ту ре у од но су на мно го 
ве ће, да ју ћи при лог те зи да је ви зу ел но при по ве да ње у Ср ба 
увек по ве за но са ма ти цом на ци о нал не кул ту ре.27

Ана ли зом му зе ал не ме то до ло ги је за стрип, исто ри чар ка 
умет но сти Ани ца Ту ца ков из Бе о гра да да је ори ги нал ни и 
уте ме љен до при нос му зе ло ги ји уоп ште,28 што је те ма ко
ја ће би ти све ак ту ел ни ја у кул тур ним по ли ти ка ма и где се 
нашој зе мљи пру жа мо гућ ност да пред во ди трен до ве.

Тра нсме ди јал ни умет ник, ис тра жи вач и про фе сор Го ран Ду
ја ко вић из Ба ња Лу ке по ка зу је нам ре ле вант ност по пу лар
не кул ту ре за ет ноп си хо ло шке и ре ги о нал не сту ди је, у овом 
слу ча ју ко чи ћев ске.29

Исто ри чар ка умет но сти Ма ри ја Ри стић из Бе о гра да про у
ча ва плод фран цу ско –срп ске (и ши ре: ро ман ско сло вен ске) 
сим би о зе у стри пу ко ја по сто ји већ ско ро век и по, а ов де је 
ана ли зи ра на пре ко ва жних ни јан си европ ске кул ту ре.30

Још је дан пред став ник стри по ло ги је БиХ / РС Ми лан Ми
ло ше вић из При је до ра да је нам ов да шњи, кон тро верз ни 
увид у го ру ћа пи та ња гло бал но до ми нан тог аме рич ког стри
па и ње го ве екс пло а та ци је иде ја, не са мо у слу жби круп ног 
капита ла.31

Умет ни ца и ис тра жи вач Дра га на Ра да но вић, са елит не умет
нич ке шко ле у Бри се лу, да ла је те о риј ски, те ра пе утски, 

27 Ла зић, Л. (2019) Стрип — ре флек си је и се ћа ња на 80 го ди на чи та ња 
стри по ва, Култура бр. 165, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног  
раз вит ка.

28 Ту ца ков, А. (2019) Ме ста ба шти ње ња стри па: Но ва му зе о ло шка па
ра диг ма, Култура бр. 165, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног  
раз вит ка.

29 Ду ја ко вић, Г. (2019) Да вид Штр бац – Ко чи ћев ми кро у ни вер зум у стри
пу, Култура бр. 165, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

30 Ри стић, М. (2019) Ви зу ел ни еле мен ти срп ског на ци о нал ног иден ти те та 
у стри пу „Хи је ро ни мус Бош”, Култура бр. 165, Бе о град: За вод за про у
ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

31 Ми ло ше вић, М. (2019) Екс пло а та ци ја иде је у аме рич ком стри пу: The 
Pu nis her, Култура бр. 165, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног  
раз вит ка.
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соци јал ни али и кре а тив ни до при нос осе тљи вој те ми – 
умет нич ком и пси хо ло шком ап сор бо ва њу ис ку ства де це ко ја 
су до жи ве ла рат, у овом слу ча ју у Ср би ји, то ком бом бар до
ва ња од стра не НА ТО пак та 1999. го ди не.32

Ње на ко ле ги ни ца Дра га на Ку пре ша нин из Бе о гра да у ра ду 
о так тил ном стри пу33 про ши ру је гра ни це ме ди јумâ стри па и 
ње го вих умет нич ких фор ми, спа ја ју ћи свет ску ис тра жи вач
ку екс клу зив ност са лич ним умет нич ким екс пе ри мен том, на 
на чин уне ко ли ко бли зак исто риј ској аван гар ди у Француској 
и Ју го сла ви ји.

У же љи да да мо при мар не из во ре за ис тра жи ва ња до но си мо 
и две ау то ре флек си је из ср жи не стри па, већ дру гих, ви тал
них сег ме на та на шег дру штва. До а јен срп ске кул ту ре Ла за 
Ла зић, пи сац, уред ник и фи ло зоф, ана ли зи ра зна чај стри па 
за лич ну и дру штве ну кул ту ру, ис ти чу ћи ар хе тип ску сна гу 
ове умет но сти и њен осло ба ђа ју ћи ефе кат.34 Сли кар и кул
тур ни рад ник Ми ле Па јић про ма тра стрип из оне обрнуте 
ду хов не и ви зу ел не пер спек ти ве – са крал не сли ке ис точ ног 
об ре да.35

У овом пре гле ду мо ра мо на ве сти и оне ко ји су би ли по
зва ни, али су би ли спре че ни да се екс клу зив ним, по себ но 
пи са ним члан ком бла го вре ме но ода зо ву за те мат, по чев од 
нај у глед ни јег име на ка кво је уред ник TheWorldEncyclope
diaofComics Мо рис Хорн (Ma u ri ce Horn, Сје ди ње не Аме
рич ке Др жа ве). Уз ње га су и Скот Ме кла уд (Scott Mcloud, 
САД), Ке рол Л. Ти ли (Ca rol L. Til ley, САД), Нил Кон (Neil 
Cohn, САД), Ти је ри Грен стен (Thi e rry Gro en steen, Бел ги ја/
Фран цу ска), Па скал Ле фе вр (Pa scal Le fe vre, Бел ги ја), Бру но 
Ле сињ (Bru no Le cig ne, Фран цу ска), Ти је ри Смол де рен (Thi
e rry Smol de ren, Бел ги ја), Ни ко лас Фер ста пен (Ni ko las Ver
stap pen, Бел ги ја), Пол Гра вет (Paul Gra vett, Ве ли ка Бри та ни
ја), Сте фан Па кард (Step han Pac kard, Не мач ка), Ђа ни Бо но 

32 Ra da no vić, D. (2019) Chal len ges of cre a ting an aut hen tic child’s per spec ti ve 
in a do cu men tary grap hic no vel, Култура, бр. 165, Бе о град: За вод за про у
ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

33 Ку пре ша нин, Д. (2019) Есте ти ка не ви дљи вог: Так тил ност у функ ци ји 
струк ту рал ног еле мен та стри па, Култура бр. 165, Бе о град: За вод за про
у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

34 „Да сам за бо ра вио све књи ге, све све ске и све ча со пи се мог жи во та, а 
да ми је у се ћа њу оста ло са мо пет –шест ого ље них све за ка, во лео бих да 
јед на од њих бу де о уче ним пу сто ло ви на ма Кор та Мал те зеа.” – Ла зић, 
Л. (2019) Стрип — ре флек си је и се ћа ња на 80 го ди на чи та ња стри по
ва (од ло мак), Култура бр. 165 Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног 
развит ка.

35 Па јић, М. В. (2019) Од фре ске до стри па: Сли кар ско –ан тро по ло шки 
уви ди, Култура, бр. 165 Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз
вит ка.
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(Gi an ni Bo no, Ита ли ја), Ал фре до Ка сте ли (Al fre do Ca stel li, 
Ита ли ја), Сју Јинг (Xu Ying, Ки на) и То ми слав Осман ли 
(Ма ке до ни ја).

На во ди мо их чи та о ци ма као из ри чи ту би бли о граф ску упут
ни цу, јер је њи хов ис тра жи вач ки до при нос ком пле мен та ран 
опу си ма за сту пље ним у те ма ту, и са мо с обе гру пе за јед
но мо же мо уви де ти ви брант ност и ин тер ди сци пли нар ност 
дана шње свет ске стри по ло ги је.

Националнастратегијазастрип:СлучајСрбија

Да нас је, као и сву да у све ту, срп ска (и це ла ју го сло вен ска) 
стри по ло ги ја цве та ју ће по ље. Ње на сре ди шња лич ност, Жи
ка Бог да но вић, об но ви ла је у на ше вре ме Пегаз, док ча со пис 
Култура овим бро јем опет да је ка пи тал ни до при нос свет
ској стри по ло ги ји, а на ја вљу ју се и но ви, спе ци ја ли зо ва ни 
на уч ни ча со пи си за стрип у Ср би ји.

Ово је знак јед не ве ће, сре ди шње уло ге ко ју стрип има у об
но ви срп ског и дру гих дру шта ва. На ша зе мља у ово ме има 
од ре ђе ну ком па ра тив ну пред ност. Под се ти мо, и то не са мо 
ла и ке, да је Бе о град кра јем 1930–их био је дан од глав них 
из во ра ко ји су ути ца ли на об ли ко ва ње да на шњег европ ског 
стри па (укљу чу ју ћи и за пад но е вроп ски) то ком тзв. Злат ног 
до ба срп ског стри па 1935–1941. За тим је у не ким епо ха ма 
Ср би ја има ла нај ве ћу ау тох то ну из да вач ку про дук ци ју у 
Ис точ ној и Сред њој Евро пи (1960–1980–их), пре све га за
хва љу ју ћи пред у зе ћу „Деч је но ви не” из Гор њег Ми ла нов ца, 
да би у 21. ве ку би ла и зе мља ве ли ких стри па ра, са де се
ти на ма умет ни ка ко ји ства ра ју за нај ве ће свет ске стрип ске 
ин ду стри је, пре све га у Фран цу ској и у Сје ди ње ним Аме
рич ким Др жа ва ма. Ср би ја има и дру гу нај ве ћу про фе си о
нал ну ор га ни за ци ју овог ти па у Евро пи – Удру же ње стрип
ских умет ни ка Ср би је, са пре ко 300 чла но ва, као и је дан од 
нај у спе шни јих кур се ва у исто ри ји европ ског стри па: Шко
лу и ра ди о ни цу стри па, илу стра ци је и кон цепт ар та „Ђор
ђе Ло ба чев“ под вођ ством проф. Вла ди ми ра Ве со ви ћа (од 
1992). Ком па ра тив но гле да но, стрип је нају спе шни ја срп ска 
уметност у све ту.

Од ско ра је ово и зе мља са соп стве ном Националномстра
тегијом за стрип. На и ме, Удру же ње стрип ских умет ни ка 
Ср би је и ње го ва про грам ска је ди ни ца Цен тар за умет ност 
стри па ор га ни зо ва ли су 2017. се ри ју јав них рас пра ва о На
цртуНационалнестратегијезастрипСрбије, чи ји је аутор 
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пот пи сник овог тек ста,36 у не ко ли ко гра до ва, као до при
нос Нацрту националне стратегије за културуРепублике
Србијеко ји је исте 2017. об зна њен.

Глав ни еле мен ти На ци о нал не стра те ги је за стрип у Ср би ји 
је су:

• пре и спи ти ва ње и ре ак ту е ли за ци ја на ци о нал них и 
ци ви ли за циј ских вред но сти кроз стрип (кул тур ног 
иден ти те та, кул тур ног се ћа ња);

• ис тра жи ва ње ва жно сти ли ков ног при по ве да ња у 
локал ној и свет ским кул ту ра ма;

• но ва умет нич ка про дук ци ја, по про дук ци о ном 
моделу филм ске;

• прав ци мо дер ног естет ског ис тра жи ва ња (екс пе ри
мент, ал тер на ти ва, но ва тех но ло шка па ра диг ма...);

• при о ри ти за ци ја жа нр о ва и те ма;

• уво ђе ње стан дар да је зи ка и пи са ма;

• лек си ко гра фи ја и би бли о гра фи ја;

• прав ци на уч ног ис тра жи ва ња;

• ди ги та ли за ци ја ба шти не;

• об но ва би бли о теч ких фон до ва;

• при вред но е ко ном ски аспек ти стри па;

• из да ва штво и ди стри бу ци ја (на ро чи то про бле ми са
мо о др жи во сти, али и са гла сја са јав ним ин те ре сом);

• уза јам на ин те гри са ност ин ду стри је за ба ве (стрип – 
филм – ви део игре);

• ме ђу на род на ре цеп ци ја и по зи ци ја на ше умет но сти;

• сти му ли са ње пре во ђе ња ло кал них де ла на стра не 
јези ке;

• умет нич ко обра зо ва ње свих ни воа;

• оп ште обра зо ва ње кроз за ба ву;

• ан тро по ло ги ја и со ци о ло ги ја на ше поп кул ту ре;

• при ступ осо бе них гру па овој умет но сти (сла бо ви ди 
и дру ги са по себ ним по тре ба ма; љу ди па у пе ри зо ва
ни тран зи ци јом; ра се ље ни; ино је зич ни...);

36 Сте фа но вић, З. (2017) НацртНационалнестратегијезастрипСрби
је,Бе о град: Удру же ње стрип ских умет ни ка Ср би је/ Цен тар за умет ност 
стри па.
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• од нос стри па и дру гих обла сти кул ту ре и дру штва.

За хва љу ју ћи фор ма ли зо ва њу де це ни ја ма по сто је ћих тра ди
ци о нал них еле ме на та у са да је дин стве ној на ци о нал ној стра
те ги ји за стрип, Удру же ње стрип ских умет ни ка Ср би је је 
по след ње три го ди не – у па рт нер ству са из да ва чи ма, др жав
ним уста но ва ма Ср би је, БиХ, али и Ру си је и Фран цу ске –  
успе шно под ста кло број ка пи тал них из да ња, из ло жби, ма
ни фе ста ци ја, у не ким слу ча је ви ма и ти ра жа, бро ја уче сни ка 
кур се ва, ан га жма на сво јих умет ни ка у ме ђу на род ној по де ли 
ра да итд. У то ку је и ве ли ки рад на очу ва њу нај зна чај ни је 
збир кеар хи ве срп ског, ру ског и ју го сло вен ског стри па на 
све ту – умет ни ка и исто ри ча ра Здрав ка Зу па на (19502015) 
у са рад њи УСУС, по ро ди це Зу пан и На род не би бли о те ке 
Ср би је, уз по др шку Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња 
РС.37

Про кла мо ва ни циљ УСУСа је сте да на ци о нал на стрип ска 
стра те ги ја бу де у сле де ћим го ди на ма укљу че на у оп шту 
стра те ги ју кул ту ре Ср би је. Ти ме би се до био бла го твор ни, за 
свет ски стрип исто риј ски пре се дан, и на пра вио мо дел упо
тре бљив ка ко у зе мља ма у раз во ју, та ко и оним раз вијеним.

На ове до га ђа је се срећ но на до ве зу ју и став ко ји вла де ви ше 
др жа ва са да по ка зу ју пре ма срп ском стри пу. Вла да Ср би је 
пот по ма же ре прин те Злат ног до ба срп ског стри па, по чев од 
Са бра них де ла Ђор ђа Ло ба че ва.38 Ру ска је др жа ва пре ко сво
јих нај е лит ни јих уста но ва (Дом ру ског За гра нич ја Алек сан
дра Сол же њи ци на или нај ве ће би бли о те ке и уни вер зи те ти) 
на по кон по че ла да Евро а зи ји при бли жа ва ре мек  де ла ко ја су 
у ме ђу рат ном пе ри о ду ство ри ли ру ски умет ни ци Ср би је и 
Кра ље ви не Ју го сла ви је.39 А по у зда ни парт нер срп ског стри
па, сре ди шња стрип ска кул ту ра у Евро пи, Фран цу ска, на 
ин си сти ра ње пред сед ни ка Ма кр о на и уз бла го слов бе о град
ског Па ри жа ни на Ен ки ја Би ла ла, пот пи са ла је ме ђу др жав ни 
спо ра зум са Ср би јом, ко ји да ље учвр шћу је већ нај ма ње пу
но сто ле ће фран цу ско срп ске сим би о зе у стри пу.

37 Сте фа но вић, З. (2016–2019) Заштита и значај стрипских архива на
примерузаоставштинеЗдравкаЗупана, Бе о град: УСУС.

38 Ло ба чев, Ђ. (2018) СабранаделаЂорђаЛобачева, Бе о град: Ма кон до у 
са рад њи са УСУС. За са да иза шла два то ма.

39 Ан та на си је вић, И., Ра ђе но вић, Р., Зу пан, З. и Сте фа но вић, З. (2018) Руски
стрипКраљевинеЈугославије, ка та лог из ло жбе, Бе о градМо сква: Дру
штво за очу ва ње на сле ђа ру ске еми гра ци је Ар хив „Ал те ра”. (И на ру ском) 
Ан та на си је вић, И., Сте фа но вић, З., Зу пан, З. и Бог да но вић, Ж. (2019) 
РускиуметнициСрбије:СергејСоловјев(1901–1975)–коњаникистри
пар, ка та лог из ло жбе, Мо сква: Дом ру ске ди ја спо ре „Алек сан дар Сол
же њи цин”, Мо сква, и Удру же ње стрип ских умет ни ка Ср би је (УСУС), 
Бе о град. (И на ру ском)
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Закључак:стрипиидентитет

Оста је да раз ја сни мо мо ти ва ци ју за што је у овој фа зи стри
по ло ги је пи та ње „стрип и иден ти тет” при о ри тет но за раз ма
тра ње и чо ве ка и при по ве да ња у сли ка ма.

„Иден ти тет” као по јам је у су ко бље ним си ла ма да на шњи це 
до био ста тус сту ба и твр ђа ве исти не, али је ре ал ност да је — 
про ме ном на уч но –тех но ло шке и ци ви ли за циј ске па ра диг ме 
по след ње три го ди не – идентитет де лу зив на ка те го ри ја. 
Он нај че шће ви ше не по сто ји као ста би лан, не го се, у све
тлу про ме на, мо ра на но во (из)ми сли ти, и то не са мо лич ни, 
у слу ча ју по је ди на ца збу ње них сва ко вр сном ак це ле ра ци јом 
исто ри је, тех но ло ги је или кли ме, већ и као кул тур ни иден
ти тет, ет нич ки, дру штве ни, ре ли гиј ски, ци ви ли за циј ски, чо
ве чан ски. Мо ра се по но во про на ћи стај на тач ка, сам ко рен, 
а он ле жи у ар хај ским, при мал ним об ли ци ма.

По за ба ви мо се овлаш од но сом стри па и иден ти те та у тради
ци о нал ној срп ској кул ту ри. Две умет нич ке фор ме и њи хо
ви спе ци фич ни ме ди ји омо гу ћи ле су Ср би ма то ком три и 
по ве ка осман ске оку па ци је кул ту ру се ћа ња на Злат но до ба 
цар ства. Јед но су би ле срп ске ју нач ке пе сме као ди рек тан 
ло кал ни из да нак про то ин до е вроп ске епи ке и ме та фи зич
ких вред но сти, укљу чу ју ћи и оно по сло вич но опре де ље ње 
за цар ство не бе ско, ка ко нам је то по ка зао ака де мик Алек
сан дар Ло ма.40 Пе сме су рас ту ма че не кроз спе ци фич но при
јем чи ве фре квен ци је бру ја ња гу са ла, али и пра те ће екране: 
та јан стве ност ва тре ог њи шта или про сто при ро де. Дру ги 
под сти цај мен тал ној ви тал но сти срп ске кул ту ре, а ка сни је 
и срп ске осло бо ди лач ке ре во лу ци је по чет ком 19. ве ка, био 
је „стрип” – ци клу си при ча на фре ска ма сред њо ве ков них 
срп ских цр ка ва или на жи тиј ним ико на ма. Њих су сво јом 
осо бе ном есте ти ком (од зна ча ја и за мо дер ни стрип),41 ра ди
ли не ки од нај на дах ну ти јих умет ни ка сред њег ве ка Евро пе. 
Те сли ке су и не пи сме ном се ља ку, у сво јој ве ли чан стве но
сти, али и са мој ме та фи зич но сти иде је обр ну те пер спек ти
ве, па ви ћев ског „те ле ви зо ра у дру ги свет”, би ле ма те ри јал
ни до каз да је злат но до ба срп ске, сло вен ске и ви зан тиј ске 
цивили за ци је по сто ја ло. И да се мо же вра ти ти.

40 Ло ма, А. (2002) Пракосово. Словенски и индоевропски корени српске
епике, Бе о град: Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти; Кра гу је вац: Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи тет 
у Кра гу јев цу.

41 Сте фа но вић, З. (2013) Зе мља ство ре на из про до ра све тло сти у мрак: 
Увод у чи та ње „Ма лог Не ма” (и по част оче ви ма мо дер ног стри па и кул
ту ре), у: Ме кеј, В. (2013) МалиНемоуземљиснова.Књига1(15.окто
бар1905.—22.септембар1907), Бе о град: Ма кон до, стр. 3–7.
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И мо но мит ска епи ка и фре ске сво јим естет ским и по е тич
ким об ли ци ма ис пу ња ва ју ба зич ну по тре бу људ ског би ћа и 
за јед ни це да се оства ре, ин ди ви ду и ра ју кроз Јун гов „ком
плекс” – има го – ар хе тип, ко ји је у сво јој ср жи под ра зу ме вао 
покретну,приповедајућуслику.

Ово је ујед но мо гућ ност да по ен ти ра мо из лин гви стич ких 
ду би на, под се ћа њем да срп ска вер зи ја тер ми на – стрип – 
кри је про то ин до е вроп ска зна че ња „истри за ти”, „исе ћи” –  
да кле, на гла ша ва ње да је ова умет ност осо бе на јер да је исеч
кевећеСтварности, упра во ка ква та ствар ност за нас у ср
жи и је сте.
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Захвалницеузтемат„Стрипиидентитет“

Те мат „Стрип и иден ти тет” у 165. бро ју бе о град ског ча со пи
са Култура, ло ги стич ки осо би то зах те ван, не би био ова ко 
ја сан до при нос свет ској стри по ло ги ји да ау то ри, из да вач и 
уче сни ци ни су да ли свој мак си мум, по не кад у осе тљи вим 
окол но сти ма.

На шу за хвал ност за слу жу је Ми ле Па јић (Ри зни ца срп ске 
ду хов но сти, Бе о град) као кул тур ни рад ник ко ји је на дах нуо 
мно го по ду хва та, па и овај. За хвал ност из ра зи мо и мла ђим 
ко ле га ма из уред нич ког ти ма те ма та, ге не ра ци ји већ са да од 
кул тур не и ства ра лач ке по у зда но сти – Дра га ни Ра да но вић 
(LucaSchoolofArts, Бри сел) и Фи ли пу Стан ко ви ћу (Цен тар 
за умет ност стри па при УСУС, Ва ље во – Бе о град).
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Ду бо ку за хвал ност ис ка зу је мо За во ду за про у ча ва ње кул тур
ног раз вит ка, ре дак ци ји ча со пи са Култура на че лу са проф. 
др Вла ди сла вом Гор дић Пет ко вић, а осо би то из вр шном 
уред ни ку Културе Пе ђи Пи вља ни ну, ко ји се жр твовао, уз 
стр пље ње за на шу ам би ци ју и ло ги стич ку аван ту ру, да се 
на пра ви свет ски би тан али тех нич ки зах те ван те мат, ве ли
чи не ве ћих збор ни ка, са два де се так тек сто ва од исто то ли ко 
ау то ра, на се дам је зи ка, из осам зе ма ља, са три кон ти нен та.

Му дри но си лац же зла у цар ству ви зу ел не на ра ци је и да ље 
оста је проф. Џон Лент. Он и са да, на по чет ку тре ће де це ни
је на ше са рад ње, по ка зу је све осо би не су пер ју на ка ко ји ла
ко пре ле ће гло бус шти те ћи стрип ске ин те ре се чо ве чан ства, 
пру жа ју ћи не се бич но све што има.

За хва љу је мо се про фе со ри ма Ка те дре за те о ри ју и исто ри
ју Фа кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду и сту ден ти ма 
док тор ских сту ди ја те о ри је драм ских умет но сти кул ту ре и 
ме ди ја, ко ји су нам ука за ли на но ве те о риј ске им пул се, што 
смо па жљи во ура чу на ли у гра ђи овог те ма та.

Хва ла и струч ним парт не ри ма ко ји су нам пру жи ли сво ју 
ин фра струк ту ру, у че му су осо би то ва жни би ли Цен тар за 
умет ност стри па при Удру же њу стрип ских умет ни ка Ср би
је, Де јан Ај да чић и Ме ђу на род на кул тур на мре жа Про је кат 
Раст ко, Ири на Ан та на си је вић и Ар хив за про у ча ва ње на сле
ђа ру ске еми гра ци је „Ал те ра”, Сте фан Па кард (Ste fan Pac
kard) и GesellschaftfürComicforschung из Не мач ке, Пре драг 
Ико нић, Го ран Ду ја ко вић и Удру же ње „Де ве та ди мен зи ја” 
из РС / БиХ.

Синиша Радовић, AdamWild, перо и туш, 2016.
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В современной российской культуре, при обращении к теме 
комиксов, устойчиво бытуют два взаимоисключающих 
стереотипа. Согласно одному из них, комикс является 
чужеродным явлением, пришедшим в российский 
культурный дискурс изза рубежа, в первую очередь, – из 
США. Согласно другому – комикс является для России 
традиционным жанром, берущим свои истоки в житийной 
иконописи и в культуре лубочных изданий.

На наш взгляд, появление комикса как жанра газетно
журнальных публикаций в дореволюционной и советской 
периодике, а затем как вида изданий в постсоветском книжном 
деле не является заимствованием из зарубежных источников. 
Это естественный результат эволюции отечественной 
периодики в контексте развития полиграфической техники 
и технологий, процессов ослабления цензуры, а также 
запросов читательской аудитории.

АЛЕКСАНДРКУНИН
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В истории развития жанра рисованных историй в России 
условно можно выделить пять этапов: 1) протокомикс 
(вторая половина XVI в. – первая половина XIX в.), 
2) эпоха зарождения (1850е – 1980е гг.), 3) эпоха 
актуализации комикса как вида издания (1980е – 2001 гг.), 
4) формирование специализированных институтов (2002 
– 2012 гг.), 5) современный период, развитие индустрии 
комиксов (с 2013 г. по настоящее время). В настоящей 
публикации мы рассмотрим первые два этапа.

К этапу протокомикса можно отнести традицию житийных 
икон, лубочных «народных» изданий, карикатурных 
«летучих листков», а также отдельные проекты в рамках 
культуры книжной миниатюры. К последней можно отнести 
«Лицевой летописный свод Ивана Грозного» (1568 – 1576), 
эта рукописная книга была создана в десяти томах для 
обучения истории детей царя. «Лицевой» в названии издания 
как раз и обозначает, что повествование представлено «в 
лицах», то есть проиллюстрировано. Некоторые эпизоды 
являют собой сюжетную последовательность изображений, 
хотя такой метод не был основным в издании. К самым 
ярким примерам «летучих листков» можно причислить 
проект скульптора Ивана Тербенева «Подарок детям в 
память о событиях 1812 года» (1814). В народе эта книга 
была известна как «Тербеневская азбука». По сути это 
подборка карикатурных рисунков с подписями, на тему 
Отечественной войны 1812 года между Российской 
империей и наполеоновской Францией. Будучи собраны 
вместе эти рисунки складывались в единое повествование. 
Но конечно, все примеры, относимые к этапу протокомикса, 
были не системными, а случайными опытами обращения к 
языку рисованных историй.

Эпоха зарождения длилась более ста лет. Это было 
обусловлено крайне непростыми коллизиями политической 
истории, выпавшими на долю Российской империи и 
Советской России в период с середины 19 века и до второй 
половины 20 века.

Первые российские комиксы были ориентированы на 
взрослую публику и, конечно, были остросоциального 
и сатирического характера. Появление большинства 
сатирических журналов и развитие рисованных историй как 
формата карикатуры во многом обязано одному из первых 
изданий в этом жанре – санктпетербургскому журналу 
«Искра» (1859 – 1873) и деятельности сооснователя журнала 
и его ведущего художника Николая Александровича 
Степанова (1807 – 1877).
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Степанов родился в Калуге в знатной дворянский семье. 
В 1821 году он переехал в Москву, где поступил на учебу 
в Московский университетский благородный пансион. В 
1827 году, по окончании учебы, он отправляется на службу 
в Красноярск, где его отец в то время служил губернатором. 
В Красноярске в «Енисейском альманахе» появляются его 
первые литературные и художественные опыты. В 1943 году 
Степанов вышел в отставку в чине статского советника. К 
этому времени у него сложился дружеский круг, в котором 
были такие деятели искусства, как художники Карл Брюллов, 
Нестор Кукольник, композиторы Александр Даргомыжский 
и Михаил Глинка. На основе событий из жизни Глинки 
был создан альбом карикатур. «Карикатуры, помещенныя в 
этом альбоме, рисовались в течение целаго ряда лет, так что 
альбом, начатый в тридцатых годах, закончен, повидимому, 
в 1853 и 1854 годах, во время Крымской кампании, судя 
по сюжетам и пребыванию М.И. Глинки в Царском Селе, 
на даче у сестры, Людмилы Ивановны Шестаковой. 
Все карикатуры этого альбома исполнены акварелью и 
отличаются художественной тщательностью отделки, 
поразительным портретным сходством изображаемых лиц, 
по большей части меткостью и остроумием», писал С.С. 
Трубачев1. В 18561858 годах Степанов издавал альбом 
карикатур «Знакомые», а с 1859 года – вместе с поэтом 
Василием Курочкиным начал издавать самый популярный 
сатирический журнал того времени «Искры». После разрыва 
деловых отношений с компаньоном, Степанов основал и 
осуществлял выпуск другого сатирического журнала: в 1965 
году он начал издавать журнал «Будильник». Аудитория, на 
которую были рассчитаны журналы Степанова, состояла 
преимущественно из учащейся молодежи, провинциального 
студенчества.

Все издания, выходившие в Российской империи, проходили 
предварительную цензуру, что значительно усложняло 
возможности для развития сатирических изданий. 
Расцвет сатирических журналов во второй половине 
XIX века связан с реформой цензуры 1865 года, когда на 
смену предварительной цензуры была введена система 
предупреждений и запрещений, налагаемых по факту выхода 
изданий из печати. Однако печатные оттиски журналов и 
газет, значительную часть которых составляли рисунки, 
всё равно было необходимо предоставлять в цензурные 
комитеты за несколько дней до выхода основного тиража. 
Чтобы вывести журнал «Искры» из числа подцензурных 

1 Трубачев, С. С. (1891) Карикатурист Н. А. Степанов, Исторический
вестник, Т. 43, № 2, СанктПетербург: Тип. А. С. Суворина, с. 480.
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изданий, Василий Курочкин в начале 1870х годов полностью 
исключил карикатуры из журнала. Прошение об изменении 
статуса издания было удовлетворено. Но хитрость издателя 
заключалась в том, что карикатуры продолжали печататься 
в качестве приложения к журналу2.

Первоначально рисованные истории печатались 
посредством гравюрных техник и представляли собой 
стрипы, ряд картинок, объединенных по смыслу и 
снабженных подрисуночными подписями, либо вообще без 
подписей.

Как уже было отмечено, в дореволюционный период в России 
рисованные истории публиковались преимущественно в 
сатирических журналах. Авторы первых отечественных 
рисованных историй не выделяли этот жанр, считая его 
одной из разновидностей карикатуры.

Судьба некоторых авторов дореволюционных рисованных 
историй, с приходом советской власти, сложилась весьма 
курьезно или трагически. Многим пришлось покинуть 
родину. Часто у авторов, работавших в этом жанре, 
не было художественного образования. Так Михаил 
Александрович Дризо (1987 – 1953) родился в Одессе, 
окончив реальное училище, поступил на юридический 
факультет Новороссийского университета. Но получив 
высшее образование, работать по специальности не стал. 
Еще будучи студентом он начал публиковать свои рисунки 
в таких одесских изданиях, как «Одесские новости», 
«Южная мысль», «Южное обозрение», «Одесский 
листок», «Сколопендра», «Крокодил». Работы Дризо были 
посвящены местным нравам, событиям из жизни одесситов. 
После начала Первой мировой войны и революции, в работах 
художника появились политические мотивы. В качестве 
героев его рисованных историй и карикатур выступали 
такие деятели, как Ленин, Сталин, Троцкий, Керенский, 
Гитлер и прочие. В изображении исторических личностей 
Дризо предпочитал реалистическую манеру рисунка, что 
роднит его с европейскими авторами рисованных историй. 
Ключевая особенность его работ в том, что они представляли 
собой единство изображения и текстового комментария.

2 Михневич, В. О. (1891) Страничка из литературных воспоминаний. 
(По поводу статьи С. С. Трубачева: «Карикатурист Н. А. Степанов), 
Исторический вестник, Т. 44, № 6, СанктПетербург: Тип. А. С. 
Суворина, с. 635.
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Первое монографическое издание работ Дризо состоялось 
в сентябре 1918 года3, в книге было опубликовано порядка 
60 рисунков. Это издание, опубликованное под названием 
«Так было...», сохранилось в нескольких экземплярах. Один 
из них находится в Бахметевском архиве Колумбийского 
университета в США, другой был передан в 2000 году 
в фонд Одесской национальной научной библиотеки, 
о чем сообщает О. Барковская4. Книга была посвящена 
актуальным историческим событиям, разворачивавшимся 
в Одессе. Немецкие оккупационные власти, не довольные 
изданием, изъяли тираж книги из магазинов и уничтожили. 
Реакция властей на книгу Дризо стала причиной его первой 
попытки эмигрировать из России в 1919 году. Творчество 
Дризо оказалось так же недружелюбно встречено и 
советскими властями. К 1920 году он окончательно покидает 
родину. В 1922 году в Берлине он основывает журнал для 
детей российских эмигрантов «Ванькавстанька», активно 
публикует свои работы в берлинском журнале «Руль», а 
затем в парижском издании «Последние новости», в котором 
он проработал до закрытия этой газеты в феврале 1940 
года. Газета была ориентирована на эмигрантов из России 
и содержала острую сатиру как на советское руководство, 
так и на фашистский строй. Поэтому с момента оккупации 
Франции немецкофашистскими войсками, деятельность 
газеты прекратилась. Также Дризо был ключевым автором 
эмигрантских изданий «Иллюстрированная Россия» и 
«Бич». Его работы, как правило, представляли собой 
полосные рисованные истории. На странице располагалось 
от трех до шести кадров, расположенных в три яруса. 
Каждый кадр снабжался подрисуночной подписью, 
содержавшей реплику героя, изображенного на рисунке, 
либо остроумный комментарий автора.

Возвращаясь к теме сатирических изданий дореволюционной 
России, необходимо назвать такие проекты, как журнал 
«Будильник» (издавался в 1865 – 1871 в СанктПетербурге, 
в 1873 – 1917 – в Москве), «Стрекоза» (издавался в Санкт
Петербурге в 1876 – 1908), «Сатирикон» (издавался в 
СанктПетербурге в 1908 – 1914). Существовали и другие 
сатирические журналы, такие как «Адская почта», «Благой 
мат», «Балда», «Аксиома», «Азарт», «Анчар», «Борцы», 
«Брызги», «Буравчик», «Буксир», «Букет», «Вампир», 
«Бурелом», «Соловей», «Новый Сатирикон», «Сигнал» и 

3 Терехина, В. (1995) «Беспощадная умница» — карикатурист МАД, 
Евреи в культуре Русского зарубежья: Сб. статей, публикаций,
мемуаров,эссе. Т. 4, Иерусалим: М. Пархомовский, с. 220–221.

4  URL: https://www.migdal.org.ua/times/11/944/
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прочие. К примеру, в коллекции сатирических журналов 
ГПИБ представлено 56 наименований.

После издания указа «О предначертаниях к 
усовершенствованию государственного порядка» 12 
декабря 1904 года, цензура практически была отменена. Это 
вызвало настоящий бум на рынке сатирических журналов, 
что обескуражило и сильно напугало действующую власть. 
Попытки вернуть цензурный контроль в 1906 году уже не 
могли остановить вал сатирических изданий. По разным 
оценкам в период с 1904 по 1906 в стране выходило от 350 
до 500 наименований сатирических изданий.

Надо отметить, что у художников, публиковавших свои 
рисованные истории в первом десятилетии ХХ века, не было 
четкого представления о правилах построения истории в 
картинках. Иллюстрацией может служить творчество 
редактора и художника К.Е. Солодилова. Так в рисованной 
истории «Из впечатлений репортеров», опубликованной в 
№1 журнала «Ворон» (1907), история раскадрована в четыре 
яруса, причем на первом и четвертом ярусе представлено по 
одному кадру, а на втором и третьем – по два. Пространство 
между кадрами, обозначающее промежуток времени 
между изображаемыми действиями, на втором и третьем 
ярусе отсутствуют, изображения напечатаны встык. Хотя 
очевидно, что на втором и третьем ярусе представлены 
сцены, действие в которых происходит со значительным 
временным интервалом. Складывается впечатление, что 
пространство между кадрами было необходимо художнику 
только для того, чтобы разместить там подрисуночные 
подписи с комментариями к изображениям. О том, что 
пространство между кадрами необходимо для обозначения 
временного интервала между изображаемыми событиями, 
автор, вероятно, не знал. В другом своем журнале («Леший», 

Иллюстрация 1 К.Е. Солодилов «Из впечатлений репортеров».  
Из журнала «Ворон». 1907, №1, стр. 13.
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№6, 1907), опубликованном в том же году, мы находим еще 
один пример неумелого использования инструментария 
рисованной истории. В работе «Из заграничных 
приключений Пуришкевича или сила «Русскаго Знамени»» 
история состоит из шести кадров, расположенных в три 
яруса. Только автор строит последовательность чтения 
не привычным образом, от яруса к ярусу сверху вниз, а 
посвоему – сначала колонка слева сверху вниз, потом 
колонка справа сверху вниз. Определить верный ход 
последовательности читателю помогает только нумерация 
кадров.

Другой интересный пример мы находим на восьмой полосе 
журнала П.И. Шошина «Мой пулемет» (№1, 1906). Очевидно, 
что уже имевшуюся рисованную историю издатель, 
размещая материалы в номер, воспринял как обычную 
иллюстрацию к тексту. В итоге мы получили журнальную 
публикацию с двумя заголовками и двумя не связанными 
друг с другом материалами. Общий заголовок к публикации –  
«Одна из С.Петербургских фабрик самоубийц». На комиксе 
под этим заголовком размешена изящная история в четыре 
кадра. На первом мы видим здание игорного дома, на 
втором — проигравшегося в карты человека, на третьем –  
выбрасывающихся с балкона людей, на четвертом – как из 
здания игорного дома выносят гроб. Внутри раскадровки 
размещен титрзаголовок с текстом «Торжество свободы 
азарта». Под рисованной историей размещен стихотворный 
текст, который должна была иллюстрировать эта рисованная 
история. Содержание текста таково:

«На Невском лучший ряд домов 
Под клубы сняты… Здесь дураков 
С восторгом шулера встречают… 
К услугам игроков — буфет, 

Иллюстрация 2 Из журнала «Мой пулемет».  
1906, №1, стр. 8.
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Бильярд, читальный кабинет 
И залы, где их обирают».

Как видим, в рисованной истории не отражены никакие 
из сюжетных элементов стихотворения, а в стихотворении 
нет ни слова о самоубийствах и гробах. Таким образом, 
можно сделать вывод, что авторы рисованных историй, 
публиковавшихся в сатирических изданиях первых 
десятилетий ХХ века, были мало знакомы с развитой 
европейской культурой газетных стрипов, и создавали свои 
истории, опираясь лишь на свой вкус и интуицию.

В конце 1917 и в начале 1918 годов большинство 
сатирических журналов было закрыто пришедшими к 
власти большевиками. Многие авторы и издатели, такие как 
художники Михаил Линский («Барабан»), РеМи (Николай 
Ремизов, журналы «Стрекоза», «Новый Сатирикон», 
«Сатирикон») были вынуждены эмигрировать5. Некоторые, 
как, например, Дмитрий Моор (Д.С. Орлов), Алексей 
Радаков и пр. смогли найти себе место в новых политических 
реалиях.

В первые годы советской власти появляются новые 
журналы, ориентированные на интересы молодой 
республики. Большинство рисованных историй в этих 
журналах публиковалось без указания авторства или под 
псевдонимами. Поэтому сведений об авторах либо совсем 
мало, либо они отсутствуют. Тем не менее, с 1921 по 
1930 выпускалось свыше 200 сатирикоюмористических 
журналов. Жизнь некоторых определялась одним или 
несколькими выпусками: «Облава», «Оса», «Шутка». 
«Мухомор» существовал с 1922 по 1923 г. Несколько 
лет выходили: «Красный перец» (19231926), «Бегемот» 
(19231928), «Смехач» (19241928), «Лапоть» (19241933), 
«Чудак» (19281930). «Крокодил» существовал с 1922 года.

Периферийные журналы продолжали традиции 
дореволюционной периодики: «Новый бич» (Харьков, 
1922), «Вечерний вопль» (Елец, 1922).

По формату рисованные истории того времени представляли 
собой произведения трех типов:

– полоски в трипять кадров, юмористического или 
нравоучительного содержания с текстовым комментарием;

– не ограниченные по количеству кадров полосные 
произведения, представляющие в серии взаимосвязанных 

5 URL: http://filial.shpl.ru/news/politicheskayasatiraperiodarevolyutsii
191718gg



37

АЛЕКСАНДР КУНИН

изображений последовательность событий или действий, 
описательные тексты и тексты с репликами героев обычно 
размещались внутри изобразительного пространства. 
Существовала практика называть такие произведения 
«лубком».

– полосные произведения в четырешесть кадров, 
расположенных в два или три ряда соответственно 
(чтение слева направо и сверху вниз) с подрисуночными 
подписями к каждому кадру. Подрисуночная подпись 
могла включать как описательные элементы, так и 
реплики героев и комментарии от рассказчика. Подписи 
могли быть в виде прозаического или поэтического 
текста, с нумерацией порядка чтения или без неё. Такие 
произведения также называли «кусковыми рисунками».

Важную роль для использования рисованных историй 
в политическом контексте сыграл художник Михаил 
Черёмных. Во время революции он использовал 
инструментарий рисованных историй (раскадровка, бабблы, 
секвенция) в сатирических публикациях в журналах и 
в уличных плакатах, которые рисовались на огромных 
полотнах и вывешивались на фасадах зданий.

В 1919 году он создает первые «Окна РОСТа», в которых 
это метод был реализован уже посредством трафаретной 
печати на пронумерованных листах для экспонирования 
в окнах домов. В комиксном стиле выполнены и многие 
агитационные плакаты Черёмных. Его рисованные истории 
также публиковались в журналах «Безбожник» и «Безбожник 
у станка», также он был одним из ключевых авторов 
«Крокодила». Владимир Маяковский проявился как автор 
рисованных историй во время своей работы над «Окнами 
РОСТа». В частности, он работал над образом «красного 
рабочего», персонажа, фигурировавшего в большинстве 
его произведений, выполненных для «Окон РОСТа». В 

Иллюстрация 3 Пример уличной агитации. Автор 
(предположительно) М. Черемных. 1910е гг.
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1921 г. Маяковский создаёт журнал «БОВ». Вышел только 
один номер. В журнале также использовались нарративные 
принципы «Окон РОСТа»6.

В 1927 – 1932 годах было принято несколько законодательных 
актов, призванных урегулировать рынок сатирических 
изданий. В мае 1927 года выходит Постановление 
отдела печати ЦК ВКП(б) «О сатирикоюмористических 
журналах», согласно которому все журналы должны быть 
дифференцированы на четыре группы, в зависимости от 
читательского адреса – для рабочих, крестьян, служащих 
и интеллигенции. В результате часть журналов была 
ликвидирована, а их сотрудники были перемещены в 
оставшиеся в индустрии издания. В 1928 году выходит 
Постановление Секретариата ЦК ВКП(б) «О сатирических 
журналах», предписывавшее провести «радикальную 
чистку сотрудников сатирических журналов с устранением 
из них чуждых и враждебных элементов». Наконец, 
Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно
художественных организаций» от 23 апреля 1932 года 
завершило процесс регулирования художественной 
деятельности в советской республике, объявив вне 
закона любые творческие объединения за исключением 
государственных творческих союзов. Соответственно 
авторы, не состоящие в профессиональном союзе, лишались 
возможности свободно заниматься своим делом. Таким 
образом, вся советская сатира, в том числе и рисованные 
истории, ориентированные на взрослую аудиторию, 
оказались под идеологическим контролем государства.

Ещё одним пространством для развития рисованных историй 
в России стали журналы для детей. Известно, что в №1 за 
1911 год в журнале «Задушевное слово» началась публикация 
переводов комикса «Необыкновенное приключение Артура 
Ладо» французского автора Жоржа Омри (Georges Omry). 
Это был не первый комикс на страницах журнала. Еще в 
1887 году в издании был опубликован комикс канадца 
Палмера Кокса «Мальчик с пальчик, девочка с ноготок», 
посвященный маленькому народцу «брауни». Кстати, 
именно в этой истории, в литературной обработке Анны 
Хвольсон, впервые появляется персонаж по имени 
Мурзилка.

Если журнал «Задушевное слово» продолжал традиции 
назидательного и нравоучительного воспитания детей, то 

6 Павлов, Г. Н. (2002) Оружиялюбимейшегород:изисториижурнальной
карикатурыМосквыиЛенинграда1920хгодов, Москва:  Сварог и Ко., 
с. 10.
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проект Алексея Радакова «Галчонок» стал принципиально 
новым журналом для детей. Красочные иллюстрации 
и рисованные истории, выполненные, в том числе, и 
Радаковым, составляли основной объём издания. Среди 
авторов журнала были такие писатели и художники как А. 
Куприн, М. Горький, Г. Нарбут, А. Бенуа, М. Добужинский, А. 
Аверченко, А. Толстой, И. Билибин. Кроме экстравагантной 
для того времени подачи материала, когда авторы журнала 
пытались заигрывать с читателем и говорить на его языке, 
в «Галчонке» впервые было предоставлено место для 
публикации детских рисунков и рассказов, прошедших 
конкурсный отбор.

Журнал «Галчонок» просуществовал с 1911 по 1913 
годы. В 1911 вышло 8 номеров, в следующие два года 
журнал выходил еженедельно, было опубликовано 52 
и 50 выпусков соответственно. Не смотря на большую 
любовь юных читателей, журнал и его идеолог А. 
Радаков подвергались серьёзной критике со стороны 
педагогической общественности, что послужило уходу 
Радакова и ряда других авторов из журнала. Как пишет 
в своей статье, посвящённой журналу, Д. В. Фомин – 
«Ребенок должен учиться, играя», — это утверждение 
редактора казалось ханжам и ретроградам кощунственным. 
Они требовали немедленно закрыть опасный рассадник 
вольнодумства, оказывали жесткое давление на редактора 
и издателя»7. Серьёзный акцент издания на рисованном 
контенте (иллюстрации, карикатуры, рисованные 
истории) профессиональной аудиторией критиков детской 
литературы также воспринимался негативно. Позднее 
художник Николай Радлов напишет: «Для ребенка каждый 
новый рисунок в журнале — событие, новая радость, новое 
переживание, иногда <…> более волнующее и глубокое, 
чем получаемое им от чтения. <…> Надо помнить, что 
ребенок гораздо активнее, эмоциональнее воспринимает 
изображение, и те приемы, которые не дают пищи для 
такого переживания, всегда нейтрализуют, охлаждают его 
внимание»8, эти слова художника публикует в своей статье 
Фомин.

Кроме того, рассказывая о феноменальной популярности 
«Галчонка» в редакции Радакова, Фомин приводит 

7 Фомин, Д. В. (2012) Взлёт и падение журнала «Галчонок», 
Библиотековедение, № 4, Москва: Российская государственная 
библиотека, с. 67.

8 Радлов, Н. (1987) Рисунок в детском журнале, Художникидетскойкниги
о себе и своем искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления, 
Москва: Книга, с. 218.
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и курьезные случаи: «благонамеренные родители не 
желали оформлять подписку на издание с сомнительной 
репутацией, а их чада тайком покупали журнал у газетчиков, 
с соблюдением строжайшей конспирации передавали 
прочитанные номера товарищам по гимназии»9.

Возвращение издания в русло традиционной риторики 
детских журналов вызвало резкое падение числа 
подписчиков и, как результат, закрытие журнала10. Однако, 
судя по развитию культуры детских журналов в СССР, 
художественный стиль «Галчонка» задал тон для развития 
всей последующей периодики для детей.

Культура рисованных историй для детей впоследствии 
развивалась в журналах «Еж» (1928–1935) и «ЧИЖ» (1930
1941). «Еж» — ежемесячный журнал для детей младшего 
возраста. Его появлению предшествовала сложившаяся 
традиция детских журналов, таких как «Воробей» (1923–
1924), «Новый робинзон» (1923–1925) и «Красный галстук» 
(1925–1926). Все эти журналы, так или иначе, были 
организованы при участии С.Я. Маршака. Идея нового 
журнала «Еж» также принадлежала Маршаку. Вокруг 
издания объединились такие авторы как Виталий Бианки, 
Николай Олейников, Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, 
Борис Житков, Михаил Пришвин, Корней Чуковский, 
Николай Радлов и другие. Среди художников, рисовавших 
комиксы для «Ежа» – Вера Ермолаева, Константин Ротов, 
Генрих Левин, Константин Рудаков, Евгения Эвенбах, 
Алексей Успенский, Валентин Курдов и ряд других. 
Уже в первом номере журнала можно обнаружить 
последовательность рисунков Веры Ермолаевой, которые 
сопутствуют стихотворению Хармса «Иван Иванович 
Самовар» («Еж» №1, 1928, С. 2829). Это два столбца (по 
одному на страницу, справа от стихотворного текста) по 
четыре картинки в каждом. Комиксом эта история не является, 
так как каждая сцена выглядит вполне самостоятельно, не 
будучи продолжением действия с предыдущего кадра. Но 
уже во втором выпуске журнала появляется полноценный 
комикс «Иван Торопышкин. Скороговорка», текст Даниила 
Хармса, рисунок Евгении Эвенбах.

9 Фомин, Д. В. (2012) Взлёт и падение журнала «Галчонок», 
Библиотековедение, № 4, Москва: Российская государственная 
библиотека, с. 67.

10 Головин, В. В. (2014) Журнал «Галчонок» (1911–1913) как литературный 
эксперимент, Детские чтения. №2 (6), Екатеринбург: Кабинетный 
ученый, с. 24.
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Начиная с №6 за 1928 год на последней странице обложки 
журнала стали публиковать полосные комиксы рекламного 
характера, в которых обыгрывалось название журнала и 
фигурировал ёж в качестве одного из героев.

Среди ярких сериальных персонажей, публиковавшихся 
в «Еже», необходимо упомянуть Макара Свирепого. 
Этот образ был придуман Николаем Олейниковым в 
конце 1928 года и воплощен в рисованных историях 
Алексеем Успенским. Макар – отважный путешественник, 
попадающий в незамысловатые, но веселые приключения. 
Из некоторых историй следует, что он вхож в редакцию 
журнала «Еж».

Среди других интересных сериальных рисованных 
историй, публиковавшихся в журнале, отметим «Агентство 
Пинкертона». Первый выпуск этой детективной истории 
опубликован в № 9/10 за 1932 год.

Книги приключений американского сыщика Ната 
Пинкертона были весьма популярны в молодёжной среде 
в начале ХХ века. Пинкертон, в определенном смысле, 
был народным героем. Истории о его похождениях 
публиковались анонимными авторами. Сведений о том, 
кому принадлежит идея создания этого персонажа, до сих 
пор нет.

Рисованная история «Агентство Пинкертона» в журнале 
«Еж» была посвящена не самому сыщику, а некоему 
безработному американцу Джеральду Крейну, который 
от безысходности устраивается в сыскное агентство 
Пинкертона, имеющее статус национального. Действие 
происходит спустя 50 лет после создания агентства Натом 
Пинкертоном. В ходе выполнения служебного задания 
Крейн выясняет, что сыскное агентство само замешано 
в преступлениях против рабочих и, в конце концов, он 
раскрывает преступные замыслы своих нанимателей, но 
этот поступок стоит ему жизни.

Журнал «ЧИЖ» возник как приложение к «Ежу» в 1930 
году. Издание было ориентировано на дошкольный возраст. 
В первом же выпуске (№ 1, 1930) можно обнаружить 
рисованные истории В. Краева и М. Разулевича, это 
полосные истории, они опубликованы без названий. В 
«ЧИЖе» появляются новые имена художников рисованных 
историй: В. Гальба, Б. Семенов, Н. Муратов, Н. Травин, Г. 
Шевяков и др. Из рисованных историй, публиковавшихся в 
«ЧИЖе», можно отметить:
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«Остров кечарудов» с рисунками Б. Антоновского; это 
история про четырёх малышей – Фому Силача, Вильку 
Балбеса, Терешку Лентяя и Ганса Ослиные Уши. С 
педагогической точки зрения история начинается 
сомнительно: дети, привыкшие дурачиться и бездельничать, 
понимают, что не знают таблицы умножения и решают с горя 
утопиться. Это предприятие они планируют на следующий 
день. Ночью им снится сон, как они безуспешно пытаются 
утопиться. На выручку приходит некий взрослый, капитан 
Шампиньон, который отвозит их на остров кечарудов, где, 
судя по всему, они смогут получить какуюто помощь. На 
острове ребята знакомятся с кечарудами и их странными 
занятиями, а под конец – выпивают эликсир, благодаря 
которому они мгновенно должны получить идеальные 
знания по арифметике. Проснувшись, ребята отправились в 
школу. Но там выяснилось, что знаний у них не прибавилось, 
а «кечаруд» – это всего лишь слово «дурачек», написанное 
задом наперед. Одноклассники решают взять над лентяями 
шефство и научить их арифметике;

«Приезд Ленина» с рисунками Е. Сафоновой, текст В. 
Крылова (опубликован в №1 за 1931). Это, пожалуй, первый 
комикс про Ленина, который когдалибо был опубликован. 
С него начинается январский выпуск журнала. Что является 
нетипичной ситуацией, так как рисованная история, как 
лёгкий и развлекательный жанр, обычно публиковалась на 
последних страницах журнала или на четвертой сторонке 
обложки;

«Полет парашютиста Евсеева» (опубликован в № 1 за 1934) 
с рисунками Г. Петрова и текстом Н. Олейникова. Эта 
история посвящена реальному эпизоду из жизни лётчика
испытателя, героя Советского Союза В.Н. Евсеева. На трёх 
страницах в 12 кадрах, по четыре на полосу, представлена 

Иллюстрация 4 Е. Сафонова (рисунок), В. Крылов (текст) 
«Приезд Ленина». Из журнала «ЧИЖ», 1931, №1, стр. 1.
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история о самом затяжном прыжке Евсеева, когда парашют 
открылся на высоте всего 150 метров над землёй. Раскадровка 
этой рисованной истории сама по себе уникальна. В 
ней представлены ключевые составляющие комикса как 
художественной повествовательной системы, активно 
используется пространство между кадрами для выражения 
динамики действия. Первый кадр задает общий план 
действия: представлен самолет в небе и четко обозначены 
действующие лица. Начиная со второго и заканчивая 
десятым кадром – мы видим процесс полёта и приземления 
героя, действие разбито на акцентные фрагменты. В целях 
повествования используется архитектура книжной полосы 
и разворота: острый момент – сможет ли герой отцепиться 
от самолета или нет, – происходит внутри разворота; 
разобьётся ли герой или выживет – мы узнает только 
перевернув страницу. Для обозначения времени и динамики 
действия также задействованы графические средства: во 
время полета фон задан косой штриховкой, что усиливает 
ощущение динамики; в сценах на земле – элементы фона 
заданы горизонтальной, плавной штриховкой;

Умная Маша. Впервые Маша появляется в рисованной 
истории «Как Маша заставила осла везти её в город» в 
№ 2 за 1934 год. Автор проекта – Даниил Хармс, ему же 
принадлежит авторство текстов. Большинство историй 
нарисовано Бронеславом Малаховским. Само имя – Умная 
Маша, скорее всего, отсылает к рубрике «Клуб Умных 
Ребят», который стартовал на страницах журнала в 1931 году. 
Под рубрикой клуба публиковались загадки и головоломки. 
Надо отметить, что Маша становится «Умной» только во 
второй публикации, которая состоялась спустя четыре 
месяца. Сюжет «Умная Маша и тяжелый гусь» появляется 

Иллюстрация 5 Д. Хармс (текст), Б. Малаховский 
(рисунок) «Как Маша заставила осла везти её в город».  

Из журнала «ЧИЖ», 1934, №2, стр. 20.
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на первой сторонке обложки в № 6 за 1934 год. Всего было 
опубликовано более 20 сюжетов о приключениях Маши.

Об особом отношении Даниила Хармса к рисованным 
историям и погруженности в эту культуру говорит и тот 
факт, что в № 8 – 12 за 1936 год в «ЧИЖе» был размещен 
его перевод истории «Плих и Плюх» (Plisch und Plum, 
1882) классика европейского комикса Вильгельма Буша. 
В журнале «ЧИЖ» к этому времени сложилась традиция 
позиционирования рисованной истории в пространстве 
журнальной полосы: чтение по ярусам слева направо 
(сначала верхний, потом нижний и т. д.). Но рисованная 
история Буша в оригинальной версии была опубликована 
иначе, в две колонке на странице: в первой колонке вверху 
размещался первый кадр и подрисуночная подпись, под 
ним — второй кадр и подрисуночная подпись. Во второй 
колонке справа на полосе размещался третий кадр и 
подрисуночная подпись под ним, а снизу – четвертый 
кадр и подрисуночная подпись под ним. Чтобы у читателя 
не было повода читать кадры в одном ряду (сначала 
первый, а потом третий) в оригинальных историях Буша 
две колонки были разграничены сплошной линией между 
ними. Примечательно, что в публикации «Плих и Плюха» в 
переводе Хармса соблюдена авторская последовательность 
и размещена разграничительная линия между колонками. 
Таким образом, рисованная история не переверстана под 
актуальный формат и соблюден авторский замысел в 
визуальном решении составных элементов произведения. 
В 1937 году история «Плих и Плюх» в переводе Д. Хармса 
была опубликована в виде отдельного издания.

Анималистическая тема развивалась в рисованных 
историях по текстам Виталия Бианки. Так в № 9 за 1936 
год опубликована история «Охотники» с подрисуночными 
текстами Бианки и рисунками Б. Малаховского. 
Иллюстратором другой истории В. Бианки, «Семья диких 
уток» (№ 10, 1936) выступил Мстислав Пащенко, известный 
впоследствии как художник, сценарист и режиссер 
анимационных фильмов на студии «Союзмультфильм». В 
№ 4 за 1937 опубликована рисованная история «Сторож и 
медведь» с рисунками Л. Худякова. «Лиса и мышонок» в № 
11 за 1938 год с рисунками Ю. Васнецова.

С лета 1937 года в рисованных историях, публиковавшихся 
в журнале, начинает систематически развиваться военная 
тема. В качестве примеров можно привести историю 
«Приключения испанского мальчика» с рисунками Николая 
Травина, она была опубликована в №№ 6 – 9, 11 за 1937 год. 
История посвящена борьбе испанского народа с фашистами. 
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«Подвиг Николая Щорса» (№ 7 – 8, 1937. Текст Н. Ходза, 
рисунки А. Налетова) — рисованная история о партизанской 
борьбе украинцев с немцами предположительно во времена 
Первой мировой войны. История о военном лётчике 
«Знак Т» в № 8 за 1937, с рисунками А. Бродко. «Секрет 
и служба» (№ 1, 1938) с рисунками Г. Шевякова о подвиге 
пограничника.

В январе 1937 редакционный коллектив «ЧИЖа» и «Ежа» 
запускает новый журнал для детей – «Сверчок». Среди 
авторов нового издания фигурируют художники и писатели, 
известные по публикациям в «ЧИЖе». Главным редактором 
«Сверчка» выступил Николай Олейников. Издание 
позиционировалось как «Веселые картинки для маленьких 
ребят», таков был подзаголовок на обложке журнала. 
Под веселыми картинками, вероятно, подразумевались 
не рисованные истории (комиксы), а в принципе 
ориентированность на развлекательный визуальный ряд. 
Действительно, в соотношении текста и иллюстративного 
материала, текст занимал меньше места. Всего было 
опубликовано пять выпусков журнала.

Издание журналов «ЧИЖ», «Еж» и «Сверчок» имеет 
важное значение для истории комикса в России. Это была 
своего рода экспериментальная площадка, на которой 
проходили апробацию различные схемы и опыты работы 
с языком визуального повествования. В условиях системы 
жанров журнальных публикаций авторы этих изданий 
предпринимали попытки поиска новых гибридных форм. 
Российский исследователь Михаил Заславский, основываясь 
на публикациях в этих журналах, различает следующие 
жанры: «рисованные юморески», «рисованные рассказы», 
«комиксзагадка» и «комиксинтерактив», «изоочерк», 
«графические романыфельетоны» (рисованные истории с 
продолжением)11.

Издание журнала «Сверчок» (1937) было остановлено 
на выпуске №5 в 1937, журнала «Чиж» (1930 – 1941) 
– на выпуске №6 (162) в 1941, «Еж» (1928 – 1935) – на 
выпуске №12 (132) в 1935. Издания выходили ежемесячно. 
Исключение составляет журнал «Еж», который выходил два 
раза в месяц с 1930 по 1932 годы. Тиражи изданий доходили 
до уровня в 100 000 экз. («Чиж» №6, 1941). Средний тираж 
изданий составлял 30 – 40 тысяч экз.

11 URL: https://www.comicsnews.org/articles/chronology/denrozhdeniya
russkogokomiksa.
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Рассматриваемые журналы издавались в Ленинграде. 
В разные годы издателем выступали: Государственное 
издательство РСФСР (19281930), подразделение 
ОГИЗ «Молодая гвардия» (19301933), подразделение 
ОГИЗ «Лендетгиз» (1934), Ленинградское отделение 
Государственного издательства детской литературы (с 1935).

В ХХI веке московское издательство «Тримаг» выпустило 
два издания с материалами журналов «Еж» и «Сверчок». 
Книги дополнены комментариями, научными статьями и 
факсимильными копиями страниц журналов и связанных с 
ними исторических документов.12

В результате общественнополитических событий в 1930х 
— 1940х гг. большинство авторов, связанных с рисованными 
историями, оказалось в затруднительных ситуациях, не 
позволявших продолжать профессиональную деятельность. 
Многие из них стали жертвами доносов, ложных 
политических обвинений. Таким образом, формировавшаяся 
в начале века система работы с инструментами визуального 
повествования, одним из которых является рисованная 
история, не нашла должного продолжения и опоры в виде 
творческих школ, формирующихся вокруг отдельных 
культурных институций (журналов, газет, студий и т.п.). Тем 
не менее, в период с 1940 по 1980е годы, можно выделить 
несколько тематических направлений, в рамках которых 
продолжалось издание рисованных историй. Это: искусство 
агитационного плаката, официальная политическая сатира, 
издания для детей и подростков.

В декабре 1939 года во время советскофинской войны в 
Ленинграде сформировалась группа художников и писателей 
«Боевой карандаш». Первые плакаты агитационного 
характера были напечатаны методом литографии тиражом 
в 100 экземпляров и отправлены на фронт. «За основу 
плаката взяли форму русского лубка, где кроме рисунка 
полагался стих. В памяти еще были плакаты окон РОСТА 
со стихами В. Маяковского. Название «Карандаш» 
возникло от названия стенгазеты графической секции [речь 
о графической секции Ленинградского отделения Союза 
художников]. Ктото к карандашу пририсовал винтовку. «Я 
хочу, чтоб к штыку приравняли перо» – вспомнили стихи 
Маяковского. Так возникли эмблема и название «Боевого 
карандаша» – вспоминает в своей книге один из авторов 

12 См.: Архив «Сверчка».Весёлые картинки длямаленьких ребят. 1937. 
(2017) Москва: Тримаг; АрхивжурналаЁЖ.Том1.1928. (2016) Москва: 
Тримаг.
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«Боевого карандаша» Ефим Ефимовский13. Действительно, 
среди художников, авторов «Боевого карандаша», можно 
обнаружить большое количество имен, фигурирующих на 
страницах детских журналов «ЧИЖ», «Еж» и «Сверчок». 
Это и Владимир Гальба, и Валентин Курдов, и Николай 
Муратов, и Борис Семенов, и Виктор Травин.

Серьезная работа «Боевого карандаша» связана со Второй 
мировой войной. Во время блокады Ленинграда плакаты 
«Боевого карандаша» публиковались в окнах жилых 
и промышленных зданий, по примеру Окон РОСТа, 
рассылались на прифронтовые территории. Это имело 
важное значение для поддержки боевого духа советских 
граждан, учитывая, что вражеская пропаганда действовала 
теми же методами: на Ленинград сбрасывались листовки 
с карикатурами, в том числе и с рисованными историями, 
которые были призваны деморализовать советских граждан 
и военных.

Плакаты «Боевого карандаша» имеют сквозную нумерацию. 
Часть плакатов представляют собой одно изображение, 
выполненное в карикатурном стиле, с поэтической 
подписью. Плакаты, выполненные в виде полосной 
рисованной истории, скорее всего, создавались бессистемно, 
исходя только из творческого замысла авторов.

Продукция творческого объединения «Боевой карандаш» 
является ярким образцом применения инструментария 
рисованной истории в искусстве плаката. Объединение 
закончило свое существование в 1990 году.

«Окна ТАСС» – московский проект агитационно
политического плаката, к созданию и реализации которого 
также имели отношение авторы, связанные с культурой 
рисованных историй в довоенные и дореволюционные годы. 
Среди них «сатириконовец» и основатель и автор журнала 
«Галчонок» Алексей Радаков, автор журнала «ЧИЖ» 
Николай Радлов, бывший сотрудник журналов «Безбожник» 
и «Безбожник у станка» Михаил Черемных и другие. В 
«Окнах ТАСС» существовала строгая система оформления 
плакатов, выполненных в традициях рисованных историй: 
четыре кадра в два яруса. Такие плакаты назывались 
многокадровыми.

Официальная политическая сатира в советский период также 
была представлена и на журнальных страницах. Основным 
изданием такого рода был журнал «Крокодил», учрежденный 

13 Ефимовский, Е. С. (2008) Незатупитсябоевойнашкарандаш, Санкт
Петербург: Левша, с. 6.



48

АЛЕКСАНДР КУНИН

в 1922 году. Вследствие ряда административных мер14 к 
1929 году «Крокодил» стал единственным сатирическим 
журналом в стране. Учитывая, что со временем это издание 
стало основным сатирическим рупором страны, сам факт 
публикации в «Крокодиле» мог рассматриваться в качестве 
знака соответствия творчества художника генеральной 
линии власти. По этой причине практически все художники, 
работавшие на ниве книжножурнальных жанров, 
стремились оказаться в числе авторов «Крокодила». Среди 
первых авторов издания были М, Черемных, К. Ротов, А. 
Радаков, Н. Радлов, Д. Моор и другие.

Во второй половине ХХ века применительно к рисованным 
историям на страницах журнала стало применяться название 
«изоочерк» и «изорассказ». Вероятно, необходимость 
в специальном названии для определения этого вида 
журнальных публикаций, происходила из ощущения, что 
рисованная история выходит за общие рамки карикатуры 
как газетножурнального жанра.

На протяжении всего советского периода рисованные 
истории так или иначе продолжали публиковаться в 
отечественных журналах для детей. Рассмотрим основные 
из них.

Журнал «Пионер» издавался с 1924 по 2016 год. 
Максимальный тираж издания был достигнут в 1986 
году, так тираж №4 составлял 1 млн 860 тыс. экз. Первая 
рисованная история, за авторством Константина Ротова была 
опубликована в № 5 за 1939 год. Это одноколоночная история, 
состоящая из восьми кадров. Комикс был опубликован как 
серия иллюстраций к стихотворению Томаса Гуда «Рассказ 
кривого моряка» (пер. с англ. Н. Кончаловской), однако 
визуальное повествование, выраженное в серии рисунков, 
можно читать как самостоятельное: кадры представляют 
фрагменты действия, длящегося во времени. В № 7 за 1949 
впервые на страницах журнала опубликована рисованная 
история В. Сутеева со стихотворными текстами А. Некрасова. 
В №8 за 1954 был опубликован комикс «Андрейка Врушкин 
летит на луну» (рисунок О. Зотова, стихи Ю. Новикова). С 
этой публикации в журнале «Пионер» начинается традиция 
сериальных рисованных историй, объединенных общим 
сюжетом или фигурой главного героя.

14 См.: Постановление отдела печати ЦК ВКП(б) «О сатирико
юмористических журналах» (О сатирикоюмористических журналах. 
Постановление отдела печати ЦК ВКП(б). Красная печать, 1927, №11. 
С. 74) и Постановление секретариата ЦК ВКП(б) «О сатирических 
журналах» (РГАСПИ, Ф. 17. On, ИЗ. Д. 646. ЛЛ. 2, 3. Подлинник. 
Машинописный текст).
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Среди других сериальных рисованных историй, 
опубликованных в «Пионере», можно назвать приключения 
Смехотрона и Полиглота, истории про Кирюшу (рисунки 
Юрия Черепанова, №11, 1967), приключения Евсея 
Храбрецова (рисунки Е. Ведерникова, № 3, 1956) и 
«удивительные приключения Тимы Петухова» (№ 1, 1968).

Однако действительно регулярным проектом из 
перечисленных были только истории о Смехотроне и 
Полиглоте, первая публикация истории состоялась в № 6 
(1967) под названием «Смехотрон и Полиглот попадают в 
переплет...». Это история о приключениях двух находчивых 
друзей: Смехотрон — изобретатель, Полиглот — книгочей. 
Автором истории указан художник Евгений Ведерников. 

В журнале «Пионер» публиковались переводы иностранных 
комиксов. Так в № 1 за 1966 год в журнале был опубликован 
эпизод из комикса о Пифе под названием «Кто сильнее?»., 
в январском выпуске 1968 года выходит очередная история: 
«Как Пиф встречал Новый год». В марте 1968 на страницах 
журнала был опубликован эпизод из диснеевского комикса 
о Дональде Даке. Все иностранные комиксы были 
опубликованы без указания авторства.

Наконец, новаторство журнала «Пионер» выразилось 
и в том, что именно на страницах этого издания впервые 
были опубликованы фотокомиксы. В № 8 за 1968 год 
был опубликован фоторассказ (так этот жанр обозначен 
в публикации) В. Минкевача «Приключения Буратино в 
лесу» со стихами Я. Акима. Это шестикадровая история 
в фотографиях о приключениях игрушки Буратино, 
сбежавшей от хозяйки, девочки Люды.

Иллюстрация 6 Ю. Постников (текст), Е. Ведерников 
(рисунок) «Смехотрон и Полиглот попадают в переплет...» 

Из журнала «Пионер», 1967, №6, стр. 65.
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Главными советскими журналами, в которых публиковались 
рисованные истории, были «Мурзилка» и «Веселые 
истории». Именно в этих изданиях была реализована идея 
многолетних комикссериалов, главными героями которых 
выступали фирменные персонажи изданий.

Журнал «Мурзилка» издается в Москве с 1924 года по 
настоящее время. В первых выпусках журнала рисованных 
историй не было. Сам образ Мурзилки хоть и отсылал к 
популярному сериалу о маленьком народце, придуманном 
и нарисованном канадцем Палмером Коксом в конце XIX 
века, в версии журнала этот персонаж был изначально 
представлен в виде собаки. В № 11 за 1937 год был впервые 
опубликован образ Мурзилки, разработанный художником 
Аминадавом Каневским.

В разные годы над образом Мурзилки работали такие 
художники, как Юрий Федотов, Виктор Чижиков, Леонид 
Нижний, Олег Эстис, Анатолий Елисеев и Михаил Скобелев, 
Александр Семенов и другие. Сегодня сериал продолжают 
сценарист Елена Усачева и художница Мила Лобова.

Если «Мурзилка» – это журнал одного персонажа, где комикс 
выступает развлекательным дополнением к основному 
содержанию издания, то «Веселые картинки» изначально 
позиционировался как журнал рисованных историй.

Журнал «Веселые картинки» издается в Москве с 1956 
года по настоящее время. Появление этого издания связано 
именем И.М. Семенова, еще одного писателя и художника, 
вклад которого в развитие культуры рисованных историй в 
нашей стране позволяет ставить его в один ряд с Николаем 
Александровичем Степановым («Искры», «Будильник»), 
Алексеем Александровичем Радаковым («Сатирикон», 
«Галчонок») и Николаем Макаровичем Олейниковым 
(«ЧИЖ», «Сверчок»).

Иван Максимович Семенов (1906 – 1982) начал свою 
профессиональную деятельность в периодических изданиях 
РостованаДону. Когда художнику было 25 лет, состоялась 
его первая публикация в журнале «Крокодил», что открыло 
ему путь в мир центральных изданий. На следующий год 
после этой публикации, в 1932 году, Семенов поступает 
в штат газеты «Комсомольская правда», а на следующий 
год он был принят в члены Союза художников СССР. 
В годы Второй мировой войны Семенов сотрудничал в 
прифронтовой газете «Красный флот». После войны, с 
1946 по 1956 годы был штатным сотрудником «Крокодила». 
Обладая безупречной партийной репутацией Иван Семенов 
в 1956 году получил одобрение в ЦК ВЛКСМ на запуск 
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нового детского издания – журнала «Веселые картинки». 
На посту главного редактора «Веселых картинок» Семенов 
проработал до 1976 года.

Примечательно, что первые два выпуска практически 
целиком состояли из рисованных историй. В № 1 за 1956 год 
опубликовано 13 историй (всего в журнале было 16 страниц), 
в №2 – 8 рисованных историй. Среди авторов комиксов, 
опубликованных в первых выпусках, были: В. Сутеев, М. 
Битный, Д. Циновский, А. Лаптев, Ю. Федоров, А. Елисеев, 
А. Баженов, И. Семенов, Е. Гуров, Ю. Горохов, К. Ротов, 
Ю. Ганф, В. Гранов, А. Каневский. С №4 за 1956 год среди 
художников журнала появляется В. Чижиков, с 1957 года на 
страницах журнала появляется имя Е. Ведерникова.

В первой же рисованной истории Ивана Семенова 
«Осень в лесу», опубликованной в стартовом выпуске 
журнала, речь персонажей размещена в бабблах. С №1 за 
1956 год начинается и публикация сериальных проектов 
журнала: рисованных историй «Клуб веселых человечков» 
и «Необыкновенные приключения знаменитого 
путешественника Пети Рыжика и его верных друзей Мика и 
Мука» с рисунками И. Семенова. Принципиальное отличие 
этих сериалов заключалось в том, что приключения Пети 
Рыжика были задуманы как продолжающаяся из номера в 
номер история. А «Клуб веселых человечков» предполагал 
веселые и поучительные истории, не связанные между 
собой ничем, кроме образов основных героев. Правда 
впоследствии эта идея нередко нарушалась.

Популярность «Весёлых картинок» была обеспечена не 
только художественными достоинствами и качеством 
контента, но и возможностями охвата аудитории. Тиражи 
издания в 1980х годах превышали цифру в несколько млн 
экз., так № 6 за 1984 год был опубликован совокупным 
тиражом в 9 млн экз. (1й завод – 7 млн. экз.).

Иллюстрация 7 И. Семенов «Осень в лесу». Из журнала  
«Веселые картинки», 1956, №1, стр. 89.
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Есть основания предполагать, что журнал «Веселые 
картинки» напрямую или косвенно оказал влияние как 
на формирование стереотипного общественного мнения 
о рисованных историях как об исключительно детском 
развлекательном чтиве, так и на появление в конце 1980
х и начале 1990х такого явления как арткомикс, да и на 
формирование индустрии рисованных историй в 2000х в 
целом.

Безусловно, это лишь краткий экскурс в историю русского 
комикса, который сегодня представляется огромным миром, 
хранящим для будущих исследователей массу открытий. 
Именно благодаря давней традиции издания комиксов в 
виде газетных и журнальных публикаций, после развала 
СССР и отмены цензуры стало возможным развитие 
национальной культуры рисованных историй в 1990е и в 
2000х гг. Однако для появления индустрии рисованных 
историй в постсоветской России потребовалось более 20 
лет экспериментов.
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This work is the first part of an excursion into the history of comics 
in Russia. The preconditions for the emergence of graphic stories as a 
genre of newspaper and magazine publications in the Russian Empire 
and Soviet Russia are considered. Some publications and activities 
of historical figures who played a special role in the formation of this 

phenomenon in Russian culture are considered.
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Pov zet ka:Zgodovinaslovenskegastripasejezačelazdružbeno–kri
tičnimiprotostripinazačetkudvajsetegastoletja.Vštiridesetihletihso
sepojaviliprviotroškistripi,vpetdesetihletihpoInformbirojupaje
zacvetelkarikaturističnistripzZvitorepcemnačelu.Šestdesetaletaso
bilav znamenju realističnegapustolovskega stripa, v času seksualne
revolucijeinštudentskihnemirovpajenascenostopildomačiunder
groundKostjaGatnika.ProtikoncuosemdesetihletsejeformiralNo
vislovenskistrip,osvobojenvsakegarešpektaprotiDržavi,Cerkviin
Družbi,kijepravibumdoživelvdevetdesetihletihporazpaduskupne
države.

Ključ ne be se de: Informbiro, socrealizem, politični karikaturistični
strip,seksualnarevolucija,underground,ženskejunakinje,popart

Ma lo je pri me rov v sve tu, da bi se stri pov ska zgo do vi na ne ke ga 
na ro da za če la s po li tič nim, v bi stvu ile gal nim in pro ti re žim skim 
le vi čar skim stri pom, kot se je to zgo di lo na Slo ven skem. Po dru
gi stra ni pa naj brž ni me di ja, ki bi bil pri nas ta ko stig ma ti zi ran s 
stra ni urad ne kul tu re, če prav je v ve li ki me ri sam kriv za to, saj 
je ne ma lo krat ho dil po tan kem ro bu med umet no stjo in ki čem, 
pa naj si gre za ko mer ci al ni strip v vi so ko na klad nih ča so pi sih in 
re vi jah ali neo d vi sni av tor ski strip v spe ci a li zi ra nih ma ga zi nih.

Slo ven ski strip se je raz vil iz dveh li kov nih sme ri, po li tič ne ka ri
ka tu re1 po eni in Buscho ve ga »Ma xa in Mo rit za«po dru gi stra ni. 
Na za čet ku dvaj se te ga sto le tja in svo je ka ri e re je bo do či sli kar 
in ilu stra tor na rod nih in do ma čij skih mo ti vov Mak sim Ga spari 

1 Glav ni hu mo ri stič ni li sti s ka ri ka tu ra mi na pre lo mu sto le tja so bi li: Brencelj 
(1864–1885), Pavliha (1870), Jež (1902–1909) in Osa (1905–1906).

IZTOKSITAR
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(1883–1980) v hu mo ri stič nem ča so pi su Osa (1905–1906) ob
ja vil se ri jo ne mih smeš nic v treh sli kah, ki so bi le s stal nim 
glav nim ju na kom, de be lim in pož reš nim žup ni kom, na per je ne 
pro ti do ma čim kle ri kal cem in ka to liš ki cer kvi na sploh. Hin ko 
Smre kar (1883–1942), na rav nost vir tu o zen ri sar, ki je od lič no 
ob vla dal ana to mi jo in imel glo bok smi sel za kom po zi ci jo, je na 
pred ve čer pr ve sve tov ne voj ne na ri sal eno stran ski sa ti rič ni (pro
to)strip »Iz jem no za ni miv pri mer ele fan ti a ze« (1914). Smre
kar je vo de lo ima vse atri bu te stri pa (ra zen go vor nih ob lač kov), 
kom po zi cij sko je raz de ljen na šest kva dra tov s sprem nim tek
stom pod nji mi (po dob no kot so bi li na ri sa ni stri pi nem ške ga 
ilu stra tor ja Wil hel ma Buscha2 o dveh ne ug na nih mul cih »Max 
und Mo ritz«), di na mič no ris bo, glav ne ga ju na ka in za klju če no 
zgod bo. Za ni mi vo je tu di dej stvo, da je strip na pi san v nem šči ni, 
s ka te ro Smre kar kot ve lik ro do ljub (kar je ka sne je pla čal tu di 
z ži vlje njem)3 še po ten ci ra sa ti ro na Av strij ce, po dru gi stra ni 
pa kot le vi čar, svo bo do mi slec in bo rec pro ti ma lo meš čan ske mu 
mo ra li zmu vne se v strip tu di ele men te por no gra fi je. Po kon cu 
voj ne, le ta 1919, je Smre kar pri Umet niš ki pro pa gan di iz dal bo
ga to ilu stri ra no knji ži co na 24 stra neh, Črnovojnik v ka te ri na 
sa ti ri čen in hu do mu šen na čin opi su je svo je vo jaš ke zgo de in ne
zgo de, od vpo kli ca v voj sko do pri stan ka v no riš ni ci in jet niš ni ci 
v le tih 1915/16 in ki je bi la pred hod nik da naš njih stri pov skih 
zvez kov in fan zi nov. V Črnovojniku se pr vič po ja vi tu di stri pov
ski obla ček kot zaš čit ni znak stri pa in ki ga je kot dru gi stri pov
ski av tor upo ra bil Mil ko Bam bič (1905–1991) še le le ta 1927 v 

2 Wil helm Busch (1832–1908) je bil nem ški pe snik in ilu stra tor. S svo ji mi 
ilu stri ra ni mi pe sni tva mi so di med za čet ni ke so dob nih sli ka nic. Le ta 1865 
je iz šla sli ka ni ca MaxundMoritz, ki ve lja za pred hod ni co stri pa in je ime
la vse ka kor ve li ko več ji vpliv na evrop ski in ame riš ki strip kot Out co ul tov 
»Yel low Kid«. V Ju go sla vi ji je pod nje nim ne po sred nim vpli vom le ta 1925 
na stal »Maks i Mak sić« Ser ge ja Mi ro no vi ća Go lov čen ka. »Max und Mo ritz« 
sta bi la pr vič pre ve de na v slo ven šči no le ta 1929 kot »Ci pek in Ca pek« (prev. 
So nja Se ver), po zne je pa še le ta 1980 kot »Pic ko in Pac ko« (Sve tla na Ma ka
ro vić) ter le ta 1991 kot »Jošt in Ja ka« (Er vin Fritz).

3 Hin ko Smre kar se je ro dil le ta 1883 v Lju blja ni, kjer je kon čal gim na zi jo in 
se le ta 1901 vpi sal na štu dij pra va na fa kul te to v Innsbruc ku, ki pa ga ni do
kon čal. Na Ga spa ri je vo po bu do se je pri dru žil umet niš ke mu druš tvu Ve sna 
na Du na ju, kjer je spo znal Iva na Can kar ja, ka te re mu je ka sne je opre mil in 
na ri sal na slov ni ce za ve či no nje go vih knjig. Po leg te ga se je ukvar jal tu di 
z knji žno ilu stra ci jo in ča so pi sno ka ri ka tu ro. Svo je ka ri ka tu re v eni ali več 
sli či cah je po go sto ri sal pri ja te ljem in znan cem, ta ko da je ve li ko nje go vih 
ori gi nal nih del iz gu blje nih. Smre kar je bil ve lik ro do ljub in svo bo do mi slec, 
ki v ča su fa ši stič ne oku pa ci je (1941–1945) ni skri val svo je ga pre pri ča nja, 
am pak je jav no raz sta vljal pro test ne ka ri ka tu re in sa ti rič ne ris be po ne ka te rih 
lju bljan skih iz lo žbah in jih tu di oseb no ši ril med ljud mi. 29. sep tem bra 1942 
ga je pri je la ita li jan ska pa tru lja in pri nje mu naš la pro pa gand ne le ta ke Osvo
bo dil ne fron te. Dva dni za tem so ga brez so je nja ustre li li v Gra mo zni ja mi. 
Ka ko za ve den Slo ve nec je bil pri ča tu di anek do ta, da so ga bi le fa ši stič ne 
obla sti pri pra vlje ne iz pu sti ti na pro stost, če sam za pro si za po mi lo sti tev, kar 
pa je Smre kar z gnu som za vr nil.
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ale go rij skem po li tič nem stri pu »Za mor ček Bu –ci –bu«. Strip je 
na stal pod ne po sred nim vpli vom Mus si no ve ga »Bil bol bu la«4 in 
po dob no kot »Max Und Mo ritz« je se sta vljen iz še stih slik, pod 
ka te ri mi je be se di lo v ver zih, hkra ti pa se v po sa me znih sli či cah 
že po ja vi jo go vor ni ob lač ki, ki si cer ni ma jo ne po sred ne ga vpli va 
na po tek zgod be, ven dar pa so ključ ne ga po me na za raz u me va
nje »Bu –ci –bu ja« kot stri pa. Iz šel je v tr žaš kem Našemglasu, 
pri po ve du je pa o za mor ske mu kra lju, ki je s svo jo aro gan co in 
ne to le ran co po pe ljal svoj za mor ski rod v pro pad. Ita li jan ski fa
ši sti so v tem, si cer otroš kem stri pu vi de li aso ci a ci jo na Mus so
li ni ja in ga po šti rih na da lje va njih pre po ve da li, ta ko da ga lah ko 
nav kljub pov sem ne dolž ni zgod bi gle de na po li tič no sa ti rič no 
ost in ka snej šo pre po ved ter av tor je vo uso do5 uvr sti mo v ža nr 
dru žbe no an ga ži ra ne ga stri pa.

V ča su oku pa ci je slo ven ski stri par ji ni so ob ja vlja li v re žim skih 
ča so pi sih (za raz li ko od ne ka te rih srb skih in hr vaš kih av tor jev)6, 
edi na iz je ma je bil Sa ša Do bri la (1922–1992), ki je v Družin
skemtedniku od le ta 1941 do 1943 ob ja vil tri otroš ke stri pe, po 
ka pi tu la ci ji Ita li je pa je tu di on od šel v par ti za ne. Par ti zan ski tisk 
je nav kljub skrom nim mo žno stim in teh ni ki iz da jal re la tiv no bo
ga to ilu stri ra ne ča so pi se kot so Pavliha (1943–1990), Slovenski
partizan (1943–1945) in Slovenskipionir (1943–1990), v ka te
rih so po leg ilu stra cij do mi ni ra le po li tič ne ka ri ka tu re, v Pionirju 

4 »Bil bol bul« Atil la Mus si na (1878–1954), zna ne ga predvsem kot ilu stra tor
ja Ostržka (1911), je pr vi ita li jan ski strip, iz ha jal je od le ta 1908 do 1933 v 
otroš ki re vi ji CorrieredeiPiccoli. Mus si nov vpliv je vi den v iz bi ri črn ske ga 
glav ne ga ju na ka kot tu di v kom po zi ci ji in po dob no sti ime na. 

5 Mil ko Bam bič se je ro dil le ta 1905 v Tr stu, kjer je po kon ča ni osnov ni šo li 
obi sko val nem ško re al ko, ka sne je pa se je vpi sal tu di v za seb no sli kar sko šo lo 
bra tov Ren dić. Le ta 1927 se je sku šal vpi sa ti na be neš ko li kov no aka de mi jo, 
ven dar so ga za ra di po li tič nih raz lo gov za vr ni li (že kot di jak je na mreč so de
lo val z ilu stra ci ja mi in ka ri ka tu ra mi v slo ven skem le vi čar skem ti sku v Ita li ji, 
bil pa je tu di sim pa ti zer in pod porb nik ile gal ne pro ti fa ši stič ne or ga ni za ci je 
(pr ve v Evro pi!) TI GR, ki se je bo ri la za pri klju či tev Tr sta, Is tre, Go ri ce in 
Re ke ma ti ci Ju go sla vi ji. Po ob ja vi »Za morč ka Bu –ci –bu ja« so ga naj prej za
pr li, po tem pa iz gna li v Ju go sla vi jo. Umrl je le ta 1991 v rod nem Tr stu. 

6 Naj bolj znan pri mer stri pov ske ga so de lo va nja z oku pa tor jem je pri srb ske mu 
ri sar ju ru ske ga po re kla, Kon stan ti nu Ku znje co vu, ki je po Ok to br ski re vo lu
ci ji pre beg nil v kra lje vi no Ju go sla vi jo. Ju ni ja 1944 je v re žim skem Malem
zabavniku ob ja vil fa ši stič ni pro pa gand ni strip »Zgod ba o ne sreč nem kra lju«, 
v ka te ri je no stra da mov sko na po ve dal pri hod ko mu ni stov na oblast. V tej 
ale go rij ski pra vlji ci na sto pa jo re al ne ose be iz ta krat ne ga ži vlje nja, kralj Alek
san der (sta ri kralj), kralj Pe ter Dru gi (mla di kralj), Win ston Chur chill (zlob ni 
ple mič), Sta lin (kr vo loč ni vla dar) in Ti to kot po gla var raz boj ni kov. Na hr vaš
ki stra ni pa je pred voj ni stri par, us taš ki po roč nik Ma ri jan Eb ner, v ted ni ku 
Hrvatskivojnik, ka te re ga ured nik je bil, de cem bra 1944 za čel v na da lje va njih 
ob ja vlja ti strip »Sta lin grad«, o do ži vlja jih hr vaš ke ga vo ja ka na vzhod ni fron
ti. Strip je že v na sled nji šte vil ki iz šel s po li tič no bolj ko rekt nim na slo vom, 
»Pre ko ru ske ste pe«, kar pa ga vse e no ni ob dr ža lo pri ži vlje nju (kot tu di ne 
nje go ve ga av tor ja), saj je vo jaš ki ted nik ko nec apri la 1945 ne hal iz ha ja ti in je 
strip ostal ne do kon čan.
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pa je le ta 1944 iz šla tu di pr va par ti zan ska sli ka ni ca Ive ta Šu bi
ca (1922–1989) »Ton ček pri po ve du je« v teh ni ki le so re za, ki v 
rot ma nov skem7 sti lu na edu ka ti ven na čin pri ka zu je par ti zan sko 
šo lo in na čin de la v njej. Šu bic je bil si cer hiš ni av tor Pionirja, 
saj ga je eno le to pov sem sam ob li ko val in ilu stri ral (za na me ček 
pa je so de lo val še pri Slovenskempartizanu in Našiženi), ta ko 
da je ime la pov sem nje gov pe čat. Če prav je bil po osvo bo di tvi 
strip kot pro dukt im pe ri a li stič ne ga Za ho da do In for mbi ro ja8 ne
za že len v dnev nem ti sku in do be sed no iz bri san iz kul tur ne ga 
ži vlje nja, pa se mu je v pr vih po voj nih le tih us pe lo pre ti ho ta pi ti 
v ča so pi se v ob li ki sme še nja ka pi ta li zma. Ta ko je ja nu ar ja 1947 
Maks To bo lje vič Akim (1922) v Pavlihu9 ob ja vil si ja jen sa ti rič
ni strip »Pu sto lov šči ne Ha rryja  Dol lar ja in Win sto na Šter lin ga v 
le tu 1946«, ki v pra vem smre kar jev skem du hu raz ga lja vso hi
nav šči no in splet ke an glo a me riš ke po li ti ke gle de Ju go sla vi je in 

7 Ime so do bi le po Smre kar je vem so dob ni ku, ni zo zem skem ilu stra tor ju G. Th. 
Rot ma nu (1893–1943), ki je le ta 1924 de bi ti ral v so ci a li stič nem ča sni ku Vo
orwarts z miš jo zgod bo »Vr ti smr ček in Ši li no ska«. Pri nas so se nje go ve sli
ka ni ce po ja vi le v li be ral nem Jutru, kjer so vsak dan iz ha ja le s po eno sli či co 
(red ke je dve ma ali tre mi) in kraj šim tek stom pod njo. Do za čet ka voj ne je 
iz šlo pre ko tri de set zgodb in če prav so se v ti stem ča su že po ja vi li Di sneyje
vi in dru gi ame riš ki stri pi, se ni so mo gli ko sa ti s po pu lar no stjo Rot ma no vih 
sli ka nic. Ka ko pri lju blje na je bi la ta zvrst pri nas, go vo ri tu di po da tek, da je 
ča so pis Delo kot le gi tim ni na sled nik Jutrain Slovenskegaporočevalca ob
ja vljal rot ma nov ske pod list ke do ma čih av tor jev vse do za čet ka de vet de se tih 
let, med tem ko je kon ku ren čni Dnevnik že le ta 1960 za čel kon ti nu i ra no ob ja
vlja ti stri pe, se ve da rav no ta ko iz pod pe re sa in čo pi ča do ma čih av tor jev. 

8  In for mbi ro je kra ti ca za IN FOR Ma cij ski BI RO, ki je zdru že val evrop ske 
ko mu ni stič ne stran ke pod vod stvom So vjet ske zve ze (1947–1955). Spo mla
di le ta 1948 je priš lo do spo ra med so vjet sko in ju go slo van sko ko mu ni stič
no par ti jo. Kon flikt se je raz ši ril na med dr žav ne od no se in Ju go sla vi ja se je 
znaš la na ro bu voj ne s So vjet sko zve zo in sa te lit ski mi so ci a li stič ni mi vzhod
no e vrop ski mi dr ža va mi. Vzrok spo ra je bil v he ge mo ni ji So vjet ske zve ze 
nad ce lot nim so ci a li stič nim blo kom, Ti to pa je ho tel ena ko pra ven po lo žaj in 
last no pot v so ci a li zem. Spor se je de jan sko kon čal s Sta li no vo smr tjo le ta 
1953, urad no pa le ta 1955, ko se je pri šel nje gov na sled nik Ni ki ta Hruš čov v 
Be o grad opra vi či ti pred sed ni ku Ti tu. 

9  Pavliha je bil slo ven ski sa ti rič ni ča so pis. Iz ha ja ti je za čel av gu sta 1944 v 
par ti za nih, do mar ca 1947 je iz ha jal ob ča sno, po tem pa red no. V Pavlihu so 
ob ja vlja li vsi po memb nej ši slo ven ski ka ri ka tu ri sti in sa ti ri ki. V pet de se tih 
le tih je bil v zna me nju agrar ne re for me ter pro ti kle ri kal nih in pro ti so vjet skih 
ka ri ka tur. V šest de se tih le tih se je osre do to čil na no tra nje po li tič ne pro ble me, 
kar se je po zna lo tu di pri pri lju blje no sti, saj je na kla da pre se gla 60 ti soč iz vo
dov. Le ta 1954 je pr vič iz šla Pavlihovapratika, let ni zbor nik, ki je tra di ci o
nal no iz šel pred kon cem sta re ga le ta. V Pratiki so se po leg sa ti rič nih tek stov, 
hu mo resk, šal in ka ri ka tur po ja vlja li tu di kraj ši dru žbe no kri tič ni stri pi z za
klju če no zgod bo, med tem ko so bi li v ma tič nem ted ni ku ob ča sno ob ja vlje ni 
v pa sič ni ob li ki. V se dem de se tih je bi lo vse več kri ti ke gle de za dol že va nja in 
sla be ga go spo dar ske ga sta nja, osem de se ta pa so pri ne sla in fla ci jo, go spo dar
ski kri mi nal in an ga ži ra ne te me kot so bi le ener get ska kri za, var stvo oko lja in 
žen ska eman ci pa ci ja. Pro ti kon cu osem de se tih let je Pavlihov hu mor za ra di 
mno ži ce no vih so ci al nih in po li tič nih gi banj iz gu bil dru žbe no vlo go in le ta 
1991 v na kla di bo rih 2600 iz vo dov do kon čno pre ne hal iz ha ja ti.
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tr žaš ke ga vpra ša nja ter na sploh za hod ne ga im pe ri a li zma. Strip 
je naj prej iz ha jal na raz koš nem for ma tu pre ko ce le stra ni (6 pa
sic), po tem pa je iz ted na v te den iz gu bil kakšno pa si co, ta ko da 
je v zad njih na da lje va njih iz ha jal sa mo na eni, do kler ni ma ja tu
di ta uga sni la in ta ko do Ti to ve ga zgo do vin ske ga »NE« Sta li nu 
v slo ven skem ča so pi sju ni bi lo več stri pov.

Za ra di ru skih sank cij in ro žlja nja z orož jem je v za čet ku pet de
se tih let Ju go sla vi ja na ste žaj od pr la vra ta pro ti Za ho du, sko zi 
ka te ra je na ne zloš čen par ket so ci al ne ga re a li zma zno va, in to
krat do kon čno, vsto pil tu di strip v po do bi »Gre gor ja Ti si glav
ce«. Mar jan Ama li et ti (1923–1988) si je no ve ga ju na ka ju go slo
van ske ga so ci a li zma za mi slil po po do bi de be luš ne ga šved ske ga 
ne rod ne ža, »Adam so na« Oskar ja Ja cob so na,10 ki je pred voj no 
iz ha jal pri nas v Jutru. »Gre gor Ti si glav ca« je ti pič ni pred stav
nik ma le ga člo ve ka s pov sem vsak da nji mi stvar mi, ki jih je re še
val z ve li ko do zo hu mor ja, vča sih pa je po se gel tu di na spol zka 
tla po li ti ke z bla go kri ti ko so ci a li stič ne ga dru žbe ne ga si ste ma. 
Sa ma kri ti ka pa se ni zgo di la kot ju naš ki upor umet ni kov pro
ti do mnev ne mu to ta li ta ri zmu in dog mam so ci al ne ga re a li zma, 
am pak se je po ja vi la kot del urad ne po li ti ke Zve ze ko mu ni stov, 
ki je že le ta 1949 jav no na zna ni la umik s pod roč ja kul tu re. Le ta 
1952 je imel Mi ro slav Kr le ža11 zgo do vin ski go vor na kon gre su 
ju go slo van skih knji žev ni kov v Lju blja ni12, na ka te rem je ostro 
ob so dil kul tur ni žda no vi zem in ob ve zno uved bo soc re a li zma ter 
za čr tal pot t.i. hu ma ni stič ne mu re a li zmu na vseh pod roč jih kul
tu re in umet no sti, kar si je si cer pred sta vljal vsak po svo je, vsi pa 
so v tem vi de li več svo bo de, kar je s pri dom iz ko ri stil tu di strip.

10 »Adam son« je na stal le ta 1920 pod ne po sred nim vpli vom McMa nu so ve ga 
Jig gsa (1913) iz stri pu »Brin gin up Fat her« (v Ju go sla vi ji je iz ha jal v Stripo
teki pod na slo vom »Po ro di ca Ta ra na«), do čim je bil Ja cob so nov lik ka sne
je vzor po pu lar ne mu nem ške mu stri pu iz ča sov na ci zma »Va ter und Sohn« 
(1934) ilu stra tor ja Eric ha Os her ja, ki za ra di svo je ga pro ti na ci stič ne ga pre pri
ča nja ni mo gel ob ja vlja ti pod svo jim ime nom, za to si je iz bral psev do nim E. 
O. Pla uen, po kra ju, kjer je ži vel (pri nas je iz ha jal v Zvitorepcu). Ver jet no 
naj bolj po znan lik, ki je iz šel iz Adam so na pa je ani mi ra ni Ho mer Simp son 
(1989) Mat ta Gro e nin ga.

11 Mi ro slav Kr le ža (1892–1981) je eden naj več jih hr vaš kih pi sa te ljev. Po usta
no vi tvi Kra lje vi ne SHS se je, fa sci ni ran z Le ni nom in Ok to br sko re vo lu ci
jo, pri dru žil ju go slo van ske mu ko mu ni stič ne mu gi ba nju, hkra ti pa je bi lo to 
tu di nje go vo naj bolj ustvar jal no pi sa telj sko ob do bje. Za vr hu nec nje go ve ga 
ustvar ja nja ve lja glem ba jev ski ci kel enaj stih no vel in treh dram (Gospoda
Glembajevi,Vagoniji,Leda) s kon ca tri de se tih let mi nu le ga sto letj, v ka
te rem je opi sal vzpon in pro pad bo ga te za grebške ban kir ske dru ži ne. Med 
nje gov naj bolj ša de la so di ta tu di ro man VrnitevFilipaLatinovicza (1932) in 
pe sni tev BaladePetriceKerempuha (1936). Po voj ni je bil usta no vi telj Ju go
slo van ske ga lek si graf ske ga za vo da v Za gre bu (1950). Bil je Ti tov so dob nik 
(in to do be sed no, saj se je ro dil is te ga le ta in umrl le to za njim) in oseb ni 
pri ja telj.

12  Tre tji kon gres Zve ze pi sa te ljev Ju go sla vi je je po te kal od 5. do 7. ok to bra 
1952 v Lju blja ni.
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Le ta 1952 je za čel iz ha ja ti za bav ni ted nik PPP, Poletove po
dobeinpovesti13, ki je v slo ven ski stri pov ski mi kro u ni ver zum 
iz stre lil Mi ki ja Mu stra (1925) v po do bi »Zvi to rep ca, Tr do nja in 
La kot ni ka«. Bral cem se je naj bolj pri ku pil prav ro bust ni La kot
nik, ki je či sto po kmeč ko lju bil žen ske, je da čo in pi ja čo in se 
je sko raj da v vsa ki epi zo di bo di si spo gle do val s pr sa ti mi le po
ti ca mi ali ma stil s kranj ski mi klo ba sa mi, ki jih je obil no za li val 
z do lenj skim cvič kom, pa naj se je zgod ba od vi ja la v sta rem 
Ri mu, Ame ri ki ali na Lu ni. V za čet ku je bil strip, ki se je do ga jal 
iz ključ no v lo kal nem oko lju, pi san v ob li ki ba sni, po zgo do vin
skem Kr le že vem go vo ru pa se je osvo bo dil pra vljič ne pre o ble ke 
in v skla du z no vo usme ri tvi jo za di hal s pol ni mi plju či v kla
sič nih pu sto lov skih zgod bah v raz lič nih ča sov nih ob do bjih in 
lo ka ci jah. Le ta 1954, ko je Mu ster po slal Zvi to rep ca v Afri ko, 
je v Ame ri ki dr. Fre de ric Wert ham14 ob ja vil zlo gla sno knji go Se
ductionoftheinnocent, v ka te ri je pi sal o ne po sred ni zve zi med 
na raš ča jo čim kri mi na lom in stri pom, ter jih ozna čil za dru žbe no 
ško dljiv po jav. Dej stvo je, da je bi lo od kon ca voj ne na prej v 
ta krat nih stri pov skih zvez kih raz lič nih žan rov, predvsem kri mi
nalk in gro zljivk, ve li ko pre ti ra ne ga na si lja, pri zo rov mu če nja 
ter mlak kr vi, pa tu di spol nost v ob li ki bru tal nih po sil stev jim ni 
bi la tu ja, kar je že le ta 1948 pri pe lja lo do mno žič ne ga pro te sta 
star šev, uči te ljev in du hov ni kov ter se ži ga nja stri pov na gr ma
dah, vi šek pa do se glo z ob ja vo Wert ha mo ve knji ge. Če prav v 
Evro pi ni smo ime li tra di ci je iz da ja nja to vrst nih stri pov, pa je val 
mo ra li stič ne ga ne za do volj stva pljusk nil tu di na sta ro ce li no. V 
Fran ci ji, de ni mo, so pre po ve da li uvoz vseh ame riš kih stri pov, 
kar se je ka sne je iz ka za lo kot ze lo do bra po te za, saj je fran co ski 
strip z vr sto iz jem no na dar je nih av tor jev kma lu po stal po jem 
kva li te te v Evro pi in sve tu. Pri nas pa je bil na uda ru predvsem 
iz jem no pri lju blje ni Zvi to re pec, ki so mu oči ta li, da od vra ča 
otro ke od bra nja knjig, če prav so ga bra li vsi, ta ko sta ri kot mla
di. Ta ko je mo ral Mu ster sre di epi zo de »V Afri ki«, ki jo je za čel 
ri sa ti le ta 1954, apri la zgod bo pred ča sno za klju či ti, ter jo na do
me sti ti z rot ma nov sko sli ka ni co »Ti vol ski pri ja te lji« (ka krš ne je 

13 Ted nik PPP,Poletovepodobeinpovesti, je za čel iz ha ja ti ju li ja 1952, ja nu ar ja 
1953 se je pre i me no val v PP, Petkovopanoramo, av gu sta je spre me nil ime 
v Petkovporočevalec, ki je tra jal do ok to bra, ko je do bil no vo kra ti co TT,Te
denskatribuna, ki se je ob dr ža la do kon ca iz ha ja nja le ta 1973. 

14 Fre dric Wert ham (1895–1981) je bil li be ral ni in na pred ni ame riš ki psi hi a ter. 
Bo ril se je pro ti smrt ni ka zni in ra sni se gre ga ci ji, kljub te mu pa se je v zgo do
vi no za pi sal kot av tor knji ge SeductionoftheInnocent, ki je bi la ne po sre den 
po vod za usta no vi tev cen zor ske agen ci je za stri pe, Co mics Co de Aut ho rity, 
in etič ne ga ko dek sa, po ka te rem so bi li spol nost, pre ti ra no na si lje in dru žbe ni 
pro ble mi v stri pih stro go pre po ve da ni. Le ta 1974 je iz dal knji go TheWorldof
Fanzines, s ka te ro je re vi di ral svo ja sta liš ča o stri pih in pro gla sil neo d vi sne 
mla din ske stri pov ske fan zi ne kot ide a len me dij za otro kov raz voj in spod bu
ja nje kre a tiv no sti, ki pa žal ni vzbu di la no be ne po zor no sti v psi hi a trič nih in 
po li tič nih kro gih.
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ri sal so ča sno za Slovenskegaporočevalca), ko pa so se na pa di na 
strip po le gli, jo je je se ni na da lje val. K te mu je v pre cejš ni me ri 
pri po mo gel tu di pri tisk bral cev, ki na no ben na čin ni so ho te li 
za me nja ve stri pa z na vad no sli ka ni co, ta ko da je mo ral ured nik 
pri sluh ni ti gla su ljud stva in od ta krat je »Zvi to re pec« ne pre tr go
ma iz ha jal do le ta 1973, ko je iz šla zad nja zgod ba.

Mu stro vo ri sa nje, ki je bi lo v sti lu dveh Wal tov, Di sneyja  in 
Kellyja,15 od li ku je di na mič na in fi li gran sko na tan čna pe ro ris ba z 
upo ra bo ras tra, ki jo je v za čet ku šest de se tih let za me njal z raz
koš nej šim čo pi čem, se otre sel vseh ne po memb nih de taj lov in se 
po sve til iz ključ no fi gu ri. In tri gant ne zgod be, pol ne sce na ri stič
nih obra tov, te ko či in du ho vi ti di a lo gi ter brez hib na ani ma ci ja 
li kov so se bral cem ta ko pri lju bi li, da je »Zvi to re pec« v 42 epi
zo dah iz ha jal pol nih 21 let, pa tu di ka sne je je bil več krat po na ti
snjen, s či mer je po stal naj bolj bran slo ven ski strip in hkra ti del 
na ci o nal ne fol klo re. Če prav se Mu ster v svo jih stri pih ni ba vil 
s po li ti ko, pa je en krat le priš lo manj še ga po li tič ne ga in ci den ta, 
na mreč v ča su Sput ni ka in ve solj ske tek me med ve le si la ma je 
na ri sal epi zo do »Na Lu no« (1959), v ka te ri tro ji ca pri ja te ljev 
na po ti pro ti Ze mlji ne mu sa te li tu na le ti na so vjet sko ve solj sko 
pa tro lo, kjer jih za sli šu je jo ru ski me dve di. So vjet ska am ba sa da 
v Be o gra du je urad no pro te sti ra la pro ti pri ka zo va nju Ru sov kot 
me dve dov, Mu ster pa je ne u god no si tu a ci jo re šil v na sled njem 
na da lje va nju, v ka te rem je po slal Zvi to rep ca k Ame ri ča nom, ki 
jih je upo do bil kot opi ce. Ru si so bi li s tem za do volj ni, Ame ri ča
ni pa itak ni so bra li stri pa, ta ko da je bil ta med na rod ni stri pov
ski in ci dent v ča su hlad ne voj ne us peš no re šen. Če prav so stri pi 
pov sem do miš ljij ski, pa je na ri sal tu di ne kaj dru žbe no an ga ži ra
nih stri pov, v ka te rih se ba vi s pe re či mi vpra ša nji ti ste ga ča sa, 
ki so pre sne to ak tu al ni tu di da nes, de ni mo eko loš ki pro ble mi 
in skrb za oko lje (»Skok v pri hod nost«, 1971) ali av to mo bil sko 
di vja nje po ce stah (»Za vo la nom«, 1970). Naj bolj in tri gant na pa 
je zgod ba »No vo grad nja« (1963), v šest de se tih in se dem de se tih 
le tih je bil slo ven ski na ci o nal ni špo rt grad nja last ne hi še in vsak, 
ki je imel vsaj kos ze mlje, se je s po moč jo iz jem no ugod nih kre
di tov ukvar jal s to po pol dan sko re kre a ci jo, pri ka te ri so mu ne
se bič no po ma ga li so se dje, pri ja te lji, so de lav ci in so rod ni ki (kar 
jim je ka sne je se ve da vr nil z de lom pri nji ho vih hi šah). Mu ster 
v stri pu na du ho vit in sa ti ri čen na čin pri ka zu je vse zgo de in ne
zgo de te ga pod vi ga, od de la na čr no do pod ku po va nja dr žav nih 
urad ni kov in po manj ka nja grad be ne ga ma te ri a la, ki se, ja sno, za 

15 Walt Kelly (1913–1973) je av tor an tro po morf ne ga »Po ga«, ki ga je za čel 
ri sa ti le ta 1943 (ko je od šel iz Di sneyeve ga stu dia v ka te rem je de lal od le ta 
1936) pa vse do svo je smr ti. »Po go« je tu di eden red kih dru žbe no kri tič nih 
ame riš kih stri pov.
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vse kon ča sreč no, La kot nik do bi svo jo hi šo, bral ci pa eno naj
bolj ših epi zod v se ri ji.

Dru ga naj pri lju blje nej ša ju na ka mla din ske ga stri pa (če prav Mu
strov Zvi to re pec pr vot no ni bil na me njen zgolj mu la ri ji) sta bi la 
»Kav boj Pi pec in Rde ča pe sa«16 v Pionirskemlistu. Ri sar go le 
čr te, kot je av tor ja ome nje nih ju na kov, Bo ža Ko sa (1931–2009) 
du ho vi to ozna čil ko le ga Ivo An tić, je z mi ni ma li stič no sti li zi
ra no ris bo, ino va tiv nim ka dri ra njem, in tri gant ni mi zgod ba mi in 
du ho vi ti mi di a lo gi v ka te rih kar mr go li be sed nih iger, po sta vil 
te me lje otroš ke mu stri pu pri nas. Ker pa je bil Kos predvsem 
po li tič no an ga ži ra ni ka ri ka tu rist (če prav fi zik po iz o bra zbi), saj 
je bil dol ga le ta za po slen pri Pavlihu, kjer je bil ne kaj ča sa tu
di glav ni ured nik, v si cer otroš kem stri pu naj de mo tu di bolj ali 
manj skri te aso ci a ci je na dru žbe no kri ti ko. Ta ko si je, de ni mo, 
ze lo rad pri voš čil po li ca je, ki so bi li v nje go vih stri pih še bolj 
ne um ni kot lo po vi, pa že ti ni so bi li rav no bi stri. Po leg te ga je 
ob rav na val tu di re snej še pro ble me kot so al ko ho li zem, one sna
že va nje na ra ve, var nost na ce sti kot tu di kri ti ko šol ske ga si ste ma 
ali sla be ga go spo dar stva, ki jih je kar mi mo gre de in sko raj da 
neo pa zno vklju če val v zgod be.

Za raz li ko od Ko sa, ki se je dru žbe no an ga ži ra nih tem lo te val 
sa mo ob ča sno, pa je ka ri ka tu rist Mi lan Ma ver (1928) v sa ti rič
nem stri pu »Ja ka Sulc« (ki je iz ha jal v lju bljan skem Dnevniku 
od le ta 1959 do 1968) kon ti nu i ra no opo zar jal na raz lič ne po li tič
ne ano ma li je v šest de se tih le tih in s tem po stal svo je vr sten kri tik 
sa mo u prav ne ga so ci a li zma v stri pu. »Ja ka Sulc«, ki je v žan ru 
pa sič ne ga dru žbe no kri tič ne ga stri pa za me njal Ama li et ti je ve ga 
»Gre gor ja Ti si glav co«, je bil pred hod nik La vri če ve »Di a re je«, 
kar se vi di že po ogrom nem no su, ki ga vti ka rav no tja, ka mor 
ni tre ba. Za ra di mal ce ču daš ke ga, če ne že ome je ne ga iz gle da in 
švej kov ske ga ob na ša nja je lah ko tu di kakšno žal ta vo raz drl, ne 
da bi mu kdo kaj za me ril. Hkra ti se je v kon ku ren čne mu Delu, 
ki je za čel v za čet ku ma ja 1959 iz ha ja ti po zdru ži tvi Ljudske
pravice in Slovenskega poročevalca, po ja vil »Pe ter Mo zolc« 
(1959–1968) ka ri ka tu ri sta Mar ja na Bre gar ja (1928–2009), ki pa 
ga ta ko ri sar sko kot sce na ri stič no ni do se gal.

Šest de se ta le ta so bi la v zna me nju le vi čar ske eks pan zi je, anar
hi zma in Che ja Gu e va ra, štu dent skih ne mi rov in pro te stov pro ti 
vi et nam ski voj ni, Be a tle sov in psi ha de lič ne ga roc ka, hi pi jev in 
otrok cve tja, sek su al ne re vo lu ci je in svo bod ne lju be zni, kar se je 
po zna lo tu di pri stri pu. V Ame ri ki je ta krat za tre sel stri pov sko 

16 V le tih od 1959 do 1991 je v Pionirskemlistu iz šlo 29 epi zod stri pa »Kav boj 
Pi pec in Rde ča pe sa«, s či mer je to po sta la naj dalj ša stri pov ska se ri ja pri nas.
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sce no Ro bert Crumb17 z un der gro un dom, osvo bo je nim vseh ta
bu jev sek sa in na si lja in brez ka krš ne ga ko li reš pek ta pred po li
ti ko, cer kvi jo in tra di ci o nal ni mi dru žin ski mi vred no ta mi. Crum
bo va in ter na ci o na la se je sli ša la tu di v Ju go sla vi jo, kjer ji je z 
ve li ko po slu ha pri sluh nil mla di štu dent li kov ne aka de mi je Ko
stja Gat nik (1945), ki je pri dvaj se tih le tih de bi ti ral s kav boj sko 
pa ro di jo »Sil ver Kid«, ter na da lje val v Zvitorepcu18 z mo stiš
čar ski mi »Bo bri« (1967) in najst niš kim de tek ti vom »Ja ne zom 
Blon dom« (1967), v ka te rem si cer še ni bi lo za zna ti Crum bo
ve ga vpli va, se je pa v so ci al nem an ga ži ra nem stri pu po sve til 
stig ma ti zi ra ni te mi mla din ske de lin kven ce in z na pe to zgod bo 
ustva ril in tri gan ten mla din ski kri mič. Do sa ti rič nih un de r gro un
dov skih stri pov ga je lo čil sa mo še ko rak, ki ga je na re dil le ta 
1969 z ob ja vlja njem v štu dent ski Tribuni19 in hu mo ri stič ne mu 
li stu Pavlihu, v ka te rih je za slo vel s svo ji mi krat ki mi, gra fič no 
im pre siv ni mi, na vad no eno stran ski mi dru žbe no kri tič ni mi stri
pi, ki jih je le ta 1977 zbral v al bu mu MagnaPurga.

Eden od naj bolj pre po znav nih atri bu tov hi pi jev ske ga gi ba nja je 
bi la po leg dol gih las se ve da svo bod na lju be zen in z njo po ve za
na spol nost, ki se je Gat nik lo te va na raz lič ne na či ne. V »Pe smi 
sta re ga Kranj ca«(1970)br ka ti očak v ob li ki ljud ske pe smi to ži 
o ta krat ni hi pi jev ski mla di ni, mo di, pri ka te ri ne lo čiš fan ta od 
pun ce in sek su al nem raz vra tu, ki je pre pla vil bo ga bo je čo de že lo. 
V »Ene mu sta re mu što su« (1970) vi di mo po sle di ce ne br zda ne 
spol no sti, v bi blij ski pri li ki »In ro dil se bo…« (1970) pa iz ve
mo vzrok Je zu so ve ga roj stva. Spol no sti se lo te va tu di v »Pe tru 
Klep cu« (1970) s ho mo sek su al ci in po hot ni mi žen ska mi, ki jih 
na vse sploš no za do volj stvo in zgra ža nje pov sem uni či, spo to ma 
pa spre me ni še uma za ne hi pi je v de ter gent za roč no po mi va
nje po so de in pa ra zit ske umet ni ke v tla kov ce, da so obo ji vsaj 

17 Ro bert Crumb (1943) je eden od pi o nir jev in naj po meb nej ših av tor jev stri
pov ske ga Un der gro un da. Na sce ni se je po ja vil sre di šest de se tih let z »Mač
kom Frit zom« (1965), le ta 1967 pa je usta no vil svoj ča so pis ZapComics (od 
le ta 1967 do 2004, iz šlo je 15 šte vilk) ter z »Mr. Na tu ra lom«, »De mon ko«, 
»Sno i dom« in dru gi mi li ki za ved no spre me nil poj mo va nje stri pa.

18 Pr va šte vil ka ted ni ka Zvitorepec, pr ve spe ci a li zi ra ne stri pov ske re vi je pri nas, 
ki je do bi la ime po slo ven skem na ci o nal nem ju na ku, je iz šla 7. apri la 1966, 
zad nja pa 11. sep tem bra 1973; sku paj je v osmih let ni kih iz šlo 389 šte vilk. 
Ured nik pr ve ga let ni ka je bil Zo ran Je rin, vseh osta lih pa Ja nez Sko čir. 

19 Pr va šte vil ka štu dent ske ga ča so pi sa Tribuna je iz šla 8. de cem bra 1951, z 
manj ši mi ali dalj ši mi pre sled ki pa iz ha ja še da nes. V za čet ku re žim ski ča so
pis lju bljan skih štu den tov je v re vo lu ci o nar nem le tu ose min šest de set iz ra zil 
so li dar nost s pa riš ko vsta jo in praš ko po mla djo ter kri tič no pi sal o vi et nam ski 
voj ni. V za čet ku se dem de se tih let je li kov ni in teh nič ni ured nik po stal Ko stja 
Gat nik in z od lič nim po zna va njem teh no lo gi je pri pra ve in z ome je nim dvo
bar vnim ti skom iz vi zu al no skrom ne ga čr no be le ga ča so pi sa z obi lo od lič ni
mi ilu stra ci a mij in mo der nim ob li ko va njem v slo gu po par ta, ustva ril bar vit 
ča so pis, ki je v ta krat nem slo ven skem in ju go slo van skem pro sto ru po me nil 
pre lom ni co v gra fič nem ob li ko va nju ti ska ne ga me di ja.
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za ne kaj upo rab ni. Po leg spol no sti je v MagniPurgi vse sko zi 
pri sot na tu di dru žbe na kri ti ka, od ko rup ci je, bi ro kra ci je, in fla ci
je, ma lo meš čan stva, kle ri ka li zma, mo ra li zma in al ko ho li zma do 
na sploš no slo ven ske za dr to sti in za plan ka no sti. V tem slo gu so 
na re je ne tu di Iz red no do mi sel ne in du ho vi te pri red be sta rih slo
ven skih pre go vo rov in re kov, ki jih raz u me či sto do be sed no. Ta
ko v stri pu »Laž ima krat ke no ge« na ri še go lo, pre cej pr sa to Laž, 
ka ko z ogrom ni mi ro ka mi di vja čez Slo ve ni jo, v pre go vo ru »Na 
med se mu he lo ve, na slad ke be se de lju dje« vi di mo ne sreč ne ga 
pro ta go ni sta, ki se ne mo re od le pi ti od be se de mar me la da, pri 
stri pu »Ob le ka na re di člo ve ka« pa upo ra bi Mic he lan ge lo vo fre
sko »Stvar je nje člo ve ka«, le da na me sto Bo ga na ri še Ob le ko. Pri 
sce na ri stič nem de lu je zna čil na ve li ka ža nr ska ra zno li kost, ki se 
gi blje od tra di ci o nal no do ma čij skih tem iz slo ven ske ga dru žbe
ne ga (»Fan to ma stič ne pri po ve sti ce«), lju be zen ske ga (»Straš ni 
sum«) in dru žin ske ga ži vlje nja (»Ka ko je Ras ti slav po stal tak 
kot nje gov oče«) pa do znan stve no fan ta stič ne uto pi je (»Oo o
pa!«) ter kri ti ke Cer kve (»Je zus, a ti ka diš ha šiš?«) in dr ža ve 
(»Pro le tar ci vseh de žel, v al ko ho lu ni re ši tve«). Si cer pa je ce
lo ži vlje nje sle her ni ka str nil v pe si mi stič nem epi lo gu na kon cu 
knji ge v stri pu, kjer vi di mo urad ni ka Ur ba na v treh raz lič nih po
zah, ka ko de la, je in ser je v treh raz lič nih ži vljenj skih ob do bjih, 
ko pa pri de smrt na ura, glav ni ju nak mal ce po mi sli in re če: »Ah 
kurc… Ži vel sem pa le.«

Gat nik je bil tu di eden pr vih, ki je v strip vpe ljal žen sko ju na ki
njo. Rde če lič na in okro gla Mir ki ca, je drih pr si in moč nih ste gen 
in na sploh zdra ve ga kmeč ke ga te le sa in du ha iz stri pa »Oo o pa!« 
(1971) po sce na ri ju Mi la na Je si ha (1950), je bi la si no nim slo
ven ske žen ske, ki jo bolj kot eman ci pa ci ja in dru žbe ne za de ve 
za ni ma ta lju be zen in spol nost. V ča su, ko so se žen ske bo ri le 
za ena ko prav nost in svo je pra vi ce, sta Je sih in Gat nik v stri pu 
obr ni la si tu a ci jo in v znan stve no –fan ta stič ni no ve li pri ka za la, 
ka ko se Mir ki ca na ma tri ar hal nem pla ne tu Fo bos bo ri za moš
ko eman ci pa ci jo, za na me ček pa iz ve de še sek su al no re vo lu ci jo. 
Po prev ze mu obla sti, do ka te re je priš la predvsem po za slu gi 
sek si pil no sti in ve li kih pr si, jo ho če jo do mo rod ci usto li či ti za 
kra lji co Fo bo sa, ven dar se Mir ki ca za ra di svo je lju be zni do svo
je ga fan ta (ki med tem či sto po slo ven sko uta plja ža lost v pi ja či) 
od po ve pre sto lu in se vr ne na Ze mljo. Še pred pr vo slo ven sko 
su per ju na ki njo pa je v Stopu ob ja vil dva sa ti rič na ro man tič na 
stri pa, »Sr ce ki lju bi« (1970) in »Straš ni sum« (1971), v ka te rih 
se nor ču je iz lju be zen skih ro to ro ma nov in na sploh lju be zen skih 
zgodb, ki so jih bi li pol ni vsi ki o ski v biv ši Ju go sla vi ji. Pre va
ra, lju bo su mje, maš če va nje in ne u sli ša na lju be zen se na kon cu 
zdru ži jo v sre čen ko nec in po ro ko (kar je se ve da ži vljenj ska že
lja vsa ke žen ske) pred ka te ro je mo ral po klek ni ti ce lo un der gro
und. Iz red no po zna va nje stri pov ske go vo ri ce mu omo go ča, da 
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tu di pov sem kla sič na mon ta ža stra ni ni ni ko li dol go ča sna, ved no 
jo zna po pe stri ti bo di si z di na mi ko li kov, ki ska če jo iz okvir ja, 
ali z upo ra bo vi zu al ne ga tek sta s po u dar je no ti po gra fi jo, ki je pri 
Gat ni ku ena ko vre den sli ki, pov sem pa se raz mah ne še le, ko ni 
več ome jen z okvir ji slik. Po seb no za ni miv je bar vni strip »Sr
ce, ki lju bi«, v ka te rem av tor upo ra blja teh ni ko fo to ko la ža, ki 
ga kom bi ni ra s sli kar sko tem pe ro in bar vni mi fo li ja mi v slo gu 
ame riš ke ga pop ar ta in stri pov bel gij ske ga umet ni ka Guya Pe
el la er ta.20

S Ko stjem Gat ni kom in MagnoPurgo, ki je ta koj po izi du do se
gla kult ni sta tus in po pol no ma spre me ni la ta krat no poj mo va nje 
stri pa kot pleh ke za ba ve za de lav ski raz red in ga v Slo ve ni ji ter 
ce lot ni Ju go sla vi ji po sta vi la na pi e de stal umet no sti, smo Slo
ven ci v se dem de se tih le tih prev ze li pri mat na iz jem no moč ni 
ju go slo van ski stri pov ski sce ni,21 kar se nam ni zgo di lo ne prej, 
ne po zne je, in se ena ko vred no ko sa li z evrop skim in ame riš kim 
stri pom ti ste ga ča sa. Po njej ni bi lo nič več ta ko kot prej, z njo 
je slo ven ski strip do kon čno iz gu bil svo jo ne dolž nost in po stal 
od ra sel ter pol no pra ven član ur ba ne sub kul tu re. Vi deč (ne)pri
ča ko van tr žni uspeh MagnePurge (ker je bi la ta koj raz pro da na, 
so na sled nje le to strip po na ti sni li) so pri Tribuni, dr žeč se sta re
ga in pre iz ku še ne ga slo ven ske ga pre go vo ra, da se že le zo ku je, 
do kler je vro če, le ta 1979 iz da li Komunističnimanifest Mar xa 
in En gel sa v stri pu ita li jan ske ga al ter na tiv ne ga av tor ja Ro dol
fa Mar ce na ra. Če prav je slo ven ska urad na po li ti ka s sti snje ni mi 
zob mi gle da la pre o bra zbo te melj ne ga de la ko mu ni stič ne te o ri je, 
ki je ime lo v so ci a li stič nem si ste mu ma lo ne kult ni sta tus, v že 
ta ko stig ma ti zi ra no for mo kot je strip (če prav je bil av tor ita li
jan ski ko mu nist), pa so se ji usta raz ši ri la v na smeh, ko je vi de la, 
ka ko hi tro je na kla da 5000 iz vo dov poš la in ra de vo lje do vo li
la po na tis s 15.000 iz vo di, češ, če lju dje že ne be re jo dol go ča
sne ga Ko mu ni stič ne ga ma ni fe sta, pa naj vsaj strip! Is te ga le ta 
je za grebška sku pi na No vi kva drat22 do bi la pre sti žno na gra do 

20 Guy Pe el la ert (1934–2008) je bil bel gij ski ri sar stri pov in ilu stra tor, ki je 
le ta 1966 v fran co ski re vi ji Harakiri ob ja vil bar vni strip »Jo del le«v slo gu 
po par ta, s či mer je po sta vil te me lje psi ha de lič ne ga stri pa in ani ma ci je, ka te re 
naj zna čil nej ši pro dukt je be a tle sov ski film YellowSubmarine(1968). 

21 Glav ni no ju go slo van ske ga stri pa sta ta ko po kva li te ti kot tu di kvan ti te ti tvo
ri li srb ska in hr vaš ka pro duk ci ja že od le ta 1935 da lje. Si cer pa ju go slo van
ska stri pov ska sce na ni bi la moč na sa mo do ma, am pak tu di v tu ji ni, ta ko po 
šte vi lu stri pov skih iz daj kot po kva li tet nih av tor jih smo bi li v sa mem vr hu 
evrop ske ga stri pa, po leg Fran ci je, Bel gi je, Ita li je, An gli je in Špa ni je.

22 Stri pov ska sku pi na No vi kva drat je ob sta ja la sa mo tri le ta (1977–1979), ven
dar pa je pu sti la ne iz bri sen pe čat na ju go slo van ski stri pov ski sce ni v po do
bi krat kih al ter na tiv nih stri pov z iz ra zi tim gra fi zmom, ki so jih ob ja vlja li v 
Poletu. Sku pi no so se sta vlja li Mir ko Ilić, Igor Kor dej, Kre ši mir Zi mo nić, 
Ra do van De vlić, Emir Me šić, Ni no slav Kunc, Još ko Ma ru šić, Ivan Pu ljak, 
Kre ši mir Sko zret in Ni ko la Kon stan di no vić. To je bi la tre tja ge ne ra ci ja hr vaš
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»Se dem se kre tar jev SKO Ja«,23, s či mer je so ci a li stič na oblast de 
fac to pri zna la strip kot umet nost.24 Si cer pa je umet nost ni zgo
do vi nar Fran ce Zu pan (1929–2019) že le ta 1969 ob ja vil v Pro
blemih pr vo so ci o loš ko štu di jo z na slo vom »Ma sov na kul tu ra 
— strip«,25 v ka te ri je po leg iz vo ra in na stan ka sa me ga me di ja 
za vr nil zlo gla sno Wert ha mo vo te zo o ne ga tiv nem vpli vu stri pa 
na mla di no, ki je bi la ak tu al na še iz pet de se tih let, ter de taj lno 
ana li zi ral strip v slo ven skem in ju go slo van skem pro sto ru, s či
mer je hkra ti po sta vil tu di te me lje stri pov ske kri ti ke pri nas.

V za čet ku se dem de se tih let se je za čel dru gi val mo ra li stič nih 
na pa dov na strip. Od 28. do 30. ok to bra 1971 je bil v nek da
nji srb ski pre stol ni ci, Kra gu jev cu, kon gres Kul tur ne ak ci je, na 
ka te rem se je ta krat na se kre tar ka srb skih ko mu ni stov, li be ral ka 
La tin ka Pe ro vić,26 sa mo mi mo gre de ob reg ni la ob literarnopla

kih stri par jev, ro je nih v pet de se tih le tih, ki je vpli va la tu di na tre tjo ge ne ra
ci jo slo ven skih stri par jev, ro je nih v šest de se tih le tih (Ka ste lic, La vrič, Si tar, 
Smi lja nič, Štrakl).

23 Na gra da »Se dem se kra tar jev SKO Ja« je bi lo naj več je ju go slo van sko pri zna
nje na pod roč ju mla din ske kul tu re, umet no sti in špor ta, ki so jo po de lje va li 
od le ta 1965. Ime nu je se po sed mih se kre tar jih, ki so v le tih od 1920 do 1930 
vo di li Zve zo ko mu ni stič ne mla di ne, Jo si pu De be lja ku, Jo si pu Ko lum bu, Pa ju 
Mar ga no vi ću, Jan ku Mi ši ću, Mi ju Oreš ke mu, Pe ru Po po vi ću in Zlat ku Šnaj
der ju. Vse je oblast ubi la v ča su še sto ja nu ar ske dik ta tu re v le tih 1929–1931, 
ko je kralj Alek san der pre po ve dal vse po li tič ne stran ke. Od slo ven skih av tor
jev so jo med dru gi mi do bi li glas be nik Mar ko Bre celj, sli kar Ko stja Gat nik, 
pi sa telj Dra go Jan čar, re ži ser Ja nez Pi pan, sku pi ni Lač ni Franz in Pan kr ti, 
smu čar Rok Pe tro vič… No vi kva drat je bil pr vi, ki je pre jel na gra do iz ključ
no za strip.

24 Pri zna nje pa se ve da ni bi lo sa mo u mev no, že od po ja va No ve ga kva dra ta se 
je v me di jih raz plam tel kul tur ni boj med de sni co in le vi co o ko mer ci al nem in 
umet niš kem stri pu. De sni čar ja Dar ko Gla van iz Za gre ba in Bo jan M. Đu kić 
iz Be o gra da sta no vo va lov cem med dru gim oči ta la eli ti zem, her me tič nost, 
ne ra zu mlji vost, pre ve lik za hod njaš ki vpliv in od sot nost ju go slo van ske so ci a
li stič ne stvar no sti v nji ho vih stri pih. Sku pi no je bra nil predvsem vo dja Mir ko 
Ilić, pri dru ži li pa so se mu še ne ka te ri le vi čar ski in te lek tu al ci iz vse Ju go sla
vi je, med dru gi mi tu di Igor Vid mar iz Lju blja ne. Epi log je znan, v kul tur nem 
bo ju je zma gal No vi kva drat in strip je po stal pri zna na ve ja ju go slo van ske 
umet no sti in kul tu re.

25 Fran ce Zu pan je bil pr vi slo ven ski kri tik in te o re tik stri pa. Le ta 1968 je za čel 
v Mladini (št. 37/1968 — št. 6/1969) pi sa ti o stri pu, is te ga le ta je v re vi ji za 
li kov no kul tu ro Sinteza (št. 10/11) ob ja vil čla nek v treh po gla vjih (»Strip, 
nje gov na sta nek, av tor ji in ju na ki«; »Za čet ki stri pa v za hod ni Evro pi in v 
ZDA«; »Strip kot del mno žič ne kul tu re«), ki je bil osno va za pri ču jo čo štu
di jo. Le ta 1970 je bi la Zu pa no va štu di ja po na ti snje na tu di v dveh šte vil kah 
Kulture (št. 9 in 10), be o graj ske re vi je za te o ri jo in so ci o lo gi jo kul tu re.

26 La tin ka Pe ro vić (1933), di plo mi ra na zgo do vi nar ka in po li ti čar ka, je bi la od 
le ta 1968 do 1972 se kre tar ka CK KP Sr bi je in naj vpliv nej ša žen ska v dr ža
vi. Ok to bra 1972 so jo z za tr tjem t.i. Srb ske po mla di sku paj z Mar kom Ni
ke zi ćem, pred sed ni kom srb skih ko mu ni stov, za ra di pre več li be ral nih sta lišč 
od sta vi li s po lo ža ja. V po li ti ko se po tem ni več vr ni la, če prav je bi la v de vet
de se tih le tih go re ča na sprot ni ca Slo bo da na Mi lo še vi ća in ras to če ga na ci o na
li zma.
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žo, kar je bi lo do volj, da je še is te ga ve če ra v re ži ji pra vo ver nih 
mla din cev pred zgrad bo kon gre sa za go re la gr ma da s stri pi. Ne
po sred ni od go vor zve zne vla de na kra gu jevš ki kres je po pol let
nem mo ra to ri ju pri šel 1. ju li ja 1972 v ob li ki t. i. Zakonaošundu, 
ki je do dat no ob dav čil tri vi al no li te ra tu ro. Iz ved ba za ko na je bi la 
se ve da v pri stoj no sti po sa me znih re pu blik in po kra jin, ki pa so 
po ča ka le, da bi vi de le, ka ko se bo za kon ob ne sel v Sr bi ji, od ko
der je priš la po bu da. Ob dav če ni so bi li vsi stri pi, in pre cejš nje 
šte vi lo iz daj je po kraj šem ča su za ra di pre vi so ke ce ne ne ha lo 
iz ha ja ti.27 Pri tem je pri ha ja lo do prav ab surd nih si tu a cij, pa je 
bil ge ni al ni Alan Ford ozna čen kot šund. Sep tem bra 1973 se je v 
so de lo va nju s ča so pi sno hi šo »De lo« v ki o skih po ja vi la slo ven
ska iz da ja Politikinega Zabavnika,28 ki se ga za kon o šun du ni 
ni ti do tak nil, saj je kon ti nu i ra no ob ja vljal ta ko Ja ka Rac ma na in 
Mi ki Miš ko (ki smo ju lah ko ta krat pr vič bra li v slo ven šči ni), kot 
tu di stri pe in zgod be iz na rod no o svo bo dil ne voj ne. Za ra di ve li ke 
pri lju blje no sti Zabavnika (sa mo slo ven ska na kla da je šte la pre
ko 60.000 iz vo dov, skup na pa 400.000, kar je bi la sploh naj viš
ja na kla da kakšne stri pov ske re vi je v Ju go sla vi ji) so spet za če li 
po ja vlja ti na pa di na strip, češ da kva ri mla di no, in zah te va mi 
po uved bi zlo gla sne ga dav ka na šund tu di v Slo ve ni ji, na kar 
so v štu dent ski Tribuni od go vo ri li na svoj na čin. Ta krat je bi la 
na mreč ze lo po pu lar na pra zgo do vin ska sa ti ra »Ti len trop in Ve
sna Sa pi ens« Ni ko la Le ki ća in La zar ja Sre da no vi ća, iz ka te re ga 
so ured ni ki upo ra bi li frag ment, v ka te rem Ti len tro pov stric Ra
doš v ro kah dr ži gor ja čo, na vi ha no spre me nje no v or jaš ki pe nis, 
po leg nje ga pa ska če le po ti ca Ve sna, ki na stri če ve, ured niš ko 
pri re je ne be se de: »To je orož je!« vsa vzhi če na vzkli ka: »Hu ra! 
Spet bo kavs.«29 Ta krat se je re ža la vsa Slo ve ni ja in na pa di na 

27 Za lo žba »Deč je no vi ne« iz Gor nje ga Mi la nov ca, ki je bi la ena naj več jih stri
pov skih za ložb v Ju go sla vi ji, je pre ne ha la iz da ja ti kar de set raz lič nih re vij. 
Za ni mi vo je, da je bi la ce na na ob dav če nih re vi jah na pi sa na kar v treh zne
skih. Ta ko je, de ni mo, na na slov ni ci re vi je Laleekstra pi sa lo: »ce na pro iz va
jal ca: 3 di nar je, pro daj na ce na v ož ji Sr bi ji: 5 di nar jev, ce na dru gje po dr ža vi: 
3,40 di nar jev«.

28 Pr va šte vil ka slo ven ske iz da je Politikinega Zabavnika, ki je za me njal po
koj ne ga Zvitorepca, je iz šla 14. sep tem bra 1973 (ma tič na št. 1133), zad nja 
pa 10. no vem bra 1989 (št. 1976), sku paj je v se dem naj stih let ni kih iz šlo 843 
šte vilk. Ured nik slo ven ske iz da je je bil Zo ran Je rin. Zabavnik je na svo jih de
lo ma bar vnih 56 stra neh po leg obi li ce stri pov (predvsem ame riš ke in špan ske 
pro duk ci je) pri na šal tu di pu sto lov ske zgod be raz lič nih žan rov in bo ga to ilu
stri ra ne zgo do vin ske član ke, ki so sku paj z lju be zen ski mi zgod ba mi bral cev 
(»Skriv no sti mla dih src«, »Ma la poš ta«) tvo ri li for mu la uspe ha, za ra di ka te
re ga je iz ha jal ce lih 16 let. Slo ven ska iz da ja se je raz li ko va la od srb ske po že 
ome nje nih lju be zen skih zgod bah, šport nih in glas be nih stra neh ter član kih iz 
slo ven ske zgo do vi ne.

29  Po leg pri re je ne sli ke je bil tu di ured niš ki tekst, ki ga za vo ljo bolj še ga raz u
me va nja dru žbe ne kli me v ti stem ča su na va jam v ce lo ti: »Pred ne kaj me se ci 
se je v slo ven skem strip –pro sto ru do kon čno uve lja vi la no va mla din ska re vi ja 
— PolitikinZabavnik. Ver je li smo, da bo to res no va, so ci a li stič no usmer je na 
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strip so se ve da ta koj po ne ha li, pa tu di za kon o šun du je ostal 
mr tva čr ka na pa pir ju. Ta ko je srb ski stri pov ski ju nak pov sem 
ne ve de re šil slo ven ski strip.

Sko raj is to ča sno je Me li ta Vovk (1928) v šol skem le tu 1973/74 
v Cicibanu ob ja vlja la krat ke eno stran ske »Zgod be o lju be zni«, 
v ka te rih na du ho vit, hkra ti pa tu di iro ni čen in vča sih tr pek na čin 
go vo ri o mla din ski pro ble ma ti ki ti ste ga ča sa, od so ci al ne ne e
na ko sti, pro ble mi z vrst ni ki in star ši ter med ge ne ra cij skem ja zu 
do eko loš kih pro ble mov. Če prav je strip kro ni ka so ci a li stič ne 
dru žbe se dem de se tih let, pa ni iz gu bil prav nič ostri ne, rav no 
na sprot no, vse dru žbe ne ano ma li je, ki nam jih brez la žne ga mo
ra li zi ra nja po sta vi pred ogle da lo, so da nes še bolj ak tu al ne, kot 
ob svo jem na stan ku. Pri Me li ti nih stri pih bi za man is ka li či stost 
in pre fi nje nost, s ski ci o zno, že ne vro tič no ris bo in na pr vi po
gled ne do de la no ris bo ter ne ti pič no kom po zi ci jo, ki ne pri zna va 
za ko ni to sti kva dra ta, je pr va slo ven ska stri par ka za ko li či la stil, 
ki so ga v Stripburgerju upo ra blja li av tor ji še čez šti ri de set let.

V se dem de se tih le tih je hr vaš ki ga star baj ter Želj ko Lor da nić 
(1946) v Delu ri sal pri red be mla din skih kla si kov v ob li ki rot
ma nov skih sli ka nic, od ka te rih jih je ka sne je ne kaj tran sfor mi ral 
v strip. Eden od njih je bil tu di Swif tov30 »Gu li ver«, ki je le ta 
1984 iz šel tu di v al bum ski ob li ki. Pri red ba sa ti rič ne ga ro ma na, 
prav za prav sa mo pr ve ga de la od šti rih, GuliverjamedLilipu
tanci, si cer še zda leč ne do se ga ostri ne ori gi na la, saj je bi la na
me nje na predvsem mlaj šim bral cem, kljub te mu pa lah ko tu di v 
stri pu ob ču ti mo kri ti ko ne pra vič ne dru žbe in to ta li tar ne dr ža ve. 
Lor da ni ćev ri sar ski slog je iz jem no kon ser va ti ven, v ka drih, de
ni mo, sploh ne upo ra blja ob lač kov in je ce lo ten tekst po fo ster
jev sko31 vklju čen v okvir ris be, kar pa za vo ljo ar ha ič no sti sa me 

ob li ka za ba ve, saj so za ko ni iz pred le ta dni ta ko re koč pre po ve da li ves šund 
in por no gra fi jo. Žal pa nas je no va re vi ja v svo ji šte vil ki z dne 28. 12. 1973 
glo bo ko raz o ča ra la. Kljub vsem ko mi si jam in sve tom za tisk je us pe lo ured
niš tvu Zabavnika vti ho ta pi ti do lo če ne se kven ce por no graf sko usmer je ne ga 
stri pa. In kar je še naj bolj ža lost no, strip iz ha ja iz pod pe re sa na ših, ju go slo
van skih av tor jev, N. Le ki ća in L. Sre da no vi ća, no si pa ime Ti len –Trop in Ve
sna –Sa pi ens. Ne bo mo se spuš ča li v mo ra li stič na raz pra vlja nja, am pak bo mo 
bral cem pre do či li la sciv no sce no, ki je brez dvo ma trav ma ti zi ra la mla de in 
ne dolž ne bral ce. Ko men tar je prav go to vo od več.« 

30 Jo nat han Swift (1667–1745), an gleš ko –ir ski pi sa telj, pu bli cist in te o log je bil 
eden naj več jih umov svo je ga ča sa. Nje go vo naj po memb nej še de lo je sa ti rič
ni ro man Guliverjevapotovanja (TravelsintoSeveralRemoteNationsofthe
WorldbyLemuelGulliver, 1726), ki je ostra in ne pri za ne slji va kri ti ka ta krat
ne dru žbe in po li ti ke, raz ra ste pa se v po smeh vse mu člo veš tvu in nje go vim 
usta no vam. 

31 Ha rold Fo ster (1892–1982) je kla sik ame riš ke ga avan tu ri stič ne ga stri pa. Nje
go vo ži vljenj sko de lo je sred nje veš ka sa ga o vi te zu okro gle mi ze, »Prin cu 
Va li an tu« (1937 ), pri ka te rem za ra di estet ske ga vi de za stri pa ni upo ra bljal 
go vor nih ob lač kov, am pak je tekst pi san v zgor njem ali spod njem de lu sli ke.
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zgodbe in tra di ci o nal ne, na tan čne a sta tič ne ris be sploh ni mo te
če. Pov sem dru ga čen je stil An dre ja Ha bi ča (1939–1986), ki je s 
pre ho da iz se dem de se tih v osem de se ta le ta v Avtomagazinu in 
Mladini ob ja vljal »Pro met ne ba sni« in »Ha bo ti zme«. Z nadvse 
ori gi nal ni mi sti li zi ra ni mi ro ba ti mi tre bu ša sti mi li ki z oč mi na 
no su in ogrom ni mi sto pa li (pri žen skah pa so bi le se ve da več 
kot po u dar je ne pr si in ši ro ki bo ki) je ko men ti ral ta ko pro met
no var nost kot dru žbe ne ano ma li je. Nje go vi eno stran ski kri tič ni 
stri pi so du ho vi ta zmes ka ri ka tu re, ko la žnih ča so pi snih iz rez
kov in stri pov ske mon ta že, ki so kljub pa ti ni še da nes za ni mi vi 
in ak tu al ni, če prav ži vi mo v dru gem ča su in dru žbe nem si ste
mu. Po dob no bi lah ko re kli za dru žbe no po li tič ne stri pe Jer ne ja 
Rovš ka (1951), ki pa se je za raz li ko od Ha bi ča vr nil k pr vot
ni ob li ki ča so pi sne ga stri pa v pa si cah z »Mo stiš čar ji« (1980 –  
1984), v ka te rih sko zi sta ro slo van sko skup nost z lju bljan ske ga 
bar ja pri ka zu je so ci a li stič ni in sa mo u prav ni si stem no vo dob nih 
mo čvir ni kov, pa tu di vseh osta lih Slo ven cev. Sa mo u pra vlja nja 
in so ci a li zma se ve da ni ma mo več, za to pa to li ko več bi ro kra ci je, 
aro gant nih še fov in po manj ka nja de lav skih pra vic, ki jih Rov
šek se ci ra v stri pu. Ka ko po pu lar ni so bi li »Mo stiš čar ji«, nam 
po ve že dej stvo, da so v Teleksu iz ha ja li sku paj s Par ker je vim 
»Ča rov ni kom iz Ida«, Har to vim »B.C.« in Do bri će vim »Lju bo 
Tru bo«.32 Tu di Rovš kov vrst nik Bo ris Ju kić (1950) se v svo jih 
stri pih brez na slo va od le ta 1991 v Delu in nje go vih pu bli ka ci jah 
te den sko po sve ča ak tu al ni pro ble ma ti ki pov preč ne ga Slo ven ca, 
to krat v sa mo stoj ni dr ža vi in ka pi ta li zmu, ki pa se ni v ni če mer 
spre me ni la na bo lje, rav no na sprot no, dru žbe nih ano ma lij je še 
to li ko več. Ju ki će vi stri pi so nav kljub ri sar ske mu mi ni ma li zmu 
in sta tič ne mu ka dri ra nju za ra di od lič ne ga akva rel ne ga ko lor ja 
pra va pa ša za oči, pri bral cih pa je bil pri lju bljen predvsem za
ra di lah ke ga hu mor ja, ki je se gal od po li tič ne sa ti re do ero tič nih 
vi cev.

Ta bu i zi ra ni te ma ti ki ero ti ke in spol no sti na sploh se je v osem
de se tih le tih pre cej po sve čal že prej ome nje ni Mar jan Ama li et ti. 
Nje go va strast za ri sa njem go lih žen skih in de kliš kih ak tov je 
vid na že v najst niš kih stri pih (Ama li et ti je bil pr vi, ki je v šol skih 
re vi jah ri sal na pol go le pun ce, kar je da nes se ve da ne pred sta vlji
vo, am pak ta krat so bi li dru gi, bolj li be ral ni ča si), ki je priš la do 
pol ne ga iz ra za še le v nje go vem pr vem al bu mu za od ra sle, Kora
inDora (1986). Sa mo za ve sti le po ti ci v sim pa tič nem kri mi ču, 
v ka te rem se ve da ne manj ka go le ko že, z du ho vi ti mi di a lo gi in 

32 Stri pa »The Wi zard of Id« (1964) ri sar ja Bran ta Par ker ja in sce na ri sta 
Johnnyja Har ta ter »B.C.« (1958), ki je v ce lo ti Har to vo de lo, so di ta med naj
bolj še in te lek tu al ne hu mo ri stič ne stri pe v sve tu, »Lju ba Tru ba« (1954) Mi lo
ra da Do bri ća pa je bil eden naj u speš nej ših ju go slo van skih ča so pi snih stri pov, 
iz ha jal je v več do ma čih in tu jih ča so pi sih, v Slo ve ni ji kot »Ja nez Ba nez«, v 
tu ji ni pa pod ime nom »Dick Trum pet«.
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obi lo ak ci je v in tri gant nem fe mi ni stič nem slo gu re ši ta za ple ten 
de tek tiv ski pri mer. Kri mi nal ka o ugra blje ni raz va je ni bo ga taš ki 
smr klji, v ka te ri raz krin ka ta še splet kar ske ga za ro čen ca in raz
bi je ta ma fij sko ban do, pa je bi la sa mo uver tu ra v Ama li et ti je vo 
ve li ko ga la pred sta vo, PetočetovNeninegaotroka (1987). To je 
zgod ba o dveh de kle tih, ki ju po si li pet ti pov. Ena iz gu bi oko, 
dru ga pa v za me no do bi otro ka. Pun ci, po ni ža ni in raz ža lje ni 
pa, na me sto da bi šli na po li ci jo, vza me ta pra vi co v svo je ro ke 
in po si lje val ce ene ga za dru gim ka stri ra ta. Naj bolj fe mi ni sti čen 
slo ven ski strip, ki ga je na ri sal – moš ki! Ama li et ti je zanj do bil 
tu di Po le to vo na gra do za naj bolj ši ju go slo van ski strip le ta 1988 
(post hum no), kar je bi lo naj več je stri pov sko pri zna nje v biv ši 
dr ža vi. Ka sne je je na ri sal še bar vno raz koš ni strip Veselepočit
nice, v ka te rem se je pred sta vil kot od li čen ko lo rist (v al bu mu 
je bi la ob ja vlje na sa mo čr no be la ver zi ja) in ki je pra vi lek si kon 
spol nih va ri ant in ano ma lij kot so fe ti ši zem, sa do ma zo hi zem, 
so do mi ja in dru gih ra do ži vih po stelj nih ak tiv no sti.

Pra vi bo om dru žbe no kri tič ne ga stri pa, osvo bo je ne ga vseh reš
pek tov pro ti po li ti ki, sek su in cer kvi pa se je po ja vil v ča su Tre
tje ge ne ra ci je slo ven skih stri par jev, ko je štu dent hu ma ni sti ke 
Ivo Štan de ker33 v Mladini34 osno val ru bri ko XXstoletje, s ka
te ro je po dol gem in po čez pre kri ža ril fik tiv ni stri pov ski svet in 
hkra ti na stra neh Mladine z Novimslovenskimstripom ustva ril 
re al ne ga, ki se ni več za te kal k do miš ljij skim te mam in ju na kom, 
am pak je na tu ra li stič no od sli ka val su ro vo dru žbe no stvar nost, 
ka te re glav ni ju na ki smo bi li mi sa mi. Eden pr vih av tor jev, ki so 
v Mladini ri sa li an ga ži ra ne stri pe, je bil Zo ran Smi lja nić (1961), 
ki je že le ta 1983 v kranj skem gla si lu Klu ba lju bi te ljev glas be 
ob ja vil »Hi šo Me to da Trob ca«, s či mer je po sta vil te me lje dru
žbe no kri tič ne ga stri pa Tre tje ge ne ra ci je. Strip o pr vem slo ven
skem se rij skem mo ril cu je lu ci den por tret lum pen pro le te ri a ta in 
hkra ti kri ti ka slo ven ske dru žbe na sploh. V »Hi ši...« na raz koš nih 
22 stra neh pa ra lel no spre mlja mo dve zgod bi, eno o na slov nem 
se rij skem mo ril cu, ki iš če svo jo pot do žen ske ga sr ca in dru
go o na ci stih, ki svo jo pot že ima jo. S film skim ka dri ra njem in 

33 Ivo Štan de ker se je ro dil le ta 1961 v Ma ri bo ru, umrl pa je kot voj ni do pi snik 
v Sa ra je vu le ta 1992. Ve lja za naj bolj še ga stri pov ske ga te o re ti ka v Slo ve ni ji, 
nje go vi ese ji iz ru bri ke »XX. Sto le tje«, ki je iz ha ja la v Mladini od 9. 1. 1987 
do 2 .2. 1990, so bi li le ta 1993 po na ti snje ni v po seb ni šte vil ki Problemov. Po 
Štan de ker je vi smr ti je s stri pov sko kri ti ko v Mladini s »Stri po dro mom«od 
le ta 1993 do 1997 na da lje val Max Mo dic.

34 Pr va šte vil ka Mladine je iz šla v ile ga li ja nu ar ja 1943. Po voj ni je po sta la gla
si lo Zve ze so ci a li stič ne mla di ne Slo ve ni je. Mladina je bi la re žim ski le vi čar
ski ča so pis, pri če mer je iz po sta vlja la mla din sko pro ble ma ti ko v so ci a li zmu. 
Po le tu 1968 se je lo te va la tu di dru gih po li tič nih tem in pi sa la o po li tič nih 
ano ma li jah ter na re žim ves čas gle da la kri tič no. Naj več jo na kla do in bra nost 
je do se gla v dru gi po lo vi ci osem de se tih le tih, ko je pi sa la o ta bu i zi ra nih te
mah pre te klo sti in na pa da la eno stran kar ski si stem in JLA. 
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mon ta žo ta ble, iz vrst nim sce na ri jem in psi ho loš ko po glo blje ni
mi pro ta go ni sti so di strip med naj bolj ša Smi lja ni će va de la. Le ta 
1986 je v Katedri ob ja vil par ti zan ski ve stern »1945«, v ka te rem 
so bi li glav ni ju na ki badguys, tri je čet ni ki, ki se sku ša jo po kon
cu voj ne pre bi ti na Za hod in pri tem po bi je jo vse ži vo, na kar 
na le ti jo. S stri pom, v ka te rem »par ti za ni ce pa jo kot zaj ci« kot je 
do ga ja nje sli ko vi to opi sal po li tik Jo že Smo le,35 je ne ho te za čr tal 
smer re vi zi o ni stič ne ga stri pa, ki se je med voj no in po njej raz
bo ho til predvsem v Sr bi ji in na Hr vaš kem. Na sled nje le to je v 
Gorenjskemglasu ob ja vil dvo stran ski strip »Kje je re vo lu ci ja?«, 
v ka te rem na ka zu je pro pad so ci a li zma in do te da njih vred not, ki 
je spro žil tu di bur no raz pra vo o od stra ni tvi mo nu men tal nih Do
li nar je vih36 ki pov v cen tru Kra nja. Is te ga le ta je za čel v Mladini 
z ob ja vo tri lo gi je »Hard fuc kers«, na pol fik tiv nem pri ka zu slo
ven ske pol pre te kle zgo do vi ne pred dr ža vljan sko voj no v Ju go
sla vi ji.

Vse naš te te stri pe je Smi lja nić ob ja vil v Mladini, kjer je za če la 
svo jo pot tu di zdaj že le gen dar na »Di a re ja«, ki jo je le ta 1988 
za čel ri sa ti ta krat ano nim ni To maž La vrič (1964), da nes vse ka
kor pr vo ime slo ven ske ga stri pa. »Di a re ja« je sti li zi ran, li kov no 
mi ni ma li sti čen pa sič ni strip, osvo bo jen vse ga ba la sta in ter i er
ja in eks te ri er ja z glav nim ju na kom či ste li ni je, ki bi ga tež ko 
uvr sti li v ka te ri ko li ža nr, sce na ri stič no po eni stra ni si cer spa da 
med hu mo ri stič no sa ti rič ne stri pe, po dru gi pa bri še me jo med 
po li tič no ka ri ka tu ro in stri pom in vsak te den ne pri za ne slji vo ko
men ti ra slo ven ske (prej tu di ju go slo van ske) po li tič ne ano ma li
je in je ta ko svo je vrst na kro ni ka raz pa da Ju go sla vi je in roj stva 
no ve dr ža ve, ki nam vse ka kor po da ja bolj av ten tič no sli ko na 
pol pre te klo zgo do vi no kot vsi re žim ski uč be ni ki sku paj, da ra
zno ra znih čr no srajč nih zgo do vi nar jev sploh ne ome njam. Le to 
ka sne je je za čel ri sa ti krat ke an ga ži ra ne stri pe v re a li stič no sti
li zi ra nem slo gu, s ka te ri mi je do miš ljij sko na ka zal re al ne pro
ble me ta krat ne ga ča sa. V »Mag di« (1989) ho če jo agre siv ni Slo
ven ci zav ze ti av strij sko Ko roš ko, v »Ope ra ci ji Ram part« (1991) 
pa spre mlja mo dr ža vljan sko voj no med Uni o ni sti in Se pa ra ti sti. 
La vrič je moj str ski ri sar, ki z ne zno sno lah ko to me nja ri sar ske 
slo ge, od ka ri ka tu ri stič ne ga do re a li stič ne ga, kar je vid no tu di v 
pri ču jo čih stri pih, saj je vsak na ri san v dru gač nem sti lu. Od lič na 
ris ba, kon trast ni čr no be li od no si, ki s po i gra va njem sve tlo be 

35 Jo že Smo le (1927–1996), je bil par ti zan, po li tik, po sla nec v skupšči ni in 
pred sed nik So ci a li stič ne zve ze de lov ne ga ljud stva (SZDL).

36 Loj ze Do li nar (1893–1970) so di med osred nje pred stav ni ke slo ven ske ga ki
par stva 20. sto le tja. Pr va ki par ska de la so bi la v slo gu aka dem ske ga re a li zma, 
ka sne je se je pri bli žal sim bo li zmu in se ce si ji. Med obe ma voj na ma je bil eden 
naj bolj pro duk tiv nih ki par jev spo me niš ke pla sti ke. Po voj ni je de lal ve li ke 
mo nu men tal ne ki pe v soc re a li stič nem slo gu. Nje go vo zad nje in naj bolj zna no 
de lo je spo me nik Re vo lu ci je v Kra nju, ka mor se je pre se lil po upo ko ji tvi.
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in senc še po ten ci ra jo mrač no vzduš je, di na mič no ka dri ra nje, 
ra zno vrst ni ko ti ka me re, me nja va nje per spek tiv in raz lič nih pla
nov kot tu di sa ma kom po zi ci ja sli ke in po sta vi tev fi gur v pro stor 
so atri bu ti, ki so de lo ma pri sot ni že v zgod nej ših stri pih, ka sne je 
pa jih je La vrič raz vil do po pol no sti.

Po li tič ne te ma ti ke se je lo til tu di ri sar in ani ma tor Du šan Ka ste
lic (1964), ki je le ta 1991 na ri sal na pol do ku men tar no pa ro di jo 
»Afe ra JBTZ«.V afe ri, ki je Jan šo in kom pa njo ne iz stre li la v 
or bi to me dij ske po pu lar no sti in jih na re di la za ju na ke, je raz bil 
na ci o na li stič ni mit o slo ven ski po mla di, spra vil kur je in osta le 
ta to ve v za por in na sploh po sta vil stva ri na pra vo me sto. Si cer 
pa to ni edi ni dru žbe no an ga ži ra ni Ka ste li čev strip, ko nec osem
de se tih let, ko so se v me di jih za če le po ja vlja ti žolč ne raz pra ve 
o par ti za nih in do mo bran cih (ki še do da nes ni so po ne ha le), je v 
Mladini ob ja vil dve se ri ji,»Par ti za ne« (1988) in »Do mo bran ce« 
(1989), v ka te rih se na du ho vit na čin po nor ču je ta ko iz enih kot 
dru gih in po sta vi ta ko mi to lo gi jo bo ja pro ti oku pa tor ju na eni 
kot mi to lo gi jo an ti ko mu ni zma na dru gi stra ni na pov sem re al
na tla. Voj ne te ma ti ke se je v stri pu Točnoopolnočiv ka te rem 
no stra da mov sko pri ka zu je na pad JLA na Slo ve ni jo, le ta 1988 
lo til tu di Ro meo Štrakl (1962). Na pol do ku men ta ri sti čen pri stop 
s fo to graf sko ris bo, s ka te ro na zor no pri ka že agre si jo nad lo
kal nim pre bi val stvom, je v ti stem ča su ta ko raz bu ril slo ven sko 
po li ti ko, da se je mo ral ured nik stri pa na Mladini, Ivo Štan de ker, 
ce lo za go var ja ti na so diš ču.

Hr vaš ki ga ster baj tar An drej Br čić Flu mi a ni (1965), Za greb čan, 
ki je v Teleksu oral le di no na pod roč ju po li tič ne ilu stra ci je, je v 
Mladini le ta 1988 ob ja vil por no graf sko pa ro di jo na Ju go sla vi jo, 
»Por no sla vi jo«, ki jo od li ku je pro fe si o nal na in na tan čna re a li
stič na ris ba, pi sa na na ko žo pri ču jo če mu stri pov ske mu žan ru. 
Fan ta zij sko sa do ma zo hi stič no zgod bo, pol no na sil nih pri zo rov, 
po sta vlje no v po sta po ka lip tič no in du strij sko po kra ji no, v ka te
ri vla da jo do mi nant na go spo da ri ca Bran ka in nje ni po moč ni ci 
Šem sa in An dre ja, ki se iz ži vlja jo nad de lav cem Ra mi zem, je 
av tor pre ple tel s ko mu ni stič no iko no gra fi jo, s či mer je do bil 
ale go ri jo ju go slo van ski de lav ski si stem. Na sled nje le to se je 
po ja vil z no vo po li tič no sa ti ro »Bun ker«, ki je bi la v ka snej ših 
pi rat skih iz da jah po Ju go sla vi ji pre ve de na »Gru pa TNT kod Ti
ta«. Pa ro di ja na ju go slo van ski so ci a li zem, ki se be re kot hu mo
ri stič na va ri an ta Đi la so ve ga37 »No ve ga raz re da«, je pov sem v 

37 Mi lo van Đi las (1911–1995) je bil ključ na ose ba ju go slo van ske ga par ti zan
ske ga gi ba nja med dru go sve tov no voj no, ka kor tu di ju go slo van ske vla de 
v pr vih le tih po voj ni, ko se je od loč no zo per sta vil sta li ni zmu. Kljub te mu, 
da je do kon ca ži vlje nja ostal pre pri čan ko mu nist, je po stal do ma in v sve tu 
eden naj bolj zna nih in od loč nih kri ti kov po voj nih ko mu ni stič nih si ste mov iz 
per spek ti ve mark si stič ne ide o lo gi je. Le ta 1957 je na pi sal knji go NoviRaz
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alanfordovskem38 du hu, kar se ve da ni na ključ je, saj je av tor bolj 
ali manj veš če kom bi ni ral ori gi nal ne sli ke in dov ti pe s svo ji mi 
bolj ali manj veš če na ri sa ni mi in na pi sa ni mi ske či in ustva ril 
pov sem no vo zgod bo, v ka te ri Broj Je dan z gru po TNT obiš če 
sta re ga pri ja te lja Ti ta, ki mu je dol žan uslu ge iz pre te klo sti.

Opus Iz to ka Si tar ja (1962) je v ce lo ti po sve čen dru žbe no an ga
ži ra ne mu stri pu, ki ga obil no za či ni z ero ti ko. Že v svo jem pr
vem de lu iz le ta 1984, »Kdo je ubil ri sar ja stri pov«, se je po sve
til stig ma ti zi ra ni pro ble ma ti ki sa mo mo ra, v »Ba na nah« (1987) 
pe do fi li ji, v »Vr ni tvi Ma le ga prin ca«(1987) pa je sko zi kri ti ko 
We i nin ger je ve ga39 fi lo zof ske ga de la Spolinznačaj spre go vo ril 
o moš kem šo vi ni zmu. Strip je ri san v eks pre siv nem li no re znem 
slo gu, ki ga je upo ra bil tu di v svo jem pr vem al bu mu, Spermiin
krvi (1990), v ka te rem »psi ho a na lit ske te o ret ske frag men te«, kot 
je za pi sal Ivo Štan de ker v pred go vo ru knji ge »ne sram no pri tak
ne pri tleh ni stri pov ski for mi.« Spermainkri je sku paj z Ama
li et ti je vi mi Veselimi počitnicami tu di pr vi por no graf ski al bum 
pri nas.

To je na krat ko pre gled naj po memb nej ših av tor jev dru žbe no kri
tič ne ga in an ga ži ra ne ga stri pa do raz pa da Ju go sla vi je pri nas, ki 
je so bi val so ča sno z avan tu ri stič nim in hu mo ri stič nim stri pom, 
kar je uni kum ne sa mo v ju go slo van skem ali evrop skem, pač 
pa v sve tov nem me ri lu. Pov sod dru gje v sve tu je bil dru žbe no 
an ga ži ra ni strip odri njen na ob ro bje de ve te umet no sti v ob li ki 
fo to ko pi ra nih fan zi nov in ce lo v Fran ci ji, pre stol ni ci stri pa, je 
bil v al bum ski ob li ki iz jem no re dek40. Kar pa je le do kaz, da se 

red:Analizakomunističnegasistema, v ka te ri je iz ra zil svo je pre pri ča nje, da 
ko mu ni zem v dr ža vah Vzhod ne Evro pe ni ega li ta ren, tem več da vzpo sta vlja 
nov raz red pri vi le gi ra ne par tij ske bi ro kra ci je. V de vet de se tih le tih je od loč no 
na spro to val na ci o na li stič ni po li ti ki in raz pa du dr ža ve.

38 Le ta 1970, sa mo le to dni po ita li jan ski pre mi e ri, je v Ju go sla vi ji iz šla pr va 
šte vil ka sa ti rič ne ga in čr no hu mor ne ga AlanaFordaGrupaTNTMag nu sa in 
Bun ker ja v si jaj nem pre vo du in adap ta ci ji Ne na da Brixyja ter na mah osvo
ji la bral ce od Var dar ja pa do Tri gla va. Za ni mi vo je, da strip ni uspel ni kjer 
dru gje v Evro pi in sve tu, ra zen v Ita li ji in Ju go sla vi ji. V rod ni Ita li ji je bil 
si cer sa mo eden od do kaj us peš nih stri pov in nič več, v Ju go sla vi ji pa je z 
ne u smi lje no kri ti ko ta ko ka pi ta li zma kot dru žbe na sploh do ži vel kult ni sta tus 
in se svo ji mi ci ta ti, ki so ak tu al ni še da nes, za pi sal v zgo do vi no ju go slo van
ske ga stri pa.

39  Ot to We i nin ger (1880–1903) je bil av strij ski fi lo zof. Nje go vo naj bolj zna no 
de lo je Spolinznačaj(GeschlechtundCharakter),v ka te rem je ozna čil žen
ske za manj vred ne od moš kih, hkra ti pa sta se iz knji ge na pa ja la tu di ho mo
fo bi ja in an ti se mi ti zem.

40  Naj bolj zna na pri me ra fran co ske ga po li tič no an ga ži ra ne ga stri pa je na ri sal 
v svo jem zgod nej šem ob do bju ju go slo van ski ro jak En ki Bi lal po sce na ri jih 
Pi er ra Chri sti na, Falangečrnegareda (1979), o fa ši stič nem na si lju špan skih 
fa lan gi stov po Fran co vi smr ti in Partijolova (1983), o ko mu ni stič ni eli ti v 
ča su sta li ni zmu v Vzhod ni Evro pi. Sled nji je bil tu di Smi lja ni ćev vzor pri 
»Hard fuc ker sih«.
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slo ven ski strip, ta enfantterrible urad ne kul tu re, naj bo lje po ču ti 
prav v vlo gi go re če ga le vi čar ske ga kri ti ka na še dru žbe ne in po
li tič ne stvar no sti.
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СЛОВЕНАЧКИ ДРУШТВЕНО КРИТИЧКИ И  
АНГАЖОВАНИ СТРИП У ЈУГОСЛАВИЈИ

Сажетак

Историја словеначког стрипа почела је са друштвено критичким 
протостриповима почетком двадесетог века. У четрдесетим 
годинама се појављују први дечји стрипови, а у педесетим годинама 
после Информбироа процветава карикатуристички стрип са 
Звиторепецом на челу. Шездесете године су у знаку реалистичког 
авантуристичког стрипа, а у време сексуалне револуције и 
студентских протеста на сцену ступа домаћи андерграунд Костје 
Гатника. Крајем осамдесетих формира се Нови словеначки стрип, 
ослобођен свих респеката спрам Државе, Цркве и Друштва, који 
доживљава прави бум у деведесетим годинама после распада 

заједничке државе.

Кључне речи: Информбиро, соцреализам, политички карика
турални стрип, сексуална револуција, „underground“, женске

јунакиње,попарт
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УСТРИПАРНИЦИИ
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СТЕВАНАСРЕМЦА
Са же так: Књижевник Стеван Сремац (1885–1906), као профе
соргимназије,„провеојеуНишуједанаестнајбољихгодинасвога
живота”.УградунаНишавинасталасунекаодњеговихнајбо
љихдела.Поредосталогту је срочиоиБалуЕлемиру, епуде
сетпесама(1890)закојије„сликеутексту”гравираозаједноса
СтеваномНикшићемЛалом(1853–1938),професоромикарикату
ристом.Сремацјесамноготалентаидухарешаваопроблемдра
матуршкогприказивањаследадогађајапајејезикомстрипа(паи
графичкогромана/graphicnovels)визуелноразбијаоиилустровао
еп.Пренегоштојепочеодасричестихове,оловкомнахартији,
начинио је скицу величине 21,8 пута 13,8 цм, разложио причу у
осамодвојених(панорамских)призораидвапољаитако,пренего
што су инаугурисанамодерна издања„литературе у сликама”,
(ис)користиоизведенуформуданашњегстрипа.

Кључ не ре чи: СтеванСремац,СтеванНикшићЛала,Ниш,(пра)
стрип,сториборд,биоскоп,еп

Ма ло је по зна то да је књи жев ник Сте ван Сре мац 1890. го ди
не, кон ци пи ра ју ћи еп БалуЕлемиру, ски ци рао и обри се пр
вог срп ског сме хо твор ног(пра)стрипа, док не што ка сније, 

БРАНИСЛАВМИЛТОЈЕВИЋ
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у освит у векафилма, Јо ван Ске р лић у кра сним па су си ма / 
опи си ма ЗонеЗамфирове (1903) пре по зна је еле мен те „пра
вогбиоскопа ко ји ради пред чи та о че вим очи ма”.1 За то јед
ном од на ших нај зна чај ни јих и нај чи та ни јих ре а ли стич ких 
пи са ца при па да вид но, уда р но ме сто у усто ли че њу да на шње 
при лич но ста ме не до ма ће ме диј ске сце не, за себ но – умет
но сти стри па, ка ри ка ту ре и, до не кле, фил ма. Срем чев си не
ма тич ки сен зи би ли тет, од но сно до при нос раз во ју ов да шње 
ки не ма то граф ске ми сли, пом но је ис тра жи вао и раз ло жио 
Ран ко Му ни тић. За хва љу ју ћи Скер ли ће вом кри тич ком есе ју 
„Сте ван Сре мац: књи жев на сту ди ја” (1909), и он апо стро
фи ра баш па сус из Зоне и Срем ца про гла ша ва ва жним ро до
на чел ни ком „Бе о град ског филм ског кри ти чар ског кру га”.2 
На ма ни шта дру го не пре о ста је не го да по ка же мо ка ко је 
ау тор „Зо не” и „Ба ла” не са мо раз ми шљао (или бо ље ре ћи 
„ка дри рао”) филм ски већ стрип ски (ре)кре и рао ро ма неск не 
и „еп ске” сли ке / при зо ре из сва ко днев ног жи во та и то – при 
кра ју прет про шлог ве ка!

„Жутидеран”на„БалууЕлемиру”

Не где у исто вре ме ка да се по ја ви ла Му ни ти ће ва хре сто
ма ти ја, при пре ма ју ћи са Иви цом Сте ва но ви ћом, илу стра
то ром и ди зај не ром, ма те ри јал за гра фич ки ро ман „Ка тил”, 
у Срем че вој Спо мен со би3 ни шког На род ног му зе ја, на шли 
смо и из дво ји ли не ко ли ко по све за ни мљи вих пи шче вих 
ски ца, до ку ме на та и ори ги нал них ру ко пи са. По ред оста лог, 
ске ни ра ли смо пи шче ву Бележницу из 1895. го ди не, увод
ну стра ни цу ЗонеЗамфирове (1898), на слов ну при по вет ке 
„Иби ш–а га” и мно га дру га до ку мен та... И на кра ју, из дво
ји ли, за нас по себ но за ни мљив, пи шчев гра фич ки кро ки 
— на мен ски, у фор ми да на шњег сториборда (storyboard / 
или из ве де не „књи ге сни ма ња / сли ка ња”), ура ђен да за у зда 
еп ску рас при ча ност и (раз)ре ши за плет „Ба ла у Еле ми ру” –  
ша љи вог спе ва осми шље ног у „стро го ше сто сло жним 

1 Скер лић, Ј. (1909) Сте ван Сре мац: књи жев на сту ди ја, у: Писциикњиге.
IV, Бе о град: Но ва штам па ри ја „Да ви до вић”, стр. 81.

2 Му ни тић, Р. (2007) Београдскифилмскикритичарскикруг,III,Прилози
(1896–2006), Бе о град: „Цен тар филм”; Ниш: Ни шки кул тур ни цен тар, 
стр. 904.

3 За о став шти на С. Срем ца у ни шком На ро дном му зе ју на ла зи се од 1951. 
за хва љу ју ћи дво ји ци Ни шли ја, Алек сан дру Не на до ви ћу (управ ни ку 
Му зе ја) и Бо ри сла ву Гој ко ви ћу (адво ка ту из Ни ша). Од Срем че вог при
ја те ља Ми ло ра да Па вло ви ћа Кр пе, от ку пље на је ско ро це ло куп на за
о став шти на, и пре да та Му зе ју, „на упра в ља ње”. За о став шти на, по ред 
оста лог, са др жи лич не пред ме те, ру ко пи се, пи шче ву би бли о те ку и не
што ори ги налнх ру ко пи са Срем че вог уја ка Јо ва на Ђор ђе ви ћа. На стал
ној по став ци се мо же ви де ти ре кон стру и са ни ам би јент рад не Срем че ве 
со бе.



77

БРАНИСЛАВ МИЛТОЈЕВИЋ

метрич ким је ди ни ца ма”4 а као ти пич на Срем че ва „дра же
сна и обе ше њач ка по сла ни ца”.5

Или бо ље ре ћи: на шли смо и из дво ји лискицу (21,8 пу та 13,8 
цм) из ве де ну олов ком на хар ти ји – оде ље ну у две па но рам
ске та бле са по че ти ри при зо ра, а при пре мље ну за илу стро
ва ње ове ко зе рич не по сла ни це. При зо ри су ја сно и пе дант но 
ну ме ри са ни, од је дан до осам, и ка сни је су, на осно ву њих, 
ура ђе ни и ком пле ти ра ни цр те жи ко ји су по ста ли са став ни 
део ко нач не вер зи је по е ме. По ме ни мо уз гред да се, до са да, 
нај ком плет ни је из да ње БалауЕлемиру по ја ви ло 1979. го ди
не, а ње га је за по тре бе Срп ске књи жев не за дру ге „за штам пу 
при ре дио и по ја шње на на пи сао” – Мла ден Ле ско вац док је 
„фа ми ли јар на се ћа ња за бе ле жио и цр те же уз њих уре дио” –  
Алек сан дар Де ро ко!

Да кле, ова ски ца, за тим пет ко ло ри са них сли кар ских при
ло га Сте ва на Срем ца, до пу ње ни илу стра ци ја ма ње го вог 
име ња ка Сте ва на Ник ши ћа Ла ле6 (на слов на стра на плус 
два црно –бе ла цр те жа), гра ви ра ни су на мен ски за по тре бе 
Ба ла... ав гу ста 1890. го ди не. Го то во шест го ди на пре не го 
што је у све ту ина у гу ри сан „мо дер ни стрип”, пре не го што 
је Ри чард Ф. Аут колт (Ric hard F. Out ca ult) на стра ни ца ма до
дат ка пре сти жног Њу јорк ворл да (The New York World), нај
зад, ком пле ти рао на рав, „глас” и стас „Жу тог де ра на” (The
YellowKid), ко ји не са ло ми во осва ја „Ве ли ки псе ћи цир кус 
у Mекгугановој ули ци” (TheGreatDogShowinMcGoogan’s
Avenue).

На пр ви по глед, су прот ста вља мо две сре ди не ап со лут но 
су прот них кул тур них пред зна ка и ви ди ка, ду хов них тран
спо зи ци ја и умет нич ких сен зи би ли те та. Али осмо три мо ли 
па жљи ви је, на ла зи мо мно го суп тил них зна ко ва ко ји ве зу ју 
на ше ства ра о це с кра ја прет про шлог ве ка и Пу ли це ро вог 
(Jo seph Pu lit zer) тех нич ког илу стра то ра. За ни мљи во да су 
сва тро ји ца ау то ра: Сре мац, Ла ла и Аут колт, пр ва дво ји ца –  
об ли ку ју ћи Човекову трагедију – или – Бал у Елемиру –
истинити догађај; епос у десет песмама са сликама у

4 Ле ско вац, М. (1979) Срем чев „Бал у Еле ми ру”, у: Сре мац, С. Бал у
Елемиру,истинитдогађај;епосудесетпесамасасликамаутексту,  
Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр. 80.

5 Исто, стр. 68.
6 Сте ван Ник шић Ла ла (1853, Жа баљ — Бе о град, 1938) у Ниш до ла зи 

1884. и ту оста је све до из би ја ња Ве ли ког ра та. У по чет ку је др жао ча
со ве кра сно пи са, ка сни је цр та ња и ка ли гра фи је. При па дао је кул тур ном 
кру гу С. Срем ца чи је су ин те лек ту ал но је згро чи ни ли још и Ми ле Па
вло вић Кр па, Је ре ми ја Жи ва но вић (осни вач и пр ви уред ник ча со пи са 
„Гра ди на”), Бо хо мил Сво бо да и дру ги. Остао је упам ћен као је дан од 
нај ста ри јих на ших сли ка ра  – цр та ча и ка ри ка ту ри ста.
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тексту, а Аме ри ка нац уоб ли ча ва ју ћи аван ту ре „јед но зу бог, 
ће ла вог де ра на у јар ко жу тој спа ва ћи ци”,7 ни зом мо за ич них 
при зо ра, ла ба во али су ге стив но (по)ве за них, ре флек то ва ли 
суб вер зив ни дух но вих, тек до ла зе ћих „мо дер них вре ме
на”. Не све сно су мо де ли ра ли осно ве но вог (с)ли ков но ли
те рар ног ме ди ја у по во ју и ожи ве ли је дан за ум ни и по све 
ап сурдно ко мич ни уни вер зум.

А исто та ко, збли жу је их кре а тив ни тем пе ра мент/”екс пе
ри мент”, упо тре ба ин верз не оп ти ке у при ка зи ва њу сва ко
днев них вра го ли ја и ма шта ри ја ма лих, са свим обич них љу
ди – не спо соб них да се при ла го де за те че ним дру штве ним 
окол но сти ма.

Ниш,пишчевстваралачкизавичај

За ни мљи во да су сви апо стро фи ра ни Срем че ви (с)ли ков но –
ли те рар ни ар те фак ти, и Бал... и Зона..., на ста ли у ни шкој 
ва ро ши, ко ју је као до бро во љац “ђач ког ба та љо на” 1878. 
осло ба ђао. У њој „про вео је да на ест нај бо љих го ди на сво га 
жи во та”8 (од 1879. до 1881. го ди не и од 1883. до 1892), уче
ћи ђа ке тек фор ми ра не гим на зи је осно ва ма до ма ће и оп ште 
исто ри је, ге о гра фи је, срп ског је зи ка и те о ри је књи жев но сти 
(„ли те рар ни об ли ци”). „Ме ђу тим, би ло је вре ме на ка да је 
у не до стат ку од го ва ра ју ћих на став ни ка у шко ли, мо рао да 
пре да је и пред ме те ко ји ни су спа да ли у ње го ву стру ку, пре 
све га цр та ње...” 9 И ка ко, ве ле ње го ви би о гра фи, „Сре мац се 
бр зо при ви као на Ниш, шта ви ше, не из ме нич но је за љу бљен 
и раз о ча ран у ње га, огор чен и оду ше вљен њи ме, зна чи –  
постао је ње гов пра ви гра ђа нин”.10

А по осло бо ђе њу од Ту ра ка, Ниш по ста је ве дра, ве се ла и 
на пред на ва рош. У по чет ку Сре мац је фа сци ни ран на пу ште
ном тур ском ка са бом и „ма лим и ве ли ким , ста рим и до брим 
Ни шли чи ћи ма”,11 „крот ким и до бро ду шним, ори јен тал ним 
и ме ни ми лим љу ди ма”.12 А ка да је схва тио ка ко је у „су ко бу 
ста рог и но вог, ста ро уна пред би ло осу ђе но да про пад не, као 

7 To mić, S. (2003) Do visina Olimpa I, No vi Sad: Fo rum – Mar ket print,  
str. 11. 

8 Скер лић, Ј. (1909) Сте ван Сре мац: књи жев на сту ди ја, у: Писциикњиге,
IV, Бе о град: Но ва штам па ри ја Да ви до вић, стр. 53.

9 Ни ко лић, М. Р. (1968) Дру го Срем че во слу жбо ва ње у Ни шу, Градинабр. 
3, Ниш: Кул тур но про свет на за јед ни ца Оп шти не Ниш, стр. 61.

10 Пе тро вић, Ж. (1980) СтеванСремац,грађанинипесникстарогНиша, 
Ниш: На род ни му зеј Ниш, стр. 15.

11 Исто, стр. 27.
12 Скер лић, Ј. нав. де ло, стр. 57.
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већ ис тро ше но и пре жи ве ло”,13 по ку шао је од не за др жи ве 
еро зи јe вре ме на да са чу ва / опе ва ве се ло „жи ву ва ње”, „ста ре 
аде те14 и че си15” ти пич них ва ро шких „асли16–ме ра кли ја” и 
„шал џи ја”!

Реч ју, ста ра ва рош ни је пред ста вља ла са мо „оквир ње го вог 
жи во та”, већ и не ис црп ни из вор гра ђе за ње го во ства ра ла
штво, „Срем чев књи жев ни за ви чај. Пред њим се отва ра ла 
чи та ва па но ра ма љу ди, ти по ва, на ра ви, ка рак те ра. А он се 
сав пре дао по сма тра њу, про у ча ва њу и бе ле же њу у ма ле све
ске и но те се, да ром нео бич ног и оштро ум ног по сма тра ча”.17 
Да кле, за пи си вао је све ин те ре сант не по ја ве и опи си вао љу
де ко је је сре тао у чар ши ји у бе ле жни це, јед ној вр сти да на
шњег notebook–a! Све вре ме, од ме ре ним ан га жо ва њем, аги
ту је за очу ва ње ста рих вред но сти, али не као за лог чу ва ња 
про шло сти по сва ку це ну већ под се ћа ња на ста ри кар да шки, 
ме ра клиј ски на чин жи во та! За то је бе ле жио сва ку тип ску 
реч, ми ло звуч ни из раз, ста ру ре че ни цу, за ни мљи ву анег до ту 
или ди ја лог, име или пе сму, мак си му или не ку ска рад ност, 
псов ку, гест…, и стал но је „пра вио скице. На осно ву њих 
да нас мо же мо ре кон стру и са ти чи тав ства ра лач ки про цес у 
ко ме су на ста ја ла Срем че ва де ла...”,18 од по чет ног кро ки ја, 
до пр ве или дру ге вер зи је при по вет ке ис пи са не чит ким и 
ле пим ру ко пи сом.

Очи глед но Сре мац ни је био ка би нет ски ли те ра та, већ је 
балза ков ски ослу шки вао и по сма трао, пре пи си вао жи вот!

Бал,удискретномнонпарелу

По ред оста лог, он је у Ни шу, на за да ту жи вот ну те му, нај пре 
ли ков но / стрип ски ски ци рао а за тим, „у ча мо ти њи мо мач ке 
до ко ли це, са ња ре ћи о Ба на ту, вра тив ши се у де тињ ство”,19 
по ет ски сро чио и БалуЕлемиру, ве се ли еп у не ко ли ко одво
је них гра фич ких сли ка, у ко ме, ка ко твр ди Мла ден Ле ско
вац, у из о би љу има „про за ич ног се о ског жи во та ре ња и три
ви јал ног ба нат ског – се о ског и се љач ког – над му дри ва ња, 
шпе ку ли са ња у ше рет ског та во ре ња”.20 У ко ме се „вр зма ју 
са мо сит ни се о ски са та на и ли, а под ва љу ју јед ни дру ги ма 
ћа бла сти ме љо ви и штран го ви, и уза јам но мла те не то лико 

13 Исто.
14 Адет—оби чај, за кон, ред
15 Чеси — ча сти.
16 Асли—пра ви, исти нит, не па тво рен 
17 Па вло вић, М. (1938) СтеванСремац, Бе о град: Ју го –и сток, стр. 52.
18 Исто, стр. 22.
19 Ле ско вац, М. нав. де ло, 79.
20 Исто, стр. 66.
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опа ки ко ли ко сме шни кло по ши и за мет кав ге: сви за јед но 
ипак ни ма ло опа сни и бес крај но љуп ки”.21

Јунаци,универзалниусвојој
помахниталојмаргиналности!

Овај љуп ки, ве дри „епос”, „ком по но ван” у филм ском сти
лу слеп сти клу до ри ја и тем пу ла год ног рав ни чар ског бив
ство ва ња, имао је не фор мал ни, фа ми ли јар ни ка рак тер јер 
га је слав ни пи сац са ми здат ски, у фор ми ин тер ног, мал те не 
по ет ског фан зи на / за пи са, ства рао за лич не по тре бе. Ни је 
имао на ме ре да пу бли ку је еп ски дра мо лет у ко јем су, ка сни
је, те о ре ти ча ри књи жев но сти от кри ли мно ге вред но сти, па 
и по ет ско стил ски дис курс ро ма на ПопЋираипопСпира.

„Пу них ше сна ест го ди на Сре мац је ћу тао о Балу; ни ко сем 
ње го вих нај бли жих ни је о ње му знао ни шта. Кри ти чан и 
опре зан, он сам оче вид но ни ка да ни је ни по ми шљао да га 
об ја вљу је”.22 Вест о Срем че вом де би тант ском ра ду обе ло
да ње на је тек по сле ње го ве смр ти, за хва љу ју ћи Ми ле ту Па
вло ви ћу, пи шче вом би о гра фу, ко ји је у бо га тој књи жев ни ко
вој за о став шти ни про на шао ру ко пис и по ну дио Ре дак ци ји 
Бранковогкола на из да вач ки увид.

На стра ни ца ма срем ско кар ло вач ког ча со пи са, „у дис крет
ном нон па ре лу”, ок то бра 1906. го ди не, оти сну та је скром на 
вест „да је на ђен рад уто ли ко ин те ре сант ни ји што је у сти
хо ви ма – два на е сте рац – и што је илу стро ван ру ком са мог 
Срем ца (...) Сли ке су ма хом ка ри ка ту ре и из ра ђе не су ве ћи
ном у бо ји. По њи ма се мо же за кљу чи ти ка ко је пок. Сре мац 
имао да ра умет нич ког”.23

Аматерусликарству

Имао је не са мо књи жев ног, већ и ли ков ног (ка ри ка ту ра и 
стрип!) а ка сни је ви де ће мо и филм ског да ра. Да, баш та ко! 
О ње го вом књи жев ном опу су го то во да је ре че но све, док 
Мла ден Ле ско вац при ме ћу је ка ко „за и ста ни је пи са но мно
го о илу стра ци ја ма у Балу као о пе сми са мој (...) И ако за 
ужи круг при ја те ља и по зна ни ка пок. Сре мац не бе ше тај на 
да је он и ама тер у сли кар ству, ши ри кру го ви, ми сли мо, то 
ни да нас не зна ју”.24 Не зна ју, а и не прет по ста вља ју да је 
Сре мац, са ове вре мен ске дис тан це по сма тра но, био ства
ра лац мул ти ме ди јал не син те зе и ак ци је, а што би са вре ме ни 

21 Исто, стр. 67.
22 Исто.
23 Исто.
24 Исто.



81

БРАНИСЛАВ МИЛТОЈЕВИЋ

есте ти ча ри, по пут Ран ка Му ни ти ћа, под ву кли: „хи по те тич
но схва ће ног све та по се би као објек тив но ег зи стент ног”.25

Да нас из гле да мно го очи глед ни је не го што је би ло пре не што 
ви ше од јед ног ве ка, ка да се (по)ра ђа ла умет ност „ли те ра ту
ре у сли ка ма” и „по крет них сли ка”, да је Сре мац уда рио те
ме ље стрип ског ме ди ја, са вре ме не срп ске ка ри ка ту ре и но ве 
сли ков нок њи жев не фор ме – јед не вр сте графичкогромана
(graphicnovels). Пред ста вљао је ве о ма ре ал на би ћа и сре ди
не, ис пре да ју ћи при че нај ра зу зда ни јег гро теск ног при ви да, 
и све под ре ђи вао лир ско пам флет ској про јек ци ји уна пред 
за да тог ли те рар ног кон цеп та. „Ка ри ка тур на пред ста вља ња 
ње го вих оми ље них и у при ча њу му вер но са чу ва них ти по ва 
бе ху та ко ре ћи сва ко днев на за ба ва ње го ва. Из ме ђу школ ских 
ча со ва, у кан це ла ри ји, вр ло је ра до на ко ма ди ћи ма хар ти је 
цр тао у не ко ли ко по те за ко мич не ти по ве из Бач ке и Ба на та 
или, са истом љу ба вљу, из свог дра гог Ни ша...”26

Али, по ђи мо ре дом. Да бу де мо ја сни! Ли ков на по себ ност 
БалауЕлемиру до са да се ме ри ла са мо по „те жи ни” се дам 
умет ну тих сли ка у тек сту, од ко јих су две, цр но бе ле: пе та и 
сед ма, руч ни цр тач ки рад Сте ва на Ник ши ћа Ла ле. Ме ђу тим, 
ка да „Ба лу” при до да мо и до са да ма ло по знат и ана ли зи ран 
Срем чев кро ки из ни шког На род ног му зе ја, го то во кон цеп
ту а ли стич ки на ба ца не сце не ну ме ри стич ки рас по ре ђе не за 
бу ду ћи след сли ка у епу – ор ган ски (по)ве за не а рас тег ну те 
у два „ка и ша”, схва та те да је (наш) пи сац био стваралац
демијург ко ји иди лич не за ви чај не при зо ре ре а ли зу је сна гом 
па ра стрип ског ико но граф ског упри зо ре ња. А, по том, ако до
да мо дан, ме сец и го ди ну на стан ка епа (сам Сре мац је угра
ви рао: „Ниш, 30. Авг. (у ве че) 1890”) он да је ја сно да и овом 
на шем при по ве да чу при па да вид но ме сту у Пан те о ну ре зер
ви са ном и за свет ске ау то ре ко ји су кр чи ли пу те ве раз во ја 
но ве стрип ско при по вед не тех ни ке ко му ни ци ра ња!

Стиллакеиведрекарикатуре

Сре мац је са мно го та лен та и ду ха по ку шао да ре ши, а ски
ци ра про блем про стор ног при ка зи ва ња па је фор мом да на
шњег сто ри бор да ви зу ел но рас пар чао, дра ма тур шки след 
до га ђа ја. Од но сно, ски цом ве ли чи не 21,8 пу та 13,8 цм, ра
ђе ном олов ком на хар ти ји, раз ло жио је при чу у осам одво је
них при зо ра и два по ља, а на јед ној стрип ској план ши / та
бли. У план ши су сви при зо ри бе ле же ни бро је ви ма од један 

25 Му ни тић, Р. (1982) Документарнифилм–даилине, Бе о град: Ин сти тут 
за филм, стр. 18.

26 Ано ним. (1907) Сли ке у спе ву Бал у Ела ми ру, Новаискра бр. 1, Бе о град: 
Р. Ј. Одо вић, стр. 31.
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до осам, док је у по след њој, за кључ ној сце ни „ка фан ске ту
че” по ку шао да ус по ста ви ди ја лог са чи та о цем, као „нај ја
чом и нај и стак ну ти јом ка рак те ри сти ком стри па”.27 Сре мац 
је апли ци рао текст, од но сно по клич „Фај ронт!” та ко да се 
ком пле тан пра стрип за вр ша ва (је дин стве ним) за кључ ком, 
пи шче вом аден дом – „Свуд је до бро, али код сво је ку ћи це 
нај бо ље”!

Да кле, ова цр та на ани ма ци ја, раз ви је на у не ко ли ко ори ги
нал них сли ка при зо ра, по слу жи ла је Срем цу за раз ра ду фа
бу ле и фи на ли зи ра њу илу стра ци ја у са мом ори ги на лу, епу 
Бал у Елемиру. На осно ву стрип ске ски це, из ве де не „фи
ним то по граф ским пе ром”, он је на чи нио пет бо је них илу
стра ци је ве ли чи не 10,5 пу та 6,5 цм и ди рект но их гра ви рао 
на текст, док су два цр но бе ла цр те жа Сте ва на Ник ши ћа 
Ла ле, осли ка на пе ром на ко ма ди ћи ма хар ти је, на кнад но 
налепљена / умон ти ра на.

Срем чев ро ђак Алек сан дар Де ро ко, пи сац, илу стра тор и ар
хи тек та, за кљу чу је: „...ако би тре ба ло ре ћи што бли же о илу
стра ци ја ма ... са свим је ја сно да је Сте ван и ов де узео стил 
ла ке и ве дре ка ри ка ту ре... Ма ле ком по зи ци је су ве о ма јед но
став не, цр теж им је чист и пре ци зан”.28 А са ко ли ко је по ле
та, ства ра лач ког ен ту зи ја зма и тех нич ког на по ра при сту пио 
про јек ту, по ка зу је гра фич ка опре ма це лог епа, од на слов не 
стра не, ко ју је у „пред се це си о ни стич ком сти лу, по мод ном у 
то до ба”29 ура дио Сте ван Ник шић Ла ла, до на чи на ка ко га је 
сам књи жев ник „озго аква ре ли сао”,30 ка ко је раз ло жио бо је.

За то укуп на вред ност Бала у Елемиру ле жи у тех нич кој 
скру пу ло зно сти, суп тил ном и про ду хо вље ном ме то ду пре
ме ди та ци је, те жњи да се урав но те же сви ње го ви и ли ков
ни и ли те рар ни аспек ти. А баш они од го ва ра ју (да на шњој) 
фор ми/умет но сти стри па ко ја, по уче њу Мо ри са Хор на, 
„пред ста вља об лик гра фич ке умет но сти” и „при по ве дач ке 
књижев но сти”.31

27 Хорн, М. (1974) Гр рр!Фи ју уу! Трас! Или: ка ко да за во ли те стрип а да 
не из гу би те углед, Пегазбр. 1–2, Бе о град: Кул тур ни цен тар Београдa,  
стр. 9.

28 Де ро ко А. (1979) Не ка фа ми ли јар на се ћа ња и по не што још из ста рих 
пи са ма / све до пу ње но сли ка ма из по ро дич них ал бу ма. у: Сре мац, С. Бал
уЕлемиру,истинитдогађај;епосудесетпесамасасликамаутексту, 
Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр. 59.

29 Ле ско вац, М. нав. де ло, стр. 83.
30 Де ро ко у по го во ру БалауЕлемиру, пред оста лог, све до чи ка да Сре мац 

„ви ше ни је ста но вао код нас и ми смо де ца од ла зи ли код ње га да нам 
дá фар би це, оне ма ле у дуг ми ћи ма, да цр та мо о бо ја ди ше мо, ове исте,  
ваљ да, ко ји ма је он бо јио сво је ма ле ком по зи ци је у књи жи ци Бала”...

31 Хорн, М. нав. де ло, стр. 8.
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Краснописцифотографскевештине

Ве ли ка за слу га за да на шњи гра фич ки из глед и ме диј ски 
углед Бала у Елемиру при па да и Сте ва ну Ник ши ћу Ла ли, 
„ви шем учи те љу цр та ња” у ни шкој гим на зи ји. Он је, при ме
ћу је Алек сан дар Де ро ко, „за раз ли ку од Срем ца, ипак усво
јио ви ше ре а ли стич ко пред ста вља ње и на сво јим ком по зи
ци ја ма а и код по је ди них фи гу ра на њи ма, сва ке за се бе (...) 
А ве ли ки труд уло жио је за цр теж на ко ри ца ма... Он је ту дао 
јед ну ма лу али бо га ту ком по зи ци ју, ро ман тич но де ко ра тив
ног ду ха ка ко су та да укра ша ва ни на сло ви и ко ри це књи га и 
илу стро ва них ли сто ва обич но у све ту”.32

Сте ван Ник шић Ла ла ко ри стио при мар ни де скрип тив но  
а ди тив ни ме тод да би по сти гао је дин стве ни циљ ко јем те
же мно ги и да на шњи ау то ри стри па: не то ли ко пред ста ви
ти од ре ђе ну при чу ко ли ко из не ти ње ну спо ља шњу фак то
граф ско –ка рак тер ну ти по гра фи ју, а при том ин тер пре ти ра ти 
и скри ве не драм ске па и по ет ске по тен ци ја ле ко је за те че ни 
ли ко ви и ат мос фе ра око њих но си. За хва љу ју ћи Срем цу, и 
Ла ла пре зен ту је свој по глед на свет, фик си ра мо но ку лар ну 
сли ку ре ал но сти а цео про јекaт по ста је не ка вр ста отво ре
ног ме та фо рич ног зна ка раз ли чи тих сли ков но по ет ских 
мон та жних це ли на. Сва ки ис трг ну ти фраг мент (ми сли мо на 
се дам илу стра ци ја, 300 обе ле же них сти хо ва – оде ље них у 
де сет „по гла вља” Бала!) до би ја спе ци фич но, по себ но али и 
за јед нич ко сим бо лич но зна че ње.

Уо ста лом, све то лу цид но за кљу чу је ано ним ни ау тор не кро
ло га ко ји је у ле то 1938. го ди не осва нуо на стра ни ца ма По
литике: „Сли кар Ник шић –Ла ла био је за па жен сво јим цр
та њем ли ко ва, и он да ка да фо то гра фи ја ни је још би ла та ко 
при сту пач на све ту као да нас, он је у не ку ру ку сво јим пор
тре ти са њем са вре ме ни ка на док на ђи вао не до ста так фото
граф ске ве шти не”.33

И та ко дво ји ца (на ших) кра сно пи са ца, на кра ју прет про
шлог ве ка, ства ра ју ин те ре сан тан уни вер зум на гла ше ног 
фак то граф ског на бо ја, на лик лу цид ном стрип ском ко ла жу у 
ко јем се ме ша ју нај ра зли чи ти ји са др жа ји, лич но сти и про
сто ри. А по ред Бала оста ви ли су нам у ама нет мно го го то
вих и тек за по че тих ски ца, цр те жа, пор тре та, још до вољ но 
не ис тра же них али атрак тив них „ори ен тал ских при зо ра” из 

32 Исто, стр. 60.
33 Ано ним. (24. VI 1938) Умро је ста ри сли кар и про фе сор цр та ња Сте ван 

Ник шић –Ла ла, Политика, стр. 6.
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ни шког „ста рог, до брог до ба”,34 ко ји има ју ет но  ка рак тер 
фол клор них ну ме ра, али и пр вог стрип ског по гле да на свет.

Кад се па жљи во раз гле да ју и мно ге дру ге ски це / цр те жи 
у Срем че вој Спо мен со би ни шког На род ног му зе ја, по ред 
оста лог и Ла лин ци клус35 за ве ден у ар хив ској збир ци баш 
да на шњим је зи ком ме ди ја стри па, као: „Пор тре ти ста рих 
Ни шли ја, Четири табле, из 1890. го ди не”, осе ти се чар ме
та –стри па, па ра у мет нич ког ар те фак та, стро го усло вље ног 
очај нич ком же љом ау то ра да се спа се и са чу ва ис тро ше на 
ствар ност ко ја је не по врат но вре мен ски бле де ла и тру ну ла 
ис пред њи хо вих очи ју.

„PS:Lovestory”најужносрбијанскиначин

Иа ко се кре тао ма ње ви ше у сре ди ни „ко ја је у све му још 
има ла ка рак тер за о ста ле, тур ске про вин ци је”,36 стро го оме
ђе не па ла нач ким ду хом , Сре мац је био ите ка ко склон тра
га њу за но ви на ма, јед ној вр сти „екс пе ри мен та” па ско ро у 
сва ком ње го вом ра ду мо гу ће је про на ћи „тра го ве те жње за 
опи том”.37 „Чуд на ствар!” кли че и за кљу чу је Јо ван Скер лић: 
„Сре мац ко ји је у то ли кој ме ри био ан ти де мо кра та, опи си вао 
је са ве ли ким сим па ти ја ма жи вот про стог на ро да, и, по ред 
све сво је у осно ви ро ман тич не ду ше и мр жње на ре а ли зам 
као ду хов ну стру ју, у при по ве ци је био ре а ли ста до след ни је 
и пот пу ни је но ико. Ина че у то ли кој ме ри тра ди ци о на ли ста 
и про тив ник но ва че ња, ра дио је сво је при по вет ке пот пу но 
мо дер ном ме то дом”.38

С дру ге стра не, ма ло је на ших пи са ца, по пут Срем ца, раз ви
ло та ко бо га ту и ра зно вр сну га ле ри ју ре а ли стич ких ти по ва и 
ли ко ва. Срем чев ре а ли стич ки ме тод пи са ња усред сре ђен је 
пре све га ка из два ја њу де та ља, за то што је, при ме ћу ју мно ги 
исто ри ча ри до ма ће ли те ра ту ре, „ње го во око по ста ло оштри 
објек тив”39 ко ји хва та и нај сит ни је жи вот не ма ни фе ста ци је. 
Јо ван Скер лић не ко ли ко пу та по твр ђу је баш ту ње го ву осо
би ну, те под вла чи ка ко ни је дан наш при по ве дач не ма то ли ко 
уо кви ре них живихљуди и личности, „ствар них без иче га 
ап стракт но га и фик тив но га. А та квим су бр зим и овла шним 
цр та ма на сли ка ни у Зони Замфировој ти по ви ко ји ују тро 
про ла зе ули цом у Ни шу. То је правибиоскоп ко ји ра ди пред 

34 Скер лић, Ј. нав. де ло, стр. 56.
35 Оп шир ни је о Ла ли ној за о став шти ни у ни шком На род ном му зе ју ви де ти 

у: Мил то је вић, Б. (2004) Антологијанишкогстрипа, Ниш: Про све та.
36 Скер лић, Ј. нав. де ло, стр. 53.
37 Исто.
38 Исто, стр. 68
39 Исто, стр. 81.
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чи та о че вим очи ма”40 и из да ва ја ци тат с по чет ка при по ве сти 
о го ле мој љу ба ви из ме ђу ку јун џи је Ма не та и чор ба џиј ске 
ћер ке Зо не:

„Про ла зе ма мур ни прак ти кан ти и по ли циј ски пи са ри веч
но про му кла гла са, мо жда од из да ва ња усме них на ре да ба 
а још ви ше од сил них (ка ко се они ле по из ра жа ва ју) „кр
кан лу ка”; про ла зе учи те љи, ки се ла ли ца и по гну те гла ве, 
ми сле ћи јед на ко да но ноћ но о свом бед ном учи тељ ском 
ста њу, ко ме ваљ да у свој Евро пи рав на не ма; про ла зе про
фе со ри сви ју про фе си ја и ди сци пли на, исто ри ча ри и ми
кро ско пи ча ри, би о ло зи и аби о ло зи, фи ло ло зи и ма те ма ти
ча ри – ови по след њи са грд ним фа сци кла ма по пра вље них 
ђач ких за да та ка под ми шком, од ко јег по пра вља ња до би
ше и са ми не ки умо ран и ско ро ре ћи глуп из раз на ли цу. 
По ја вљу ју се и по по ви, за ста ју на ча сак на авлиј ским вра
ти ма, ва де грд не че шљи не и бр зо че шља ју ћи у ред до те
ру ју бра ду, а затим се жур но кре ћу на свој по сао; жу ре 
се да пре од сви ју стиг ну на ка сап ни цу или риб ну пи ја цу 
да угра бе бо љи део. Про ла зе ђа ци и сит ни и круп ни, му
шки и жен ски, основ ци и пре па ран ди сти. Основ ци иду са 
књи га ма и ле пи ња ма под ми шком, и џе ве ља ју и га ла ме; а 
пре па ран ди сте са књи гом под ми шком, бри тви цом о ку ку 
и бри гом за вра том, иду у гру па ма, али не џе ве ља ју и не 
га ла ме, не го иду ти хо и ћу те и из гле да ју зло вољ ни и за
бри ну ти...”

Ефект ним екс по зи ци о ним по ступ ком, техником прета
пања, дис крет но, уз при та је но пул си ра ње вре ме на, ве што 
се до ку мен та ри стич ки ви ви сек ци ра при вид ре ал но сти а 
стрип ским и филм ским је зи ком са би ја про стор из ван ин три
ге и глав ног за пле та. Па жљи во чи та ју ћи Скер ли ће ву „књи
жев ну сту ди ју” о Срем цу, ин те ре сант но, пи са ну са мо де це
ни ју и по од пр ве па ри ске ки но  про јек ци је бра ће Ли ми јер 
(Au gu ste и Lo u is Lu miè re), на ла зи мо још па су са раз ви је них 
„сле дом ни за фо то гра фи ја и би о скоп ских сли ка”!41 За то ни је 
са мо ЗонаЗамфирова об ло же на вол шеб ном ма ги јом филм
ског вре ме на и про сто ра већ и од лом ци „Бо жић не пе че ни
це”, „По гре шно екс пе до ва ног ама не та”, „Чи ча –Јор да на”. И 
у њи ма па жљи ви чи та лац мо же да от кри је кон цен тра ци ју 
раз ли чи тих фил мич них еле ме на та у јед ном „ка дру” / па су
су. За хва љу ју ћи Срем цу и ов де су ре чи за пи са не „истом ме
то дом ка ко су фик си ра не сли ке на емул зи ји филм ске траке 

40 Исто.
41 Исто, стр. 81.
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и чи та лац их ре ак ту е ли зу је чи та њем она ко ка ко се ки но 
спектакл ре про ду ку је про јек ци јом у ки но дво ра ни”.42

За то за на шу исто ри ју кул ту ре, по себ но ма сов них ме ди ја, 
овај при мер је дво стру ко за ни мљив и под сти ца јан за раз ми
шља ње. Нај пре по ка зу је ка ко Јо ван Скер лић још по чет ком 
ве ка, ка да су филм ске про јек ци је пред ста вља ле ка фан ску, 
ва шар ску атрак ци ју и – ни шта ви ше, ис ка зу је сво ју, ре кли 
бисмо, ви зи о нар ску, стра сно  за не се ну љу бав пре ма ки не ма
то граф ском изу му бра ће Ли ми јер и осе ћа ње го ву моћ пред
ста вља ња жи во та. За то га Ран ко Му ни тић, за јед но са Срем
цем, свр ста ва у пре те че „Бе о град ског филм ског кри ти чар
ског кру га”! А ујед но от кри ва мо и ка ко Сте ван Сре мац раз
ми шља стрип ски а пи ше (и ка дри ра) филм ски, до ча ра ва ју ћи 
на се би свој ствен, ро ма неск ни на чин сенке биоскопа, али 
моћ фо то граф ске илу зи је да ова пло ти кре та ња по ду би ни. 
Или бо ље ре ћи, ко ри сти ши ро ко у га о ни објективока да до
ча рао пер фект ну (ки но) сли ку у ду би ни у свим пла но ви ма –  
што је са мо ко рак да се по стиг не то тал на филмскаилузија.
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OLD PICTURES OF PEOPLE FROM NIŠ AND BANAT IN 
THE COMIC STORE AND CINEMA OF STEVAN SREMAC 

Abstract

Writer Stevan Sremac (1885–1906) “had spent the best eleven years of 
his life in Niš” working as a grammar school teacher. Some of his best 
works were created in the city on the Nišava river. Among others, it was 
there that he wrote “The Elemir Ball: an Epic in Ten Poems”, for which 
he and Stevan Nikšić Lala (1853–1938), a professor and caricaturist, 
have also engraved “pictures in the text”. With a lot of talent and spirit, 
Sremac solved the problem of dramatic display of the sequence of 
events, using language of the comics (and even of the graphic novels) 
to visually decompose and illustrate the epic. Before he would begin 
to scribble verses, he would make a 21.8×13.8cm sketch using pencil 
on paper, breaking the story into eight separate scenes and two fields, 
thus actually using the embodied form of the contemporary medium of 

comics.

Key words: Stevan Sremac, Stevan Nikšic Lala, storyboard, Niš,
cinema,epic,comics
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Илустрација 1: Скица 
за илустрацију „Бала”, 

1890, рад С. Сремца 
(Народни музеј Ниш)

Илустрација 2: 
Илустрација С. Сремца , 

1890, (издање „Бала” СКЗ, 
Београд 1979)

Илустрација 3: Насловна страна „Бала”, 
1890, рад С. Никшића Лале  

(издање „Бала” СКЗ, Београд 1979)
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социологе,културологеинаратологе.Уколиконамсемогућност
анализестрипакаоодређеногтекста,обједињеногсистемомкул
турнихмаркера/кодова,специфичнихкакозабеоградску,такои
заемиграцијууопште,учинизанимљивом,ондаћемобитиумо
гућностида разумемо овајтекст свакодневногживота, који је
настао не само у средини првогталаса руске емиграције, већ и
земљекојаихјеприхватила.Инесамоштојенастао,већјебио
изложенвисокомстепенумитологизације,стварајућисопствене
типолошкемоделе.

Кључ не ре чи: руска емиграција, стрип тридесетих година,
КраљевинаЈугославија,типологијалика,поетикастрипа

По ку шај ана ли зе са ти рич них но вин ских чла на ка као од ре ђе
ног тек ста, об је ди ње ног си сте мом кул тур них ко до ва, спе ци
фич них ка ко за бе о град ску, та ко и за ру ску еми гра ци ју уоп
ште, при бли жа ва нас раз у ме ва њу тог сва ко днев ног тек ста, 
ко ји не са мо да је на ста јао у зе мљи ко ја је при ми ла пр ви та
лас ру ске еми гра ци је, већ је и био из ло жен ви со ком сте пе ну 
ми то ло ги за ци је, ства ра ју ћи соп стве не ти по ло шке мо де ле. 
Као што је по зна то, у кон так ту са ту ђом кул ту ром, код чо
ве ка се не из бе жно ја вља тзв. ког ни тив на ди со нан ца1 и да би 
је не у тра ли зо вао, чо век ме ња сво је по на ша ње, тј. по ку ша ва 
да се при ла го ди окру же њу. Ако му из би ло ког раз ло га не 
по ђе за ру ком, до ла зи до тзв. кул ту ро ло шког шо ка – осећа ја 

1 Фе стин гер, Л. (1999) Теориякогнитивногодиссонанса=Atheoryofcog
nitivedissonance / Пер. А. Ани стра тен ко, И. Зна е ше ва, СанктПе тер бург: 
Ювен та.
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физичке и емо ци о нал не не у год но сти. Кра ље ви на Ср ба, Хр
ва та и Сло ве на ца, а за тим и Кра ље ви на Ју го сла ви ја, ура ди ле 
су мно го да се ру ске из бе гли це не осе ћа ју као стран ци. О 
то ме чи та мо у од лом ку из успо ме на Н. Рон шчи на: „И ево, 
ту смо. Ма ка кав је то за пад, кад се град зо ве Бе о град – Бе ли 
Град и ка да се глав на згра да на ње го вом глав ном тр гу ви со ка 
ку ћа у об ли ку бро да са ку ла ма и шиљ ци ма зо ве ’Мо сква’, и 
ка да је краљ у про шло сти био ру ски ђак? И на нат пи си ма су 
ру ска сло ва, иа ко је на чин сла га ња нео би чан за око... бр зо 
смо се на ви кли. У ства ри, шта мо же да бу де те шко, кад се нож 
на срп ском ка же – нож, че ло век – чо век, жен шчи на – же на? 
Тре ба са мо да се на ме сти је зик као за школ ски цр кве но сло
вен ски и све ће ићи као под ма за но. А ко ли ко је то га ру ског! 
Па и ти нат пи си над мрач ним ула зи ма ’ка фан’, у ко ји ма у 
ви со ким ба чва ма спа ва гу сто, ја ко ви но. Сва ко тр го вин ско 
пред у зе ће има свој по кро ви тељ ски мо то. По пут ’код ге не ра
ла Ско бе ље ва’, ’код бе лог Ца ра’, ’код ве се лог Ру са’... и сам 
сам ви део нат пис у ма лом гра ду ’код Пе тра Сте па но ви ча, 
ки јев ског спа хи је’. Мно ги су оти шли. Кон вој за кон во јем –  
де сет, два де сет, три де сет хи ља да Ру са, оте ра них ва тр ом 
Гра ђан ског ра та. И убр зо сво је но ви не, ко ми те ти, кан це ла
ри је и, на рав но, без број ’Рју ри ка’, ’Вар ја га’, ’Асто ри ја’ са 
ру ским ба ла лај ки сти ма, са са мо ва ром на сто лу, са ле њим ва
ре њи ка ма и си бир ским пељ ме ни ма. И за па пи ри ће ко ји још 
ју че ни су ни шта вре де ли, већ их је но сио ве тар и по кри вао 
па лу бу бро да, да нас да ју пу но прав не, пра ве ди на ре, и по сле 
ми ли о на за про кри јум ча ре ну пље ска ви цу од псе ћег ме са, за 
ло шу ха рин гу, ку ти ју ши би ца – из ло зи ко ји се ло ме од сва
ко ја ког за бо ра вље ног до бра, и ми ран, при ја тан бас: ’Са мо 
из во ли те, за ба ту шке по пуст, мо же и на ве ре си ју!’”2

На ова кву ат мос фе ру ути ца ле су и од лу ке Ју го сло вен ске 
вла де, ко ја је 1928. го ди не, на осно ву спо ра зу ма Ми ни стар
ства спољ них по сло ва Ју го сла ви је и Ми ни стар ства про све
те, са Ко ми си јом за ру ске из бе гли це осно ва ла Ру ски кул тур
ни ко ми тет (РКК), ко ји је тре ба ло да ство ри ин сти ту ци је од 
зна ча ја за жи вот ру ских еми гра на та „без ко јих се ру ски ин
те ли гент ни чо век осе ћао ис трг ну тим из кул тур ног жи вота –  
на у ке, књи жев но сти и умет но сти, у ко ме је он за у зи мао до
стој но ... ме сто.”3

Већ 1922. го ди не ми ни стар ски са вет до нео је од лу ку да се 
све ру ске из бе гли це из јед на ча ва ју у пра ви ма на пла ту са 

2 Рощин, Н. (1932) Русские в Югославии. По чужим краям. Па риж: 
Иллюстри ро ван ная Рос сия.

3 Ко сик, В. И. (2007) Чтомнедовас,мостовыеБелграда?:Очеркиорус
скойэмиграциивБелграде(1920–1950егоды), Ч. 1, Мо сква: Ин сти тут 
славяно ве де ния РАН.
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својим ју го сло вен ским ко ле га ма. Си ту а ци ја се до не кле из
ме ни ла и по гор ша ла на кон уби ства кра ља Алек сан дра Пр
вог Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се љу. У пи сму В. Н. Штранд ма на 
од 1. сеп тем бра 1936. го ди не, прин цуре ген ту Па влу је ре че
но: „Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва од би ја да еми гран
ти ма до де ли ју го сло вен ско др жа вљан ство, што их ли ша ва 
пра ва да оства ре за ра ду, чак и у стра ним пред у зе ћи ма, ко јим 
се на ла же да да ју пред ност до ма ћим рад ни ци ма...”,4 али у 
осно ви ру ске из бе гли це у Ју го сла ви ји осе ћа ју по др шку, ка
ко вла сти, та ко и ста нов ни штва. И што је ве о ма ва жно, сва
ко днев ни про цес ме ђу кул тур не тран сфор ма ци је, ко ји је по 
пра ви лу при лич но тра у ма ти чан, по ве зан са ин те гра ци јом у 
ту ђу кул тур ну сре ди ну и ства ра њем но вих мар ке ра иден тич
но сти, код ру ских из бе гли ца у Ју го сла ви ји ни је био то ли ко 
из ра жен: кул ту ро ло шке раз ли ке је на рав но би ло, чак и ви ше 
не го што се на пр ви по глед чи ни ло, али она ни је иза зи ва ла 
ве ли ку не ла год ност, већ је омо гу ћа ва ла ства ра ње удру же ња 
и жи вот у окви ри ма уо би ча је ног по ља са мо и ден ти фи ка ци
је: „У Бе о гра ду мо же те не са мо сло бод но да се слу жи те ру
ским је зи ком, већ и да у пот пу но сти жи ви те у ат мос фе ри 
’ру ско сти’. Не ма др жав не уста но ве у ко јој на раз ли чи тим 
по ложаји ма не би ра ди ли Ру си.”5

Та ко се ри ја при ча (у ру ским са ти рич ним но ви на ма Бух!) пи
сца В. Бран ди ма „Ср бин о Ру си ма” (у № 4) и „Ка ко су Ру си 
осво ји ли Бе о град” (у № 20) иро нич но опи су је „оку па ци ју“ 
Ру са, где је пер цеп ци ја еми гра ци је као ин ва зи је пред ста вље
на, па и у иро нич ном кљу чу, при лич но суп тил но. Опи су ју ћи 
соп стве ну зе мљу, ко ју до ви тљи во на зи ва Кра ље ви ном Срба, 
Хр ва та, Сло ве на ца и Ру ских из бе гли ца, Бран дим пи ше: 
„Шта су нам да ли Ру си? Ру ски ба лет, ру ску са ла ту, ру ску ба
ла лај ку, ру ске та ба ке ре од ру ске пла ти не, ру ске ари сто кра те, 
ру ске ико не и оби чај да се же на ма љу би ру ка. Шта су Ру си 
од нас узе ли? Ра ки ју, ве шти ну псо ва ња, др жав ни по сао са 
ка квом та квом пла том, а они ко ји су оже ни ли на ше де војке –  
и ми раз” (№ 4). Опи су ју ћи из о би ље Ру са у Кра ље ви ни, 
Бран дим на рав но пре те ру је, али у тој гро те ски не ма не при
ја тељ ства: „...Не ка да сам хтео да одем у Ру си ју и да ма ло 
по жи вим са Ру си ма. Са да за тим не ма ни ка кве по тре бе. Ују
тру ми но ви не до но си Рус. По сле ње га се по ја вљу је мле
кар – Рус. У про дав ни ци уље и ја ја ку пу јем од Ру са. Ци га
ре те ми на ки о ску про да је Рус. У трам ва ју слу шам ру ски. 
У кан це ла ри ји се чи тав пер со нал пот чи ња ва са мо на шој 

4 Переписка бывших царских дипломатов 1934–1940. Сб. До ку мен тов 
(1998), в 2–х кн. Кн. 1. 1934–1937, Мо сква: Гея.

5 ИллюстрированнаяРоссия=LaRussieIllustree:Двухнедельныйлитера
турноиллюстрированныйжурнал.(1932) Ред. М. П. Ми ро нов, Па риж.
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дактилографки њи – Ру ски њи. Је дем ру ску са ла ту за ве че ру 
у ре сто ра ну ‘Ру ска ли ра’, слу шам ру ске ба ла лај ке и ру ске 
пе сме. Слу жи ме ко но бар Рус. Пи јем ру ску вот ку и на пи јам 
се као Рус и ку ћи ме во зи шо фер, по но во Рус” (№ 4).

Ја сно је да су ре во лу ци о нар ни до га ђа ји у Ру си ји и по ја ва 
ве ли ког бро ја ру ских еми гра на та у Евро пи усло ви ли мно го 
со ци јал них фе но ме на у ре цеп ци ји до га ђа ја ко је је нео п ход
но узе ти у об зир. Ру ски свет, су да рив ши се са дру гим кул
ту ро ло шким мо де лом и на шав ши се у про це су сва ко днев не 
ме ђу кул тур не тран сфор ма ци је, тј. у про це су увек при лич но 
тра у ма тич ном, по ве за ном са ин те гра ци јом у ту ђу кул тур ну 
сре ди ну и из ра дом но вих мар ке ра иден тич но сти, на рав но 
ни је се мо гао та ко ла ко на ви ћи на но во ста ње ства ри. Али 
и при хват не зе мље та ко ђе су про ла зи ле кроз про цес адап та
ци је на ру ску еми гра ци ју. За Ср бе је он био по себ но те жак, 
с об зи ром на то да је на ру ша вао или у пот пу но сти ру шио 
ве ко ви ма по сто је ће пред ста ве о Ру си ји и Ру си ма. Оту да је 
по не кад до ла зи ло до не сла га ња са не ким об ли ци ма жи во та 
ру ске еми гра ци је, за ко је су та ко ђе кри ви ли ру ску ре во лу ци
ју, ко ја је по ква ри ла „пра ве Ру се”. А не сла га ње је ути ца ло на 
по ја ву кри тич ких и са ти рич них ма те ри ја ла. 

Не мо же се ре ћи да је ру ска еми гра ци ја у Ју го сла ви ји, зе
мљи при ја тељ ски на стро је ној и сло вен ској, би ла по ште ђе на 
раз ми ри ца са ло кал ним ста нов ни штвом. На при мер, 1932. 
го ди не у ли сту Jugoslovenskapolitika по ја вио се низ ма те
ри ја ла Д. Па ви ће ви ћа, у ко ме је он, на мер но пре те ру ју ћи, 
по ку шао да оштро су прот ста ви рас кош Ру са и не ма шти
ну Југосло ве на. О то ме све до че на сло ви чла на ка, по пут: 

Слика 1 У ли сту „Вре ме” од 28. ју на 1937. год. из ра жа ва се  
чу ђе ње што у Бе о гра ду Ру си још увек би ра ју гу бер на то ре
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„Ру си се го сте, на ши гла ду ју”, „Ру си нас да ве”, „Ру си су 
побеснели”.6

Фе бру а ра 1937. го ди не де ле га ци ја срп ских пред став ни ка 
по се ти ла је ди рек то ра „Ра ди ја А. Д.”, ге не ра ла Ка ла фа то
ви ча и из ја ви ла је сле де ће: „Ми, Ср би, у сво јој ку ћи до
зво ља ва мо се би да вре ђа мо Ру се, оне Ру се ко ји су за вре ме 
европ ског ра та бра ни ли Бе о град и по ги ну ли на Со лун ском 
фрон ту... Али да оста ви мо мр тве, про сто је не до стој но да 
Ср би вре ђа ју ону бра ћу Ру се, ко ји се са да у бе ди, из гу бив
ши сво ју до мо ви ну, му че и па те по це лом све ту... По сто је 
две на ци је без отаџ би не – Ру си и Је вре ји. Ме ђу тим, из не
ког раз ло га, на па да ју са мо Ру се.”7 Ипак да нас, ана ли зом ра
дио еми си је ко је су оста ле за бе ле же не у ви ду штам па них 
бро шу ра (из да вач ка ку ћа Т. Ко сти ћа из Бе о гра да, 1937. год), 
мо ра мо за кљу чи ти да су пре све га опи си ва не раз ли ке кул
ту ро ло шког ка рак те ра, бу ду ћи да су Ср би ма би ли нео бич ни 
и оби ча ји за Ма сље њи цу, и ру ске тра ди ци је, и ре сто ран ски 
жи вот, а сме та ла им је гор дост еми гра на та, ко ји су се бра не
ћи се од ствар но сти, по не кад ису ви ше на пад но, се ћа ли ле
по та из про шло сти, уз ди шу ћи што су са да у та квој се љач кој 
провин ци јал ној Евро пи.

А да нас нас на сме је, кат кад чак и раз не жи оно што је по
не кад иза зи ва ло не ра зу ме ва ње Ру са и Ср ба, ко ји ма су са 
раз ви је ним па три јар хал ним си сте мом од но са би ли чуд ни 
многи об ли ци сва ко днев них, по ро дич них од но са.

На при мер, у но ви на ма Време од 13. 8. 1934. год. по ја вљу је 
се ова ква бе ле шка:

6 Ко сик, В. И. (2007) Чтомнедовас,мостовыеБелграда?:Очеркиорус
скойэмиграциивБелграде(19201950егоды), Ч. 1, Мо сква: Ин сти тут 
славяно ве де ния РАН.

7 Ма ев ский, В. (1966) РусскиевЮгославии.ВзаимоотношенияРоссиии
Сербии, Т. 2. НьюЙорк: Ист. Кру жок, стр. 70–72.

Слика 2 Ру ски му же ви
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Јед на ко дир љи во и тра гич но при ка за на је и из бе глич ка ру
ска ма шта о по врат ку ку ћи. На при мер, у при чи Си ме Ми
ли чи ћа у ли сту Правда од 24. сеп тем бра 1933. год. – „Бо же, 
цар ја хра ни!” – чи та мо по вест, ско ра као да ис под Го го ље вог 
пе ра, о јед ном па ру Ива ну Ива но ви чу и ње го вој же ни Ксе
ни ји Јев ге њев ној, у ко јој се као лајт мо тив по ја вљу ју ре чи 
ју на ка, ко је по на вља ју у се би као уте ху: 

Ре чи ју на ка на пи са не су у срп ској тран скрип ци ји, али на ру
ском. И та мо ли тва, тај уте шни сан, овај крх ки, про сто ду шан 
и сме шан пар чи ни дир љи вим и за ди вљу ју ће упе ча тљи вим. 
И њи хов ру ски је зик, ко јим они го во ре на ту ђи ни, од јед ном 
по ста је тра ги чан и уз ви шен, а и на и ван, као и сва ка мо ли
тва. Они су, пи ше ау тор, чи сте де чи је ду ше, ко је не раз у ме ју 
за што њи хо ва мај ка ле жи у те сном сан ду ку и ку да је од но се 
су мор ни љу ди. И та тра гич на но та ову сме шну при чу чи ни 
ве о ма упе ча тљи вом и по ста вља ва жне ори јен ти ре за схва та
ње тра ге ди је ко ја се де си ла у Ру си ји.

Са ти рич ни есе ји о ру ској еми гра ци ји, као и се ри ја бу ле
вар ских ро ма на, чи ји су ју на ци би ли ру ски еми гран ти (на 
при мер ро ман Татјана, Бо жи да ра Ста ли но ви ча, ко ји је из
ла зио у ли сту Правда од ју на до ав гу ста 1933. го ди не) зах
те ва по себ но ис тра жи ва ње, ко је мо же би ти ин те ре сант на 
до пу на оп ште сли ке кул тур не ре цеп ци је ру ске еми гра ци је 
у Југосла ви ји.

Се ри ја но вин ских фељ то на и стри по ва са ти рич ног ка рак те
ра из не дри ла је кул ту ро ло шки тип, та ко зва ног „Сер јо жу”, 
ко ји се по ја вио у пе ри о ду од 1933. год. (као ју нак ра ди о дра
ме Бе о град ског ра ди ја) и за јед но је са же ном Ни ноч ком од
мах по стао ју нак анег до та, но вин ских чла на ка, ра ди о дра ма, 
по зо ри шних пред ста ва. Из ла зи ле су чак и књи жи це ко је су 
се вр ло ра до ку по ва ле на ки о сци ма. 

Ре дак ци ја ли ста Време је ис ко ри сти ла ту по пу ла р ност и ура
ди ла чак и „ин тер вју” са, ка ко је у на сло ву ис так ну то, нај
попу лар ни јим Ру сом у Бе о гра ду.

Слика 3 При по вет ка „Бо же, цар ја хра ни!”
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И овај лист је за по чео нај пре се ри ју фељ то на, а за тим је и 
Сер јо жу, Ни ноч ку и њи хо вог дру га Ар ка ди ја учи нио ју на
ци ма стри па. Стрип о Сер јо жи нај че шће се по ја вљи вао и 
у но ви на ма Време и Дан а цр та ло га је и пи са ло ви ше ау
то ра (што се и осе ћа, ка да је реч о ква ли те ту, ко ји је увек 
различит).

Упра во су у ли ку Сер јо же при ка за не све кул ту ро ло шке раз
ли ке, ко је су иза зи ва ле од ре ђе не кон флик те. Сер јо жа пред
ста вља оно што је за јед но са Ру си ма до шло у Кра ље ви ну 
и по ста ло део жи во та: па ла чин ке, ру ска са ла та, на ви ка 

Слика 4. Ин тер вју са Сер јо жом

Слика 5 Фељ тон о Сер јо жи

Слика 6 На ја ва стри па
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испија ња ча ја (на ко ју се и са да по не где на Бал ка ну гле да 
као на ти пич но ру ски хир), до ма ће жи во ти ње у град ским 
ста но ви ма, ко је са уку ћа ни ма жи ве у ис тој про сто ри ји (што 
је за Ср бе би ло не за ми сли во), на ви ка љу бље ња да ма ма ру ке 
и до да ва ња ка пу та, а та ко ђе по ро дич ни од но си (по моћ же ни 
у кућ ним по сло ви ма и сл.) – све је то био Сер јо жа. 

Сер јо жа је бив ши пу ков ник, са да Ни ноч кин муж и чо век ко
ји ни ка ко не мо же да схва ти да је по вра так у Ру си ју не мо гућ. 
Сер јо жа је па ме тан, али ве о ма на и ван, упр кос сво јој па ме ти 
и жи вот ном ис ку ству. И та ње го ва на ив ност, ње го ва ве ра у 
љу де и пред ста вља по ло ви ну си жеа, чи не ћи их не са мо сме
шним, већ че сто и че хов ски не ми ло срд но уз не ми ру ју ћим. 
Та кав је слу чај са сме шном при чом (Т. Ко стић, „Бо жић но 
пра се”), у ко јој се го во ри о Сер јо жи ко ји је за по след ње па
ре ку пио пра се за Бо жић (не би ли све би ло као не кад, као 
у мај чи ци Ру си ји), ан га жу је пр вог Ци га ни на на ко га је на
и шао, да је му пра се и пла ћа да му га од не се. На рав но, пу
ков ни ка Сер јо жу не ин те ре су ју до ку мен та Ци га ни на јер он 
до би ја ње го ву ча сну реч да ће му од не ти пра се на адре су. 
Ци га нин да је ча сну ци ган ску реч и не ста је са пра се том за у
век, а си ро ти Сер јо жа од ла зи у ми ли ци ју. И ту до ла зи мо до 
ве ро ват но нај дир љи ви јег де ла чи та ве сме шне при че: он не 
од ла зи да при ја ви кра ђу, од ла зи јер бри не што му Ци га нин 
ни је до нео пра се јер му се ве ро ват но не што де си ло, мо жда 
му је при па ло те шко, мо жда се раз бо лео... И ни ка ко не мо же 
да раз у ме смех по ли ца ја ца, по на вља ју ћи са мо – „Дао ми је 
ча сну реч, ча стан је чо век. Мо ра те да му по мог не те…” Та ко 
јед на сме шна анег до та, од јед ном по ста је ско ро го го љев ска 
при ча, при ча о сме ху, ко ји је про пра ћен су за ма.

Сер јо жи на про сто ду шност је на рав но пре те ра на, са са ти
рич ном оштри ном, али је бе за зле на и ње гов лик чи ни сим
па тич ним и дир љи вим. Он је пра ви „ма ли” чо век.

До ду ше, ру ска еми грант ска штам па ни је има ла раз у ме ва ња 
за са ти ри чан по глед са срп ске стра не и жу стро је ре а го ва ла, 
по себ но ка да је реч ишла о стри пу. Но ви не Руска газета 
и  Рускиглас по све ти ли су не ко ли ко чла на ка стри пу, а не
што је сми рио оштру рас пра ву чла нак проф. А. По го ди на, 

Слика 7 Ка иш стри па
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ко ји раз ми шља ју ћи у кул ту ро ло шком кон тек сту о по ре клу 
срп ске ру со фи ли је и ру со фо би је, пи ше да стрип о Сер јо жи 
не мо же да има ру жне по сле ди це по ру ску еми гра ци ју, јер 
је реч са мо о ре ак ци ји дру штва, иза зва ној кул ту ро ло шком 
ди со нан сом. 

Ин те ре сант но је про пра ти ти и раз вој ли ка, ко ји је по чео као 
са ти ра на ру ску еми гра ци ју, а вре ме ном по стао огле да ло ју
го сло вен ског дру штва, јер је ка сни је у Времену баш Сер јо
жа тај ко ји на ив но и за то оштро ко мен та ри ше по ли тич ке и 
друштве не при ли ке у зе мљи.

Ни је из не на ђу ју ће да се упра во лик Сер јо же – на ив ног и ча
сног чо ве ка, ко ји не раз у ме лаж и пре ва ру, ко ри сти у са ти
рич ним при ча ма, не би ли се оштри је при ка зао не до ста так 
дру штве них по ја ва, сла бо сти дру штве них струк ту ра. И то 
је ве о ма за ни мљи во, јер ју нак, ко ји је кре и ран ка ко ре ак ци ја 
на до ла зак ру ских еми гра на та, од јед ном по ста је и глас срп
ског дру штва, а ње гов ста тус до шља ка има до дат ни плус, јер 
фор ми ра стил при по ве да ња, где је на и ван по глед са стра не 
има у се бе ви ше са ти ре, не го ме та фо рич ки опис си ту а ци је. 
За вре ме ра та исту уло гу игра ће лик Ра вај ла – срп ског на ив
ног се ља ка, ју на ка про па ган де ка би не та М. Не ди ћа, чи ја је 
на ив ност знак ја ке и не ис ква ре не ду ше.

При ку пља ње у јед ну ан то ло ги ју стри по ва и тек сто ва о Сер
јо жи, уз при клад не ко мен та ре и ана ли тич ки при ступ, би ло 
би од ве ли ког зна ча ја ка да је реч о ре цеп ци ји оба на ро да 
у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. И ја се на дам да та кво 
истра жи ва ње мо же мо оче ки ва ти у нај ско ри је вре ме. 

Слика 7 Ка ри ка ту ра о Сер јо жи и срп ској штам
пи у ру ском еми грант ском ча со пи су „Ру ски 

глас” (пре вод: — Е, дра ги мој, Ва ша ка ри ка ту
ра не ће про ћи. За што да љу ти мо Ста љи на? Не
го, ви ди те Сер јо жу. Ево вам те ме. Он већ ни је 
за ни мљив и ни је по тре бан, мо же те се сме ја ти 

на ње гов ра чун до ми ле во ље.
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Abstract

This article describes the phenomenon of the appearance of comic 
strips about Russian immigrants in the Kingdom of Yugoslavia, 
which formed a kind of culturological type, interesting for comic 
strip researchers, sociologists, culturologists and narratologists. Since 
it seems interesting to us to consider comics as a text united by a 
system of cultural markers/codes that are specific to immigration in 
general, and to Belgrade immigration in particular, it would help us 
to understand the context of everyday life that has developed not only 
among Russian emigrants of the First wave, but also the context of the 
country which accepted them. Immigration has not only occurred, but 
has been subject of a high degree of mythologization, which created 

quite specific typological models.
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Кочић

Ути цај књи жев них ро до ва на стрип су ви ше стру ки јер је ис
ку ство пи са не ри је чи да ле ко ста ри је од „при ча ња при че у 
сли ка ма” ко је се по ја вљу је го то во исто вре ме но ка да и филм, 
са ко јим има до ста слич но сти у ви зу ел ном при по ви је да њу 
(пре до че ни по крет, ка дри ра ње, план, ра курс...ит д). Стрип 
ни је ла ко до био ле ги ти ми тет „озбиљ не умјет но сти”, а још 
уви јек ни (зва нич ну) ве ри фи ка ци ју по себ не умјет но сти, па 
се у сми слу вред но ва ња по себ но сти ал тер на тив но ко ри сти 
од ред ни ца „де ве та умјет ност”.1 Пред ра су де пре ма стри пу 
као „нео збиљ ној умјет но сти” ди је лом про из ла зе и због не
у јед на че ног ква ли те та ра них стрип кре а ци ја (па и ка сни је), 
ко је су свој жи вот углав ном сво ди ле на стра ни це днев них 
но ви на или за дје цу, ви ше као не ка вр ста за бав ног гег ко
мен та ра при ла го ђе ног нај че шће ши рој пу бли ци. Да нас се за 
стрип одо ма ћио на зив графичкановела упра во због ње го
вих по себ но сти ко је се у нај ве ћем ди је лу за сни ва ју – пр
во на ли ков но сти, а он да и на на ра тив но сти – јер син кре
тич ки об је ди њу је дру ге умјет но сти у стрип ску по себ ност. 

1 Pan zner, C. (2018) „The Ninth Art, a lo ok at the emer gen ce of grap hic  
no vels“, АrtsЕditor, 28 Jan 2008, http://art se di tor.com /si te/th eninthart 
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Кроз истори ју стри па по сто је број ни ау то ри ко ји су сво јим 
при ча ма обез би је ди ли до стој но мје сто у нај ве ћим до ме ти ма 
стри па, ства ра ју ћи пот пу но ори ги нал не и ау тох то не кре а ци
је, али је зна ча јан број стрип ау то ра сво ју ин спи ра ци ју про
на ла зио и у по зна тим књи жев ним дје ли ма. Њи хо ва по ла зна 
тач ка за по сту пак „стри по ва ња” би ла је раз ли чи та – би ло 
кроз фо р му дје ли мич не (са ма ње или ви ше пре по зна тљи вим 
ли те рар ним ути ца ји ма) или као пот пу на адап та ци ја књи
жев ног дје ла при ла го ђе на по себ но сти ви зу ел ног при по ви
је да ња (или је зи ку стри па). Упра во због сво је по пу лар но сти 
код ши ре пу бли ке књи жев на дје ла су че сто „стри по ва на”, 
при че му је њи хов стрип ски жи вот че сто до би јао пот пу но 
ори ги нал ни об лик. У овом тек сту ће мо се ба ви ти стри пом 
ко ји за сво ју по ла зну тач ку има јед ну по зна ту при по ви јет
ку, за чи је ра зу ми је ва ње је по треб но по зна ва ње књи жев ног 
опу са Пе тра Ко чи ћа.2

ПетарКочићиКрајишници

Бо сан ска Кра ји на, руб но, сје ве ро за пад но под руч је Бо сне и 
Хер це го ви не због свог ге о граф ског и стра те шког по ло жа ја 
че сто је кроз исто ри ју би ло на гра ни ци ве ли ких ца ре ви на – 
пр во ото ман ске Ту р ске а он да и Ау стро –У гар ске Мо нар хи је 
под чи ју упра ву ће до ћи по сли је Бер лин ског кон гре са 1878. 
го ди не. Пе ри фер ни по ло жај на кон так ту ве ли ких ца ре ви
на под ра зу ми је вао је и по се бан од нос ко ло ни за то ра. Уви јек 
под по себ ном при смо тром ту ђин ске вој ске, на се љен стра
ним чи нов ни ци ма ко ји су ов дје па жљи во спро во ди ли ко ло
ни јал не ин те ре се и гу ши ли би ло ка кав бунт ста нов ни штва. 
Из јед ног та квог исто риј ског ис ку ства, гдје су „стран ци би
ли до ма ћи” из ни као је и Пе тар Ко чић, чи ја је књи жев ност 
зна чај ним ди је лом би ла ар ти ку ли са ни глас под јарм ље ног 
кра ји шког на ро да, на пр вом мје сту из гор штач ког Зми ја ња, 
Ма ња че и Гр ме ча. Ко чи ћев ли те рар ни опус ни је ве лик, али 
по зна ча ју је сте је дан од нај зна чај ни јих у срп ском и ју го
сло вен ском књи жев ном про сто ру. Ње го ва нај по зна ти ја при
по ви јет ка „Ја за вац пред су дом” смје шта у цен трал но мје сто 
Да ви да Штрп ца и са вр ше но осли ка ва осо би не Ко чи ће вих 
ли ко ва ко ји су обо је ни не ком чуд ном лир ском ље по том. Он 
их по сма тра кроз сво је гор шта ке ко је ко ло ни за то ри угње та
ва ју и при си ља ва ју да се сна ла зе, при че му они мо ра ју да 
бу ду и му дри и лу ка ви. Те жак жи вот Кра ји шни ка под оку па
ци јом учи нио је да Да вид са ве ли ком лу ка во шћу по сма тра 

2 Пе тар Ко чић (Стри чи ћи код Ба ње Лу ке, 29. јун 1877 – Бе о град, 27. ав
густ 1916) био је срп ски пе сник, пи сац и по ли ти чар. Ро ђен је у се лу 
Стри чи ћи на Зми ја њу, на пла ни ни Ма ња чи код Ба ње Лу ке, у да на шњој 
Ре пу бли ци Срп ској (Бо сна и Хер це го ви на).
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сви јет око се бе, али и у та квим окол но сти ма он се би по ста
вља циљ да исми је чи нов нич ки си стем оку па тор ске вла сти. 
У тој на мје ри Да вид код Ко чи ћа ни је са мо оби чан бо сан ски 
се љак, он се уз ди же на мје сто уни вер зал ног сим бо ла свих 
угње те них се ља ка у по ко ре ној Бо сан ској Кра ји ни, па и у 
Бо сни и Хер це го ви ни. Ко нач но, Ко чи ћев сви јет Кра ји шни ка 
ни је са мо ис пу њен бун том и от по ром, то је и сви јет пре
див них кра ји шких пла ни на и пеј за жа ко ји су исто вре ме но 
и лир ски и су ро ви – то је сви јет из ко јег до ла зи и Да вид 
Штр бац.

СтрипскиДавидШтрбац

По пу лар ност при по ви јет ке Пе тра Ко чи ћа ути ца ла је да 
Да вид Штр бац сво је мје сто про на ђе и у стри пу, и то та мо 
гдје је то по ло ги ци и нај при род ни је, ме ђу Кра ји шни ци ма 
у Бо сан ској Кра ји ни. Као фе никс из пе пе ла, Ко чи ћев Да
вид Штр бац је вас кр снуо у об ли ку стри па 1973. го ди не на 
стра ни ца ма ли ста Глас (да нас ГласСрпске) из Ба ње Лу ке, 
у кре а ци ји Ми ре Мла ђе но ви ћа3. Овај ви ше стру ко та лен то
ван ау тор стри па, вр стан ка ри ка ту ри ста и но ви нар, ство рио 
је не ко ли ко но вин ских стрип ских ли ко ва, од ко јих је нај по
зна ти ји Да вид Штр бац оби ље жио ње го ву цје ло куп ну стрип 
ка ри је ру.4 Стрип је у ду гом вре мен ском пе ри о ду био не ка 
вр ста за штит ног зна ка ли ста Глас, јер је Мла ђе но вић кроз 
фо р му стри па био и хро ни чар свих бит ни јих по ли тич ко  
е ко ном ских про мје на у Бо сан ској Кра ји ни – у вре ме ну од 
со ци ја ли стич ког, тран зи циј ског до ка пи та ли стич ког до ба. 
На жа лост, „ло кал ни” ка рак тер но ви не (Глас је био ре ги о
нал на днев на но ви на за Бо сан ску Кра ји ну) ути цао је да 
је овај стрип остао не по знат из ван Ба ње Лу ке и Бо сан ске 
Краји не.

По ка рак те ру, Да вид Штр бац је био са ти рич ни стрип јед
но ка и шне фор ме. У по је ди ним фа за ма пре по зна ју се ја сни 
стрип ути ца ји (ре ци мо, у ра ној фа зи Бе ни та Ја ко ви ти ја) да 
би се по сте пе но ја сно про фи ли сао и по стао пре по зна тљив 
у тра ди ци ји нај бо љих но вин ских стри по ва, до ста ујед на че
ног сти ла и цр те жа. Из ла зио је у фо р ми ка и ша са не ко ли ко 
ва ри ја ци ја – у ра ној и зре лој фа зи био је то стрип ја сно ои
ви чен са јед ним или два цр те жа, да би на кра ју из ла зио као 
ка иш са два ја сно ои ви че на цр те жа. Мла ђе но ви ћев цр теж 

3 Ми ро Мла ђе но вић ро ђен је у Ба ња Лу ци 1949. го ди не. Био је глав ни и 
од го вор ни уред ник ГласаСрпске и је дан од ве те ра на ба ња луч ког стри
па. Пре ми нуо је 29. апри ла 2007. го ди не у Ба њој Лу ци, у 58. го ди ни 
жи во та.

4 Пр ви стрип ка иш „Да ви да Штрп ца”, иза шао је 2. апри ла 1973. го ди не, 
а по сљед њи не ко ли ко да на по сли је ау то ро ве смр ти 2007. го ди не. 
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ка рак терише де бља ли ни ја због упо тре бе фло ма сте ра, ко ји 
је углав ном ко ри стио као цр тач ки алат. То ком три де це ни
је из ла же ња, стрип је имао не ко ли ко пре ки да, не ка и ду го
трај ни ја, ми је њао је и фор ме (јед но ври је ме је из ла зио и као 
ка ри ка ту ра на на слов ној стра ни у пла вој бо ји) да би се у 
ко нач ни ци вра тио у пре по зна тљи ви об лик стрип ка и ша, али 
са да у бо ји.5 Ин те ре сант но је да је овај стрип на ста вио да 
из ла зи јед но крат ко ври је ме по ау то ро вој смр ти. По пу лар
ност стри па је ло кал но би ла ве ли ка па је „Глас” осам де се
тих го ди на про шлог ви је ка из дао и по себ ну све ску, по из бо
ру при ре ђи ва ча, са нај значај ни јим стрип ка и ше ви ма Да ви да 
Штрп ца.6

Хуморисатира

Мла ђе но ви ћев Да вид Штр бац је при мјер дје ли мич не стрип
ске адап та ци је са зна чај ним еле мен ти ма но вог и ори ги нал
ног, при ла го ђе но ме ди ју стри па. Осно ва је сте Ко чи ћев лик, 
Да вид за др жа ва ка рак те ри сти чан спољ ни из глед и ка рак тер 
ти пи чан за гор шта ка са Зми ја ња: ка па, гуњ, лу ла, штап, ду
ги бр ко ви, му дар је и пре пре ден... – али је на ра ци ја смје
ште на углав ном у град ску сре ди ну, у са вре ме но до ба ко је је 
оби ље же но сво јим про бле ми ма. Стрип ка рак те ри ше са ти ра 
и брит кост ху мо ра бли ска ори ги нал ном „Ја зав цу пред су
дом”, јер Да вид оста је и да ље тип лу ка вог бо сан ског се ља ка 
с кра ја 19. ви је ка ко га стал но га зе „не ке” вла сти. Као и код 
Ко чи ћа, у Мла ђе но ви ће вој кре а ци ји Да ви да, про ве ја ва дух 
пра ве (по ли тич ке) са ти ре, пајенаударусвеоноштојела
жно,обмањивачко,умишљено,билокодједнеличностиби
локодчитавихдруштвенихгрупа;оштром,немилосрдном
подсмијехуизлажусенаравиједнеепохе,несавршеностии
злаједногдруштва...7

Стрип Да вид Штр бац је на пр вом мје сту дру штве на и по
ли тич ка са ти ра, фо ку си ра на на од ре ђе не гру пе (власт и они 
ко ји је еко ном ски спро во де), че сто бру тал на и не по сред на. 
По што је у по ступ ку об ли ко ва ња глав ног ли ка Да вид за ми
шљен да жи ви у са вре ме но до ба, умје сто ау стро у гар ских 
чи нов ни ка и вла сти стрип ски Да вид жи ви и во ди бо р бу са 
со ци ја ли стич ким ди рек то ри ма, са о сје ћа са про бле ми ма ма
лих љу ди, нај че шће рад нич ке кла се као си но ни ма јед ног 
дру штве ног уре ђе ња, за ко га Да вид (и ау тор Мла ђе но вић) 
уто пиј ски сма тра да би тре ба ло да бу де пра ве дан. У фо ку су 

5 Стрип ски ка иш је ко ло ри сан ком пју тер ски, на цр теж ко ји је ра дио 
Миро Мла ђе но вић. 

6 У окви ру еди ци је „Гла со ва све ска број 6” на 32 стра ни це, са 84 ка и ша, 
пред ста вљен је 1987. го ди не „Да вид Штр бац”. 

7 Bog da no vić, Ž. (1994) Umetnostijezikstripa, Be o grad: IP „Or bis”.
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су нај че шће не прав де из жи во та обич них љу ди, а сам Давид 
је углав ном са мо па сив ни по сма трач, слич но дво ји ци ста
ра ца8 из бри тан ско а ме рич ке лут кар ске се ри је Ма пет Шоу 
(TheMuppetShow) али за раз ли ку од њих, Да вид вр ло ри
јет ко не ком ре че ни цом и сам ко мен та ри ше (што је че сто 
назначе но ње го вим за чу ђе ним ли цем).

Ње го ва раз ми шља ња су по не кад из мје ште на из ван про бле
ма по је ди на ца, дру штве но су ши ра, да ју ћи стри пу уни вер
зал ни ји зна чај. Мла ђе но вић у том по ступ ку по мје ра свој фо
кус на оп ште про бле ме со ци ја ли стич ког дру штва, а у ка сни
јој фа зи и на фе но мен на до ла зе ћег на ци о на ли зма, ко ји као и 
у ствар но сти, по ла ко раз гра ђу је за јед нич ку др жа ву ју го сло
вен ских на ро да. Да вид Штр бац је и вје ран хро ни чар јед ног 
про сто ра и вре ме на ко ји кри тич ки пу тем стри па би ље жи све 
бит ни је ета пе у раз во ју и раз град њи јед ног дру штва, па га 
у том сми слу тек тре ба од го ва ра ју ће вред но ва ти. Нај ве ћи 
до ме ти стри па ДавидШтрбац од но се се на пе ри од со ци
ја ли стич ког вре ме на, ко ји је и кул ми на ци ја ау то ро вог кре
а тив ног уз ле та, са не ким од ан то ло гиј ских стрип ка и ше ва, 
ко ји су по ква ли те ту са ти ре у рав ни нај по зна ти јих но вин
ских стрип ских хе ро ја тог вре ме на, на пр вом мје сту „Гр ге” 
Ице Во ље ви це.

Закрај…

За вр ша ва ју ћи ову крат ку сту ди ју мо же се ре ћи да је Да вид 
Штр бац је дан од нај зна чај ни јих бо сан ско хер це го вач ких 
но вин ских стри по ва у пе ри о ду со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. 
На жа лост, ло кал ни „до мет” но ви не у ко јој је из ла зио ути ца
ли су да је овај стрип остао при лич но не по знат из ван сре ди
не гдје је из ла зио, па због то га ни је ни од го ва ра ју ће вред но
ван. Као ри јет ко ко ји ау тор но вин ског стри па, Мла ђе но вић 
је успје шно спо јио еле мен те раз ли чи тих умјет но сти – књи
жев но сти и стри па – ства ра ју ћи ори ги нал ни стрип, ко ји у 
осно ви за др жа ва књи жев ни Ко чи ћев ми кро у ни вер зум, због 
че га је био бли зак и по пу ла ран код ши ре чи та лач ке пу бли
ке. Ху мор и са ти ра као глав ни аду ти овог стри па, че сто су 
опо ри и пе си ми стич ни, али ак ту ел ни и да нас, и то је нај ја
сни ја ве за ко ја спа ја Мла ђе но ви ће вог и Ко чи ће вог Да ви да 
Штрп ца, ства ра ју ћи од ње га без вре мен ског стрип ју на ка ко
ји осли ка ва мен та ли тет „љу ди са гра ни це”, на пр вом мје сту 
срп ског на ро да Бо сан ске Кра ји не из ко га је и по ни као.

8 Вал дорф и Стал тер.
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DAVIDŠTRBAC –  
KOČIĆ’S MICROUNIVERSE IN A COMIC STRIP

Abstract

The paper deals with the influence of Petar Kočić’s (1877–1916) 
literary opus based on a daily comic strip DavidŠtrbac created by Miro 
Mlađenović (1949–2007) and published on the pages of Banja Luka 
newspaper Glas (GlasSrpske), from 1973 to 2007. This comic strip 
sublimates the humor and satire featured in the classical Serbian drama 
Badgerontrial (Jazavacpredsudom), while skillfully connecting and 

actualizing Kočić’s literary world, situating it in the present age.

Key words:microuniverse,comicstrip,DavidŠtrbac,PetarKočić
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ВИЗУЕЛНИЕЛЕМЕНТИ
СРПСКОГНАЦИОНАЛНОГ
ИДЕНТИТЕТАУСТРИПУ
ХИЈЕРОНИМУСБОШ

Са же так:Процесглобализациједестабилисаојеиизмениодота
дашњи положај националног идентитета,што је за последицу
ималоданационалнауметностизгубистатусзваничнеуметнич
кепраксе.Стрип,каопосебанвидуметничкогизражавања,усвом
визуелном итекстуалном наративу, нуди многобројност нацио
налнихкодовасазаједничкомулогом–комуникацијасачитаоцем.
Уовомрадуанализираћесевизуелниелементисрпскогнационал
ногидентитетаустрипуХијеронимусБошсанамеромњиховог
представљања и тумачења, с обзиром на то да нису саставни
деловинаративастрипа.ХијеронимусБошдосадајеиздатуви
шеевропскихземаља,акреиралисугафранцускииздавачДелкур
(Delcourt), сценаристиПерез (Perez)иРиком (Ricaume)усарад
њисасрпскимакадемскимсликарoмиилустратором–Бобаном
Савићем(Гето).

Кључ не ре чи:националниидентитетустрипу,одело—визуел
нисимбол,сусреткултура,БобанСавић–ГЕТО,народноодело,
визуелнакомуникација

Увод

То ком XIX ве ка мо дер на ми сао о на ци ји би ла је во де ћа иде ја 
за утвр ђи ва ње европ ског жи во та и пер цеп ци је по је дин ца од
ре ђу ју ћи све ње го ве ма ни фе ста ци је у ра зно ра зним сфе ра ма 
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дру штва. На ци ја се де фи ни са ла кон ти ну и ра ном про шло шћу 
ко ја се по што ва ла и одр жа ва ла, ја сно од ре ђе ном ми си јом и 
суд би ном1, по том и пра вом на фор ми ра ње др жа ве. Раз вој на
ци о нал не иде је код срп ског на ро да за по чет је од кра ја XVI II 
ве ка, пре ко Пр вог и Дру гог срп ског устан ка, до фор ми ра ња 
на ци о нал не др жа ве ка да национално усме ра ва кул тур но  
по ли тич ке ци ље ве.2

Све до ци смо мно го број них тран сфор ма ци ја са вре ме ног 
дру штва. По чет ком XXI ве ка кул тур ни ме ђу на род ни од но си 
оби ло ва ли су хе те ро ге ним стра те ги ја ма, мо ти ви ма ко ји су 
сме ни ли до та да шњи вид кул тур но по ли тич ког ис по ља ва ња: 
не ка да шње од ли ке на ци о нал не мо ћи до би ле су уло гу на ци
о нал не ре пре зен та ци је ко ја се на сим бо лич ком пла ну ко ри
сти у ме ђу на род ним и ин тер кул тур ним од но си ма. Про цес 
гло ба ли за ци је де ста би ли сао је и из ме нио до та да шњи по ло
жај националногидентитета ко ји је усту пио ме сто пост
модерном идентитету ин тер пре ти ра ном ма хом кроз кул
тур ни кон струк ти ви зам. Кре и ра но је по ље ра ни јих и но вих 
национализама ко ји се ис по ља ва ју си мул та но са на мет ну
тим про це си ма тран сна ци о нал ног и над на ци о нал ног.3 Мно
штво је струч них те о ри ја ко је раз ма тра ју по сле ди це ових 
про ме на. Во де ће од њих мо гу се свр ста ти на два опо зит на 
ми шље ња: гло ба ли за ци ја је до ве ла до уо ча ва ња раз ли чи
тих кул тур них обра за ца и по себ но сти ма уну тар ши ре свет
ске за јед ни це и, гло ба ли за ци ја је ели ми ни са ла ра зно ли кост, 
на ци о нал не иден ти те те4 и ау тох то ност ло кал них кул ту ра.5 
С об зи ром на то да иден ти тет по се би тра жи при пад ност 

1 Ви ше о суд би ни на ци је по гле да ти у: Smith, D. (1999) Et hnic elec tion and 
na ti o nal de stiny: so me re li gi o us ori gins of na ti o na list ide als, in: Nationsand
Nationalism 5 (3), Lon don: Eu ro pean In sti tu te, Lon don School of  
Eco no mics, рp.331–355.

2 Ви ше о то ме у: Ма ку ље вић, Н. (2006) Уметностинационалнаидејау
XIXвеку:системевропскеисрпскевизуелнекултуреуслужбинације, 
Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства.

3 Ро гач Ми ја то вић, Љ. (2014) Културнадипломатијаиидентитет
Србије, Бе о град: Clio, стр. 16.

4 Ис тра жи ва чи и ана ли ти ча ри, као не ке од не га тив них по сле ди ца гло
ба ли зма, на во де осе ћај не из ве сно сти, нео д ре ђе но сти и стра ха код по
је дин ца. Не ста нак ра ни јих од ли ка при пад но сти усло ви ло је те жњу ка 
пер ма нент ном ре де фи ни са њу ње го вог па и иден ти те та на ро да ко јем 
при па да. На ши рем пла ну по ста је при ну ђен да уче ста ло, на раз ли чи те 
на чи не, са гле да ва соп стве ну исто ри ју. Уве ден је и те р мин „рађа ње ка
рак те ра”. По гле дај: Ba u man, Z. (2004) IdentityConversationswith
BenedettoVecchi, Cam brid ge: Po lity Press.

5 Бо жи ло вић, Н. (2014) Гло ба ли за ци ја кул ту ре и но ви иден ти тет ски 
обра сци, Социолошкипреглед, vol. XLVI II (2014), No. 4, Бе о град:  
Срп ско со ци о ло шко дру штво у са рад њи с Ин сти ту том дру штве них  
на у ка и Ин сти ту том за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња,  
стр. 532–535.
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не чему, јед но вре ме но ти ме не ги ра мо гућ ност глобалног
идентитетауслед не мо гућ но сти да при па да ап стракт ном 
ентите ту – све ту. Кре и ра се не за у ста вљив ци кли чан про цес 
ко ји по кре ће осе ћа ње не свр ста но сти, из но ва бу де ћи по тре бу 
за при пад но шћу, од но сно, на ци о нал ном од ре ђе но шћу, ко ја 
је у спре зи са иде јом да по је ди нац при па да „це лом све ту”.6

Су сре ти кул ту ра омо гу ћи ли су пре и спи ти ва ња али и учвр
шћи ва ња за себ них националнихидентитета. Ди ја лог кул
ту ра под при ти ском гло ба ли за ци је тр пи, са јед не стра не, си
ло ви то по ти ски ва ње на ци о нал них по себ но сти, а, са дру ге, 
ис ти ца ње ло кал них иден ти те та и спе ци фич но сти. Стрип, 
као по се бан вид умет нич ког из ра жа ва ња, у свом ви зу ел ном 
и тек сту ал ном на ра ти ву, ну ди мно го број ност на ци о нал них 
ко до ва са за јед нич ком уло гом – ко му ни ка ци ја са чи та о цем.

Фран цу ски стрип Хијеронимус Бош7, из се ри ја ла „Ред 
Хаоса”, за по чи ње на руџ би ном кра ља Фи ли па Ле пог – плат
но Страшногсуда од углед ног фла ман ског сли ка ра – уну ка 
чу ве ног Јан Ван Ај ка (Jan van Eyck), Хи је ро ни му са Бо ша 
(Hi e ronymu s  Bosch)8. Из не на ђен зах те вом те ме од кра ља 
чу ве ног по ла ком мо ра лу, сли кар у ви ше на вра та по ку ша
ва да про на ђе ин спи ра ци ју. Ме ђу тим, то ком пр вих на сли
ка них сце на, Бо шов ум по ста је за му ћен и де мо ни са сли ке 
по чи њу да ожи вља ва ју. Ми сле ћи да гу би ра зум, да се ње гов 
ства ра лач ки по тен ци јал пре тва ра у по сле ди це мен тал не ра
зо ре но сти, од ла зи код бра та, при пад ни ка озло гла ше не сек
те ада ми та од ко га са зна је да на сли ка ни ли ко ви по сто је и 
да су се пред ста вље ни до га ђа ји упра во де си ли. Сце на ри сти 
се по и гра ва ју ствар ним ли ко ви ма и исто риј ским до га ђа ји
ма, кре и ра ју ћи при чу про же ту ми сти ком и хо ро ром. Она ко
ре спон ди ра са на чи ном жи во та Хи је ро ни му са Бо ша ког су 
исто ри ча ри умет но сти пред ста ви ли као лич ност ко ја је жи
ве ла у два све та: ре ал ном ко ји ис пу ња ва про стор око ње га и, 
уни вер зу му ње го ве има ги на ци је.9

6 Исто, стр. 535.
7 Pe rez, D., Ri ca u me, S. and Ge to, S. (2011) L’ordeduchaos:I.Jérôme
Bosch, Pa ris: Del co urt.

8 Хи је ро ним Бош је фла ман ски сли кар (око 1450–1516), унук чу ве ног Јан 
ван Ај ка. Ње гов сли кар ски опус пре по зна тљив је по мул ти пли ци ра ним 
зна че њи ма. Псе у до ним ко ји је пр ви пут упо тре био ка да је краљ Фи лип 
Ле пи на ру чио сли ку Страшнисуд, са јед не стра не озна ча ва ло ка ли тет 
ме ста где је ро ђен (Бош), а, са дру ге, ла ти ни зо ван на зив ње го вог име на 
у то вре ме на грч ком је озна ча вао све то др во; Sa int Je rom: Hi e ronymu s  /
лат./, Ἱερώνυμος /гр./

9 Il sink, М. and Kol de we ij, J. (2016) HieronymusBosch.VisionsofGenius, 
Lon don: Mer ca tor fonds, ’sHer to gen bosch – Brus sels: Het No or dbra bants 
Mu se um.
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По ку ша ће мо да на овом при ме ру ана ли зи ра мо на ци о нал не 
(до не кле и ци ви ли за циј ске еле мен те), са ци љем да пред
стави мо и рас ту ма чи мо њи хов на чин при ме не и уло ге у 
стри пу.

Сусреткултураустрипу„ХијеронимусБош”

Не из о став но је уо чи ти по себ ност стри па ХијеронимусБош 
ко ја се огле да, са јед не стра не, у те ма ти ци ко ја при ка зу је 
епи зо ду из за ми шље ног жи во та из у зет но ком плек сне лич
но сти фла ман ске исто ри је умет но сти, Хи је ро ни му са Бо ша, 
а, са дру ге, у про фе си о нал ној са рад њи фран цу ског из да ва
ча Дел ку ра (Del co urt), сце на ри ста Пе ре за (Pe rez), Ри ко ма 
(Rica u me) и срп ског ака дем ског сли ка ра и илу стра то ра — 
Бо ба на Са ви ћа (псе у до ним: Ге то). Мул ти ет нич ки тим, при
ли ком кре и ра ња стри па, под ра зу ме вао је су сре те кул ту ра ко
ји су се у ра ду ви зу ел но ис по љи ли у ви ду, услов но ре че но, 
кре о ли за ци је у ма лом.10 Уко ли ко под креолизацијом под ра
зу ме ва мо „ства ра ње из но ва”, ов де би то под ра зу ме ва ло ви
зу ел ни је зик ко ји би био до во љан за по тре бе илу стро ва ња 
на ра ти ва, а опет, кре и ран као плод раз ли чи тих кул тур них 
мо де ла из да ва ча и умет ни ка. Са же то, у кон тек сту на ше те
ме, кре о ли за ци ја би под ра зу ме ва ла сме шу ви зу ел них еле ме
на та из раз ли чи тих тра ди ци ја и кул ту ра ко је се ма ни фе сту ју 
у стри пу. Мо жда се то нај бо ље мо же уо чи ти на илу стра ци
ја ма ам би је на та11 од ви ја ња рад ње, где ни су пред ста вље ни 
ау тен тич ни флан дриј ски ло ка ли те ти. Из ме ша не су ку ће и 
згра де ко је би мо гле да се на ђу у срп ској, па и европ ској сре
ди ни ра ни јих вре ме на, са ар хи тек тон ским еле мен ти ма ко ји 
би мо гли да за до во ље про сеч ног чи та о ца и ње го ву ма шту 
усме ре у прав цу при че. Ко ри сте ћи до ку мен та ци ју из срп ске 
ар хи тек ту ре, уз ми ни мал не мо ди фи ка ци је, ство рен је сли ко
вит при каз сред ње ве ков ног ме ста да на шње се вер не Фран
цу ске и ју жне Хо лан ди је. Као на При ме ру 1, При ме ру 2 и 
При ме ру 3 где уо ча ва мо ка ме не се о ске објек те, са др ве ним 
про зо ри ма и слам на тим кро вом.12 При мер 2 при ка зу је амбар 

10 О кре о ли за ци ји по гле дај у: Co hen, R. (2007) Cre o li za tion and Cul tu ral 
Glo ba li za tion: The Soft So unds of Fu gi ti ve Po wer, in Globalizations4 (3), 
Ox ford: Ro u tled ge, рp. 369—373.

11 То ком де вет на е стог ве ка про стор је та ко ђе уче ство вао у гра ђе њу на ци
о нал них иден ти те та. О то ме ви ше по гле да ти у: Ма ку ље вић Н. (2006)
УметностинационалнаидејауXIXвеку:системевропскеисрпске
визуелнекултуреуслужбинације, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке.

12 Слам на ти кров је углав ном ко ри шћен у при мор ским ме сти ма, док су 
шу мо ви ти пре де ли уну тра шњо сти кон ти нен та ну ди ли ве ћу мо гућ ност 
за пра вље ње др ве ног кро ва.



110

МАРИЈА РИСТИЋ

ти пи чан за европ ска сред ње ве ков на се ла13 док При мер 3 је
ди но цр квом у по за ди ни ви зу ел но упу ћу је и раз от кри ва да 
је реч о хри шћан ском ме сту. С об зи ром на то да су фран
цу ска и срп ска ве ге та ци ја слич них ка рак те ри сти ка, оне нам 
не пру жа ју мо гућ ност ло ци ра ња ме ста. Је ди но оде ћа ју на ка 
ин фор ми ше да је реч о по ме ну тој обла сти Евро пе.

По ред оде ће ак те ра ка дра, од ли ке ам би јен та од ре ђе не на ци је 
пру жа ју по је ди ни ар хи тек тон ски еле мен ти при хва ће ни као 
ка рак те ри сти ка од ре ђе не ге о граф ске обла сти и кроз исто ри
ју усво је ни као вид пре зен то ва ња на ци је. На При ме ру 4, у 
цен трал ном де лу ка дра, уо ча ва ју се кон тра фо ри ко ји су по
ста ли је дан од обе ле жи ва ча фран цу ске ар хи тек ту ре. На тај 
на чин не у трал ном ам би јен ту из срп ске сред ње ве ков не ар хи
тек ту ре и се о ске кул тур не ба шти не, до да ва њем кон трафо ра 
по стиг нут из глед фран цу ског се ла.

Народноодело

На род, по сма тран кроз иде о ло ги ју на ци о на ли зма, за у зи мао 
је по себ но ме сто у ви зу ел ним пред ста ва ма где је имао уло гу 
но си о ца иде а ла на ци је.14 Ка дар где су пред ста вље ни глав ни 
ју нак стри па, Хи је ро ни мус Бош, и при ја тељ Хо у сен док ше
та ју кроз флан дриј ско се ло Ден Бос15 по себ но ис ти че ви зу
ел не еле мен те ко ји ре флек ту ју срп ску на ци ју.16 При ка зан је 
се о ски ам би јент где су пред ста вље ни при пад ни ци раз ли чи
тих на ци ја, што за кљу чу је мо на осно ву њи хо ве оде ће. Глав
ни ју на ци стри па при ка за ни су у оде ли ма ка рак те ри стич ним 
за под руч је Флан дри је из ше сна е стог ве ка. Ка ко би ве ро
до стој но до ча рао епо ху, ау тор стри п и лу стра ци је ви зу ел не 
при ло ге за но шње ак те ра про на ла зио је у струч ним књи га ма 
о ко сти ми ма тог пе ри о да али и на про та го ни стима Бо шо вих 
сли ка. Ти ме је ство ре на но ва ди мен зи ја ко му ни ка ци је са чи
та о ци ма ко ји по зна ју сли кар ски опус Хи је ро ни му са Бо ша. 
Ме ђу при ка за ним ак те ри ма на тај на чин ра за зна је мо срп
ског се ља ка, ко га, у од но су на оста ле ли ко ве, пре по зна је мо 
нај пре пре ма срп ском на род ном оде лу. По себ но се уо ча ва ју 
шај ка ча, бе ла ко шу ља, пан та ло не и опан ци. 

13 У по је ди ним се ли ма, где се ни је пра тио про цес мо дер ни за ци је, још 
увек је мо гу ће ви де ти ова кве ам ба ре.

14 Ви дети: Smit, D. (1998) Nacionalniidentitet, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, 
str. 26–71.

15 Да нас је Ден Бос глав ни град хо ланд ске про вин ци је Се вер ни Бра бант. 
Дру ги на зив је Хер то ген бос.

16 По гле дај па жљи во тре ћи ка дар: Pe rez, D., Ri ca u me, S. and Ge to, S. 
(2011) L’ordeduchaos:I.JérômeBosch, Pa ris: Del co urt, p. 23.
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Је дан од во де ћих но си ла ца ви зу е ли за ци је на ци о нал ног 
иден ти те та је сте ви зу е ли за ци ја ње ног на ро да пу тем оде ла. 
Са вре ме на ли те ра ту ра на во ди да је за ту ма че ње иден ти те та 
од из у зет ног зна ча ја кон цепт ет нич ке оде ће, као и то да се 
сим бо ли зам из на ци о на ли зма „из вла чи из здра вог, не так ну
тог бо дрог жи во та се ља ка.”17 Исто ри чар умет но сти др Не
над Ма ку ље вић пре ци зно из но си исто риј ски кон текст ко ји 
је усло вио да у срп ској умет но сти XIX ве ка до ђе до кре и
ра ња ви зу ел них пред ста ва на ро да у слу жби кон сти ту и са ња 
на ци је.18 При ли ком ства ра ња националних иден ти те та, ло
кал на или ре ги о нал на оде ћа по ста ла је озна чи тељ ет нич ке 
при пад но сти.19 Ти ме је на род на но шња до би ла уло гу јед ног 
од еле ме на та ко ји ре пре зен ту је на ци о нал ни иден ти тет, со
бом но се ћи ма р кер раз ли чи то сти ме ђу оста лим на ци о нал
ним гру па ма. Ова ко по сма тра но, не сум њив је на чин ви зу
ел не ди фе рен ци ја ци је срп ског се ља ка од оста лих ак те ра 
ка дра. Ви зу ел на упо тре ба на род не но шње за сни ва ла се на 
ње ном до жи вља ју као јед ног од тра ди ци о нал них еле ме на та 
ко ји су при ка за ној лич но сти пру жа ли при го дан ка рак тер.20 
За на шу те му за ни мљи во је спо ме ну ти да су ја ха ће пан та
ло не „фран цу ског кро ја” пред Пр ви свет ски рат за ме ни ле 
чак ши ре ори јен тал ног по ре кла, за рад про це са ср би ја ни за
ци је но шње.21 Чак и на овом при ме ру мо же се за па зи ти да се 
на зи ви ко ји упу ћу ју на на ци ју ко ри сте да би озна чи ли об лик 
оде ла, де мон стри ра ју ћи нам ин тер кул тур не раз ме не, ко је се 
ну жно ре флек ту ју на ви зу ел ни иден ти тет по је ди ног на ро
да. Ова ко ту ма че но, оде ло са оп шта ва на ци о нал ну при пад
ност кроз свој ком пле тан об лик или са мо не ки по је ди нач ни 
еле мент.22 Вре ме ном, за пре зен та ци ју срп ске на ци је пу тем 
оде ће најчешће је био до во љан са мо при каз шај ка че23 или 

17 Гел нер, Е. (1997) Нацијаинационализам, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 
стр. 86.

18 По гле дај: Ма ку ље вић, Н. (2006) УметностинационалнаидејауXIX
веку:системевропскеисрпскевизуелнекултуреуслужбинације,  
Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, стр. 123–142.

19 Taylor, L. (2004) EstablishingDressHistory(StudiesinDesign),  
Man che ster: Man che ster Uni ver sity Press, p.201.

20 Оп шир ни је у: Sul zer, J. (1798) AllgemeineTheoriederSchoenenKuenste, 
Frank furt und Le ip zig: Drit tel Theil, рp. 52–54.

21 Про шић –Двор нић, М. (2006) ОдевањеуБеоградууXIXипочеткомXX
века, Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, стр. 273.

22 Wel ters, L. (1999) Et hni city in Gre ek Dress, in: DressandEthnicity:
ChangeAcrossSpaceandTime, ed. Jo an ne, B. Eic her, Ox ford, Was hing ton: 
Berg, рp. 53–77. 

23 Шај ка ча је у де вет на е стом ве ку по ста ла са став ни део вој нич ке оде ће. 
Кнез Ми ха и ло је „ку пио 50.000 шај ка ча од Ау стри је, за по тре бе на род
не вој ске. Ра ди ло се о гра ни чар ској, шај ка шкој ка пи, доц ни је по зна тој 
као шај ка ча”. Ви дети: Службеноодело (2001), стр. 79.
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опана ка24 ко ји су по сма тра ни као ис так ну ти еле мент на род
не но шње и има ли ви зу ел ну спо соб ност да са мо стал но упу
ћу ју на све еле мен те срп ске на ци је.25 Ка па се ља ка из стри п 
и лу стра ци је си мул та но пред ста вља дру штве ни слој – се ља
ка, и на ци о нал ни иден ти тет – Ср би на. 

С об зи ром на ви зу ел но –на ра тив не по тен ци ја ле стри па, на 
овај на чин упо тре бље не пред ста ве оде ће слу же као ви зу ел
ни ко до ви пу тем ко јих се бр же и ја сни је са оп шта ва при пад
ност на ци ји. 

За ни мљи во је спо ме ну ти да је тран сфор ма ци је иден ти те
та уз сим бо лич ко тре ти ра ње ка пе у слу жби пред ста вља ња 
од ре ђе ног иден ти те та (При мер 6) ко ри стио и Хи је ро ни мус 
Бош. Моћ на уло га пу тем кре и ра ња иден ти те та, уз по дру
гљив став пре ма све ште ни ца ма, оства ре на је до да ва њем ка
пе ка лу ђе ри це ан тро по морф ној пред ста ви сви ње. До во љан 
је са мо еле мент све ште нич ке оде ће ка ко би се не дво сми сле
но упу ти ла про во ка тив на по ру ка. У овом кон тек сту, при мер 
нам по ка зу је да је иден ти тет ди рект но усло вљен ви зу ел ним 
ин тер пре та ци ја ма. 

Типологијаличности–
стереотипи–националнилик

За стрип као „цр та ни ро ман”, ли ков ну, од но сно, гра фич
ку но ве лу, од из у зет ног је зна ча ја при каз људ ског ли ка, где 
ми ми ка од ра жа ва осе ћа ња ак те ра а цр те ли ца из ра жа ва ју 
ка рак тер. По ку ша ји од ре ђи ва ња ка рак те ра на осно ву цр та 
ли ца по знат је од ан ти ке ка да је до бро при хва ћен од грч
ких фи ло зо фа. По том, то ком сред њег ве ка, са мо су по је ди ни 
прак ти ко ва ли ова кво ви ђе ње, да би га за тим ре ак ту е ли зо
вао Ла ва тер (Jo hann Ka spar La va ter). Он је био за го вор ник 
да по је ди не на ци је има ју ка рак те ри стич не из гле де ли ца, 
а сво ју те зу за сни вао је на осно ву пу то пи са ца, Вин кел ма
нових истра жи ва ња, Бу фо на и дру гих при ло га за го вор ни ка 
фи зи ог но ми је.26

24 Ви ше о уло зи по је ди них еле ме на та ет нич ке оде ће по гле дај у: An der son, 
B. (2006) ImaginedCommunities:ReflectionsontheOriginandSpreadof
Nationalism, Lon don: Ve r so.

25 O кон цеп ту ко ји ка пу де фи ни ше као озна ку иден ти те та по гле дај: Nash, 
M. (1989) TheCauldronofEthnicityintheModernWorld,Chi ca go:  
Uni ver sity of Chi ca go, p. 12.

26 Wil lis, J. and To do rov, A. (2006) First Im pres si ons: Ma king Up Your Mind 
Af ter a 100–Ms Ex po su re to a Fa ce, PsychologicalScience, 17, New York: 
рp. 592–598.
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Ства ра ње иде ал не на ци о нал не фи зи о но ми је27 и ње ног ко ри
шће ња у умет но сти за рад пре зен то ва ња на ци је, ре ци проч но 
је ства ра ло мно го број не сте ре о ти пе, ка ко ви зу ел ног пре по
зна ва ња јед ног на ро да, та ко и пер ци пи ра ња дру гих на род
но сти.28 Пр ве две стра ни це фран цу ског из да ња стри па Хије
ронимусБош, мо же мо са гле да ва ти у ви ду про ло га се ри ја ла 
„Ред Ха о са” (При лог 7).29 Пр ви ка дар пр ве та бле, при ка зу је 
за ми шље ни су срет пред став ни ка свет ских моћ ни ка. Пред
ста вље на је бу дућ ност ви ђе на из очи ју про шло сти, од но
сно, ка ко је, у вре ме ну пре де ша ва ња рад ње стри па, про рок 
Јев се ви је (Eu se bi us) ви део са ста нак и сво је вр сно при мир је 
свет ских ли де ра по сле ко јег је усле ди ла оп шта ка та стро фа. 

Они су на ци о нал но ди фе рен ци ра ни пре ма при хва ће ним фи
зи о но ми ја ма на ци ја и ра са. Та ко уо ча ва мо Ази ја та и црн ца 
док се ру ку ју30 скла па ју ћи до го вор, док је бе лац тик до њих. 
Ази јат има сте ре о тип но обло ли це ко сих очи ју, цр не ко се и 
ма ло ни жег ра ста; црн ца ис ти че там на пут, пу не усне и ко
вр џа ва ко са; док бел ца ко ји, пре ма сте ре о ти пи ма нај ви ше 
под се ћа на нор диј ски тип бе ле ра се, ка рак те ри ше ви си на, 
све тле ко се и пу ти. Иза њих су ис так ну те за ста ве Ен гле ске, 
Ср би је, ве ро ват но Фран цу ске и Ја па на, о ко ји ма ће ка сни је у 
ра ду би ти не што ви ше ре чи. 

По и гра ва ње са ти по ло ги јом ли ца при сут но је и у из гле ду 
Бо шо вог бра та, ко ји је при пад ник сек те ада ми та. Иа ко је у 
стри пу он фик тив ни лик, ау тор га пред ста вља са цр та ма ли
ца ко је под се ћа ју на лик Ису са Хри ста. Има ју ћи на уму да 
је стрип пре ве ден на не ко ли ко свет ских је зи ка, у кон тек сту 
ци ви ли за циј ског иден ти те та, за јед нич ко за хри шћан ску кул
ту ру је сте фи зи о но ми ја Хри сто вог ли ка ко ја је оп ште при
хва ће на и пре по зна тљи ва. Ко ри шће ње ова кве ико но гра фи
је из у зет но је до ви тљи во, с об зи ром на то да хри сто ли ког 
про та го ни сту ла ко пре по зна је мо и ве зу је мо за иде о ло ги ју 
ада ми та. 

27 Упо ре дити: Le o us si, A. S. (1998) NationalismandClassicism,TheClassi
calBodyasNationalSymbolinNineteenth–CenturyEnglandandFrance, 
Lon don: Mac Mil lan Press Ltd. 

28 Та ко, на при мер, ви зу ел ни при каз срп ског на ци о нал ног хе ро ја под ра
зу ме вао је сна жног му шкар ца, там не ко се и бр ко ва, оштрих цр та ли ца. 
Вук Ка ра џић је из но сио ка ко би тре ба ло да из гле да на ци о нал ни срп ски 
хе рој Мар ко Кра ље вић, ко јег је ико но граф ски из вео Ана стас Јо ва но
вић. Ви дети: Ма ку ље вић, Н. (1995–96) ЛикМаркаКраљевићаусрп
скомсликарствуромантизма, Бе о град: ЗНМ XVI–2, стр. 189.

29 По гле дај: Pe rez, D., Ri ca u me, S. and Ge to, S. (2011) L’ordeduchaos:I.
JérômeBosch, Pa ris: Del co urt, рp. 2–3.

30 За ни мљи во је по ме ну ти и гест као ци ви ли за циј ску кон вен ци ју, по том и 
ру ко ва ње у про то ко ли ма ши ром све та.
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На по слет ку, већ ана ли зи ра ни срп ски се љак, ли ком под се ћа 
на Ву ка Ка ра џи ћа, лич ност ко ја је не за о би ла зна ка да је ре ч 
о пред ста вља њу срп ског иден ти те та.

Заставакаообележјенационалногидентитета

Кроз исто ри ју, хе рал ди ка је со бом но си ла ви зу ел не еле мен
те ко ји на сим бо лич ком пла ну озна ча ва ју иден ти тет, иде о ло
ги ју и ле ги тим ност оно га ко ји их ко ри сти. За ста ва и грб по
ста ла су нај и зра зи ти ја обе леж ја јед ног на ро да или др жа ве, а 
по том и еле мен ти на ци о нал них обе леж ја, од но сно, на ци о
нал них сим бо ла.31 У увод ном де лу, ка дар ко ји смо спо ми ња
ли ка да смо ана ли зи ра ли ти по ло ги ју лич но сти у слу жби 
пре зен то ва ња на ци о нал ног иден ти те та, иза три по ми ња не 
лич но сти при ка за не су ен гле ска, срп ска, фран цу ска и, ве ро
ват но, за ста ва Ја па на.32 На осно ву њих, ми зна мо да је реч о 
оку пља њу зва нич ни ка раз ли чи тих на ци о нал но сти из ра зних 
кра је ва све та.

Бо је срп ске за ста ве сим бо лич ки су пред ста вље не на ви ше 
ме ста у стри пу, нај че шће на сли ка ре вој па ле ти. Уко ли ко се 
па жљи во пра ти ток рад ње, оне чи та о ца ко ји их уо ча ва, мо гу 
да на ве ду на јед ну но ву ди мен зи ју чи та ња стри па.

Ка дар у ко јем се Бош пр ви пут су о ча ва са ожи вље ним ли ко
ви ма са сво је сли ке, и про ла зи кроз те жак мен тал ни ко лапс 
ко ји ће би ти ре зул тат свих по то њих ње го вих ре ак ци ја, на ла
зи мо га у ате љеу, у мо мен ту оча ја ња, док је па ле та на по ду. 
Бо је ко је су на њој ви дљи ве су пла ва, цр ве на и бе ла. Бош 
свом по моћ ни ку да је са вет „Са мо но ве чет ки це оста вља ју 
бо ју – упам ти то ако же лиш да по ста неш до бар сли кар, Лу
бер те.” На сим бо лич ком пла ну, то би мо гло да но си со бом 
зна че ње: „на да је у но вим на ра шта ји ма ко ји со бом но се и 
чу ва ју од ли ке иден ти те та срп ства...”

Косовскимиткаоносилац
српскогнационалногидентитета

По ме ша ност мит ског на сле ђа и исто риј ских до га ђа ја ко ри
шће на је, по чев ши од XIX ве ка, у свр ху уте ме ље ња про шло
сти јед не на ци је.33 Кре и ра на сли ка про шло сти ко ри сти ла се 
пре ма по тре би ак ту ел них со ци о по ли тич ких зби ва ња. Оту

31 Ви ше о хе рал ди ци по гле да ти у: Go o dal, Ј. and He im, B. He ral dry, in: 
DictionaryofArt 14, ed. by Tur ner, J. (1996), Lon don: Mac mil lian  
Pu blis he rs li mi ted, рp. 404–428. 

32 Pe rez, D., Ri ca u me, S. et Ge to, S. (2011) L’ordeduchaos:I.JérômeBosch, 
Pa ris: Del co urt, р. 2.

33 Smith, A. (1999) Na ti o nal Iden tity and Myths of Et hnic De scent, in: Myths
andMemoriesoftheNation, Ox ford Uni ver sity Press 1999, рр. 57–95.
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да кроз исто ри о гра фи ју уо ча ва мо да до га ђај из про шло сти, 
од на ци о нал ног зна ча ја34, из но ва про ла зи пут од „пам ће ња” 
до „за бо ра ва”.35 Бит ка на Ко со ву 1389. го ди не пред ста вља 
зна ча јан исто риј ски до га ђај ко ји је ко ри шћен у свр ху кон
стру и са ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та.36 Кроз чи тав 
XIX век, култ Ко сов ске бит ке ко ри сти ће се на ви ше на чи
на: уво ђе ње кне за Ла за ра као му че ни ка у про грам Цр кве, 
ви зу е ли за ци је хе ро ја Ко сов ске бит ке ко је су по че ле да ула
зе у про грам срп ских фре са ка и умет нич ких де ла, на род не 
пе сме и пре да ње, кре и ра ње кул та Ви дов да на и ње го во про
гла ше ње за на ци о нал ни пра зник 1889. го ди не.37 Ком па ра ци
ја, до га ђа ја ве за них за бит ку на Ко со ву38 са хри шћан ским, 
про же ла је мит ску ди мен зи ју кроз срп ску про шлост уоб
ли ча ва ју ћи ко сов ски мит као ме сто су сре та на ци о нал ног и 
цивилизациј ског иден ти те та. 

Све до да нас, Ко со во као то пос ве зу је се за на ци о нал ни 
иден ти тет Ср би је.39 Све до ци смо де мо граф ских про ме на ко
је се упор но и кон сен квент но де ша ва ју на под руч ју ју жне 
Ср би је. Па ро ла Косово је Србија по ста ла је ме ђу Ср би ма 
из раз по но са а ње но јав но из го ва ра ње по при ми ло је призвук 
ево ци ра ња не ка да шњих од ли ка чој ства и ју на штва. Ме ђу
тим, јав но ко ри шће ње на оку пља њи ма (по пут спорт ских 
утак ми ца где се кон фрон ти ра ју две на ци је раз ли чи те по ли
тич ке обо је но сти) по не кад се ту ма чи и ка рак те ри ше и као 
чин „фар се”.40

34 По гле дај ви ше о ко ри шће њу исто ри је у свр ху иде о ло ги је на ци о на ли зма 
у: Hall, P. (1997) Na ti o na lism and hi sto ri city, NationsandNationalism 3 
(1), Lon don: Eu ro pean In sti tu te, Lon don School of Eco no mics,  
рp. 331–355; 3–23.

35 За вре ме пи са ња овог ра да све до ци смо ра зно ра зних (зло)упо тре ба 
ко сов ског на сле ђа. Оно се ко ри сти са јед не стра не у свр ху од бра не на
ци о нал ног срп ског иден ти те та, а, са дру ге, у на сил но кре и ра ње но ве 
ко сов ске исто ри је ко ја ану ли ра про шлост.

36 Ви де ти: Po po vić, М. (1998) Vidovdaničasnikrst, Be o grad: Bi bli o te ka XX 
vek.

37 Ма ку ље вић, Н. (2006) УметностинационалнаидејауXIXвеку:си
стемевропскеисрпскевизуелнекултуреуслужбинације, Бе о град:  
За вод за уџ бе ни ке, стр. 79, 81.

38 Из да ја кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа, по след ња ве че ра пред бит ку,  
од се ца ње гла ве, Цар ство не бе ско итд.

39 Упо ре ди ти: Бећ ко вић, М. (1989) Косовонајскупљасрпскаријеч, Бе о
град: Глас цр кве; Бећ ко вић, М. (1996) Ћераћемосејош, Под го ри ца: Ок
то их; Бо кан, Д. (2008) КосовојесрцеСрбије, Бе о град: По ли ти ка, Ра дио 
те ле ви зи ја Ср би је, In fi ni tas.

40 Мно го број ни су при ме ри, ви ди нпр. http://www.no vo sti.rs /ve sti/sport.294.
html:694013albanskinovinarKo so voje Sr bi jaod po cet kado kra ja 
utak mi ce .
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По след ња та бла стри па Хијеронимус Бош41 пред ста вља 
глав ног ју на ка оп те ре ће ног ми сли ма, пред пра зним плат ном 
док га су пру га бо дри и по др жа ва. Ви дљив је нож, при ка чен 
о Бо шов по јас, ко ји от кри ва да је реч о бор бе ној и хра број 
лич но сти чи ја епи зо да не да ћа и под ви га се при ве ла кра ју. 
По за ди на иси ја ва, рас та чу ћи се ка пр вом пла ну у ви ду ли ко
ва са по зна тог Бо шо вог трип ти ха, Вртуживања.42Пра те ћи 
на ра тив стри па, уви ђа мо да је по след ња сце на са трип ти ха 
Страшнисуд усту пи ла ме сто пред ста ва ма ко је на го ве шта
ва ју ра дост, и ко је ће тек би ти кре и ра не на плат ну Бо ша, ак
те ра из стри па.43 У до њем ле вом углу по след њег ка дра на ла
зи се сли ка ре ва па ле та са по ме ну тим бо ја ма срп ске за ста ве 
ко је су са да ја сно уоч љи ве. Та јан стве ни но си лац на ци о нал
не по ру ке срп ског иден ти те та ис пи сан је у дру гом ка дру, а 
из ве ден шра фи ра њем у ма ни ру ра ни јих ви зу ел них сег ме на
та. Ова кав гест, мо же се ту ма чи ти као из у зет на до ви тљи вост 
ау то ра стри п и лу стра ци ја има ју ћи у ви ду сце на рио ко ји се 
по и гра ва са ко ди ра ним по ру ка ма ми стич них дру шта ва ко
ји су тај ним сим бо ли ма спро во ди ли не ка кву аген ду. Ма ле
не цр те и тач ки це по по за ди ни ка дра, Мор зе о вом азбу ком 
испи су ју КосовојеСрбија.

Је зик је по себ на озна ка националног идентитета. Ћи ри
лич ним пи смом, у до њем ле вом углу та бле, пра те ћи де зен 
те пи ха на ко јем се на ла зи Бош, ње го ва су пру га, цр на мач ка, 
кућ ни еле мен ти и пра зно плат но ко је до ми ни ра сце ном, из
ве ден је пот пис ау то ра стри п и лу стра ци ја и го ди на њи хо вог 
на стан ка. 

Закључак

Са вре ме но до ба по ти сну ло је уло гу националних иденти
тета ко ји су де фи ни са ни и ко ри шће ни то ком XIX ве ка. 
Све при сут ност гло ба ли за ци је ути ца ла је на по ти ски ва ње 
на ционал них по себ но сти, али и ис ти ца ње ло кал них иден
ти те та и спе ци фич но сти. На ци о нал ни и ци ви ли за циј ски са
др жа ји пред ста вља ју ви зу ел не еле мен те ко ји у се би са др же 
алу зи је на ре ал ну про шлост и ак ту ел но пер ци пи ра ње од ре
ђе не на ци је. С об зи ром на то да жи ви мо до ба гло ба ли зма 
ко је на ци о нал ност по сма тра као ка те го ри ју про ху ја лих вре
ме на, на ци о нал ни ко до ви у стри пу ХијеронимусБош ко ри
шће ни су као оп ште при хва ће ни сим бо ли у слу жби ефект ни
је и бр же ко му ни ка ци је на ре ла ци ји сли ка – текст – чи та лац. 

41 Pe rez, D., Ri ca u me, S. et Ge to, S. (2011) L’ordeduchaos:I.JérômeBosch, 
Pa ris: Del co urt, p. 52.

42 Чу ва се у му зе ју Пра до у Ма дри ду.
43 Не зна се ко ја је од ове две пред ста ве, Вртуживања и Страшнисуд, 

на ста ла пр ва, ка ко се обе да ту ју од 1495–1505.
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Уко ли ко се озна чи те љи националног идентитета ко ри сте 
у стри пу (за раз ли ку од на ци о нал не умет но сти ко ја је би
ла ан га жо ва на и зва нич на умет нич ка прак са од кра ја XVI II 
и то ком XIX ве ка) они су са да ис кљу чи во за себ на на ме ра 
ау то ра тек ста, про ду цен та или из да ва ча стри п и лу стра ци ја.

Стрип ХијеронимусБош кре и ран је од стра не мул ти ет нич ког 
ти ма ко ји је сво јом са рад њом оства ри вао ди ја лог кул ту ра. 
Из да вач и сце на ри сти су из Фран цу ске, док је ау тор стри п–
и лу стра ци ја из Ср би је. На ра тив стри па ве зу је се за област 
из Флан дри је (да на шњи југ Хо лан ди је). Пре пли ћу се ви зу
ел ни еле мен ти раз ли чи тих националних идентитета, док 
је срп ски пред ста вљен у при ка зи ма ам би је на та, упо тре би 
срп ског на род ног оде ла, ти по ло ги јом срп ског националног 
ли ка, Косов ским ми том и ћи ри лич ним пи смом. 

Ва жно је ис та ћи да срп ски на ци о нал ни еле мен ти ни су са
став ни део пр во бит ног на ра ти ва стри па. Сти че се ути сак 
да су они са мо по сле ди ца на чи на на ко ји је ау тор же лео да 
ду го трај ни и по не кад му ко трп ни рад на ре а ли за ци ји цр те
жа учи ни ин те ре сант ни јим. Би ло да је реч о до ви тљи во сти 
ау то ра у уме та њу на ци о нал них ко до ва за рад ви ше слој не ко
му ни ка ци је са чи та о ци ма или пак ша љи вим по и гра ва њем 
пу тем ви зу ел них пред ста ва, он ов де не гу је еле мен те ко ји су 
уста но вље ни као обе леж ја срп ског националногидентите
та. Мо же се за кљу чи ти да стрип ХијеронимусБош де лу је 
на по љу по ме ша не исто ри је и фик ци је, с на ме ром да се чи
та лац ин фор ми ше, под стак не на раз ми шља ња, а по не кад и 
за ба ви по вре ме ним упли ви ма ак ту ел них со ци о –по ли тич ких 
зби ва ња. 
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VISUAL ELEMENTS OF THE SERBIAN NATIONAL 
IDENTITY IN THE COMIC STRIP HIERONYMUSBOSCH

Abstract

The process of globalization has destabilized and changed the existing 
status of national identity, in consequence of which national art has lost 
the status of official art practice. Comic strip as a specific sort of artistic 
expression, offers numerous national codes in its visual and textual 
narratives, which have a common role – to communicate with the 
reader. This paper will analyze visual elements of the Serbian national 
identity in the comic strip HieronymusBosch aiming to present and 
interpret it as these elements are not integral part of the comic narrative. 
HieronymusBoschhas been published in several European countries 
so far. It was created by the French publisher Delcourt, script writers 
Perez and Ricaume, in cooperation with the Serbian academic painter 

and illustrator Boban Savić (Geto).

Key words:nationalidentityincomics,costumeasvisualsymbol,cul
turesencounter,comicsculture,BobanSavić–Geto,folklorcostume,

visualcommunication
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ЕКСПЛОАТАЦИЈА
ИДЕЈЕУСТРИПУ

THE PU NIS HER
Са же так:Стрип,јошусвомповоју,постаојежртвазлоупотре
бемедијскихкорпорација.Шаблонскисценаријисубилиусловза
тиражности комерцијалноста они су, уз„ComicsCodeAutho
rity (CCA)”, несумњивонајвишенашкодили стрипуи успоравали
развитак стрипских свезака у високу умјетност.Овај корпора
цијскимодел,иакопроказаниобзнањенјавностијошседамдесе
тихгодина20.вијека,нијенапуштенниданас.Уовомрадућемо
сеосврнутинаисторијуиндустријализације стрипатј. експло
атацију оригиналних замисли попут оне у Марвеловом серијалу
„Панишер”.Анализаобухвататридесетрогодишњуеволуцијусе
рије, опадањеквалитетасценаријаицртежа, каоипромјене у
карактерусамогПанишера,чимесепокушавајуоголитиметоде
којимасевршистварањефраншизеодвјештачкиодржаваногсе
ријала.СагаоФренкуКаслунијенајдужауисторијистрипског
мегаиздаваштва,ализбогсвојеактуелностипредстављаодличан
примјерудаљавањастрипаодњеговихумјетничкихначела.

Кључ не ри је чи: експлоатација,Марвел,Панишер,ФренкКасл,
антихерој,хиперпродуктивност,милитаризам

Експлоатацијаидеје

Ми је не у сто го ди шњем по сто ја њу стри па као ме ди ја, ка ко у 
тек сту ал ном та ко и у цр тач ком по гле ду, ви дљи ве су и ја сне 
чак и ла и ку на овом по љу. Стал но на пре до ва ње узро ко ва но 
је на сла ња њем но вих иде ја на ста ре и њи хо вим мо ди фи ко
ва њем до гра ни це пре по зна тљи во сти по ла зне за ми сли. 

До ти ту ле вред но ва не умјет но сти, аме рич ки стрип се вра
тио те жим, тр но ви ти јим пу тем. Ди је лом због раз ма же но сти 
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чи та ла ца на ви клих на ша бло ни зи ра ни стрип, а ди је лом због 
от кло на пре ма но вим иде ја ма (га је ном од стра не оних ко ји 
су скло ни по сма тра њу сва ког ви да по пу лар не кул ту ре као 
пу ке за ба ве), у ко ли јев ци мо дер не де ве те умјет но сти, Сје
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, сре ди ном про шлог ви је ка 
се из гра ди ло уври је же но ми шље ње да до бит ну ком би на ци ју 
за осва ја ње чи та ла ца ау то ри и из да ва чи не сми ју ми је ња ти. 
Овим по те зом по ку шао се оства ри ти ве ћи про фит без об зи
ра на то што ће ква ли тет стри па опа да ти са сва ким но вим 
бро јем. Не до зво ља ва ју ћи ско ро ни ка кве осци ла ци је и од
сту па ња од утвр ђе ног кон цеп та, чел ни ци из да вач ких ку ћа 
свје сно су при сту па ли ин фан ти ли за ци ји стри па.1 

По зна ти је свјет ске стрип ку ће су са мо сли је ди ле да ти при
мјер но вин ских маг на та, ко ји су се на кон ин ду стри ја ли за
ци је фил ма и књи жев но сти, окре ну ли ко мер ци ја ли за ци ји 
стри па, ко ји је већ по чет ком 20. ве ка, у свом платинастом, 
а ка сни је од 1930–их узлатномдобу,2 из за бав ног шти ва из
ра стао у кон ку рент ну ме диј ску фор му. Же ле ћи се око ри сти
ти ње го вом по пу лар но шћу код јав ним гла си ли ма не скло ног 
мла ђег на ра шта ја, го ре по ме ну ти су оса мо ста ли ли стрип ње
го вим пре мје шта њем из но ви на и ча со пи са у за себ не и са
мо стри пу по све ће не све шчи це(comicbooks). Овим по те зом 
се омо гу ћи ла ма сов на про из вод ња стри по ва али је он по
тра жи вао и тра јан ре цепт за оп ста нак на тр жи шту. Је дан од 
њих био је и унајм љи ва ње по пу лар них спи са те ља за пи са
ње сце на ри ја,3 чи ја су име на тре ба ла од стра ни ти ко ле бљи
вост куп ца све шчи це. Ин јек ти ра њем обра сца не стрип ских 

1 По твр да ова квог на чи на ра да се мо же про на ћи и у од го во ру Џоа Ор лан
да (Joe Or lan do), ду го го ди шњег уред ни ка Де тек тив ко мик са, на пи та ње 
да ли ње го во пред у зе ће пла ни ра и не ко из да ње за ‘од ра сли ју’ пу бли ку: 
„Од ра сли ја пу бли ка? Не, не мам пла но ва за та ко не што. За са да не ви
дим раз ло ге. Хо ће мо да се обра ћа мо мла дим чи та о ци ма, ићи ће мо све 
ви ше ка мла ђим, ра ди мо на про јек ту стри п–и грач ки. [...] Сви се чу де 
при хва ће но сти су пер –хе ро ја од пу бли ке, до бро се про да ју. Знам да се у 
Евр о пи стри по ви обра ћа ју ви ше од ра слим чи та о ци ма, код нас је дру га
чи је, по што се стрип тре ти ра као ју ве нил на ли те ра ту ра. Је ди ни раз лог 
што се још и са да обра ћа па жња на стри по ве је тр жи шна вред ност, а не 
због умет нич ке фор ме. При хва ће ност и ква ли тет се ме ри при хо дом[...] 
Чи та чи стри па кад од ра сту, тра же ста ре стри по ве из мла до сти, у ста њу 
су да пла те сто ти не до ла ра за пред рат на и дру га ста ра из да ња. Супермен 
се це ни за то што пра ви ве ли ке па ре, а не за то што је умет нич ко де ло.” 
Đu kić, B. (1981) To je cr tač... to je ured nik... to je Džoe Or lan do, YUstrip
br.35, Go r nji Mi la no vac: Deč je no vi ne, str. 23–24.

2 Златнимдобом аме рич ког стри па на зи ва се пе ри од од 1938. до 1956. го
ди не. Ви ше о то ме у: Plum mer, J. What is the Gol den age?, 17. may 2017., 
1. july 2019., https://bo o kri ot.co m /2017/05/17/whatisthegol denage /.

3 На при мјер, три де се тих го ди на про шлог ви је ка су за сце на рио стри
па „Тај ни агент Х–9” (SecretAgentX–9) би ли за ду же ни Де ша јел Хе мет 
(Das hi ell Ham mett) и Ле сли Чар те рис (Le slie Char te ris).
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се ри ја, рас те ре ти ли су се по не кад сце на ри сти, али сво ђе ње 
рад ње на кли шет ска рје ше ња и не у бје дљи ве за пле те ус по
ри ли су но ву ле ги ти ми за ци ју аме рич ког стри па ме ђу „ви со
ке” умјет но сти, ма да ни при бли жно ко ли ко и цен зор ски код4 
или про па ганд но –ан га жо ва ни стрип.5 

Пре ко о ке ан ска по пу лар ност Мар ве ло вих и Де тек тив ко
микс су пер хе ро ја, усло ви ла је ши ре ње раз до ра из ме ђу оних 
ко ји стрип сма тра ју за бав ним шти вом и оних ко ји га на
зи ва ју умјет но шћу. По ла ри за ци ју у по ра сту и пред ња че ње 
европ ских про је ка та по ку шао је, из ме ђу оста лих, ума њи ти 
ви зи о нар Нил Адамс6 (Neal Adams) али за ње го ве ино ва
ци је аме рич ки стрип ски (са да већ) тру сто ви ни су ма ри ли. 
Ко мер ци јал не трен до ве у ма сов ној про дук ци ји јеф ти не за
ба ве нај бо ље ће мо осли ка ти по вла че њем па ра ле ле са за
кључ ци ма Ар ту ра Хеј ли ја (Art hur Ha i ley) у ро ма ну Котачи 
(Whe els,1971), гдје ће овај пи сац упо ре ди ти ква ли тет два 
ре но ми ра на про из во ђа ча во зи ла са раз ли чи тих кон ти не на та. 
Хеј ли, ба ве ћи се у по ме ну том ро ма ну про бле ми ма Џе не рал 
мо тор са (Ge ne ral Mo tors), на во ди да су во зи ла про из ве де
на у де тро ит ском ги ган ту ло ша јер их скла па ју без вољ ни и 
сла бо пла ће ни љу ди ко ји у не људ ским усло ви ма по ку ша ва ју 
да по стиг ну днев ну нор му. На су пр от њи ма сто ји, при мје ри
це, је дан Мер це дес (Mer ce des –Benz) чи ји рад ни ци на го ди
шњем ни воу на пра ве дво стру ко ма њи број ау то мо би ла, али 
их па жљи во и с по но сом скла па ју јер су она за њих умјет
нич ко дје ло. Овај на вод пот цр та ва по сто је ће су пар ни штво 

4 Co mics Co de Aut ho rity (CCA) је цен зор ски мо дел над зо ра стри по ва 
у скла ду са мо рал ним и за кон ским на зо ри ма, уте ме љен у САД 1954. 
го ди не. На срп ском: CCA (1975) Ko deks ame rič kog udru že nja iz da va ča 
stri po va, пре ве ла Гор да на Вел мар –Јан ко вић, у: Култура, бр. 28, те мат 
„Strip – de ve ta umet nost?”, при ре дио Ран ко Му ни тић, Бе о град: За вод за 
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 261–265; Ви де ти та ко ђе: Đu kić, B. 
M. (1987) Pri je ti li ame rič kom stri pu (po no vo) pro gon, Oscar br. 2, Bje lo
var: Čvor, str. 34–35. Da ni els, L. (1988) Comix–Ahistoryofcomicbooks
inAmerica, New York: Ran dom Ho u se, по себ но: Chap ter 5: „The Co mics 
Co de con tro versy”, pp. 83–90. Nyberg, A. K. The Co mics Co de, in: TheRo
utledgecompaniontocomics, edi ted by Bra mlett, F., Co ok, R. T. and Me skin, 
A. (2017), New York: Ro u tled ge (e–e di tion). 

5 Не сми је се пре не брег ну ти чи ње ни ца да је у Дру гом свјет ском ра ту 
стрип био ја ко про па ганд но сред ство аме рич ког ми ли та ри стич ког апа
ра та. Исти мо дел на ла зи мо и у сва ком на ред ном су ко бу ве ћих раз мје ра 
(Ко ре ја, Ви јет нам, Ни ка ра гва). Не га тив но на ни во умјет нич ког у су пер
хе рој ским стри по ви ма знат но ути че и ан га жо ва ност њи хо вих ју на ка у 
„ствар ном» сви је ту, нпр. про јек ти Heroes against hunger (Су пер мен и 
Бет мен про тив гла ди у Афри ци) и Deadlylegacy/Смртоноснозавешта
ње (Су пер мен спа ша ва нео ба зри ву дје цу у Бо сни од на га зних ми на).

6 Đu kić, B. (1987) Nil Adams – ve či ti de čak ame rič kog stri pa, Stripoteka br. 
906, No vi Sad: Mar ket print, str. 3–5. 
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из ме ђу евр оп ског и аме рич ког стри па те бли же по ја шња ва 
њи хо ва раз ли чи та усмје ре ња. 

Панишер

Због уври је же ног ми шље ња у САД о стри пу као при јем чи
ви јем ви ду за ба ве за све оне ко ји ма је мрскочитатидуге,
замршенероманекласичнихаутора, ни је му би ло ла ко иза
ћи из кул тур не ни ше ни же ра зред ног, „пет па рач ког” шти ва. 
Днев ни ка и ше ви син ди кат ског стри па, ра ни европ ски (аван
ту ри стич ки и ка ри ка ту рал ни) стрип као и су пер хе рој ске 
„тра ка ви це” пред ста вља ју те мељ све у куп не свјет ске стрип 
ба шти не и њи хо ва обра зов на уло га за нај мла ђе чи та о це се 
не сми је пре не брег ну ти. По ста вљен је од ре ђе ни стан дард 
ко ји су стрип ски рад ни ци мо ра ли по што ва ти ако су, по ред 
тр жи шно сти, же ље ли да се и њи хо во ди је ло ци је ни. Је дан 
дио вла сни ка и ин ве сти то ра из да вач ких ку ћа се опре ди је
лио са мо за фи нан сиј ску стра ну па је ма сов ном про из вод
њом де гра ди рао по е ти ку стри па пред ви дљи во шћу са др жа ја, 
по вла ђи ва њем ци ља ној пу бли ци и не по сто ја но шћу те ме ља 
основ не при че. Ин ду стриј ским раз вод њи ва њем и крат ким 
ро ко ви ма за цр та че7, ни ви зу ел ни дио ни је оста јао по ште ђен 
па су не ке епи зо де ре но ми ра них се ри ја ла ви ше под сје ћа ле 
на ски це не го на ква ли тет ну и ску по пла ће ну та блу стри па. 

Иа ко кор по ра ци о ни зам у стри пу ни је са мо бо лест аме рич
ких ме га и зда ва ча (ита ли јан ски при мер је Алан Форд – Alan 
Ford), пад у ква ли те ту ду го го ди шњих се ри ја ла са мје сеч ним 
тем пом из ла ска, нај при мјет ни ји је баш у Сје ди ње ним Држа
ва ма. Све ма не не про пор ци о нал не екс пло а та ци је до бре за
ми сли на ла зи мо у Мар ве ло вим и Де тек тив ко микс из да њи
ма, и то ма хом у су пер хе рој ским на сло ви ма. Про вид ност 
ства ра ња ли ко ва по пут Же не Па у ка (Spi der –Wo man) и Ка пе
та на Бри та ни је (Cap tain Bri tain) је очи та и ви ше дје лу је као 
по тез не ма што ви тих по чет ни ка не го као про је кат озбиљ не 
из да вач ке ку ће. Из ре че ном при је ком су ду прет по ста вља мо 
је дан од Мар ве ло вих екс пе ри ме на та, Па ни ше ра, на слов ко ји 
је осје тио и до бре и ло ше стра не ма ни пу ла ци је (не)уку сом 
а чи ја је основ на по ру ка атро фи ра ла под те ре том хи пер про
дук тив но сти.

Па ни шер (срп. Ка зни лац, Ка зна тељ) је ан ти ју нак Мар ве
ло вог све ми ра, ко ји ће сво јом по ја вом у аме рич ком стри пу 

7 У но вин ском син ди кал ном стри пу је у јед ној сед ми ци тре ба ло из на ћи 
рје ше ње за шест днев них и не дјељ ну та блу.
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поста ти пр во пре се дан89, а за тим пра ви ло сто ти на ма пу та.10 
Он је исто та ко до бар при мјер пре ва ге мрач не стра не људ
ског ра зу ма, ми је не у чи та лач ком уку су мла дих као што је 
до бар при мјер из да вач ке без и деј но сти.

Ство рен као јед но број на на паст али и лак про тив ник за Чо
вје ка Па у ка (Spi der –man), Па ни шер је тре бао по слу жи ти са
мо као кра так пре дах из ме ђу без број них по вра та ка Па у ко
вих вјеч них не при ја те ља, Док тор Ок то пу са (Doc tor Oc to pus) 
и Го бли на (Green Go blin). Ипак, овај „су ма шед ши” офи цир, 
по сли је уво ђе ња „на ма ла вра та” у јав ност (1974) и пар го
ди на та во ре ња у ла ди ци рад ног сто ла по зна тог Мар ве ло вог 
уред ни ка Стен Ли ја (Stan Lee), 1986. го ди не би ва пред ста
вљен јав но сти крат ким се ри ја лом Круговикрви.11 По чет них 
пет епи зо да (по кри ти ча ри ма и нај бо љи ура дак ко ји је овај 
се ри јал имао), пред ста вља ју нам Френ ка Ка сла (Frank Ca
stle) у уло зи нај о зло гла ше ни јег за тво ре ни ка за тво ра на остр
ву Рај кер, ко ји нам у пр вом ли цу да је опис свог уну тра шњег 
ста ња и би је гом из “не здра ве око ли не” на ја вљу је бу ду ћа 
чишће ња град ских ули ца од ра зних на па сни ка.

У де це ни ји по пу лар но сти ак ци о них фил мо ва, пу них на си ља 
и про ли је ва ња кр ви, увод ни се ри јал се до пао пу бли ци ко ја је 
до бро при хва ти ла јед ног от пад ни ка од за ко на за на слов ног 
ју на ка. Па ни шер је Френк Касл, бив ши ма ри нац, ма ши на за 
уби ја ње, ко ји се, за вр шив ши ра то ва ње у ви јет нам ским пра
шу ма ма, вра тио ку ћи. Игр ом суд би не, дви је ма фи ја шке бан
де су за об ра чун иза бра ле парк у ко јем је по ро ди ца Касл ор
га ни зо ва ла из лет па се ова, пот пу но не ду жна, на шла у уна
кр сној паљ би. Тра ге ди ју пре жи вља ва са мо Френк и по сли је 
го ди ну да на по ли циј ског не у спје ха у по тра зи за по чи ни о
ци ма гну сног зло чи на над ње го вим нај ми ли ји ма, од лу чу је 
се за про фе си ју са мо зва ног џе ла та при је ког су да. Већ тад 
пси хич ки не у рав но те жен, Френк из ра ђу је ма ји цу са зло коб
ном ло ба њом и (не ти пич но за Мар ве ло ве ју на ке) кре ће у рат 
са кри ми нал ци ма без ма ске ко ја би му при кри ла иден ти тет. 
Сте че но зна ње о оруж ју и стра те ги ји га је учи ни ло из у зет но 

8 Mar tin, M. A. The Pu nis her, in: Thesuperherobook:Theultimateencyclope
diaofcomic–bookiconsandHollywoodheroes, еdi ted by Mi si ro glu, G. with 
Ro ach, D. A. (2004) De tro it: Vi si ble Ink, pp. 395–397.

9 Co o gan, P. (2006) Superhero: The secret origin of a genre,Au stin: Mon
keyBrain Bo oks, pp. 54, 216.

10 We i ner, R. G. (2008) MarvelGraphicNovelsandRelatedPublications:An
AnnotatedGuidetoComics,ProseNovels,Children’sBooks,Articles,Criti
cismandReferenceWorks,1965–2005, Jeff er son, North Ca ro li na, and Lon
don: McFar land & Com pany, Inc.

11 Иа ко су Кругови крви (Circle of blood) са мо на слов хро но ло шки пр ве 
епи зо де у пе то број ном волумен–у ThePunisher, по њој се на зи ва чи та ва 
се ри ја при ча о Френ ку Ка слу из 1986. го ди не.
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опа сним по по лу сви јет у ко јем је ве о ма бр зо сте као ре пу
та ци ју Бо жи је ка зне. Ње го ва не за ко ни та из ри ца ња смрт не 
пре су де из ван суд ни це Вр хов ног су да, би ва ју бла го на кло но 
по сма тра на од стра не по ште них по ли ца ја ца, ко ји су, оме
ђе ни за ко ни ма, не моћ ни пред пот пла ће ним ше фо ви ма и 
несавје сним адво ка ти ма. 

Иа ко му по ли цај ци пре ћут но да ју за пра во, јер ра ди пр ља
ви по сао умје сто њих, Френк Касл је бје гу нац ко ји се мо ра 
кри ти по на пу ште ним скла ди шти ма и хан га ри ма, пре у ре ђе
ним у пра ве фу ту ри стич ке ору жар ни це. Као чо вјек од ак ци
је али не и по зна ва лац мо дер не тех но ло ги је, Касл (сад већ 
уве ли ко Па ни шер) са со бом ву че ис ку сног про гра ме ра и из
у ми те ља Ми кро чи па (Mic roc hip), ко ји се све срд но за ла же за 
за једнич ки циљ – од кри ми на ла ца чист град. 

На про сјеч но 22 стра ни це до по чет ка 2019. го ди не иза шло 
је око 500 епи зо да Па ни шер фран ши зе(Warjournal;ThePu
nishervol.1–10;Punisher:Warzonevol.1–3;PunisherMAX; 
го ди шња и бо жић на спе ци јал на из да ња, ве ли ки број тзв. оne
shot–ова и про прат них spin–offсе ри ја ла). Уга сив ши Ексал
манах 1989. го ди не, гор њо ми ла но вач ке Деч је но ви не су по
кре ну ле три мје сеч не еди ци је у ко ји ма ће се об ја вљи ва ти 
иза бра ни аме рич ки стри по ви. Па ни шер је, у кон ку рен ци ји 
са Дис тро је ром (De stroyer ) и Ко на ном (Co nan), из гу био трку 
од до па дљи вог вар ва ри на па је на шој чи та лач кој пу бли ци 
у де ве де се тим го ди на ма про шлог ви је ка остао по знат тек 
као крат ко вје чан се ри јал од де вет бро је ва. По сли је об но ве 
стрип тр жи шта у бив шим ју го сло вен ским др жа ва ма, ни
је дан из да вач ни је по ка зао за ни ма ње за ма кар ин те грал но 
обја вљи ва ње овог се ри ја ла.12 

За ве де ни успје хом Круговакрви, Ма р вел је на ста вио се ри јал 
и већ сље де ће, 1987. го ди не про ши рио рад њу у еди ци ју The
Punishervol. 2. У њој на ла зи мо при зем не де тек тив ске те ме 
из пет па рач ких кри ми на ли стич ких ро ма на у ко ји ма Френк 
Касл, по пут Џеј мса Бон да (Ja mes Bond) са про ши ре ним mo
dusoperandi–јем, би ва опре ман фу ту ри стич ким оруж јем од 
стра не ком пју тер ског ма га и све зна ли це Ми кро чи па. Лај нус 
Ли бер ман (Li nus Li e ber man) зва ни Ми кро чип, пот по ра Па
ни ше ру на лик Бет ме но вом ба тле ру Ал фре ду, озна ка је бе
ниг ни јег ди је ла се ри ја ла и је ди ни пра ви са рад ник ко јег је 
Касл ис тр пио до кра ја еди ци је (1995). 

У сто ти њак бро је ва ове се ри је на ла зи мо прич љи вог и мен
тал но ста бил ног Ка сла, ко ји ели ми на ци ју кри ми на ла ца 

12 Об ја вљи ва њем ин те грал ног из да ња MarvelEssential:Panišer (Ča rob na 
knji ga, 2016), Френк Касл се вра тио на на ше про сто ре на кон два де сет
ше сто го ди шњег од су ства.
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дожи вља ва као сва ко днев ни и за ко нит по сао. Ре а ли стич
ност рад ње по ни шта ва а ин фан тил ност по ве ћа ва, по ред 
сте ре о тип них ди ја ло га, сла ба мо ти ва ци ја по сту па ка код 
зло чи на ца и ул тра те шко на о ру жа ње, с ко јим се Па ни шер, 
без вид ног на по ра, ве ре по згра да ма ме га ло по ли са у по тра
зи за зло чин ци ма. Од мно штва „ру па” у сце на ри ју по треб
но је ода бра ти ону ко ја је у еди ци ји нај при мјет ни ја а то је: 
по вра так упе ча тљи вих не га ти ва ца. Не ин вен тив ност се, као 
хро нич на Мар ве ло ва бољ ка, ис по љи ла и на овом не су пер
хе рој ском про јек ту. У 104 бро ја ма фи јаш са уна ка же ним ли
цем Те сте ри ца (Jig saw) је вра ћен у жи вот чак шест пу та! 
Овај де таљ угро жа ва кон цепт стри па али и его ли ка по зна
тог по пе дант но сти у из вр ша ва њу свог „по сла”. Цр тач ки, 
овај том, из ра зи то сла бо сто ји. И по ред па ле те рад ни ка на 
сва кој епи зо ди, ве ћи на их оста вља ути сак крај њег ама те ри
зма што чи та о ца мо ра на ве сти на по ми сао о дра стич ном па
ду ква ли те та у по ре ђе њу са цр те жом Џо на Ро ми те Ста ри јег 
(John Ro mi ta Sr.)13.

Уга сив ши Volume2, наставилo сe са уна за ђи ва њем се ри ја ла 
во ђе њем Па ни ше ра кроз ра зна пу те ше стви ја. По сли је осу де 
због уби ства Ни ка Фју ри ја (Nick Fury), из гу био је пам ће
ње, из вр шио са мо у би ство па га пре жи вио, као и удру же не 
на па де на сво је по сто ја ње Не бој ше (Dar de vil), Вол ве ри на 
(Wol ve ri ne) и Чо вје ка Па у ка. Крат ко је био и с дру ге стра не 
за ко на и то у уло зи ма фи ја шког дона(ThePunishervol.3). 
Се ри јал и еди ци је у пе ри о ду од 1995. до 2004. го ди не оп ста
ју на ду го ме тра жним ак ци о ним за пле ти ма („пу ца чинама”) 
ве за ним за не ки за ни мљив а до тад не до дир нут дио из Ка
сло вог жи во та. Та ко су вје штач ки одр жа ва ли фран ши зу са 
нпр. унајм љи ва њем пла ће ног уби це ко ји ли чи на Ка сло ву 
по кој ну су пру гу Ма ри ју или при чом о ра ђа њу уби лач ког 
ин стик та у Френ ку то ком бо рав ка на ви јет нам ском ра ти шту 
(Born). 

Си ту а ци ја се дје ли мич но по пра вља са пре ла ском Па ни ше ра 
под фи р му Max, ина че Мар ве ло ву ис по ста ву. Од мар та 2004. 
го ди не се ри јал но си озна ку Parental advisory због екс пли
цит них сце на на си ља, сек су ал ног ижи вља ва ња, али и ми ли
та ри стич ког фе ти ши зма, ко ји се и не по ку ша ва при кри ти.14 
На ра тив но ва ља ни ја цр та се ри је се по но во по че ла на зи ра ти 
са ло гич ним сли је дом у по мра че ној сви је сти Френ ка Ка сла. 
По сли је Ми кро чи по ве пре да је Па ни ше ра за ко ну (у стра ху 
од ње го вог очи глед ног ужи ва ња у уби ја њу), наш се „ју нак” 

13 Илу стра тор Круговакрви.
14 Пе ри о дич но се из да вао илу стро ва ни до да так о оруж ју ко је ко ри сти  

Па ни шер са вје ро до стој ним об ја шње њи ма.
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по сли је гу бит ка је ди ног при ја те ља, по вла чи у се бе и у стал
ном би је гу пре жи вља ва још пар „си гур них” смр ти (у не ких 
сто ти нак све са ка). Пре ваг нув ши из освет ни ка и по ли цај ца 
са по себ ним овла шће њи ма у пси хо тич ног ма ни ја ка због 
при ја те ље ве из да је, пот пу но је мо ти ви сан про цес и по сли је 
де се так го ди на при по ви јед не кри зе мо же мо ре ћи да је овај 
се ри јал до био, ма кар на крат ко, на увјер љи во сти. 

Под мла ђи ва њем ре дак ци је, сце на ри стич ки по сма тра но, се
ри јал је кре нуо уз ла зном пу та њом. Ипак, ни овај уз лет про
жет на си љем ни је по тра јао ду го јер се уред ни штво оп те ре
ти ло стал ним по тра га ма за но вим, не при ка за ним на чи ни ма 
му че ња жр та ва као и Па ни ше ру до стој них про тив ни ка. Ври
је дан по ме на је си гур но Ени сов (Garth En nis) и Пар ло вљев 
лик Ба ра ку да (Bar ra cu da) чи ја убје дљи вост је под ста кла 
из да ва че да по кре ну spin–off ми ни –се ри јал по све ћен ње му 
(PunisherMaxPresents:Barracuda). Пу ко на си ље, по е тич
ки нео бли ко ва но у до стој ну сце на ри сти ку, ни је фор му ла за 
трај но при до би ја ње пу бли ке па је та ко и ThePunisherMAX 
оти шао у исто ри ју са бро јем 75.

Уда ља ва ње од ре а ли стич но сти се ри ја ла (са мим тим и ква
ли те та при по ви је да ња), на ста ви ло се у 2009. го ди ни са од
лу ком да се Па ни шер уба ци у не ки од мно гих су пер хе рој
ских уни вер зу ма гдје ће се за јед но са над љу ди ма бо ри ти за −  
уо би ча је ну те му аме рич ких блок ба сте ра и стри по ва − спас 
сви је та. За ме ша тељ ство ства ра Мax са по кре та њем но ве се
ри је у ко јој ће Френк Касл има ти при зем ни ју уло гу – уби ја
ње Кинг пи на (King pin). Исто вре ме но пре пли та ње дви је ли
ни је исте при че је стан дард но за аме рич ки си стем пла сма на 
али с њим се озбиљ но уда ра на по тен ци јал и ја че сто ри је не
го што нам је по ну ђе на са дру гом се ри јом PunisherMAXа.
Френ ков су коб са Кинг пи но вим тје ло хра ни те љи ма Ме том 
(Bul lseye) и Елек тром (Elec tra) те лич на дра ма вр хов ног ше
фа њу јор шке ма фи је Вил со на Фи ска (Wil son Fisk) је, иа ко 
про ду жен до мак си му ма (22 епи зо де), јед на од со лид ни јих 
ли ни ја ове фран ши зе.

По то ње ми ни –се ри је су од лич ни до ка зи не мо ћи аме рич ких 
ме га и зда ва ча да из ње дре не што но во са чим би ожи вје ли ве
ге ти ра ју ћи се ри јал. Још јед но у ни зу та квих рје ше ња је би ло 
уба ци ва ње идеј но ис тро ше ног ју на ка у вре мен ску „цр во то
чи ну” и ње го во сла ње у бу дућ ност15 (The Punisher2099AD) 
али и про шлост (Punisher:Noir). Да наш освет ник поне кад 

15 Ка да се ри ја лу опад не про да ја, из да вач ке ку ће се од лу чу ју и на ова кве 
по те зе. Пр ви ан ти хе рој по слат у бу дућ ност био је ре вол ве раш Џо нах 
Хекс (Jo nah Hex), узда ни ца Де тек тив ко мик са. То је учи ње но 1985. 
године за по тре бе се ри ја ла Hex.
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узи ма и сло бо дан дан до ка зу ју нам спе ци јал на из да ња у ко
ји ма се Па ни шер на Бо жић не ра до од лу чу је да сре ђу је ра чу
не са кри ми нал ци ма (ThePunisher:RedX–masи ThePunis
her:X–MasSpecial). 

Да би из бје гли јед но лич ност обје ка та ве ли ких гра до ва, 
уред ни ци су че сто из мје шта ли мје сто рад ње у ју жно а ме
рич ке џун гле, си бир ски лед и бли ско и сточ не пу сти ње. Смје
шта ње фик тив ног ли ка у по сто је ћу си ту а ци ју, ко јом су се 
хтје ле су ге ри са ти до бре на мје ре обич них Аме ри ка на ца (већ 
по ме ну та пам фле т–ак ци ја Супермен против Глади), ни је 
ми мо и шло ни овај стрип па је и Па ни шер, на кон Су пер ме на, 
свра тио у Бо сну и Хер це го ви ну. Пра те ћи траг ме ђу на род
ног тр гов ца оруж јем Ви ка ди ја (Vi kady), Касл је при сти гао 
у Са ра је во из ко јег је, не сна шав ши се у су ко бу „сви про тив 
свих”, по бје гао без га је ња илу зи ја да је он, као рат ни ве те
ран, до ра стао та квом су ко бу.16 За ни мљи во је да је за ову дво
дјел ну епи зо ду (ThePunisherWarZone n. 35–36) унајм љен 
Џо Ку берт (Joe Ku bert), ко ји је у овом „бо сан ском дво бро ју”, 
сво јим цр тач ким уми је ћем, ри јет ко ви ђе ним у ком плет ној 
фран ши зи успио не при стра сно17 да де мон стри ра по губ
ност рат ног ме ха ни зма по чо вје ков ум и оп ста нак људ ске 
за једни це. 

Ме ђу упит не уред нич ке од лу ке убро ја ће мо и Па ни ше ро во 
ста ре ње. Нео д ре ди ва ста рост ју на ка је сте чест про блем у 
ду го го ди шњим се ри ја ли ма а ов дје је она раз ли чи та од то ма 
до то ма. Ме ђу под мла ђе ним Мар ве ло вим ју на ци ма на шао 
се и Па ни шер па че сти при ка зи акро ба ци ја не при мје ре них 
тје ле сним мо гућ но сти ма јед ног ше зде се то го ди шња ка пред
ста вља ју ар те факт ви ше у ко рист те зе о аме рич ком не ре а
ли стич ком ди мен зи о ни ра њу људ ске фи зич ке спрем но сти. 
При ми јет на је и не до сљед ност у из бо ру смр ти за Па ни ше ра. 
Пет на е стак раз ли чи тих ви до ва ње го ве смр ти ни су би ле до
вољ не па су не ке еди ци је за вр ши ле са оста вља њем чи та о ца 
у не до у ми ци да ли је Па ни шер умро од ра на за до би је них у 
још јед ној са мо у би лач кој ак ци ји у ње го вом сти лу „сам про
тив свих” или га је опет не ко од „по ште них ци ви ла” спа сио. 
Ипак, у мо ру јед но лич них и јед но крат них епи зо да, из два
ја се она ве ле мај сто ра Ри чар да Кор бе на (Ric hard Cor ben) –

16 »This isn’t my war. My war’s got ru les i un der stand. My war is me aga inst 
them. The re’s no ru les he re. No li nes. No black. No whi te. [...] / — Ti me to go 
ho me. / New York’s go ing to se em li ke Di sneyland af ter this trip.« Chil dren 
of the Gun(1995) ThePunisherWarZonen. 36, New York: Mar vel, p. 22.

17 Ако из у зме мо за бу не у име ни ма − му сли ман ски ге рил ци се зо ву Ми тар 
и Јо сип − фи нал ни дио са ге Ријекaкрви (Riverofblood) сво јим тек стом 
и по ру ком си гур но не ће би ти пред мет осу де ни јед не стра не уче сни ка 
гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни.
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The Punisher: The End−у ко јој нам отац Блад ста ра (Blo
od star), Све та му та на та (Mu tant World) и Де на (Den) се р
ви ра од лич ну по ста по ка ли птич ну при чу Гар та Ени са о по
сљед њим да ни ма Па ни ше ра, са да остар је лог за тво ре ни ка у 
бијегу.

Ма нир екра ни за ци је стри по ва у осам де се тим го ди на ма 
про шлог ви је ка ни је за о би шао ни Па ни ше ра па је Ма р вел, 
по сли је бле ду ња ве ве р зи је из 1989. Го ди не,18 у но вом ми
ле ни ју му при ре дио још дви је,19 при по ви јед но ни ма ло бо
ље. Ра чу на ју ћи на мла ђу пу бли ку, про ду цен ти су на пу сти
ли хро но ло шки ток и пот пу но од ба ци ли основ ни сце на рио, 
уни штив ши та ко ви ше го ди шњу раз ра ду ка рак те ра Френ ка 
Ка сла. Ни ло ше кри ти ке гле да ла ца фил мо ва о Па ни ше ру ни
су би ле до вољ не да се за вр ши ин ду стриј ско екс пло а ти са ње 
ове за ми сли па та ко у 2019. го ди ни, има мо но ве стрип ске и 
те ле ви зиј ску се ри ју.20

Назирелисекрајлошемтренду?

У овом пре гле ду три де се то го ди шњи ци Мар ве ло вог се ри
ја ла Па ни шер, по ку ша ли смо при ка за ти екс пло а та тор ски 
од нос пре ма стри пу. Ма да је овај на чин ис цр пљи ва ња по
тен ци ја ла јед не до бре иде је већ озбиљ но на гри зао и те ме ље 
европ ског стри па (Асте рикс – Aste rix; Та лич ни Том − Lucky 
Lu ke), ма ње озби љан при ступ „ре ста у ра ци ји”, ипак ве зу је
мо за аме рич ке сце на ри сте. Па ни шер је је дан од стри по ва 
чи ји је по тен ци јал у пот пу но сти ис ко ри шћен већ у ње го вом 
„пу бер те ту” и чи јем се екс пло а ти са њу још не на зи ре крај. 
„Те ме су се мо жда и уда љи ле од ти пич ног Мар ве ло вог ди
ја па зо на, али не из мје ње ни, пре и ску ша ни, пре ек спло а ти ра
ни при ступ, дра ма тур ги ја и ка рак те ро ло ги ја ту су као и у 
сва ком дру гом ти пич ном Мар ве ло вом из да њу (...) Њи хо ва 
ма хом дјеч ја пу бли ка те шко се мо же да ље ва ра ти и ма ми ти, 
(...) а од ра сли се не мо гу по но во при ву ћи фор му ла ма ко је 
упор но оста ју на ста рим, ви ше не го по зна тим ре цеп ти ма”.21

Ва ља на зна чи ти да че до Џе рар да Кон ве ја (Ge rard Con vay) 
не ће пре кри ти па у чи на Мар ве ло ве ар хи ве јер је Па ни шер 
по стао сим бол сло бод ног Аме ри кан ца ко ји, ис под ју жњач ке 
за ста ве, уз га ја култ оруж ја и са мо од бра не те сам шти ти сво
ју по ро ди цу. Ми ли та ри стич ка но та овог стри па је нај чешћи 

18 Gol dblatt, M. (1989) ThePunisher, New World In ter na ti o nal.
19 Hen sle igh, J. (2004) The Punisher, Li on sga te films and Le xi, A. (2008),  
Punisher:WarZone, Li on sga te films.

20 Lightfo ot, S. (2017) ThePunisher, Net flix. 
21 Đu kić, B. (1987) Mar ve lov no vi uni ver zum, RSMagazin br. 87/2, Za greb: 

Vje snik, str. 98. 
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раз лог ње го ве зло у по тре бе па се сви они ко ји бе сје де о упит
ном ути ца ју стри по ва оправ да но при бо ја ва ју ње го вог ефек
та. Инер ци ја би мо гла до не ти но ви ква ли та тив ни и су но врат 
Па ни ше ро вог стри па кроз стрип, филм и играчке, јер су 
не ки мо дер ни кон зу мен ти по пу лар не кул ту ре спрем ни про
гу та ти и ду хов но не у ку сни је шти во, ако је на омо ту свеске 
ам блем Мар ве ла.
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Abstract

Since their appearance, comic books have been victims of misuse 
by media concerns. Generic plotlines were preconditions for large 
printings, which – alongside commercialization and the Comics Code 
Authority (CCA) – without a doubt did the most damage to comic books 
and hindered transition of the once humorous newspaper addition into 
a genuine art form. Though the corporate model was well known and 
derided even during the 1970s, it has persisted to this day. This paper 
examines comic book industrialization and exploitation of original 
ideas. The analysis centers on the evolution of Marvel’s Punisher 
series. Following the decrease in quality of writing and drawing, as 
well as the changes made to the character of Punisher himself, the paper 
exposes the methods with which franchises are created from otherwise 
artificially maintained properties. Saga of Frank Castle is not the 
longest run in mass–produced comic book publishing history, but it is 
still a potent example of cultural trends and the divergence of comic 

books from their artistic principles.
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Abstract:Childrenbooksaboutdifficulttopicsrepresentonlyafraction
oftheavailablebooks.Inchildren’sliterature,thefirst–personnarrative
impliesanadultauthorbehindthechildasacharacter.Theimbalance
between the narrative voice of an adult and the child focalizing
characterindicatespowerstructuresandimposeanadult’ssentimental
(and educational) ideas to the child reader. The same happened
whenIstartedcreatingagraphicnovelaboutmyownexperienceof
thebombing,asachild.Toavoid thispattern, Idecided tomakean
authenticperspectiveofthechildgoingthroughatraumaticevent.This
posedthefollowingquestions:Towhatextentisagraphicnovelsuited
fordeparting frompower structures in children’s literature?What is
thesignificanceofradicalthemesincreatingthespaceforempowering
children?Whichelementsofgraphicnarrativesmaketheperspective
of a fictional child authentic?This paper outlines the academic and
practicalresearchIundertooktoanswerthesequestions.Itdescribes
and emphasises the importance of authentic voice and perspective
ofchildrencharacters in theliterature forchildren.It focusesonthe
importanceofliteraturewithradicalthemesinestablishingthespace
forafictionalchildtoexploretheworldandempoweritsindependent
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quests beyond theboundariesusually set in the children’s literature.
Moreover,itpresentsthewaysitcanbeusedbyanauthortopresent
thestory fromanauthenticperspectiveof thechild. Itdescribesand
justifiesmychoiceofusinginterpretativeframeworksfromotherfields
of cultural studies to question how comics can be used to establish
traditionalpowerstructuresordepartfromthem.Finally,itsummarises
thewaysmyacademicresearchinfluencedthepracticalresearchand
enrichedthecreationofmybook.

Key words:comics,narrative,children’sliterature

Theimportanceofauthenticvoiceandperspectiveof
childrencharactersintheliteratureforchildren1

This chapter focuses on the overview of children’s books 
related to difficult topics. I searched for books through the 
Children’s Literature Comprehensive Database2. CLCD 
provides over 1.9 million Children’s and Young Adult Literature 
records containing more than 500,000 professional reviews of 
children’s books, multimedia and audiobooks (aggregated from 
42 sources). The search conducted using the keywords “war”, 
“trauma”, “suicide” and “depression” produced a total of 6086 
books in the juvenile literature section. Considering that I did 
not try all possible keyword combinations for difficult topics 
in children’s literature, and the fact that this database does not 
contain all existing published books, the number of books with 
a difficult topic is only 0.3 per cent of all juvenile literature in 
the shown database. If this database is representative of the total 
amount of published books, the number of books dealing with 
difficult topics is only a fraction of them.

In combination with this data, it is worthy to mention the 
distinctive power structures in existing children’s literature:

“...nowhere else are power structures as visible as in children’s 
literature, the refined instrument used for centuries to educate, 
socialize and oppress a particular social group. In this respect, 
children’s literature is a unique art and communication form, 
deliberately created by those in power for the powerless.”3

Radical topics are still seen as difficult topics for anyone to 
discuss. These topics are particularly challenging when they are 

1 A condensed version of the thesis. Thesis supervisor Pascal Lefèvre, 
Academic year 2018–2019. Master of Visual Arts / Graphic Design / 
Graphic Storytelling, LUCA School of Arts, Brussels.

2 CLCD (2018). Children’s literature comprehensive database. June 18, 2019, 
http://www.clcd.com/.

3 Nikolajeva, M. (2009) Power,voiceandsubjectivityinliteratureforyoung
readers, Abingdon: Routledge, p. 8.
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targeted towards children, which can be a reason why they are 
less interpreted in the children literature.

Nikolajeva4 points out that these topics can provide important 
conditions, such as the physical dislocation of characters and 
the removal of the parental protection, which allows a fictional 
child to explore the world and test the limits of its autonomy. 
These conditions are emancipating the fictional child, while the 
narratives have a subversive effect, illustrating that the rules 
enforced on the child by the adults are in fact arbitrary.

Additionally, as can be seen in recent history, difficult events are 
common for any age, children included. According to Bouchane5, 
wars, migration, and trauma are issues of contemporary 
importance. In my opinion, if readers would have an opportunity 
to think about these topics without imposed opinions of adult 
authors, it could lead to a better understanding of the world 
and all its complexity. Eventually, it would help them to better 
understand their environment, which could be beneficial for the 
development of critical thinking. This is why I believe that a 
graphic novel about a radical topic can be a valuable tool for 
communication and empowerment of the readers and can help 
them become less liable to manipulation.

TheStory

Various elements must be considered when writing (and reading) 
a graphic novel. Some of them are the target group (audience), 
the theme, the setting, the characterization, the point of view, 
the relation between images and words, the time, and the genre. 
Combined with the previous experiences of the reader, all 
elements work together to tell a story and create an exclusive 
experience for every reader.

Although my book’s target group was not only children, it was 
important to me that children easily understand the story. This 
was motivated by my wish as a child to read a story that is about 
the bombing and find any knowledge about an event that I did not 
understand. The theme and setting were a natural continuation 
of the idea to make a book about something I lived through. The 
story depicts the bombing of Serbia in 1999, and it is situated in 
the very same shelter where I spent most of the days during the 
bombing. The characterization, the point of view, the relation 

4 Nikolajeva, M. (2009) op. cit., p. 10.
5 Bouchane, K. (2018) Early childhood development and early learning for 

children in crisis and conflict, paper commissioned for the 2019 Global 
Education Monitoring report: Migration,displacementandeducation:
Buildingbridges,notwalls, Paris: UNESCO, https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000266072.
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between images and words, and the time are established after 
elaborate research in the fields of writing, narrative theory, and 
art; and this paper is a part of the study.

In the beginning, I did not consider the idea of portraying 
an authentic children’s perspective. The specific needs of 
my characters developed the story in that direction. During 
the process, I discovered the meaning of my story and that 
encouraging the critical thinking and unconstrained exploration 
of the reader is indeed relevant to it. The following text describes 
the obstacles I had to overcome and the way they directed the 
story.

It was evident that specific constructions of my initial sentences 
were implying an adult author behind the child as a character 
in my book. This led to the situation of the story being non–
objective, as it imposed my feelings as an adult to the reader. 
As I did not want to force my opinion to the reader, the solution 
was to make an authentic perspective of the child going through 
a traumatic event. That would be possible only if I could find a 
way for my child character to tell the story realistically and using 
age–appropriate language and visual elements. This transformed 
the question from “What is my story about?” to “How to tell the 
story?”. The problem of unbelievability was the biggest obstacle 
to solve.

Terminologyandmedium–
specificfeaturesofcomics

This section introduces necessary terminology and analyses 
medium–specific features of comics. In the book Narration in
Fiction Film, Bordwell6 explains useful terminology, such as 
fabula and syzhet (plot). Fabula is defined as the chronological, 
cause–and–effect chain of events, referred to by the narrative, 
while syzhet (plot) is the order of events, presented in the 
narrative discourse. Diegesis is explained as the term for 
everything that belongs to the fictional world: events, characters, 
dialogues, locations, etc. In contrast to diegetic material, non–
diegetic material presents everything outside the fictive world: 
the title, comments of an all–knowing narrator, etc.

As Lefèvre7 underlines, the terms style, syzhet and fabula 
are ensuring starting points for the study of the influence of 

6 Bordwell, D. (2013) Narrationinthefictionfilm, Abingdon: Routledge.
7 Lefèvre, P. (2011) Some medium–specific qualities of graphic sequences. 
SubStance, Vol. 40, No. 1, Issue 124: “Graphic Narratives and Narrative 
Theory”, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, pp. 14–33.
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a medium on narration and explains different aspects of the 
interaction between narrative and medium.

To connect these definitions to my book, the following 
observations can be made. Fabula contains events from one 
year before the bombing, when the older sister moved out of the 
flat. Then a few days before the first bomb fell, children doing 
homework, finding the dog, going to school, the emergency 
exercise, the beginning of the bombing, losing the dog, trying 
to find it, etc. Syzhet is the order of these events in the way 
I presented it in the narrative. In my specific case, fabula and 
syzhet have a lot in common, since I tried to present the events 
chronologically and in present time, with only a few exceptions. 
I believe that this way of narration is closer to that of a nine–
year–old girl, since it is immediate, without intricate knots or 
mysterious elements that would reveal the mind of an adult 
narrator embodied in the child character.

Many of the mentioned elements and their definitions are 
acquired from other media and narrative forms. Some of them 
are adjusted to be useful when addressing the comic as a specific 
medium. To emphasise the closeness among medium–specific 
features of comics and other media, Kai Mikkonen compares 
elements across the media and tries to find the ones that have 
the same functionality.8 As he advises, medium specificity 
should not serve the idea of “unproductiveguardingofborders
betweenmedia”, but for examining how comics are different and 
similar to other narrative media or arts, particularly the closely 
related forms of visual storytelling, on the level of their formal 
characteristics. These characteristics are then not determinative 
but relative and comparable. He investigates the conditionality of 
the media with individual freedoms given to it by its specificity 
and the limitation that is conditioned by the material form, the 
semiotic source, or the format of the publication.

With this in mind, I observed the list of constraints proposed 
by Duncan and Smith.9 The list contains the medium–specific 
features that I investigated further, to discover arguments 
supporting the idea that the graphic novel is suited for departing 
from traditional power structures or creating an authentic 
perspective of the fictional child.

• spatial limitations (number of pages, page size)

• reproduction technologies (paper quality)

8 Mikkonen, K. (2017) TheNarratologyofComicArt, Abingdon: Routledge, 
p. 18.

9 Duncan, R. and Smith, M. J. (2009). ThePowerofComics:History,Form
andCulture, London: A&C Black, pp. 119–120.
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• unrealistic images (comics are two–dimensional and lack 
the photo–realistic qualities of some other forms of visual 
storytelling media)

• limited capacity to control the reader (readers can view 
panels and pages in any order and for any duration)

• the page as a unit of composition (allows some control 
over the reader)

• the conception of images as selected moments

• the interdependence of words and pictures

• artistic skill (what the cartoonist is able to achieve)

• the serial aesthetic (most mainstream comic books are 
published as episodes in an on–going saga)

An important constraint is the limited capacity to control the 
reader that can be applied to picture books as well, and up to 
some degree also to animation movies. To connect these with 
one interesting idea of Rebecca Palmer10, we need to include 
the following question: “How are these narratives intended 
to be read?”. In her examinations of the relationship between 
image and text in picture–books and graphic narratives, she 
discovered a third element that should be included — the reader, 
specifically, the way the reader reads. As she states, this element 
is one of the main distinctions between these two forms. The 
reading experience is not fixed and binding, but it is implied, 
both for comics and picture books. As Palmer mentions, picture 
books can be read alone, but they are designed to be shared as 
well while reading out loud to or with others. Editors of picture–
books usually test the words to see how they sound out loud. 
A comic, on the other hand, is best suited to be read in silence.

Given their formal qualities, I believe that comics provide an 
intimate reading experience. The limited capacity to control the 
reader in combination with the particular way that comics are 
supposed to be read, encourage departing from traditional power 
structures and suppress the amount of influence of external 
interpretations.

Whosestoryisit?

Using the term “narrative agency”, Mikkonen11 tries to address 
the agent responsible for choosing, organising and disseminating 
the story material, and at the same time underlines the problem 

10 Palmer, R. (2014). Combining the rhythms of comics and picturebooks: 
thoughts and experiments. JournalofGraphicNovelsandComics, p. 298.

11 Mikkonen, K. (2017). op. cit. p. 129.
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of using notions like “narrator”, “teller” or “presenter”. He 
uses the term “graphic narrator” being responsible for the 
whole narrative organisation, including the creation of both the 
words and drawings, as well as panels and scenes. To make a 
distinction between the global and implicit “graphic narrator” 
and any narrator who may be involved in the story world, 
Mikkonen uses Philippe Marion’s, Thierry Groensteen’s and 
Andre Gaudreault’s formulations.

When speaking about a narrator that coincideswith the focus
of explicit discourse, Groensteen12 mentions that this type 
of narration has become common in contemporary comics, 
specifically in autobiographical works. When speaking about 
the case of first–person narration (with the character involved 
in the story), Groensteen uses the term actorialised narrator 
or adelegatednarrator. There are various types of delegated 
narrators, and he examines a few cases and gives the examples 
for them.

А) Thenarratorhasasimple function toput thestory into
gear.

B)The actorialised narrator who nonetheless remains
extradiegetic.

C) The narrator, who is a projection of the author, while
nonetheless not being subject to the needs of sincerity and
truth upon which the “autobiographical pact” is usually
founded.

D) Theimprobablenarrator.

E)Theautobiographicnarrator,whose“I”bearswitness,but
whodoesnotcreatehisorherownstory.

For my novel, none of these examples is fitting. For that reason, 
I propose including an extra case of Mergednarrator. In this 
case, the narrator is the character telling the story she is living 
through (making it autobiographic narrator) while interacting 
with the other story’s characters. The narration in my book is 
continuously interrupted by the evolution of the story, and the 
character that tells the story switches between two positions. 
In my story, the character’s narrating and acting positions are 
merged in the storyline.

12  Groensteen, T. (2010) The monstrator, the recitant, and the shadow of the 
narrator, EuropeanComicArt, Brooklyn: Berghahn Journals in association 
with American Bande Dessinée Society and the International Bande 
Dessinée Society, p. 5.
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Elementsofchildren’sperspective

If the reader is to believe that the presented perspective is of 
the child, the child character in my graphic novel needs to 
borrow children–like features from the real world and behave 
accordingly. In other words, I need to assign characteristics to 
the actors of my story, known as a process of characterisation13. 
In my opinion, elements that separate children the most from 
adults are the voice they use, the language, the point of view, the 
imagination, and their cognitive abilities. I will explore some of 
these elements in the theory of graphic narrative and apply the 
found knowledge to my own story.

Characterization

Mikkonen14 argues that the notion of characters in fiction 
depends on several elements: artistic tools of characterisation, 
genre and medium–specific codes of storytelling, and models of 
the real–world people and their typical situations.

My primary challenge is to create person–like features for the 
main character. To be more precise, the challenge is to create 
children–like features that will be believable in the mind of the 
reader. An additional challenge is to convince the reader that 
the main character simultaneously lives through and narrates the 
story.

As Mikkonen15 states, in the case of the first–person narrative like 
mine, the whole narrative is indicative of the narrator character’s 
properties, focused on the narrator’s speech and thought. In such 
cases, the most relevant approach is to examine the narrative 
techniques of voice, style, perspective, or the relationship 
between the time of narration and the time of the events; than to 
study the narrator as a character. With this in mind, the focus of 
my research will be the elements that Mikkonen suggests.

The main character in my book has several personality traits. She 
is curious, likes the freedom that holidays are ensuring, prefers 
literature over math, creative, highly imaginative, and often 
worried about her best friends. The question is, how is the reader 
able to assign these traits to the main character? The fundamental 
principles of narratology recognised in literary narratives can 
assist with that. Of course, we should not exclude visual cues of 

13 Jannidis, F. (2013) Character. in: Hüuhn, Peter et al. (eds.): The living
handbook of narratology, Hamburg: Hamburg university press. July 18, 
2019. http://wikis.sub.unihamburg.de/lhn/index.php/Character

14 Mikkonen, K. (2017) TheNarratologyofComicArt, Abingdon: Routledge, 
p. 177.

15 Mikkonen, K. (2017) op. cit. p. 179.
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characterization and the word–image interaction. According to 
Bal and Van Boheemen16, four different principles work together 
to construct the image of the character: repetition, accumulation, 
relations to other characters, and transformations. Repetition is 
used to establish relevant characteristics of the character, and it 
is needed to illustrate the character’s behaviour. Accumulation 
of relevant characteristics helps to find the relations among 
them in order to form an image of the character. The character’s 
relations with other characters and him/herself, help the reader 
to build the image of the character. Finally, characters change, 
and these changes or transformations also work to explain the 
character to the reader.

Repetition in my work is omnipresent. The main character 
questions everything, speaks about her best friends frequently, 
takes care of people, animals, environment, she often draws; and 
we see several mental pictures suggesting that she is prone to 
imagining situations. In her relationship with other characters, 
the reader can notice that she wants particular attention from 
the others; she wants to name the dog first or to give the speech 
for the welcoming party. She is the one sharing Iva’s story with 
everyone, and at the end, she narrates the whole story. With 
all of these combined, the reader can conclude that she wants 
to be heard. The main difference that separates comics from 
literary narratives is the need to give the characters specific 
visual attributes. In comics and picture books, characters and 
their actions can be presented both through visual and verbal 
means; and image–word interaction can confirm or contradict 
each other while creating the meaning. As Mikkonen17 explains, 
the visual methods for representing the mental states of the 
characters are more flexible in comics than in picture books, 
partly due to the possibilities of the sequential form. A chain 
of panels can depict complex mental states by contrasted 
perspectives or by revealing the development of the emotions 
in the character’s facial expressions and body gestures. To 
explore further, Gibson18 states the differences between picture 
books and graphic novels regarding the representation of the 
passing of time. In relation to depicting time, in the picture
bookeventsunfoldfrompagetopage,whileinthecomicnovel,
movementfrompaneltopaneloneachpage,aswellasacross
the whole text, shows temporal shifts. All of these remarks 

16 Bal, M. and Van Boheemen, C. (2009) Narratology:Introductiontothe
theoryofnarrative,Toronto: University of Toronto Press, p. 127.

17 Mikkonen, K. (2017) op. cit. p. 196.
18 Gibson, M. (2012) Picturebooks, comics and graphic novels, in; The
RoutledgeCompaniontoChildren’sLiterature, Abingdon: Routledge,  
p. 101.
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combined contribute to a unique idea. To construct the image 
of the character, repetition, accumulation, relations to other 
characters and transformation of the character are needed. For 
these principles to occur, one must assume the passage of time. 
Temporal shifts, as elements of graphic novels, are opening the 
possibility for the representation of an extended period of time, a 
characteristic that is not common for picture books. The passing 
of time means an opportunity for the reader to get to know the 
characters better, and follow his/her development within the 
story, which is a necessary precondition of a believable authentic 
perspective of a fictional character. Following I will examine the 
rest of the aforementioned elements that Mikkonen underlines 
as relevant when talking about characterisation in first–person 
narratives.

Focalization/Pointofview

The problem of believability emerged very early in my research. 
Any event I choose to present in the book will be through a 
particular perspective or point of view. To discuss perspective or 
point of view, the terminology should be introduced.

Within the theory of visual narrative, the use of the term 
“focalization” has many, sometimes even contradictory, 
meanings. Mikkonen19 presents how the understanding of this 
concept changed over time. He starts with Gerard Genette coining 
the new term “focalization” as a replacement for “perspective” 
and “point of view” in order to make the distinction between 
narrative mode and voice in literature. For Genette, focalization 
answers the question Whoisthecharacterwhosepointofview
orientsthenarrativeperspective? while the voice relates to the 
question Whois thenarrator?In other words, Genette20 adds, 
this difference can be seen through the questions Whosees? and 
Whospeaks?Genette further states that if a story is focalised 
through a particular character, it is not the point of view that 
explains to us if this character is also the narrator, speaking in 
the first person, or if the narrator is someone else speaking of 
him in the third person. In this case, the point of view is the same 
in both instances. What is different is the voice, or who speaks. 
However, in traditionally called first–person narrative, the 
point of view can vary. Events are either focalised through the 
perception of the narrator at the moment of narration, or through 
his perception at the time in the past when the events occurred. 

19 Mikkonen, K. (2017) op. cit. p. 150.
20 Genette, G. (1983) Narrativediscourse:Anessayinmethod, volume 3, 

Ithaca: Cornell University Press, p. 186.
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This specific case will be examined further for the needs of my 
graphic narrative.

These differences made possible for Genette to establish the 
terms internal, external, and zero–level focalization for the 
cases where, the narrative is focalised through the perception of 
a character, the narrative is focused on a character, not through 
him, and finally, the narrative has an omniscient narrator. Later 
in NarrativeDiscourseRevisited, Genette21 redefines the concept 
of focalization, and changes the question Whosees? to Whereis
thefocusofperception?

After investigating the understanding of these terms through 
time, Mikkonen adds a significant conclusion. Regarding 
visual narratives, an investigation of the relation between what 
characters are believed to be seeing and the image field as a 
whole is of crucial importance. As he states,

“The re–emphasis of focalization as a relation between the
focalizer,thefocalized,andtheimagefieldissignificantinthe
context of comics storytelling since the person or character
whoisthefocusofattentionalwayshasthepotentialtoimport
perceptualinformationandsubjectivevisionintotheimage.”22

With that in mind, another term is used to explain the relationship 
between what the image shows and what a particular character 
is supposed to see. Referring to the character’s looking, 
Surdiacourt23 uses the term “ocularization” that he borrows from 
François Jost.24 Jost employs the term ocularization to speak 
about narrativity in cinema.

In order to distinguish a visual point of view from a cognitive 
point of view, Jost suggests the following terminology:

“[...] ocularization has to do with the relation between what 
the camera shows and what the characters are presumed to 
be seeing; focalization designates the cognitive point of view 
adopted by the narrative, with the equalities or inequalities of 
knowledge expressed at their full strength.”25

Jost distinguishes two significant ocularization types: internal 
ocularization and zero ocularization. In “internal ocularization” 

21 Genette, G. (1988) Narrativediscourserevisited, Ithaca: Cornell University 
Press, p. 64.

22 Mikkonen, K. (2017) op. cit. p. 151.
23 Surdiacourt, S. (2015) Comicsandstorytelling.Towardsamediumspecific
narratology, thesisdissertation, Leuven: p. 118.

24 Jost, F. (2004) The look: From film to novel. ACompaniontoLiterature
andFilm, Malden — Oxford — Victoria: Blackwell Publishing, pp. 71–80.

25 Jost, F. (2004) op. cit., p. 74.
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the view is fixed in the subjective vision of the character (the 
shot is identical to what the character sees). “Zero ocularization” 
describes the situation in which camera is not positioned within 
the character in the story or using his words “/.../the image is
notseenbyanyentitywithinthediegesis”26. He further divides 
internal ocularization to “primary internal ocularization” 
and “secondary internal ocularization”. “Primary internal 
ocularization” is evident by the presence of a body or element 
of the body that allows us to recognise the character not 
present in the image. “Secondary internal ocularization” takes 
place when the internal ocularization is constructed through 
contextualization, by montage, by the visual qualities of the 
image, or by the coexisting verbal text. He explains: “Anyimage
thatiseditedtogetherwithashotofapersonlooking,withinthe
rulesofcinematic“syntax”,willbe“anchored” in thevisual
subjectivityofthatpersonorcharacter”. As Smelik27 mentions, 
referring to the mental images, such as fantasies or hallucinations, 
Jost designated the term “modalized ocularization”. This type of 
ocularization suggests a change between two narrative levels, 
but that does not refer to the perception of the character.

Although he finds these definitions to be “a good base for
the study of ocularization in comics” Surdiacourt28 argues 
that at the same time they conceal “the complexity of visual
perspectivization in graphic narratives.”. He adapts these 
definitions to be used in comic studies.

I will apply these definitions to the examples from my own artistic 
practice and try to see to what extent my book is adhering to the 
aforementioned definitions. In the book, I rarely used “primary 
internal ocularization”, and the example can be seen in Figure 
1. In this example, I use “primary internal ocularization” quite 
literally. My main character needs to calculate months until the 
school–break and uses her hands to do it, which helps the reader 
to believe that it is the character’s field of vision.

26  Jost, F. (2004) op. cit., p. 75.
27  Smelik, A. (1998) Andthemirrorcracked:feministcinemaandfilmtheory, 

London: Palgrave Macmillan, p. 67.
28  Surdiacourt, S. (2015) op. cit., p. 118.

Figure 1: Example of primary internal ocularization
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If considered in relation to the sequence, this example could 
as well be an example of “secondary internal ocularization”, 
since the whole comic “syntax” is built up to help the reader 
believe that the visual subjectivity of the character is shown. The 
“secondary internal ocularization” can be seen in Figure 2. In 
the first panel, the main character is in the same space as the rest 
of the characters. In the context of the sequence, the next panel 
can be assumed to be a subjective point of view.

Figure 2: Example of secondary internal ocularization
The element that I used very often is the mental picture. In Figure 
3, one of the first mental images is shown. Together with the 
text, the image works to assure the reader that he sees a mental 
picture of the main character. Literally, the text accompanying 
the image says that the imagination of the girl is presented. 
Depicted elements that do not exist in the “real” world confirm 
that this is not a real event; therefore the reader sees a fantasy.

Figure 3: Example of modalized ocularization
In Figures 4, 5 and 6, the same rules apply. The elements depicted 
are not possible in the “real” world, and the text suggests that the 
panel illustrates the character’s thoughts.

Figure 4: Example of modalized ocularization
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It is noteworthy that most of the panels in the book are presented 
in zero ocularization. However, these panels are not formally 
different from the panels presented in secondary internal 
ocularization. Subjectivity in these panels is not shown through 
the presence of a body part of a character, or by the quality 
of the image. It is shown through contextualization, by the 
narratorial text, or by the spatial and sequential arrangement 
of the panels. As Mikkonen29 illustrates, it is possible for the 
perspective in films to be simultaneously `inside’ and `outside’ 
a character. For example, to see the character from the outside, 
but the perspective to be from the character’s perception and 
experience. This technique is widely present within my book, 
and it leads me to the aforementioned term of focalization. 
In Mikkonen’s opinion “[...] despite theabsenceofa camera
in comics, themanipulation of the relation betweenwhat the
imageshows(fromsomeperspective)andwhatsomecharacter
supposedly sees is an essential means through which comics
cancreateasenseofasubjectivevision”30. With this in mind, 
I would agree with Mikkonen that the concept of ocularization 
(perceptual focalization) proposed by Jost is not necessary for 
comics narratology. Specifically, it does not play a significant 
role in my work but studying the differences between perceptual 
and cognitive focalization can enhance our understanding of 
the complexity of focalization in graphic narratives. Mikkonen 

29 Mikkonen, K. (2017) TheNarratologyofComicArt, Abingdon: Routledge, 
p. 158.

30 Mikkonen, K. (2017) op. cit. p. 158.

Figure 5: Example of modalized ocularization

Figure 6: Example of modalized ocularization
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proposes that the investigation should be focused on the relation 
between the point of view and what is seen in the image, on an 
interchange between perceptual and cognitive focalization in a 
sequence of images and the relation between visual and verbal 
focalization. The significant question is how visual perspective 
is created and employed to be identified as a particular subjective 
vision or cognitive attitude.

As reflected in Figure 6, the three basic categories of focalization 
are not clearly distinguishable and can be very flexible. One 
of the specific cases is the appearance of various internal and 
external focalizers at the same time at different points inside and 
outside the image frame.

This section displays an overview of the development of terms 
used to define a character’s point of view in comics. It appears 
that for this specific medium the most suitable term is the term 
“ocularization” that helps us unriddle the complexity of point 
of view in the graphic narratives. The high flexibility that the 
explored terms are working within shows us that the theoretical 
research in the field has much potential.

Voice

Voice is one of the elements that help distinguish children from 
adults. In a graphic narrative, the voice of a character can only 
be read. To construct a narrative voice, one needs to combine 
text with the language presenting the voice of the character. This 
text needs to be carefully planned and included in the picture, 
so that it can create a specific meaning together with the image. 
According to Morison:31

“Typography may be defined as the art of rightly disposing 
printing material in accordance with specific purpose; of so 
arranging the letters, distributing the space and controlling the 
type as to aid to the maximum the reader’s comprehension of 
the text.”

I use this definition to underline the importance of the text 
design to help the reader in his reading experience. Nowadays, 
with the new technologies and ways of printing, this definition 
should include other aspects too, but it is still useful in further 
discussion. Gallagher reveals other characteristics of the 
relationship between the narrative voice and the typography:

“[...] it becomes clear that the relationship between the 
construction of narrative voice and the typography used 

31  Morison, S. (1951 [1936]) Firstprinciplesoftypography, Cambridge: 
Cambridge University Press, p. 5.
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to present it can have a profound effect on the creation 
of meaning. Those texts which embrace the inherent 
multimodality of the book, and indeed consciously use it as 
a tool to construct narrative voice, show us the potential of a 
symbiotic relationship between language and typography, in 
which the verbal and the visual reify and amplify each other 
during the act of reading.” 32

There are many styles of typography that can be used in a graphic 
narrative. Some were examined to see the potential they have 
in the construction of a narrative voice. Additionally, using two 
original handwriting samples of nine–year–old children helped 
me decide the design of the typography I want to use in my 
book. The original handwriting samples can be seen in Figure 7.

Figure 7: Original handwriting of two nine–year–old children
These two examples show the diversity that is possible in the 
design of the letters. The common pattern for both types is 
irregularity of the position of the letters on the lines. Imagining 
that these lines form a square grid, we can say that the letters are 
not accurately fitting in the lines of the grid. The first example 
is more readable, but it also proposes that the child who wrote it 
has stringent rules to follow to complete the schoolwork. On the 
other hand, the second example shows a child who is not obliged 
to follow such rules, who is more independent and rule–breaking. 
However, the writing is not easy to read which can obstruct the 
reader’s comprehension of the text. Undoubtedly, I need to find 
a compromise between these two types of typography for my 
own book. In Figure 8, four different font designs are presented.

32 Gallagher, L. (2018). TypographyandNarrativeVoiceinChildren’s
Literature:Relationships,Interactions,andSymbiosis. A Thesis submitted 
to the School of English at the University of Dublin, Trinity College, for the 
Degree of Doctor of Philosophy, Dublin: p. 234.

Figure 8: Font design versions
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The first one is a generic digital one (PF Din Display) that 
seemed to be the closest to the first original handwriting sample. 
Not going into detail about the fonts, the history and application 
of this specific one, it looked too impersonal, and the narrative 
voice created by it sounded too distant from the characters of 
children. After trying various digital fonts, it was clear that all the 
repeated letters always looked the same, giving the same feeling, 
namely that the presented voice is not the voice of a child. At 
this point, I decided to abandon the idea of using computer–
generated fonts and focus on handwritten typography only. The 
next goal was to try to imitate the children’s handwriting to 
some degree. The second example shows my handwriting that 
was carefully written on the imaginary square grid. The letters 
are organised and the text is clearly readable. In the balloon I 
used cursive, to differentiate between the narrator’s voice and 
the voice of the actors in the panel. The most significant benefit 
of this design is readability, and the text looks more connected to 
the voice of the child. The third and fourth images are showing 
similar style, with randomised letters and less organised 
placement on an imaginary square grid. It resembles the child’s 
handwriting more, but the text is less readable. The difference 
between these two images is in the typography in the balloons. 
The first image has letters in capitals, while the second one has 
letters in cursive. In my opinion, cursive lettering in the balloons 
feels more intimate and personal.

Additionally, the last example is the most expressive, possibly 
because of its non–uniformity in both the shape of the letters and 
the position on the imaginary grid. It presents the uninhibited 
voice; the voice of someone who does not worry about 
correctness or other people’s expectations. This voice itself, 
when coming from a child character, is rule–breaking, and the 
carrier of this voice seems free to express itself. The problem 
of this design can be readability. One must be cautious about 
deforming the letters only to the degree that is still clear and 
readable.

The use of handwritten typography to present the child’s narration 
can create another layer of believability that the narrative voice 
is really of the child character.

Moreover, the first–person narration in the present tense can 
support the idea of bringing the audience closer to the story 
and helping them engage and form their own opinions on the 
mentioned events. These discoveries pose the ground base for a 
more “objective” narration in my graphic novel.
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Cognitiveabilities,priorities,andfocalizedobjects

This section presents findings of the narrative theory researchers 
and places the base of work on my graphic novel.

“Once again: since the narrator in a children’s book ismost
oftenanadult,whilethecharacterisachild,ifwriterswantto
createan illusionofanauthenticchildperspective, theymust
pretendthatthenarratordoesnotknoworunderstandmorethan
thefocalizingcharacter.Inthiscase,too,thedifferencebetween
personal and impersonal narration is of less importance. In
internal focalization,we takepart in the character’s thoughts
and feelings in the samewayas inapersonalnarrative, and
sometimesevenbetter.”33

Limiting the narration to the cognitive abilities of the main 
character is useful to evade suggesting an adult narrator behind 
the child character. That means the introduction of events for 
which the perception of the child and the adult reader will be 
the furthest from each other. To illustrate that, Bal and Van 
Boheemen34 mention an example valuable for my research. 
Following their analysis of the novel WhatMaisieKnew35 and 
applying it to my own story, the upcoming conclusions were 
drawn. The focalization in my story is mostly character–bound. 
It always lies with my main character, a girl who does not 
understand much about the event which abruptly occurred in her 
life. The reader sees the events through the narrow perception 
of the girl. If the reader is anyhow more experienced than the 
main character, he or she will interpret the event differently 
and use the given information to construct deeper meanings. 
When the main character experiences an early school break, the 
more experienced reader will know that this is a suspension of 
teaching due to a state of emergency. When the teacher sends 
the children home earlier, we can assume that the adults already 
know that there could be a war coming. However, the reader 
hears the story from the perspective of a nine–year–old girl 
who thinks that aliens abducted the teacher and that they got 
an impostor in exchange. By Bal, the difference between the 
childish perception of the events and the interpretation that the 
adult reader gives to them determines the novel’s special effect. 

33 Nikolajeva, M. (2003) Beyond the grammar of story, or how can children’s 
literature criticism benefit from narrative theory?, Children’sLiterature
AssociationQuarterly, Volume 28, Number 1, Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, p. 12.

34 Bal, M. and Van Boheemen, C. (2009) Narratology:Introductiontothe
theoryofNarrative, Toronto: University of Toronto Press, p. 150.

35 James, H. (1897) WhatMaisieKnew, London: William Heinemann; Chicago: 
Herbert S. Stone.
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I used this method several times and is still to be determined 
what happens with this effect if the reader has the same age/
experience as my main character.

It is also important to explore which objects are focalised by 
the child character. An analysis of the relationship between the 
focalizer and the focalizing objects can give more information 
about the focalizer itself. If we determine WHAT is focalized 
by the child character, it can give the focalizer’s interpretation 
of the elements. After this, it is necessary to notice HOW the 
elements are focalised.

In the same situation, adults and children in my book have 
different priorities. For example, when the first siren started, the 
mother’s only concern was to get to the shelter as soon as possible. 
On the other hand, the children’s priority was homework, 
which shows that homework is the highest responsibility of my 
children characters, while the existence of the family is the main 
priority of the mother. For adults in my book, the main priority 
is safety and survival. For the children, priorities did not change 
because they are unaware of the danger. They search for the dog, 
panic about homework, make food out of mud, etc. During the 
entire book, the children do not understand the implications of 
the situation at all.

Besides, the same objects have a different meaning to adults and 
children. The way they use the objects reveals different points of 
view of these two groups. For adults, the emergency tunnel is the 
last resort for getting out of the shelter. For children, it is a part 
of a different plan, a solution to their problem in case the adults 
do not find the dog. The same applies to the duct tape for the 
windows; adults use it to protect the windows from shattering in 
case a bomb falls nearby. In children’s eyes, the same object is 
seen as a decoration for the windows.

Together with other elements such as point of view and 
voice, limiting the narration to the cognitive abilities of the 
main character helps the reader to believe that the presented 
perspective is really that of the child. However, this technique 
suggested in the fields of literature and picture–books reveals 
the potential for the further study of its use in comics where 
the sequentiality of the medium and its visual qualities provide 
more space for experimentation and discoveries.
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Difficulttopicsexamples

This text is a condensed version of the respective chapter of my 
thesis. The interested reader should refer to the full version.36

The section reviews several art narratives with difficult topics. 
PequeñasVoces (Littlevoices) by Carrillo37, is a short animated 
documentary that gave voice to children in Colombia who are 
victims of armed conflict. Silence38is an animation movie that 
speaks about a child that is a Holocaust survivor. The comic 
book Persepolis39follows the author and her growing up in Iran 
during the Islamic Revolution and her adolescence in Europe. 
Children’s graphic novel Louis undercover40 tells the story of 
young Louis and difficult relationships in his family. The last 
example I use to conclude from is the graphic novel Jane,Fox
&Me41that talks about struggles of growing up.

Some of these narratives use unique methods to close the 
gap between adult creators and children as characters. These 
methods range from using children’s drawings as a base for the 
animation to using memories of the children instead of adults to 
tell the story. All mentioned works testify about the ways that 
theoretical knowledge can be implemented in practice.

Conclusion

The presented work shows to what extent a graphic novel is suited 
for departing from the power structure in children’s literature. 
I believe that the formal qualities of the medium, mainly its 
implied way of reading, provide an intimate experience, which 
engages the reader to form individual opinions. It deploys 
distinct elements in order to present the story from a specific 
perspective, namely focalization, mental pictures, voice, style, 
etc. All of these elements can be used to establish or depart from 
power structures. Additionally, the sequential form of comics 
allows temporal shifts that are not possible in picture books. 
This allows the characters to develop through a longer period of 

36 Radanović, D. (2019) Challengesofcreatinganauthenticchild’sperspective
inadocumentarygraphicnovel—artistic research, master thesis, LUCA 
School of Arts, Brussels. 

37 Carrillo, J. (2004) Pequeñas voces, an animated short movie, Colombia; 
Spain; UK.

38 Bringas, S. and Yadin, O. (1998) Silence,ananimatedshortmovie, UK.
39 Satrapi, M. (2000) Persepolis, Paris: L’Association.
40 Britt, F. and Arsenault, I. (2017) Louisundercover, Toronto: Groundwood 

Books Limited.
41 Arsenault, I. and Britt, F. (2013) Jane,thefoxandme, Toronto: Groundwood 

Books Limited.
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time, which is a necessary precondition for making characters 
more authentic.

After extensive research in theoretical and practical fields, 
the methods I want to use for my art project became clearer. 
Investigating medium–specific conventions assisted me in 
understanding which elements in my book are of crucial 
importance. Development of these specific elements helped 
me to deliver the message to the reader, without compromising 
the goal to communicate it as objectively as I could. Given the 
theoretical study, I changed the elements that were not fitting 
with my goal. I excluded words that an adult would use to explain 
situations, I narrowed the narration to the cognitive abilities of 
the protagonist, and I changed the typography that I intended to 
use in the initial stages of my art project.

It must be underlined that the specific use of these elements 
can help to abandon the practice of using children’s literature 
only to educate, socialise, and restrict children as a particular 
social group. Instead, these elements can be employed in a way 
that will sensitise young readers to the fact that the norms and 
rules posed by adults can be questioned. We might also consider 
the significance of radical themes in establishing the necessary 
space for a fictional child to explore the world and empower 
its independent quests beyond the boundaries usually set in 
children’s literature. This is important as it allows the reader to 
relate to the fictional child and gain experience and knowledge 
without actually needing to go through a difficult situation.
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Драгана Радановић
Школа уметности Лука, Левен, Белгија

ИЗАЗОВИ СТВАРАЊА АУТЕНТИЧНЕ ДЕЧЈЕ 
ПЕРСПЕКТИВЕ У ДОКУМЕНТАРНОМ ГРАФИЧКОМ 

РОМАНУ
УМЕТНИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ

Сажетак

Дечије књиге о тешким темама представљају само делић 
објављених књига. У дечијој литератури, наративи у првом лицу 
подразумевају одраслог аутора сакривеног иза детета као лика 
у причи. Неравнотежа између наративног гласа одрасле особе и 
фокализујућег лика детета указује на структуре моћи и дечијем 
читаоцу намећу сентименталне (а често и образовне) идеје одраслог 
аутора. Исти образац се појавио у почетним фазама стварања 
графичког романа о бомбардовању Србије, које сам проживела као 
деветогодишње дете. У жељи да избегнем овај патерн, одлучила 
сам да креирам аутентичну перспективу детета које пролази кроз 
трауматично искуство. Тај захтев условио је следећа питања: 
У којој мери је графички роман као медиј погодан за одступање 
од структура моћи у дечјој литератури?; Колики је значај 
радикалних тема у стварању простора за оснаживање деце?; Који 
елементи овог специфичног медија чине перспективну фиктивног 
детета аутентичном? Овај рад описује академска и практична 
истраживања која сам подузела да одговорим на поменута питања. 
Описује и наглашава важност аутентичног гласа и перспективе 
дечијих ликова у литератури. Фокусира се на значај књижевности 
са радикалним темама у успостављању неопходног простора да 
фиктивно дете истражи свет и подржи самосталне потраге изван 
граница које су обично постављене у дечјој литератури. Штавише, 
предлаже начине на које аутор може да их искористи како би 
испричао причу кроз аутентичну перспективу детета. Описује и 
оправдава употребу интерпретативних оквира позајмљених из 
других области студија културе како би се испитали начини на 
које се стрип може користити за успостављање или одступање 
од традиционалних структура моћи. На крају, овај исечак сажима 
начине на које је моје академско истраживање утицало на 

практично истраживање и обогатило стварање моје књиге.

Кључне речи:стрип,наратив,дечијалитература
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ЕСТЕТИКАНЕВИДЉИВОГ
ТАКТИЛНОСТУФУНКЦИЈИ
СТРУКТУРАЛНОГЕЛЕМЕНТА

СТРИПА
Са же так: У експерименталнимформама стрипског медија које
одступају од класичнихштампанихформи и базирају се на ин
теграцијиразличитихмедија, структурастрипаразлажесена
садржајекојикаопосебневрстемодулаучествујууњеговојдефи
ницији.Крозприказестудијаслучајапројекатакојистриппоста
вљају на граничне позиције ликовних и примењених уметности,
описано је могуће дефинисање структуре стрипа, независно од
продукционихтехнологијакојесугаиницијалнообликовале.Ком
биновањемсавременихтехнолошкихпроцесаикласичнихликовних
техника, експериментални стрип у најчистијемоблику нудиде
финицијумедијаослобођенутехничкихусловљавањаипоказујесу
штинуњеговеструктуре,којутокомгодинамењајутехнолошке
промене.Самаструктурамедијаостајењеговаглавнаокосница,
којасеусавременомдобу,применомновихтехнологија,обликује
наначиндамедијчинидоступнимпублициразличитихвизуелних
капацитета,тепубликастрипапостајепотпуна.Тактилнади
мензијауобликовањумедијапоказујенезависностструктуралне
организацијемедијауодносунасистемпродукцијеипрејудицира
естетикуњенихелеменатаубудућимтехнолошкиммодификаци
јамаииновацијама.

Кључ не ре чи: интердисциплинарност стрипа, инклузија,
тактилност,хаптичкаадаптација.

Поимањестрипакроз
технолошкеимедијскеаспекте

До са да шња опи си ва ња ме ди ја стри па, пре ла ма ла су се у 
ви ше па ра лел них рав ни, ко је су се јед на ко ти ца ле тех но ло
шких и ли ков но гра фич ких, али и ме то до ло шких струк ту
рал них од ред ни ца. Иа ко мо гу ће де фи ни са ње стри па зах те ва 
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све о бу хват но про ми шља ње ње го ве струк ту ре у ви ше пра ва
ца, чи ни се да са вре ме не тен ден ци је кри ста ли зу ју пре ми су 
да се струк ту ра стрип ме ди ја одр жа ва „на се би као та квој”, 
од но сно, не за ви сно од тех но ло шких про ме на. У пе ри о ди
ма за че та ка озбиљ ни јих те о ри ја стри па (осам де се те го ди не 
два де се тог ве ка), као ва жно свој ство ме ди ја ис ти ца ла се, 
на ро чи то од стра не углед них те о ре ти ча ра по пут Деј ви да 
Кун зла (Da vid Kun zle), ис кљу чи вост штам пар ске тех ни ке.1 
То ком де це ни ја ус по ста вља ња те о риј ског об лич ја стри па, 
ау то ри су су че ља ва ли ста во ве о ра ни јим слич ним фор ма ма 
и они су, оче ки ва но – би ва ли по ла ри зо ва ни. Док је скр о ман 
број ау то ра (по пут П. Ра ди че ви ћа), стрип фо р ме уо ча вао од 
вре ме на Ста рог Егип та или цр кве не сред њо ве ков не умет но
сти, мно ги дру ги су (Б. Тир на нић, N. Cohn, М. Ра до ва но вић, 
З. Зу пан, Љ. Кља кић...) др жа ли ста но ви ште да без дру штве
них при ли ка, кон тек ста и тех но ло шких да то сти, за че так ме
ди ја не мо же би ти до ве ден у пи та ње. Су шти на ста ва ко ји 
тех но ло шки про цес уво ди у струк ту ру ме ди ја, прет по ста
вља ну жност „обра ћа ња ма сов ној пу бли ци”,2 те „мо бил
ност”3 ме ди ја. У ко нач ним раз ма тра њи ма по ме ну тих ау то ра, 
ова вр ста де ла (ма ком раз до бљу да су при па да ла), об у хва
ће на су тер ми ном „про то стри па”,4, 5 а у сту ди ја ма слу ча ја, 
као ре зул тат ових прет по став ки, де ло би ва по твр ђе но у свом 
из вор ном ме ди ју („фи гу ра тив ној на ра тив ној умет но сти”6 и 
слич но). Не што дру га чи је ту ма че ње де ла, од но си ло се на ау
то ре ко ји су из стрип ског ме ди ја пре у зи ма ли ка рак те ри стич
не ли ков но гра фич ке кон вен ци је, али без на ра тив ног аспек
та у окви ру тре ти ра ног ме ди ја,7 гра де ћи пот пу но спе ци фи
чан из раз, али са мо по уде лу „ви зу ел ног во ка бу ла ра”8 ко ји 
при па да стри пу. Да кле, у про це ни јед ног де ла, те о ре ти ча ри 
су се во ди ли не са мо ме ди јем из во ђе ња, већ нај пре глав ном 
су шти ном: на ра тив ним по тен ци ја лом слике.

1 To mić, S. (1985) Strip,porekloiznačaj, No vi Sad: Fo rum, str. 40.
2 Ра до ва но вић, М. (2014) Српски стрип – порекло, развој, значај 

[дипломски рад], Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град: Уни вер
зи тет Син ги ду нум, стр. 11.

3 To mić, S. nav. de lo, str. 56.
4 Ив ков, С. (1995) 60годинадомаћегстрипауСрбији1935–95 [каталог 

изложбе], Су бо ти ца: Ли ков ни су срет, стр. VII.
5 Ра до ва но вић, М. нав. де ло, стр. 16.
6 To mić, S. нав. де ло, стр. 41.
7 Ru ste ma gić, E. (2011) Profesionalnetajnestripa, Ce lje: Strip Art Fe a tu res, 

str. 141.
8 McCloud, S. (2005) Kako čitati strip – nevidljivuumjetnost (prev. Da ni lo 

Bro zo vić), Za greb: Men tor, str. 20.
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У све тлу раз во ја тех но ло ги ја у 21. ве ку, а на ро чи то ди ги тал
них ме ди ја, чи ни се да је по нов но раз ма тра ње тех но ло шког 
чи ни о ца у кон сти ту и са њу или мо ди фи ка ци ји не ког ме ди ја 
по све нео п ход но. Овом те мом, на ро чи то те мељ но ба вио се 
Б. Мил то је вић у ви ше но вин ских при ка за, а по себ но сту ди
о зно у сво јој књи зи Дигиталнистрип. Ова оп се жна сту ди ја 
го во ри упра во у при лог то ме да фо р ма ди ги тал ног стри па 
ви ше не под ле же штам пи, али да та чи ње ни ца не оспо ра ва 
ни ти дез ин те гри ше сам ме диј стри па, шта ви ше, об у хва та га 
у но вим спе ци фич ним по јав но сти ма, ко ји ма се не ин си ну и
ра до да ва ње или од у зи ма ње са мој струк ту ри ме ди ја, услед 
но вих или из ме ње них тех но ло шких осо бе но сти. Ти ме се до
во ди у пи та ње ак ту ел ност го ре на ве де ног ста ва не ко ли ци не 
ау то ра о не по сто ја њу стрип ског ме ди ја без штам пе, јер нас 
но ве тех но ло ги је, за хва љу ју ћи ко ји ма стрип на ста вља сво
је по сто ја ње, дем на ту ју и оба ве зу ју да ра ни је де фи ни ци је 
стри па по но во пре и спи та мо, из ме ни мо или до пу ни мо. О то
ме је З. По са вац, у ра ним сту ди ја ма о стри пу (се дам де се те 
го ди не два де се тог ве ка) за бе ле жио: „као и дру ге умјет но сти 
ми је ња се и ова (стрип, прим. аут.) са сво јим вре ме ном”,9 
те да се ње го ва са вре ме ност огле да упра во у плурализму
стилова.10 Б. Мил то је вић, уво ди пој мо ве покретног, проду
женогстрипа (ре ком би но ва ње штам па ног стри па и ани ма
ци је)11 и ис ти че но ва зна че ња од но са бес ко нач не ди ги тал не 
слике – фреј ма и стри пов ског па не ла,12 док исто вре ме но за
па жа да се у свом фор мал ном, али и су штин ском – ди ги тал
ни стрип све ви ше окре ће тактилном.13 Па ра док сал но, сти
че се ути сак, да је да нас до ступ ност (ди ги тал ног) стри па пу
тем мре жа да ле ко ве ћа, не го што је то у про шлим вре ме ни ма 
би ла ње го ва штам па на фо р ма, ко јом је од ре ђен сам за че так 
ме ди ја. Ди ги тал ни стрип нео спор но је сте стрип, ува жа ва ју
ћи при том и не ка да шњи зах тев за ма сов ном ди стри бу ци јом 
и мо бил но шћу.

Ка ко су ме ди ју стри па прет хо ди ли дру ги ме ди ји,14 мно
штво од ред ни ца стри па ве за но је за пој мо ве илу стра ци је,15 

9 Po sa vac, Z. (1975) Stripistripologija,Životumjetnosti:časopiszapitanja
likovnekulture, br. 22–23, Za greb, str. 138.

10 Исто, стр. 139.
11 Мил то је вић, Б. (9. ав густ 2014) По крет ни стри по ви, Политика, се па рат 

„Ку лу ту ра, умет ност, на у ка”, Бе о град: По ли ти ка АД, стр. 9.
12 Mil to je vić, B. (2013) Digitalnistrip, No vi Sad: Ko mi ko, str. 14.
13 Мил то је вић, Б. (19. јул 2014) Смај ли и бе сни чо ве чу љак у зе мљи вир

ту ел них чу да, Политика, се па рат „Ку лу ту ра, умет ност, на у ка”, Бе о град: 
По ли ти ка АД, стр. 6.

14 McCloud, S. нав. де ло, стр. 151.
15 Ив ков, С. нав. де ло, стр. 248.
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сликовни це („ру ди мент стри па”),16 или „раз ви је ни об лик 
ка ри ка ту ре”.17 На ро чи то су сли ков ни це сма тра не бли ским 
стрип ским фор ма ма, али је гра ни ца по ста вље на у ви зу ел
ним18 или зна чењ ским19 од но си ма тек ста и сли ке, од но сно 
њи хо вих уло га у на ра тив ном то ку. Нај зад, на тра го ви ма 
свих на ве де них од но са, те о ре ти ча ри су то ком вре ме на по
себ но раз ма тра ли и ва жно пи та ње ве за но за ре ла ци ју ме диј 
‒ умет ност,20 ко је је уоп ште но за кљу че но ста вом да „стрип 
ни је ни ти мо же би ти (...) умет ност”,21 те да је у јед ном ме
ди ју ре фе ри ра ње на уметничко, са др жа но тек у ње го вом 
„унутрашњем потен ци ја лу”.22

Експерименталнеформе–
граничнаподручјастрипа

У исто ри ји ју го сло вен ског, по том на да ље срп ског стри па, 
ра ни екс пе ри мен ти опи су ју се од сре ди не (код не ких ау то
ра и кра ја) се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка. Иа ко се 
у све ту та вр ста ис ко ра ка, пре све га под стак ну та Крам бо
вим (Ro bert Crumb) ра дом до го ди ла ра ни је,23 овај пе ри од је, 
сем ва жно сти по ја ве екс пе ри мен та, ујед но пр ви тре ну так у 
ко ме се де ша ва и ва жна про ме на – ула зак стри па у га ле риј
ске про сто ре.24 О то ме П. Ива но вић у свом ди плом ском ра ду 
„Бе о град ски стрип” бе ле жи:

„Стри по ви ко ји су на ста ја ли у пе ри о ду по сто ја ња ове гру пе 
(гру па ’Туш’, прим. аут.) би ли су ка рак те ри стич ног стрип 
из ра за, они су ру ши ли све по сто је ће нор ме кла сич ног стри
па, као што су во ђе ње рад ње кроз сце на рио и ка дри ра ње, 
али и по што ва ње основ них пра ви ла у цр та њу, а та ко ђе и са
ма фо р ма стри по ва ове гру пе је би ла ка рак те ри стич на по 
сво јој ду жи ни, од но сно стри по ви су би ли из ра зи то крат ки, 
а по ру ка ко ју је умет ник пре но сио из ра жа ва на је нај че шће 

16 Ig nja to vić, S. (1979) Poetizamstripa, Osi jek: Re vi ja, str. 45.
17 Zu pan, Z. (2007) VekstripauSrbiji, Pan če vo: Kul tur ni cen tar, str. 12.
18 To mić, S. нав. де ло, стр. 46.
19 Ив ков, С. нав. де ло, стр. 247.
20 Kon, N. (2009) Raz bi ja nje de fi ni ci je stri pa: odva ja nje kul tu ral nog od struk

tu ral nog u stri pu, Zarez, dvo tjed nik za kul tur na i druš tve na zbi va nja, br. 247, 
Za greb: str. 26.

21 Кља кић, Љ. Ј. (2010) Стрип, проширени медиј. О неким аспектима
стрипа,његовогјезикаисадржаја,Трећагенерација:огледиострипу,
фигуралнојнарацији,популарнојкултури,трагањузаслободом,утопи
јиисроднимтемама (1973–1988) [рукопис], Бе о град, стр. 7.

22 Исто.
23 Ива но вић, П. (2010) Београдски стрип [дипломски рад], Бе о град: 

Висока шко ла стру ков них сту ди ја – Бе о град ска по ли тех ни ка, стр. 45.
24 Исто, стр. 42.
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у јед ној та бли стри па. Ова гру па ау то ра је уз умет ни ке оку
пље не у гру пи ’Сту дио за но ви стрип’ из Лу ча на и ау то ре 
оку пље не у гру пи ’ЗЗОТ’, као и још је дан број умет ни ка, 
прак тич но по ста ви ла основ за раз вој екс пе ри мен та у стри
пу и но вог стрип из ра за на овим про сто ри ма, ко ји је свој 
за мах до био по ја вом чи та вог ни за мла дих ау то ра де це ни ју 
ка сни је.”25

По чев ши од ја ну а ра 1979, за хва љу ју ћи ак тив но сти Ту ш–
гру пе ко ја је та да осно ва на,26 екс пе ри мен тал ни из раз при
су тан је на сце ни у пу ној ак тив но сти, а већ 1980. го ди не 
из ла зи и књи га стри па под на зи вом Лудијезик27 у це ло сти 
по све ће на овој гру пи. Ова вр ста стрип фор ме, бе ле жи С. Иг
ња то вић:„...са осо бе ном зна ков но шћу и се ман ти ком, ми мо 
уста ље них ко до ва и иди о лек та ко мер ци јал ног стри па, од но
сно уз ува жа ва ње тек основ них пра ви ла овог ме ди ја (ко ја се, 
по том, раз гра ђу ју или на до гра ђу ју, пре ва зи ла зе за хва том и 
зна че њем) сти че ‚пра во гра ђан ства’ и у днев ној штам пи”.28

При ме ће ни су и екс пе ри мен ти Го ра на Ђор ђе ви ћа и Во ји сла
ва Ра ду ло ви ћа, под на зи вомПроцесиуквадратномсистему 
(не где и: „Ис тра жи ва ња про це са у ква драт ном си сте му”,29 
об ја вље ни у Пегазу бр. 4–5, 1975), ко ји се из два ја ју за ни
мљи вим про кон цеп ту ал ним са др жа јем, те их те о ре ти ча ри и 
хро ни ча ри ви де као за себ но по ље де ло ва ња у стри пу, на зи
ва ју ћи их ја сно „гра фич ким спе ку ла ци ја ма”.30

У овом пе ри о ду де лу ју и Ми лен ко Па јић и Вла ди мир Ду
њић у окви ру „Сту ди ја за но ви стрип” у Лу ча ни ма. Од 1977. 
до 1979. из ла га ли су сво је ра до ве у Бе о гра ду (СКЦ, Га ле
ри ја Ате љеа 212), Чач ку (Дом кул ту ре) и За гре бу (Га ле ри ја 
су вре ме не умјет но сти),31 али ни су би ли по зна ти ши рој јав
но сти. Б. Јан ко вић и Д. Сто јић при ре ди ли су 2007. го ди не 
мо но гра фи ју Студиозановистрип, са би ра ју ћи њи хо ве екс
пе ри мен тал не та бле и осве тља ва ју ћи овај пе ри од њи хо вог 
ства ра ла штва у обла сти стри па (1975–1980).

Гра нич ним фор ма ма стри па и ње го вим тран сфор ма ци ја ма 
ба ви ли су се и Ву ји ца Ре шин Ту цић и Слав ко Мат ко вић.32 

25 Исто, стр. 60.
26 Ig nja to vić, S. нав. де ло, стр. 75.
27 Ива но вић, П. нав. де ло, стр. 60.
28 Ig nja to vić, S. нав. де ло, стр. 75.
29 Zu pan, Z. нав. де ло, стр. 81.
30 Ig nja to vić, S. нав. де ло, стр. 79.
31 Zu pan, Z. nav. de lo, str. 81.
32 Ве ља ше вић, В. (2014) Ненаративнистрип—применапринципафор
малнередукције [докт орски умет нич ки пројекат], Бе о град: Фа кул тет ли
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Ка ко је Мат ко вић де ло вао из ме ђу књи жев но сти и ви зу ел
них умет но сти, след стве но је ко ри стио стрип у сво јим умет
нич ким ис тра жи ва њи ма, чи ји су ре зул тат „ра до ви ре ду ко
ва ни до ни воа зна ка, са на ме ром да сво јом јед но став но шћу, 
и ко ре ла ци јом са дру гим ко ма ди ма из се ри је фор ми ра ју 
целину”.33

Уоп ште но узев ши, од сту па ња од кла сич ног из ра за те о ре ти
ча ри сво де под „ал тер на тив но, ис тра жи вач ко, екс пе ри мен
тал но”,34 ко је ка рак те ри шу ин вер зи ја,35 ау тор ство,36 сло бо
да,37 (не где је то и „ан ти стрип”)38 са обра ћа њем пу бли ци ко
је је „ди рект но, ан га жо ва но и те мат ски не пред ви дљи во”.39 
У вре ме ну у ко ме су на ста ја ле, екс пе ри мен тал не стрипскe 
фор ме би ле су не до вољ но ра зу мљи ве, о че му све до че и по
је ди ни ино стра ни стрип ау то ри, по пут Џул са Фај фе ра (Ju les 
Fe iff er), ко ји за сво је ра не стри по ве ка же: „У то ку пр вих се
дам го ди на мог ра да љу ди су твр ди ли да оно што цр там уоп
ште ни су стри по ви”.40 Ком плек сност и ши ри ну пој ма опо
зи та кла сич ног из ра за А. Ту ца ков опи су је као underground:

„Underground стрип је сте кри ти ка на ра тив не ор га ни за ци је, 
гра фич ке и цр та не струк ту ре, ју на ка, етич ких на че ла, па и 
про дук циј ских и ди стри бу тив них ка на ла ко мер ци јал но ета
бли ра ног стри па. Док ко му ни ка ци о ни мо де ли ко мер ци јал
ног стри па по чи ва ју на ни зу стан дард них про це са и пра ви ла 
од ко јих рет ко од сту па ју, underground при хва та стра те ги ју 
обр та ња функ циј ски кон ти ну и ра не рад ње, на ру ша ва њем 
јед но сме р не на ра тив не ло ги ке, вре мен ски след је по ме рен 
или са свим са жет, не по шту ју се мон та жни за ко ни, об лик и 
ве ли чи на по ља ни су уни фор ми са ни. Сам на чин ви зу ел ног 
пре до ча ва ња је ан ти де скрип ти ван, не по сто је тип ске сте
ре о тип не фи зи о но ми је ју на ка, већ су, на про тив, ан ти по ди 
сва кој иде а ли за ци ји, де фор ма ци јом ана том ских пред ста
ва фи гу ра, уз про пор ци о нал ни не склад ме ри ла про сто ра и 
пред ме та.”41

ков них умет но сти, Уни вер зи тет умет но сти, стр. 31.
33 Исто, стр. 37.
34 Пав ко вић, В. (2003) Наш слатки стрип, Бе о град: На род на књи га –  

Ал фа, стр. 94.
35 Bog da no vić, Ž. (1994) Umetnostijezikstripa, Be o grad: Or bis, str. 26.
36 Mil to je vić, B. (1994) Tragoviuplavojilovači, Niš: Dom, str. 60.
37 Mil to je vić, B. (2006) Upaukovojmreži, Be o grad: Na rod na knji ga, str. 91.
38 Tir na nić, B. (1989) OgledoPajiPatku, Be o grad: XX vek, str. 172.
39 Ob ra do vić, S. (2007) Novosadskistrip, No vi Sad: Pro me tej, str. 274.
40 Tir na nić, B. нав. де ло, стр. 172.
41 Tu ca kov, A. (2000) StripuSrbiji1975–1995, Be o grad: Za du žbi na An dre je

vić, str. 98–99.
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Ме ђу тим, про це си ал тер на тив ног као про ти ву реч ја кла сич
ног стри па се дам де се тих го ди на у Ју го сла ви ји (или пак ра
ни јих го ди на у Аме ри ци), сво ди ли су се на јед ну од ре ђе
ну вр сту екс пе ри мен та, ко ја се ти ца ла по е ти ке, мон та жног 
прин ци па или тре ти ра ња при зор –по ља, али ко ја у са мој 
про дук ци ји (пре вас ход но штам па, евен ту ал но ко лаж или 
фо то –ко лаж) ни је у зна чај ној ме ри од у да ра ла од про дук циј
ског стан дар да ме ди ја. Стрип про дук ци ја је из ме ђу пе де се
тих и се дам де се тих, без об зи ра на по ја ву екс пе ри мен та, у 
су шти ни „кон цеп ту ал но оста ла иста”,42 те ви дљи ви ји по ма
ци до ла зе тек по чет ком на шег ве ка. Ка да то ком де ве де се тих 
го ди на два де се тог ве ка „ал тер на тив ни и екс пе ри мен тал ни 
стрип пре у зи ма ју до ми на ци ју у стри п–и зда ва штву”43 сце на 
се ме ња тек у ре ла ти ви за ци ји по зи ци ја ових по ла ри те та, али 
су да љи екс пе ри мен ти из у зет но рет ки. Та прак са и не из не
на ђу је ако зна мо да је од ба ци ва ње кли шеа ја ко те шко, с об
зи ром да су „ко ре ни та квог при сту па ујед но и ко ре ни са мог 
стри па”.44

З. Зу пан у књи зи ВекстрипауСрбији бе ле жи и за па жа ња 
Н. Гру ји чи ћа да је „де ве де се тих го ди на код нас ‚глав ни ток 
пред ста вљао за пра во ал тер на тив ни, ан дер гра унд стрип...”,45 
те ци ти ра Ми ха и ла Кур то ви ћа: „Без об зи ра ко ли ко би ла ја
ка и за чу ђу ју ћа сна га фан зин ског, од но сно ал тер на тив ног 
стри па, на њој не мо же по чи ва ти чи та ва де ве та умет ност. 
Стри пу је нео п ход но ’хор ско пе ва ње’, а то зна чи ускла ди ти 
нај ра зли чи ти је гла со ве, јер је то пра ви на чин ње го вог по сто
ја ња”.46 Љ. Кља кић та ко ђе из но си сли чан став, ис ти чу ћи да 
је „нај при ме ре ни је у окви ру јед не стрип прак се од го во ри ти 
дру гом”,47 од но сно, са чу ва ти је дин ство ме ди ја кроз нај ши ри 
спек тар из ра за.

Просторделовањаиделовањеупростору

Бе о град ски Ме ђу на род ни са лон стри па, од осни ва ња (2003) 
у си сте ма ти за ци ји на гра ђи ва ња ау то ра, уче сни ка Са ло на, 

42 Кља кић, Љ. Ј. (2010) Сло бо да или стрип. Крат ки из ве штај са јед ног уз
бу дљи вог пу то ва ња, Трећагенерација:огледиострипу,фигуралнојна
рацији,популарнојкултури,трагањузаслободом,утопијиисродним
темама(1973–1988) [рукопис], Бе о град, стр. 3.

43 Ра до ва но вић, М. нав. де ло, стр. 66.
44 Va ra di, T. (mart 1978), Stri pov na na ra ci ja ili po nov no či ta nje „Vi ru sa”, 
Pegaz, br. 7, No vi Sad: NIP „Fo rum”, OO UR Mar ket print, str. 92.

45 Zu pan, Z. nav. de lo, str. 124.
46 Исто.
47 Кља кић, Љ. Ј. (2010) Чо вјек за стрип, Трећагенерација:огледиострипу,
фигуралнојнарацији,популарнојкултури,трагањузаслободом,утопи
јиисроднимтемама(1973–1988) [рукопис], Бе о град:  стр. 3.
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укљу чу је и „на гра ду за ино ва ци ју у стри пу” и то је мо жда је
ди но оп ште ме сто на ко ме се то ком го ди на (са да већ ви ше од 
де це ни је и по) мо гу ви де ти екс пе ри мен тал ни при сту пи ау
то ра, а чи ме се они и под сти чу да де лу ју у окви ру овог по ља. 
Упра во на ве де но го во ри у при лог ва жно сти ин сти ту ци о на
ли за ци је стри па (о че му је већ би ло ре чи), јер иа ко она има 
те жњу уоп шта ва ња у фор мал ном сми слу (па и са др жај ном), 
не рет ко зна чи и до след ност и кон ти ну и тет ко ји су у овом 
слу ча ју са мо до при не ли под се ћа њу на ва жност екс пе ри мен
та, од но сно из ра жај ну осо бе ност ме ди ја ко ја сукцесив но 
допри но си ње го вом раз во ју и тра ја њу.

На пе том бе о град ском Ме ђу на род ном са ло ну стри па, 2007. 
го ди не је на ро чи то био за па жен рад ау то ра Алек сан де ра Ћу
ри ћа – про стор ни стрип: „При ча о по но си том чо ве ку”. Иа ко 
су му прет хо ди ли ау то ри с ин те ре сант ним про ми шља њи ма 
(Н. Пе јић, М. Ве се ли но вић, С. Ре стец ка (S. Re stec ka) и Ж. 
Са нец ка (J. Sa nec ka) – пољ ске стрип ау тор ке и Б. Ми лен
ко вић), њи хо ви ра до ви ви ше су се ти ца ли тех нич ких мо
ди фи ка ци ја, али та квих ко је су ни ма ло или у тек не знат ној 
ме ри уоп ште раз ма тра ле или до во ди ле у пи та ње струк ту ру 
са мог ме ди ја. Алек сан де ров рад, у са мом ка та ло гу опи сан 
ин ста ла ци јом,48 мно го је ви ше од просторнепоставке, нај
пре због на ра тив ног по тен ци ја ла. Тро ди мен зи о нал ност у 
овом ра ду од но си се на ви ше рав ни – фор мал ну, струк ту
рал ну и се ман тич ко и деј ну – и по то ме овај рад на ди ла зи 
по и ма ње ин ста ла ци је као та кве, јер се не од но си на ин тер
вен ци ју у про сто ру ко ја је са др жај са мог про сто ра, од но
сно, ону ин тер вен ци ју ко ја ме ња пе р цеп ци ју про сто ра ни ти 
му да је не ка зна че ња. Ка та лог пе тог Са ло на до но си ре цен
зи ју З. Сте фа но ви ћа у ко јој по себ но за па жа да се „нај ве ћи 
про дор у ал тер на тив ном из ра зу ни је де сио у дво ди мен зи
о нал ној фор ми (ко ја је са мо ли ков но по твр ди ла већ ви ђе не 
шко ле), већ у про ши ри ва њу стрип ске умет но сти ван па пир
ног ме ди ју ма – на ин ста ла ци ју, про стор ну ин тер вен ци ју и 
скулп тур ну ди мен зи ју”,49 чи ме се нај зад под се ћа и из но ва 
ука зу је на оправ да ност те за о не у сло вље но сти ме ди ја на
чи ни ма ње го ве тех но ло шке ре а ли за ци је. Ћу рић по во дом 
на гра ђе ног ра да у сеп тем бру 2008. го ди не при ре ђу је из ло
жбу просторног стрипа у Сту дент ском кул тур ном цен тру 
у Бе о гра ду, под на зи вом „Сер вис за ди на ми ку про сто ра” 
где, сем на гра ђе ног ра да, из ла же и још не ко ли ко екс пе ри
ме на та за сно ва них на слич ном прин ци пу струк ту ри са ња. У 
при ка зу ове из ло жбе С. Ву ко вић вред ност и ино ва тив ност 

48 Ću rić, A. (2008) Prostornistrip [PDF pre zen ta ci ja], Be o grad: str. 1, 30.
49 Ste fa no vić, Z. (2007) Hi lja du cve to va, okean pu po lja ka, Petimeđunarodni
salonstripa, [ka ta log izložbe], Be o grad: Stu dent ski kul tur ni cen tar, str. 2.



165

ДРАГАНА КУПРЕШАНИН

у Ћу ри ће вом ра ду, на ла зи у на пу шта њу сте ре о тип ских од
но са стри па и са вре ме не умет но сти, (прет ход но) утвр ђе ним 
ди рект ним тран сфе ри ма из јед не обла сти у дру гу.50 У овој 
про ме ни при сту па ме ди ју, а у од но су на прет ход но на гра ђи
ва не екс пе ри мен те, по ста вље но је ва жно пи та ње о струк ту
ри стри па, на на чин ко ји до та да ни је био раз ма тран. За то и о 
ма те ри јал но сти у са мом ра ду Ћу рић ис ти че „...да је пот пу но 
не бит но од ка квог ма те ри ја ла је стрип, већ оно, око че га тре
ба обра ти ти па жњу, је сте пра ви лан пси хо ло шки и ви зу ал ни 
при ступ пре ма ње го вој при чи, ка дро ви ма и та бли као за вр
шном про из во ду...”51 На да ље се на гра ђе ни екс пе ри мен тал ни 
ра до ви на Са ло ну не ис ти чу по себ ном ино ва тив но шћу до 
ер го дич ке52 при че М. Ми ли нић Бог да но вић (2010) или ра
до ва А. Га ји ћа (2011, 2012). У оба Га ји ће ва ра да („Ка ме ни 
стрип” и „Пре мо та ва ње”) ин те ре сан тан је при ступ чи та њу 
ра да, јер зах те ва ин тер ак тив ност и не ку вр сту тактилне ак
тив но сти чи та о ца. Га ји ће во „Пре мо та ва ње” зна чај но је као 
пр ви екс пе ри мен тал ни рад у исто ри ји ове ма ни фе ста ци је 
ко ји је по нео и глав ну на гра ду Са ло на (Grand Prix), чи не ћи 
из у зе так свих про шлих и на ред них Са ло на (до 2018). Ау то
ри су за тим екс пе ри мен ти са ли ма те ри ја ли ма не од сту па ју ћи 
од кла сич ног на ра тив ног то ка, вра ћа ју ћи се на стан дар ди
зо ва не медијскетрансфере, до евен ту ал ног уво ђе ња зву ка 
у стрип (А. Пе тро вић, 2015), ко ји је ин те ре сан тан са аспек
та увре же не „ау ди о –ви зу ел не су шти не”53 стрип ског је зи ка. 
Екс пан зи ја ино ва ци је из 2007. го ди не, или ван стан дард ни 
при сту пи, ни су ви ше по на вља ни. Ипак, Ме ђу на род ни са лон 
стри па оста је отво ре ни про стор де ло ва ња за све ау то ре чи ји 
екс пе ри мен тал ни ра до ви има ју „по себ ну ли ков ну по е ти ку 
и на тај на чин раз би ја ју сте ре о ти пе о овом умет нич ком ме
ди ју”.54

Не што дру га чи ји је слу чај са екс пе ри мен тал ним стри
пом „Бај ка о кру шки и зе цу” ау тор ке Дра га не Ку пре ша
нин, се ри ји цр те жа на ме ње ној за при ка зи ва ње у про сто ру. 
Серија је за по че та 2008. го ди не и на ста ја ла је сук це сив но, 
у „наставци ма”. 

50 Ву ко вић, С. (20. сеп тем бар 2008) Стрип од пле ха, гво жђа, иве ри це..., 
Политика, се па рат Кулутура,уметност,наука, стр. 5.

51 Ću rić, A. nav. de lo, str. 1, 30.
52 La zić, B. (2010) Vrt zatočenika, komparativne studije iz umetnosti stripa, 

Be o grad: Bal kan sko knji žev no druš tvo, Bal kan ski knji ževni gla snik, str. 143.
53 Mil to je vić, B. (2013) нав. де ло, стр. 231.
54 Pješ čić, M. (2017) 15 go di na Sa lo na stri pa, Petnaesti međunarodni salon
stripa, [ka ta log izložbe], Be o grad: Stu dent ski kul tur ni cen tar, str. 2.
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Пр во „из да ње” ре а ли зо ва но је 2010. го ди не у га ле ри ји „Ко
ла рац” под на зи вом „Стрип”, а за тим су у на ред ним го ди
на ма усле ди ли но ви наставци у ви ше бе о град ских га ле ри ја 
(Fre e dom, СУ ЛУЈ, Ма ла га ле ри ја УЛУ ПУД Са) при че му је 
сва ко на ред но пред ста вља ње под ра зу ме ва ло до дат ни низ 
цр те жа ка дро ва ко ји у про сто ру гра де на ра ци ју („Ка иш” – 
2011, „Два обла ка” – 2012, „Два у је дан” – 2013). У на ве де на 
че ти ри раз ли чи та про сто ра, цр те жи су из ла га ни ли не ар но, 
али се сам на ра тив ни ток ме њао са уба ци ва њем но вих је
ди ни ца – ка дро ва.55 Иа ко је по став ка цр те жа зна чи ла да сам 
пр о стор и по сма трач у ње му ак тив но узи ма ју уде ла у кре и
ра њу на ра ти ва, сег мен ти ра ност про сто ра че твр те по став ке 
је отво ри ло пи та ње простора каомогућег структуралног
елементарада. У окви ру „Април ских су сре та” 2015. го ди
не у Сту дент ском кул тур ном цен тру овај је на го ве штај раз
ра ђен и упо тре бљен на на чин да је по став ка под на зи вом 
„Ре принт” – овај пут це ло ви та (62 цр те жа –ка дра), у окви ру 
јед не про стор не је ди ни це раш чла ње на та ко да зи до ви га ле
ри је не дво сми сле но пре у зи ма ју функ ци ју стрип ске та бле 
или ка и ша. Та бле ор га ни зо ва не на ова кав на чин, на ла зе се 
у па ра лел ним по зи ци ја ма и раз ли чи тим про стор ним рав
ни ма, те омо гу ћа ва ју по сма тра чу – чи та о цу да кре та њем у 
про сто ру ме ња то ко ве рад ње. Цр те жи по ста ју стрип са мо 
ује ди ње ни са про сто ром ко ји омо гу ћа ва њи хов на ра тив ни 
по тен ци јал, уз ак тив ност по сма тра ча –чи та о ца. Од по став
ке „Два обла ка” 2012. го ди не, ау тор ка уво ди у цр те же ко
ла жи ра не сег мен те, ко је по зи ва ју на уче шће так тил ног, али 
са мо на ни воу ви зу ел ног под сти ца ја. За раз ли ку од Ћу ри
ће вог кон цеп та просторног стрипа, Ку пре ша нин раз ви ја 
кон цепт стрипаупростору – „стриповања ам би јен та”56 – у 

55 McCloud, S. (2006) Making comics, New York ‒ Lon don ‒ To ron to ‒ 
Sydney: Har per  Col lins Pu blis hers, p. 14.

56 Сте фа но вић, З. (2013) Два у је дан или ку ћа –бај ка за кру шку и зе ца, Два
уједан, [каталог изложбе], Бе о град: СУ ЛУЈ.

Слика 1 Причаопоноситомчовеку, Александер Ћурић, 2007 
(Изложба Уметничке асоцијације Татлин, Галерија Културног 

центра Параћин). Фото: Иван Станисављевић / УАТ
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ко ме сам про стор са из ло же ним ра дом чи ни нео дво ји ву це
ли ну, јер из глед ам би јен та усло вља ва и са му ор га ни за ци ју и 
динами ку на ра ци је.

Ва жан стрип екс пе ри мент ре а ли зу је Вла ди мир Ве ља ше вић 
2014. го ди не у окви ру док тор ског умет нич ког про јек та „Не
на ра тив ни стрип – при ме на прин ци па фор мал не ре дук ци је” 
на Фа кул те ту ли ков них умет но сти у Бе о гра ду, по ста вља ју
ћи пи та ње струк ту ре ме ди ја у окви ру по ља гра фи ке, исту па
ју ћи у про стор са про чи шће ним и сим пли фи ко ва ним ли ков
ним фор ма ма ко ји ма не ги ра на ра тив ност – по став ком на ра
тив ног ни за. Иа ко ова се ри ја гра фи ка под ра зу ме ва ти раж, 
ре а ли за ци ја по став ке је изо ло ва на од кон цеп та ре про ду ко
ва ња. На гра фи ка ма су изо ло ва ни сег мен ти по је ди нач них 
при зор –по ља, из ме ште ни из кон тек ста ори ги нал ног стри
па, те је њи хов на ра тив ни по тен ци јал по ни штен и не ги ран, 
чак и по тен ци ран по ста вља њем у на ра тив ни низ. Ве ља ше
вић 2018. из да је екс пе ри мен тал ни пик то грам ски гра фич ки 
ро ман Слободанпад (из да вач „Бе сна ко би ла”), ко ји де лу је 
кроз по ље илу стра ци је и ди зај на, фор мом стри па ко ја та ко
ђе за ла зи у дру ге при ме ње не обла сти и ре ла ти ви зу је њи хо ве 
гра ни це.

Без об зи ра на ба зич ни ме диј ко ји ау то ри ко ри сте у свом 
ра ду (скулп ту ра, цр теж, гра фи ка), ове сту ди је по ка зу ју да 
у ис тра жи ва њи ма ау то ра бли ских стри пу, по сто ји те жња 
за пре и спи ти ва њем и по твр ђи ва њем струк ту ре стри па ван 
тех но ло шких прин ци па ре а ли за ци је, од но сно да је са ма 
струк ту ра ме ди ја мо гу ћа ван штам пе, би ло да је реч о ин
те гра ци ји са про сто ром у ши рем сми слу или фор ми ко ја 
уну тар про сто ра де лу је не за ви сно, али не прет по ста вља ти
раж. У том кон тек сту, ти раж у слу ча ју по став ке Д. Ку пре
ша нин „Ре принт” по сто ји (из ло жба је то ком 2017. го ди не 

Слика 2 Премијерно приказивање концепта Репринт на изложби 
Драгане Купрешанин у „Срећној галерији” Студентског културног 

центра, у оквиру Априлскихсусрета 2015. године. Кретањем у 
простору, посетилацчиталац стрипа је у позицији да мења токове 

радње. Фото: Драгана Купрешанин
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ре а ли зована у галеријским про сто ри ма Кул тур них цен та ра 
у Гор њем Ми ла нов цу, Шап цу и Пан че ву). На ве де не сту ди је 
слу ча ја го во ре у при лог то ме да ви ше не по сто ји по тре ба за 
пи та њем „са мог по сто ја ња од ре ђе них ком по нен ти у јед ном 
де лу, већ ко ја им је уло га”,57 сто га што сва ка од ком по нен
ти, по ло ги ци ства ри, мо ра по не ти од ре ђе ну струк ту рал ну 
функци ју, да би ме диј био ко хе рен тан у свом об лич ју.

Хаптичкочитањевизуелноги
тактилногустрипу

Упра во због кон це па та ко ји не ин си сти ра ју на дво ди мен зи
о нал но сти штам пе (Ћу рић, Ку пре ша нин), тех нич ке ин тер
вен ци је и њи хо ва упо тре ба (че лик, жи ца, угљен, ко лаж) да ју 
ма те ри јал ну ди фе рен ци ја ци ју ко ја у кла сич ној фор ми стри
па нај че шће би ва об ра ђе на у јед ној тех ни ци. Иа ко у овим 
ра до ви ма са ме вред но сти ма те ри ја ла не по зи ва ју на так
тил ност у чи та њу, оне не ми нов но зна че про дор у ви зу ел но 
пер ци пи ра ње ра да на на чин да тек сту ра или фак ту ра ма кар 
зна чењ ски уче ству ју у гра ђе њу при че. Ова и прет ход на ис
ку ства отво ри ла су пи та ње тех но ло шког у ме ди ју и де фи
ни са њу ње го вих осо бе но сти, и под ста кла на ис тра жи ва ња 
у сме ру упо тре бе ма те ри ја ла, али та ко да они мо гу пре у зе ти 
струк ту рал ну функ ци ју у ме ди ју. Та ко је фор ми ран кон цепт 
експерименталногтактилног стрипа, ко ји од 2013. го ди
не ис тра жу је Д. Ку пре ша нин у окви ру док тор ског умет нич
ког про јек та „Не ви дљи ви та лас” на Фа кул те ту при ме ње них 
умет но сти, а ко ји ис пи ту је так ти ли тет и хап тич ко чи та ње у 
ме ди ју стри па. Ува жа ва ју ћи ис ку ства не ко ли ци не ино стра
них ау то ра по пут Ме је ра (Phi lipp Meyer) и Ма ну а ча (Ilan 
Ma no u ach) ко ји су так тил но у стри пу све ли на пер цеп тив ну 
или хап тич ку функ ци о нал ност у ко јој не по зна ва ње кон цеп
та ујед но зна чи не мо гућ ност фор ми ра ња на ра ти ва (Ма ну ач) 
или ње го ву ба нал ност (Ме јер), Ку пре ша нин раз ви ја кон цепт 
инклузивности и омо гу ћа ва фор ми ра ње на ра ти ва ко ји ни је 
ну жно усло вљен прет ход ним ис ку ством у ужем сми слу за 
це ло куп ну пу бли ку, а то зна чи и укљу чи ва ње де ла пу бли ке 
(сле пи и сла бо ви ди чи та о ци) ко ји у свом ис ку ству не ма ју 
по зна ва ње ме ди ја стри па. Иза брав ши фор му стри па, ко ја 
већ до ка за но „мо же да из ра зи ап стракт ну сфе ру ми шље
ња”,58 про је кат „Не ви дљи ви та лас” се раз вио у зах те ван 
иза зов, упра во због ОИ59 пу бли ке ко јој је на ро чи то те шко 

57 Kon, N. нав. де ло, стр. 25.
58 Tir na nić, B. нав. де ло, стр. 184.
59 Осо бе са ин ва ли ди те том (пу бли ка раз ли чи тих ви зу ел них ка па ци те та и 

чул не осе тљи во сти), прим. аут.
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хаптич ки пред ста ви ти ап стракт не пој мо ве, ко ји су у ра ду 
ви ше не го за сту пље ни.

Овај екс пе ри мен тал ни про је кат је адап та ци ја аван гард ног, 
екс пе ри мен тал ног ро ма на Вир џи ни је Вулф Таласи (1931) 
ко ји због сво је спе ци фич не дра ма тру шке струк ту ре омо гу
ћа ва аде ква тан хап тич ки или ви зу ел ни ути сак ат мос фе ре ро
ма на сво јом ди на ми ком, од но сно ујед на че ним, мо но то ним 
рит мом при по ве да ња, ко ји се тек по вре ме но пре ки да дру
гом па ра лел ном рад њом у окви ру глав не рад ње. Ви зу ел но 
од су ство ли ко ва ро ма на у стри пу, омо гу ћа ва бли жу иден ти
фи ка ци ју са са мом рад њом. Сва ка стра ни ца стри па је адап
ти ра на так тил но, са укуп но пре ко пет на ест раз ли чи тих тек
сту ра у ра ду и тек стом на Бра је вом пи сму и ћи ри лич ним 
тек стом. Ов де је ин те ре сант но на пра ви ти па ра ле лу са екс пе
ри мен ти ма ко ји су ре зул ти ра ли „не ви дљи вим илу стра ци ја
ма”60 чи ји је са др жај упра во кон цепт, а ко је ни су адап ти ра не 
за сле пу или сла бо ви ду пу бли ку, ка ко би њи хов на зив мо гао 
им пли ци ра ти. У овим ра до ви ма, од су ство сва ког са др жа ја, 
сем идеј ног, оне мо гу ћа ва хап тич ку пер цеп ци ју и на ме ње на 
је са мо ви де ћој пу бли ци.

„Не ви дљи ви та лас” је у фор ми из ло жбе пред ста вљен у Но
вом Са ду 2018. и 2019. го ди не по во дом „На гра де за при сту
пач но умет нич ко де ло” Ин клу зив не га ле ри је (га ле риј ски 
про сто ри „Ате ље МП” и Га ле ри ја СУ ЛУВ). Из ло жбе су у 
пот пу но сти ре а ли зо ва не на на чин да бу ду при сту пач не ОИ 
пу бли ци (кон зо ле са кон траст ним окви ри ма, по ста вља ње 
ра до ва на од ре ђе не по зи ци је на зи до ви ма га ле ри је, так тил
не ста зе, при ступ не рам пе, так тил не ма пе из ло жбе не по
став ке, ка та лог из ло жбе пре ве ден на Бра је во пи смо). Иа ко 
је због ви со ке це не про дук ци је стрип ре а ли зо ван у ти ра жу 
од све га три при мер ка, рад по ка зу је ди ја па зон мо гућ но сти 
за да ља ис тра жи ва ња так тил ног у стри пу и по ста вља ња 
за ко ни то сти хап тич ке адап та ци је. Из ра ђен ком би но ва ном 
тех ни ком (УВ штам па и ко лаж), са ве ли ким уде лом ре љеф
них об ли ка ко ји фор ми ра ју при зор –по ља на сва кој стра ни ци 
стри па без ви зу ел не штам па не ин фор ма ци је, рад је пре по
знат као ино ва ти ван, не са мо због на чи на из ра де, већ пре 
све га, укљу чи ва ња ОИ чи та ла ца у пу бли ку стри па. Так тил
не фор ме ко је пре у зи ма ју уло гу кла сич не штам пе ви де ћем 
чи та о цу да ју ви зу ел ну ин фор ма ци ју пу тем ви зу ел не ди фе
рен ци ја ци је, на на чин на ко ји сле пом или сла бо ви дом чи
та о цу дају могућност хап тич ке ди фе рен ци ја ци је, ме ђу тим, 
упра во ин те гра ци јом штам па них ви зу ел них и ре љеф них 

60 Sa vić, B. (2003) Oilustraciji [ma gi star ski rad], Fa kul tet pri me nje nih umet
no sti, Uni ver zi tet umet no sti, Be o grad, str. 47, 49.
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ин фор мација, раз у ме се да је оп ти мал но ре ше ње упра во у 
њи хо вом је дин ству. Као што ви де ћем чи та о цу так тил ност 
да је или до да је вред ност у ви зу ел ној пер цеп ци ји (оп ци о но и 
хап тич кој), на исти на чин чи та о ци ма са огра ни че ним ви зу
ел ним ка па ци те том, ви зу ел не штам па не ин фор ма ци је омо
гу ћа ва ју до дат ни сти му лус њи хо вој хап тич ко ви зу ел ној ди
фе рен ци ја ци ји. Из у зе так су чи та о ци без оста та ка ви да, а без 
прет ход ног ви зу ел ног ис ку ства, ко ји ће се у чи та њу во ди ти 
са мо ре љеф ним струк ту ра ма. 

Да кле, у овом ра ду ин клу зив ност зна чи до дат ну вред ност, те 
да по ку ша јем уда ља ва ња од кла сич ног из ра за при ла зи мо су
шти ни ме ди ја, сво ђе њем на са му струк ту ру. Екс пе ри мен ти у 
окви ру ме ди ја стри па и ис ко ра ци у ње го вом по и ма њу, нео п
ход ни су упра во ра ди уви да у ре ла тив ност дис по зи ци ја ко је 
се од но се на тех нич ке аспек те ко ји су сма тра ни од ред ни цом 
ме ди ја као та квог. Без на ме ре да се ме диј стрикт но де фи
ни ше, јер се уо ча ва тен ден ци ја да кроз вре ме до жи вља ва 

Слика 3 Изложба Невидљивиталас Драгане Купрешанин, 
Галерија СУЛУВ, Нови Сад, 18 – 23. фебруар 2019. Поставка је 

опремљена тактилном стазом и зидним конзолама са контрастним 
ивицама. Фото: Маја Николић

Слика 4 Невидљивиталас (2018) ‒ рељефни колажирани детаљ 
у оквиру призорпоља на страници експерименталног тактилног 

стрипа. Фото: Драгана Купрешанин
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мо ди фи ка ци је и да то за по сле ди цу има ру ше ње од ре ђе них 
по сту ла та, за кљу чак ко ји ис тра жи ва ња так тил ног у стри пу 
до но се, од но се се са мо на по твр ду ши ре де фи ни ци је ме ди ја 
(на пр. „низ цр те жа у се квен ца ма”61 или „умјет ност сли је
да”)62 јер су шти на стри па је сте ње гов на ра тив ни по тен ци јал. 
Ме ђу тим, хап тич ка адап та ци ја у окви ру ме ди ја пред ста вља 
ис ко рак у то ме, због ин те гра ци је це ло куп не пу бли ке, без об
зи ра на ње не ви зу ел не ка па ци те те, јер овај пут на чин ре а ли
за ци је у ко ме ма те ри јал пре у зи ма функ ци ју струк ту рал ног 
еле мен та, омо гу ћа ва дру га чи је (про ши ре но) чи та ње ме ди ја.

Им пли ка ци ја ове вр сте ино ва ци је, мо же се по но во раз у ме ти 
и као дру штве нои сто риј ски тре ну так тех нич ких ка па ци те
та ко ји то омо гу ћа ва ју, те да је за ме диј стри па (али и дру ге) 
об ли ко ва ње усло вље но об у хват ним на прет ком дру штва у 
ко ме ће и у бу дућ но сти на ћи ни шу за да љи раз вој, не га ци је 
или стаг на ци је. Екс пе ри мен тал ни ра до ви у ме ди ју стри па 
зна чај ни су, јер упра во по ка зу ју ње го ву тре нут ну по зи ци ју у 
окви ру ак ту ел них дру штве них про це са, од но сно по тре бе и 
прав це да љих тран сфор ма ци ја. Екс пе ри мен тал ни стрип de
facto, има за да так да бу де у „опо зи ци ји пре ма са мом се би”,63 
пре ин те гра ци је у „за јед нич ки, сред њи ток”.64 Ако је ра ђа ње 
стри па мо ра ло узе ти у об зир и „при су ство све сти код са вре
ме ни ка о по сто ја њу стри па као по себ не ме диј ске фор ме”,65 
он да је сва ко уже де фи ни са ње ме ди ја уна пред осу ђе но на 
бу ду ће ре ви зи је, упра во због то га што са ма струк ту ра стри
па одо ле ва ти ра жу, тех но ло ги ји, или би ло ко јој дру гој вр сти 
огра ни че ња ко ја спу та ва сло бо ду функ ци о ни са ња ње го ве 
струк ту ре.

Оно што стрип оче ку је у на ред ним мо ду ла ци ја ма, оно што 
се од са вре ме ног екс пе ри мен та ин те гри ше у ње го ве бу ду ће 
по јав не фор ме, го во ри ће у при лог то ме да је за че так стри па 
ипак та мо где је за жи ве ла ње го ва ба зич на струк ту ра, осло
бо ђе на свих бу ду ћих ка но на, де фи ни ци ја и огра ни че ња, а 
да је ње го во тра ја ње кроз вре ме са мо део тог за по че тог бес
ко нач ног про це са. Без об зи ра да ли се тактилно у стри пу 

61 Ив ков, С. нав. де ло, стр. 247.
62 McCloud, S. (2005) нав. де ло, стр. 199.
63 Кља кић, Љ. Ј. (2010) Стрип за но ви свет. Жи вот је кор па пу на тре ша

ња, Трећагенерација:огледиострипу,фигуралнојнарацији,популарној
култури,трагањузаслободом,утопијиисроднимтемама(1973–1988) 
[рукопис], Бе о град: стр. 6.

64 Bog da no vić, Ž. (pri ređ.) (1994) Umetnost i jezik stripa, Be o grad: Or bis,  
str. 26.

65 Ра до ва но вић, М. (2014) Српски стрип – порекло, развој, значај 
[дипломски рад], Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Уни вер зи тет  
Син ги ду нум, Бе о град, стр. 15.
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од но си на ње го во чи та ње, или хап тич ки гра див ни еле мент, 
оно ства ра јед ну по себ ну (не)ви дљи ву есте ти ку ко ја суп тил
но мо ду ли ра ме диј кроз тех но ло шка кре шен да са вре ме ног 
тре нут ка, исто она ко ка ко ће их у бу дућ но сти, у стри пу (не)
ви дљи во озна ча ва ти не ки но ви по јав ни об ли ци овог ме ди ја.
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AESTHETICS OF THE INVISIBLE

TACTILITY IN THE FUNCTION OF THE STRUCTURAL 
ELEMENT OF THE COMICS

Abstract

Definitions of comic media that have been brushed aside over the years 
and decades in order to define the media as clearly and accurately as 
possible are being revised due to technological modifications of the 
comics. Comic authors emerged in the late 1960s in America (and 
1970s in Yugoslavia). They were mostly organized in groups who 
won the stage with experimental approaches and were institutionally 
accepted. Alternative expression in Serbia has peaked in the 1990s, 
when that pole of expression overwhelmed almost the entire scene. 
After the 2000s, when the International Comics Salon was established 
in Belgrade (in 2003), an important space for action was formed in 
the field of experimentation, as it established an incentive “prize for 
innovation in comics” that motivated authors to advance their avant
garde research. Notwithstanding the freshness of ideas throughout the 
fifteen years of the Salon existence, only a handful of authors have 
achieved more notable accomplishments: A. Ćurić with the realization 
of the concept of spatial comics (2007), and A. Gajić who received 
the Grand Prix for the first time in the history of the Salon for his 
experimental work “Rewinding” (2012). At the University of Arts in 
Belgrade, several authors (D. Kuprešanin – Faculty of Fine Arts/Faculty 
of Applied Arts; V. Veljašević – Faculty of Fine Arts) have developed 
in their PhD researches similar concepts in different media – comics
in space and unnarrative comics. Since 2013, Kuprešanin has also 
introduces a novelty with the concept of experimental tactilecomics. 
Just like A. Ćurić deletes the concepts of classical media transfers 
into the structure of comics, so does D. Kuprešanin introduce novelty 
into the structure of the media with tactility and haptic adaptation 
(technological innovation) – this novelty is especially important not 
only because of the new way of structuring of the media itself, but 
also because it was the first time that the blind and partially sighted 

audiences were given the opportunity to read comics.

Key words:theinterdisciplinarityofcomics,inclusion,tactility,haptic
adaptation
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Са же так:Радпредстављаприлогистраживањувладајућихмеха
низама,процесаиместабаштињењастрипа,каонастојањада
се упознају, сачувају, запамте,поделе, представеидопуне вред
ностиважнезапојединадруштваизаједницеукојимасества
рају стрипска дела, али и за разумевањеширих цивилизацијских
процеса.Питањакоја водеовоистраживањеодносе сенапро
блемеупроцесумузејског„посвећења”стрипа,посебнонаизла
гачкепраксеиизложбенекапацитетекојипредстављајукључно
место припреме контекста за адекватно присуство стрипа у
музејима.Одговарајућа изложбена пракса упућује на конститу
тивнојемствомедијаиприродупредстављених,односночуваних
материјала.

Кључ не ре чи: стрип, институционално препознавање, места
баштињења,музејскопосвећење,изложбеникапацитети

Го ди не 2010. у Нел сон Ет кинс Му зе ју умет но сти у Кан за су 
(САД), умет ни ца Клер Ту ми (Cla re Two mey) пред ста ви ла је 
рад „За у век”, кон ци пи ран у од но су на ко лек ци ју са мог му
зе ја.1 На и ме, умет ни ца је иза бра ла је дан пред мет из збир ки 
му зе ја. Иза бра ни пред мет би ла је ке ра мич ка шо ља из 18. ве
ка, ко ју је умет ни ца ре про ду ко ва ла у 1354 при ме ра ка исто
вет них шо ља (то оде ље ње му зе ја по се ду је 1354 екс по на та), 
из ло жи ла их и пред ло жи ла уго вор са пу бли ком. На и ме, сва
ки за ин те ре со ва ни по се ти лац био је у мо гућ но сти да по не се 
са со бом јед ну од тих шо ља, од но сно део умет нич ке и ци
ви ли за циј ске те ко ви не ко ју ба шти ни овај му зеј, али нај пре 
би мо рао да пот пи ше са гла сност да ће пред мет, у ње ном или 

1 Cat he ri ne, L. F. (2010) Forever:ResponsibilityandMemory. При сту пље но 
5. ав густ 2019. До ступ но пре ко http://www.cla ret wo mey.com /pro jects__
fo re ver.html
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ње го вом до му, на аде кват ни на чин би ти чу ван и за шти ћен. 
За у век.

Ве ру јем да овај умет нич ки про је кат о на чи ну ба шти ње ња и 
чу ва ња умет нич ких де ла, о лич ној од го вор но сти сва ког чла
на за јед ни це у том про це су и пра ву на то ко од лу чу је шта 
тре ба очу ва ти пред ста вља ин спи ра тив ни увод у те му ме ста 
ба шти ње ња стри па.

По ла зе ћи од ова квог по гле да на при ро ду ба шти ње ња ва
жних де ла, и ми кре ће мо од охра бру ју ће чи ње ни це. А то 
је да је стрип већ обез бе дио вр хун ски сте пен очу ва но сти и 
вред но ва ња у на шој нај ши рој за јед ни ци. Јер, ве ро ват но да 
не по сто ји умет нич ка фор ма чи ја су ме ста по у зда ног по хра
њи ва ња та ко рас про стра ње на и ва лид на, као што је стрип. 
Од но сно, ве ро ват но да не по сто ји дом на на шим про сто
ри ма ко ји не по се ду је стрип, а не рет ко су стри по ви у ин
ди ви ду ал ним ко лек ци ја ма у ку ћа ма и си сте ма ти зо ва но на 
по ли ца ма ор га ни зо ва ни и за шти ће ни. И за и ста, има ли ве
ће га ран ци је ба шти ње ња де ла од ње го вог при су ства, кон
ти ну и ра ног „жи во та” и бри жљи вог чу ва ња у го то во свим 
до мови ма јед не за јед ни це?

За то око сни ца овог тек ста, ко ја се од но си на му зе о ло шку 
и ин сти ту ци о нал ну ва ло ри за ци ју стрип оства ре ња, до би
ја јед ну ко мот ни ју по зи ци ју, јер стри пу је већ обез бе ђе но 
си гур но ме сто за мно ге на ред не ге не ра ци је, у нај ва жни јим 
мести ма људ ске за јед ни це. У њи хо вим до мо ви ма.

Но, упр кос том ци ви ли за циј ском га ран ту, још увек по сто је 
не до у ми це око ме ста стри па у му зе ји ма.

Ипак, ва жно је го во ри ти о ме сту и од го вор но сти му зе
ја у кон тек сту зва нич ног ви да дру штве не ле ги ти ми за ци је 
оства ре ња ре а ли зо ва них у ме ди ју стри па, јер му зе ји и да
ље пред ста вља ју ме ста ау то ри те та и је дин стве не про сто ре 
кон тем пла ци је, ме ста струк ту ре се ћа ња и ре ак ци је на кри зу 
се ћа ња. То су ин сти ту ци је чи ја би во ди ља мо ра ла би ти не
пре ста на ин те лек ту ал на, мен тал на, исто риј ска, мо рал на и 
естет ска буд ност, од го вор ност и елан.

Упр кос вре ме ну ко је од ли ку је ко лапс ком пе тен ци ја у на шој 
сре ди ни и пре ки ну ти про то ко ли из ме ђу исто ри је умет но
сти, му зе ја и умет нич ке прак се, му зе ји ипак мо ра ју за др
жа ти не за ме њи ву по зи ци ју ме ста где се во де нај зна чај ни ји 
пре го во ри са жи вот ним, дру штве ним, по ли тич ким, иде о ло
шким, ства ра лач ким ре ал но сти ма. Му зе ји мо ра ју оп ста ти 
као је дин стве на ме ста па ра лел ног по сма тра ња раз ли чи тих 
ства ра лач ких по зи ци ја, као ме ста нај ви ше дру штве не ре
пре зен та тив но сти, али исто вре ме но и као је дин стве на ме ста 
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интим них су сре та са де ли ма. И због то га, и у ово не са ве сно 
вре ме тре ба го во ри ти о то ме шта се ба шти ни у му зе ји ма и 
ко је ме сто стрип за у зи ма у на шој кул тур ној тра ди ци ји, у на
шем кул тур ном на сле ђу. Са мим тим осна жи ће мо и ар гу мен
та ци ју ко ја све до чи о ка па ци те ти ма стри па у окви ру ин тер
на ци о нал не пре зен та ци је на ших нај зна чај ни јих кул тур них 
оства ре ња.

Но, на са мом по чет ку, у ци љу си сте ма тич ни јег пре гле да про
сто ра ко ја се од но се на ме ста ба шти ње ња стри па, корисно 
би би ло кла си фи ко ва ти и за себ но иден ти фи ко ва ти:

 Ме ста фи зич ког и сим бо лич ког очу ва ња стри па као ар
те фак та у ви ду ко лек ци ја ори ги нал них стрип ских та бли и 
стрип ских из да ња, ко ји ма су по све ће ни му зе ји, по пут, у 
на шем слу ча ју Му зе ја при ме ње не умет но сти, али ко ји ма 
би тре ба ло да по све те па жњу и дру ги му зе ји и ин сти ту
ци је, по пут Му зе ја гра да Бе о гра да или На род них му зе ја 
у Су бо ти ци, Ни шу, Ле сков цу, Пан че ву итд, као гра до ва 
са зна чај ном тра ди ци јом стрип ског ства ра ла штва у на
шој сре ди ни, чи ја би де ла ре фе рент ни му зе ји тре ба ло да 
обрађу ју, из ла жу и ба шти не;

 Ме ста про мо ви са ња и да љег ши ре ња стрип ске кул ту ре, 
по пут уло ге ко ју Фран цу ски ин сти тут има у на шој сре
ди ни  за фран цу ски стрип, а Цен тар за умет ност стри па,2 
као ини ци ја ти ва Удру же ња стрип ских умет ни ка Ср би је 
(УСУС), Удру же ња „Свет стри па” из Кра гу јев ца и До ма 
омла ди не, Бе о град, на стрип ска оства ре ња у Ср би ји. Овој 
ка те го ри ји при па да и спе ци ја ли зо ва на де лат ност Срећ
не га ле ри је Сту дент ског кул тур ног цен тра, Бе о град, али 
и стрип ски фе сти ва ли, ко ји су ве о ма зна чај ни за област 
стри па, и

 Ме ста са вре ме не умет но сти, га ле ри је и му зе ји са вре ме
не умет но сти. У овој ка те го ри ји у све ту мо же мо на ве сти 
при ме ре по пут га ле ри је Фон да ци је Ка р ти је (Cartier),La
maisonrouge, али и Му зеј са вре ме не умет но сти (MAC) у 
Ли о ну, Ха мер му зеј, Лос Ан ђе лес, Му зеј са вре ме не умет
но сти, Лос Ан ђе лес, би је на ла са вре ме не умет но сти, по
пут Би је на ла у Авру итд. У на шој сре ди ни ту уло гу су 
до са да по твр ди ли из ло жбе ни про сто ри Кул тур ног цен тра 
Бе о гра да, ко ји у окви ру са вре ме ног умет нич ког из ра за не
гу ју и са вре ме но стрип ско ства ра ла штво. У 10, Га лери ја 

2 Про грам ска је ди ни ца УСУС, по че ла са ра дом у ма ју 2017. го ди не. У 
про се ку го ди шње уче ству је ди рект но и ин ди рект но у сто ти нак про гра
ма, де се так ве ћих фе сти ва ла и из ло жби, као и ви ше ка пи тал них еди ци
ја. http://www.usus.org.rs — прим. ур.
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са вре ме не ви зу ел не умет но сти Пан че во, Елек три ка итд, 
на ве ди мо у овом тре нут ку са мо не ко ли ко при ме ра.

Музејско„посвећење”стрипа

„Тин тин у Гран Па леу! Овај до га ђај по зи ци о ни ра стрип ме ђу 
Ле пе умет но сти, а исто вре ме но обез бе ђу је при ступ Жор жа 
Ре ми ја бе смрт но сти.” Овим ре чи ма не дав но пре ми ну ли фи
ло зоф Ми шел Сер (Mic hel Ser res) у уво ду ка та ло га из ло жбе 
по све ће не чу ве ном твор цу Тин ти на Ер жеу 2016. го ди не у 
Гран Па леу,3 су ми ра зна чај му зе ја у про це су ци ви ли за цијске 
ле ги ти ми за ци је људ ског ства ра ла штва.

Дру штве но пре по зна ва ње стри па је сте под ло жно ње го вом 
при су ству у му зе ји ма. Из ло жбе стри па у му зе ји ма су, та ко
ђе, је дан од кључ них фак то ра у кри тич ким и ака дем ским ди
ску си ја ма о умет нич ком и кул тур ном ле ги ти ми те ту стри па. 
Му зеј ске из ло жбе не ха ле и де пои са свим из ве сно је су ем пи
риј ско по ље на ко ме мо же мо ис тра жи ва ти ка рак тер од но са 
пре ма стри пу и дру гим умет но сти ма и при сту пи ти хи је рар
хиј ској струк ту ри овог од но са. Јер, то су ме ста от кри ва ња 
ко ја сле де на кон де таљ не ме то до ло шке про це ду ре, што у 
срећ ним ис хо ди ма ре зул ти ра бо га тим чув стве ним, ре флек
сив ним, спо знај ним,аполонским и дионизијским су сре ти ма 
са де ли ма.

За то би би ло упут но на ве сти кључ не кри те ри ју ме ко ји се 
нај че шће на во де у акви зи ци о ним по ли ти ка ма му зе ја:

1. Естет ски: ре пре зен та тив на де ла ви со ког естет ског 
квали те та,

2. Тех нич ки: де ла ко ја све до че о раз во ју од ре ђе них тех
нич ких ди сци пли на у обла сти умет нич ког ства ра ла штва, 
за нат ској ве шти ни, раз у ме ва њу ме ди ја;

3. Исто риј ски: зна чај де ла за исто ри ју ства ра ла штва у пе
ри о ду ко ји ба шти ни од ре ђе на ин сти ту ци ја, а ко је се од
но си на ва жне дру штве не фе но ме не, раз у ме ва ње исто риј
ских до га ђа ја, де лат но сти осо бе них за по је ди не пе ри о де;

4. До ку мен тар ни: де ла ко ја омо гу ћа ва ју бо ље са гле да ва
ње оста лих ра до ва у збир ка ма, ко ја кон тек сту ал но све до
че о на чи ну жи во та и осо бе но сти ма од ре ђе ног пе ри о да.

Уко ли ко пра ти мо став ке на ве де не на овом ме сту, чи ни се да 
не ма озбиљ ни је пре пре ке за ба шти ње ње стри па у му зе ји ма.

Но, то што је стрип из ло жен у му зе ју, не до во ди ау то мат
ски до ње го вог ис прав ног ин сти ту ци о нал ног препознавања. 

3 HergéauGrandPalais, 26. сеп тем бар 2016 – 15. ја ну ар 2017.
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Вео ма је ва жно го во ри ти о из ло жбе ним ка па ци те ти ма и 
из ла гач ким прак са ма, јер та пи та ња во де ка аде кват ним 
прин ци пи ма ба шти ње ња стри па у му зе ји ма, ства ра ња ја сно 
конци пи ра них ко лек ци ја и њи хо ве му зе о ло шке об ра де.

Излагачкепраксеиизложбеникапацитети

На чин на ко ји је стрип пред ста вљен, ка ко је из вр ше на се лек
ци ја, уте ме ље ност и ја чи на из ло жбе ног кон цеп та, ар хи тек
тон ска по став ка, ода бра ни тоналитет, ка рак тер и ква ли тет 
тек сто ва у ка та ло зи ма, бро шу ра ма, на ин фор ма тив ним па
не ли ма – пред ста вља ју пре суд на ме ста на ко ја тре ба обрати
ти па жњу.

Иа ко је стрип већ ви ше од 50 го ди на при су тан у из ла гач
ким про сто ри ма зна чај них му зе ја, чи ни се да још увек ни
су ус по ста вље ни кључ ни ме то до ло шки и пре зен та ци о ни 
изложбе ни мо де ли.

На и ме, иа ко по сто је по да ци да је већ од 20их го ди на про
шлог ве ка стрип по вре ме но из ла ган на са ло ни ма, по пут 
из ло жбе стри па одр жа не у Вал дорф Асто ри ји у Њу јор ку, 
апри ла 1922. го ди не,4 јед на од кључ них из ло жби за да љи ток 
му зеј ске пре зен та ци је стри па, би ла је из ло жба ор га ни зо ва
на у Му зе ју де ко ра тив них умет но сти, Лу вр у Па ри зу 1967. 
го ди не – „Стрип и на ра тив на фи гу ра ци ја” (Bandedessinée
etFigurationnarrative). Ви ше фак то ра је ути ца ло да упра во 
ова из ло жба пред ста вља пре лом ни тре ну так у ин сти ту ци
о нал ној пре зен та ци ји стри па, има ју ћи у ви ду ме сто ње ног 
одр жа ва ња, ду жи ну тра ја ња из ло жбе и њен ко му ни ка ци о
ни ка па ци тет. Иа ко на овој из ло жби пр ви пут на и ла зи мо на 
озби љан из ло жбе ни про је кат ко ји је по ку шао да од го во ри 
на од ре ђе не по ста вље не ци ље ве – на пре по зна ва ње ства ра
лач ких ка рак те ри сти ка ме ди ја стри па, ука зи ва ње на спе ци
фич ну на ра тив ну ди мен зи ју, ин сти ту ци о нал ну ле ги ти ми за
ци ју, пред ста вља ње ши ро ког оп се га дру штве ног, естет ског, 
еко ном ског, кул ту ро ло шког зна ча ја стри па – ак ти ви ра ни 
из ла гач ки ме ха ни зми по ста ви ли су стан дар де на ко ји ма се 
ве ћи ном и да нас те ме ље из ло жбе стри па, а ко ји ма до ми ни
ра пре зен та ци ја уве ћа них ре про дук ци ја, уз из ла га ње и ори
ги нал них стрип та бли, ски ца, при прем них цр те жа, ал бу ма, 
књи га итд.

4 Co u pe rie P., Mo li ter ni, C. et Gas si ot –Ta la bot, G. (1967) Bandedessinéeet
Figurationnarrative–Histoire/esthétique/productionetsociologiedela
bandedessinéemondial–Procédésnarratifsetstructuredel’imagedans
lapeinturecontemporaine, Pa ris: Mu se des Arts Déco ra tifs – Pa la is du 
Louvre, p. 145 
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На кон ове из ло жбе стрип фе сти ва ли су углав ном пре у зе
ли уло гу про ду це на та и ор га ни за то ра ве ли ких стрип ских 
из ло жби, те је у ва ку у му ин тен зив ни јих ака дем ских и ин
сти ту ци о нал них ини ци ја ти ва, ути цај фе сти вал ске пу бли ке 
био од лу чу ју ћи у до ме ну ка рак те ра фе сти вал ских из ло жби. 
Та ко не по љу ља на хиперсценографичност5по ста је фор мал
на осо бе ност ко ја кон ти ну и ра но де фи ни ше из ло жбе не по
став ке стри па, те се до брим де лом пре ли ла и на под руч је 
по је ди них му зеј ских по став ки. За то ни на кон то га, из ло жбе 
стри па ни су мо гле да се осло бо де овог дик та та спе ци фич
неамбијенталне сце но гра фи је и тран спо но ва ња гра фич ког 
пла на у тро ди мен зи о нал ну сце нич ност.6

Чи ње ни ца је и да се свет ски му зеј ски цен три бо ре са иза зо
ви ма пред ста вља ња оства ре ња из обла сти стри па у сво јим 
га ле ри ја ма. Јер, ком плек сна при ро да ме ди ја и сте ре о тип но 
ви ђе ње стри па усме ра ва ју из ло жбе не по став ке за сно ва не 
пр вен стве но на фе но ме но ло шком при сту пу стрип ским де
ли ма уз по зо ри шну и мул ти ме ди јал ну ин сце на ци ју. Не дав
но окон ча на ве ли ка из ло жба по све ће на ман га ма у Бри тан
ском му зе ју7 то та ко ђе по твр ђу је. И ту ви ди мо бор бу да се 
иза ђе из естет ских окви ра кон тек сту ал не ва ло ри за ци је стри
па, где у про стор ној по став ци до ми ни ра ју прин то ви по зна
тих стрип ских ка рак те ра уве ћа них ди мен зи ја, уз па ра лел ну 
из ло же ност ори ги нал них стрип ских та бли, цр те жа и ски ца, 
ко ји омо гу ћа ва ју увид у кре а тив ни про цес ау то ра. Но, ток 
из ло жбе кон тро ли ше ин тер ак тив ноза бав ни ка рак тер рас ко
шне по став ке, са пу но ра до ва из ло же них у ви три на ма, ски
ца ма и ори ги нал ним та бла ма у про фе си о нал ним ра мо ви ма 
не у трал них окви ра. Ам би јен тал ни сег мен ти, по пут по ли ца 
са ни зом ман ги, очи то под се ћа ју на фе но ме но ло шки при ступ 
по став ке, од но сно на уо би ча је но ме сто ко лек ци ја стри по ва 
у до мо ви ма или на фе но мен спе ци ја ли зо ва них про дав ни ца 
ман ги у Ја па ну. Иа ко се да нас не до во ди у пи та ње да нај ве ћи 
свет ски му зе ји по пут Тејт му зе ја или дру гих европ ских му
зе ја при пре ма ју из ло жбе по све ће не нпр. шун га гра фи ка ма8, 
ко је су не ка да би ле штам па не у об ли ку књи га, јер су и би ле 
де ли мич но ства ра не и као еду ка тив но шти во, да нас ку сто
си још увек бо ја жљи во при ла зе стрип ској про дук ци ји. На 
овој из ло жби су то на сто ја ли од бра ни ти ис ти чу ћи ква ли тет 
гра фич ке кул ту ре тра ди ци о нал ног Ја па на, уз екс по нат који 

5 Me nu, J. Chri stop he, Mai 2009. При сту пље но 5. сеп тем бра 2019.  
До ступ но пре ко https://www.du9.org/en tre tien/jc me nu/

6 “Opéra Bul les”, “Opéra Ko miks”,1996, “Ils rêvent le mon de – Ima ges de 
l’an 2000”, “Maîtres de la ban de des sinée eu ropéen ne”, 2007.

7 https://www.bri tis hmu se um.org /whats_on/ex hi bi ti ons/man ga.aspx
8 https://www.mak.at/en/shun ga
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пред ста вља за ве су тра ди ци о нал ног Ка бу ки те а тра из 19. 
ве ка (Shin to mi za Ka bu ki по зо ри шна за ве са, осли ка на 1880, 
сли кар Ka wa na be Kyōsai). Упр кос ова ко ве о ма ам би ци о зној 
кон цеп ци ји, у са мој по став ци ипак до ми ни ра ути сак за бав
ног пар ка, ко ји је на кра ју још ви ше ис так нут за себ ним сег
мен том са из ван ред ним са вре ме ним умет нич ким ра до ви ма, 
ин спи ри са ним ман га ма.

Из ло жба ман ги, Бри тан ски му зеј, Лон дон, 2019.
Но, и по ред не до вољ но ја сне пред ста вљач ке ори јен та ци је, 
оно што охра бру је је сте на чин на ко ји се ори ги нал не та бле 
ових ау то ра чу ва ју у свет ским му зе ји ма и ар хив ски об ра
ђу ју, као и сва дру га де ла ко ја су ре а ли зо ва на у ме ди ји ма 
цр тежа или би ло ког гра фич ког по ступ ка.

У по гле ду ин сти ту ци о нал не по др шке, увек ег зем плар не мо
де ле ори јен та ци је пру жа ју фран цу ска и бел гиј ска кул тур на 
сце на, те на во ди мо ин сти ту ци је по пут LaCitéinternationale
delabandedessinéeetdel’image,leMuséedelabandedessinée 
у Ан гу ле му, LeCentreBelgedelaBandeDessinée у Бри се лу и 
LeMuséeHergé у Лу вен ла Нев. Али му зе ји стри па по сто је и 
у Бар се ло ни,9 Ба зе лу,10 Франк фур ту,11 Ха но ве ру,12 Ис тан бу
лу, Кјо ту,13 Лон до ну,14 Сан Фран ци ску,15 Сток хол му, То ки ју 
(не ко ли ко му зе ја ман ги).16 Му зе је стри па има ју и Ар ген ти
на, Дан ска, Пор ту гал, по све ће не јед ном ау то ру, на ционал ној 
про дук ци ји или са ин тер на ци о нал ним по ставкама.

За то је ја сно да да нас тре ба го во ри ти не о то ме да ли стрип 
тре ба да се ба шти ни и из ла же у му зе ји ма, већ је пра во пи
та ње на ко је тре ба да од го во ри мо „Са ко јим ци љем и ка ко 

9 https://mu se u del co mic.or g/
10 https://car to on mu se um.ch/en/
11 http://ca ri ca tu ramu se um.de /in fo.html
12 https://www.ka ri ka turmu se um.de /
13 https://www.kyotomm.jp/en/open ti mecost/
14 https://www.car to on mu se um.org /
15 https://www.car to o nart.org /
16 http://www.ghi blimu se um.jp /en /
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ор га ни зо ва ти из ло жбе стри па, да би био аде кват но при су тан 
у му зе ји ма?”

У до са да шњој прак си зна чај них свет ских му зе ја мо же мо 
иден ти фи ко ва ти чи тав ин вен тар мо гу ћих ци ље ва при по
став ци из ло жби. Кроз раз ра ђе не струч не и пер цеп тив не при
сту пе, ау то ри по став ки су на сто ја ли ис ти ца ти или ком би но
ва ти кон цеп те ко ји би ак ти ви ра ли еду ка тив не, пе да го шке, 
до ку мен тар не, ар хив ске или ис ку стве не ка па ци те те стри па. 
Но не сум њи во нај ви ше естет ску ди мен зи ју, ко ри сте ћи стра
те ги је ис ти ца ња јед ног сег мен та стри па, кон фрон та ци ју, тј. 
јук ста по зи ци ју стри па у од но су на дру ге умет нич ке фор ме, 
те не по сред ну ства ра лач ку мо би ли за ци ју та лен та стрип
ских ау то ра у од но су на са свим но ви кре а тив ни по сту пак у 
кон тек сту усло ва из ло жбе.

Из ло жбе су ор га ни зо ва не око де ла јед ног ау то ра, на осно ву 
ге о граф ске при пад но сти ау то ра, по ге не ра циј ској при пад
но сти, на осно ву од ре ђе ног про јек та или од ре ђе ног из да ња, 
а ор га ни зо ва не су и те мат ске из ло жбе, ко је ус по ста вља ју 
одно се стри па са ар хи тек ту ром, гра фи ком итд.

Ре про ду ко ва на де ла су уве ћа на, а из ло же ни су цр те жи свих 
фор ма та, де ло ви стри по ва, ски це, фи гу ри не, ани ми ра ни 
фил мо ви, ин тер вјуи са ау то ри ма, при ме ње ни ма те ри ја ли, 
књи ге.

На и ме, кључ на пре пре ка за аде кват но при су ство стри па 
у му зе ји ма ле жи у ли ми ти ра ном из ло жбе ном ка па ци те ту 
стрип ских та бли и на чи ну њи хо ве пре зен та ци је. То је ге
не рал на од ли ка ак ту ел не кул тур не си ту а ци је где су ства ра
лач ка, кул тур на и ау тор ска вред ност де ла у сен ци њи хо вих 
из ло жбе них ка па ци те та.

За то би ва ља ло по све ти ти па жњу пи та њу кон сти ту тив ног 
јем ства ме ди ја стри па. Ка ко је ре про дук тив ност стри па 
јед на од ње го вих кључ них ка рак те ри сти ка, тре ба ис пи та
ти уло гу и ста тус ори ги нал не стрип ске та бле, да би смо бо
ље раз у ме ли ње ну уло гу на из ло жби. Јер ори ги нал на та бла 
не пред ста вља фор му стри па у ње го вом фи нал ном об ли ку. 
У стри пу ре про дук ци ја пред ста вља фи нал но де ло, те тек 
штам па но из да ње ак ти ви ра ауруовог де ла.

Изложбенавредносторигиналне
стрипскетабле

Исти на, не спор но је да из ла га ње до ку мен тар ног ма те ри ја
ла јав но сти на увид има сво јих оправ да ња, јер та да ис ти че
мо ин те лек ту ал не ме ха ни зме при ли ком ства ра ња де ла. Но, 
ту го во ри мо о вред но сти све до чан ства. Ка ко је ли те рар на 
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ди мен зи ја стри па под јед на ко ва жна, мо же мо кон сул то ва ти 
област књи жев но сти. Ка да се из ла жу ру ко пи си на из ло жба
ма и ко ја је њи хо ва уло га? У пи сму при ја те љу Сид ни Ши фу 
(Sydney Schiff) из 1922, Пруст на во ди да не би во лео да се 
кон сул ту ју ње го ви ру ко пи си, јер они прет хо де фи нал ном де
лу.

Да ли се та ко мо же ре ћи да је ори ги нал на та бла на лик књи
жев ном ру ко пи су?

Ка да из ла же мо ори ги нал ну та блу, ми из ла же мо са мо фраг
мент јед ног оства ре ња. Сва ка ко је ве о ма те шко, и до ста не
функ ци о нал но из ло жи ти све та бле јед ног ал бу ма у це ло сти. 
По сто је, на рав но, спек та ку лар ни из у зе ци, но то ве ћи ном ни
је уо би ча је на прак са, јер не би би ло сми сле но тра жи ти од 
пу бли ке да про чи та и пра ти це ли ал бум на овај на чин.

Све те та бле тек у штам па ној фор ми пред ста вља ју фи нал
но де ло, ко је је по ве за но са чи та о цем без би ло ка квих ме
ди ја то ра. Ал бум ко ји чи та лац има у ру ка ма део је ин тим не 
сфе ре, лич ног и је дин стве ног од но са из ме ђу де ла и чи та о ца. 
Ова кав став сва ка ко је опо зи тан вред но сти из ла га ња ори ги
нал них та бли, те ма ње по де сан јед ној „ко лек тив ној си мул та
ној ре цеп ци ји” по пут нпр. су сре та са сли ком у изложбеним 
га ле ри ја ма.

Но, иа ко из ло жбе ве ћи ном не у тра ли зу ју зна чај ну ди мен зи
ју стри па – на ра тив ну ди мен зи ју, оне су нео п ход не и има
ју сво је оправ да ње као ком пле мен тар на кон три бу ци ја. Јер 
из ло жбе су про сто ри ко ји усме ра ва ју наш по глед, обо га ћу
ју на ше ис ку ство и мо гу от кри ти ка па ци те те стри па и ван 
окви ра фо р ме књи ге.

Ја сно је да му зе ји пр вен стве но усме ра ва ју па жњу по се ти
ла ца на цр тач ку вир ту о зност и ин вен тив ност ли ни је или 
ком по зи ци о них ре ше ња. Фраг мен тар ни ка рак тер по је ди них 
та бли у од но су на це ли ну сва ка ко тре ба има ти на уму при
ли ком по став ки, но ар гу мен ти за њи хо во из ла га ње су број
ни. По не кад су де ла рет ко до ступ на у штам па ном из да њу 
(по себ но код ста ри јих из да ња), те ква ли та тив но но ви су срет 
са њи ма оправ да ва и овај вид пер цеп ци је по је ди них стрип 
оства ре ња. При прем не ски це или ори ги нал не та бле не сум
њи во су је ди ни по у зда ни из вор пу тем ко га мо же мо пра ти ти 
ва жне ау тор ске ин фор ма ци је по пут по те за чет ки це, бе ле
шки о ка дри ра њу, ко ло ру или фо р ма ту. Али, с об зи ром на ге
не ра циј ску ша ро ли кост пу бли ке, ко ју да нас ве ли ким де лом 
чи не од ра сли чи та о ци, зна чај ни део те јав но сти же ли да ви
ди упра во ори ги нал не та бле, да до жи ви њи хо ву је дин стве
ност и ра ри тет. „…Је дин стве ни из вор ори ги нал ног цр те жа? 
По вра так ау ре, фа сци на ци ја умет нич ким де лом, фи зич ким 
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ори ги на лом, ра ри те том, та ко ђе” (…Verslamatriceuniquedu
dessinoriginal?Retourdel’aura,fascinationpourlecorpsde
l’œuvre,saphysiqueoriginelle,sararetéaussi).17

Ви де ти ори ги нал не та бле Џор џа Хе ри ма на, Вин зо ра Ме ке
ја, Ха рол да Фо сте ра, Ер жеа, Ху га Пра та или Ан дри је Ма у
ро ви ћа, по ме ни мо са мо не ко ли ко име на ко ја убе дљи во под
у пи ру иде ју вр хун ског естет ског до жи вља ја за ве ли ки део 
по што ва ла ца стри па, отво ре них пре ма на до град њи ис ку
ства стри па, омо гу ћи ло би не про це њи ву естет ску, ин те лек
ту ал ну и емо тив ну спо зна ју у усло ви ма му зеј ских по став ки.

Јер, мо жда нај ве ћи раз лог из ла га ња ори ги нал них та бли 
тре ба по тра жи ти у чи ње ни ци да ори ги нал не та бле ау то ри
зу ју гра фич ку ма те ри јал ност де ла, ко ју не мо же мо на ћи у 
штампа ним ал бу ми ма.

Из ва жне пер спек ти ве зна ча ја фи зич ког очу ва ња на сле ђа, од 
ви тал ног су зна ча ја усло ви чу ва ња од стра не спе ци ја ли зо ва
них ин сти ту ци ја. Ба шти ње ње ори ги нал них та бли у му зе ји
ма, као и стрип ал бу ма у Оде ље њи ма за гра фи ку и умет нич
ке књи ге, обез бе ди ло би њи хо ву фи зич ку очу ва ност, ко ја је 
че сто ком про ми то ва на усло ви ма ко ји по сто је у при ват ним 
ко лек ци ја ма или би бли о те ка ма. Ори ги нал не та бле са чу ва не 
на аде ква тан на чин у де по и ма му зе ја су за то га рант у од но су 
на ма те ри јал ну про па дљи вост штам па них стри по ва.

Да би смо бо ље раз у ме ли ме сто стри па у ин сти ту ци ји му зе
ја, од но сно про на шли пут пре ма ње го вом аде кват ном при
су ству у ње му, за ни мљи ве ин фор ма ци је нам пру жа ју му зеј
ски тек сто ви у ка та ло зи ма, са оп ште њи ма за штам пу или на 
ин фор ма тив ним па не ли ма при пре мље ни по во дом по став ки 
ко је су по све ће не не ком ау то ру стри па, од ре ђе ном де лу или 
груп ној из ло жби стрип ра до ва. Тек сто ви ау то ра из ло жби, 
ди рек то ра ин сти ту ци ја или ку сто са, го то во увек ука зу ју на 
по тре бу да се го во ри о пи та њу ле ги ти ми те та стри па, оправ
да но сти да стрип бу де пред ста вљен у тој ин сти ту ци ји, о 
умет нич ком ле ги ти ми те ту ове фор ме из ра жа ја ге не рал но 
и ле ги ти ми те ту ње го вих ства ра ла ца. Иа ко ту по сто ји чи тав 
низ по зи ци ја и ши рок спек тар раз ли чи тих ре флек си о них то
на ли те та, оно што је при сут но код свих је сте ути сак да му
зеј ска по зи ци ја стрип ског ства ра ла штва ни је очи глед на и да 
пред ста вља ме сто де ба те.

Иа ко је има ла ве ли ки ме диј ски од јек и кон цепт по ми ња не 
ве ли ке из ло жбе о Ер жеу из 2006. оста вља ам би ва лен тан ути
сак оправ да ња због при су ства стри па у му зе ју. То подвла чи 

17 Gro en steen, T. (2006) UnObjetculturelnonidentifié, Col lec tion « Es sa is », 
Angoulême: Édi ti ons de l’An 2, p. 152
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и ок си мо рон на зи ва пр вог де ла по став ке „Ве ли чи на ма ле 
умет но сти“, као по ку шај да се нач не те ма ле ги ти ми те та. А 
по сто је ћу чвр сту хи је рар хиј ску струк ту ру осна жу је и кон
цеп циј ски оквир са др жа ја увод ног де ла из ло жбе са се лек ци
јом ап стракт них и фи гу рал них сли ка ко је је Ер же на сли као, 
као и пе ри фер ни му зеј ски про сто ри у ко ји ма је из ло жба би
ла по ста вље на (Фо а је, Фо рум и Ме за нин).

Да би се стрип на аде кват ни на чин пред ста вио у му зе ји ма, 
мо ра мо пре по зна ти и из бе ћи пре зен та ци о не сте ре о ти пе и 
ру тин ске по ступ ке. Јер, му зе ји су ме ста ре а фир ма ци је сим
бо лич ког ре да и са тим на уму тре ба при сту пи ти и по зи ци ји 
стри по ва у њи ма.

За то ве о ма до бар пу то каз пру жа из ло жба ор га ни зо ва на у два 
му зеј ска про сто ра у Ха мер му зе ју и Му зе ју са вре ме не умет
но сти у Лос Ан ђе ле су 2005 / 2006. “Мај сто ри аме рич ког 
стри па” (MastersofAmericanComics),18 ку сто са Џо на Кар
ли на (John Car lin) и Бра ја на Во ке ра (Brian Wal ker), са чи
стом, озбиљ ном му зе о ло шком по став ком и се лек ци јом де ла 
15 нај зна чај ни јих аме рич ких стрип ских ау то ра – од Џор
џа Хе ри ма на, Вин зо ра Ме ке ја, пре ко Мил то на Ка ни фа, до 
Крам ба, Шпи гел ма на и Кри са Ве ра. Ни је би ло уве ли ча них 
стрип ских ли ко ва, ин тер ак тив них па ноа, ни ти сег ме на та са 
ис кљу чи во за ба вљач ком функ ци јом. То је би ла чи ста му зеј
ска по став ка ори ги нал них та бли и стрип ских из да ња, ко ју је 
пра тио им пре сив ни ка та лог у из да њу YaleUniversityPress. 
Ова кве из ло жбе по ста вља ју са свим дру га чи ју стра те ги ју и 
пред ста вља ју ре ле вант ну ре фе рен цу у по ку ша ју ре а ли за
ци је аде кват не из ло жбе не (кон цеп циј ске и пред ста вљач ке) 
по зи ци је стрип ског ства ра ла штва у му зе ји ма на ко је тре ба 
да се по зи ва мо.

„Ma sters of Ame ri can Co mics”, Ха мер му зеј

18 The Ham mer Mu se um and The Mu se um of Con tem po rary Art, Los An ge
les, https://ham mer.uc la.ed u/ex hi bi ti ons/2005/ma stersof ame ri canco mics/
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Двадоминантнамоделаинтеграцијестрипау
дискурсевеликихмузејскихинституција

Но, у по след њих 10ак го ди на, ипак мо же мо пре по зна ти два 
до ми нант на мо де ла на ко ји се стрип ин те гри ше у дис кур се 
ве ли ких ин сти ту ци ја.

Са јед не стра не има мо прак су ко ју ре а ли зу је Цен тар Пом
пи ду. На и ме, овај цен тар се са сто ји од ви ше ор га ни за ци о
них је ди ни ца, ме ђу ко ји ма се на ла зе и На ци о нал ни му зеј 
мо дер не умет но сти, али и Би бли о те ка. Из ло жбе стри па су 
углав ном по ста вља не на обо ди ма цен трал ног умет нич ког 
му зе ја и ор га ни зо ва не пр вен стве но од стра не Би бли о те ке, 
по пут из ло жби Co–Mix Ар та Шпи гел ма на 2012 или Gaston,
au–delàdeLagaffe 2016 / 2017.

Прак са ко ју спро во ди овај му зеј за сни ва се, су штин ски, на 
пре но су стри па у по ље ин сти ту ци о нал не ко му ни ка ци је са 
пу бли ком, у по ље су ве ни ра и при год них бочних изложбе
нихпродуката. Стрип ски ау то ри су по зва ни као са рад ни ци 
у окви ру ак ту ел них из ло жби, чи ји је за да так пру жа ње кре а
тив ног ко мен та ра по во дом ства ра ла штва Уметника ко ме је 
по све ће на цен трал на из ло жба. Нпр. по во дом ве ли ке из ло
жбе по све ће не Да ли ју 2012 / 2013, по том 2014 / 2015 Мар
се лу Ди ша ну Marcel Duchamp: La peinture même, те Ре не 
Ма гри ту 2016 / 2017. Ре зул тат су би ли раз ли чи ти стрипски
осврти на би о гра фи ју и ства ра ла штво ау то ра, те по зи ци о
ни ра ње стрип ских ау то ра као би о гра фа или ме ди ја то ра. Ме
ђу по зва ни ма ау то ри ма би ли су Ад мон Бо до ан (Ad mond Ba
u doin), јед на од цен трал них фи гу ра ау то би о граф ског стри па 
у Фран цу ској по во дом из ло жбе Да ли ја, а за Ма гри то ву из
ло жбу су по зва ни Da vid B. Eric Lam be, François Oli sla e ger, 
Brech Van der bro uc ke, Ми ро слав Се ку лић –Стру ја. На исти 
на чин мо же мо пра ти ти уче шће Ж. Сфа ра у окви ру из ло жбе 
Му зе ја Ор сеј „Pi er re Bon nard” 2015, где је уче ство вао ра дом 
у ка та ло гу и за себ ним ал бу мом на 64 стра не. Са дру ге стра
не, у окви ру из ло жбе ко ју је по ста вио Му зеј Да ли, Па риз
JoannSfar–SalvadorDali:Unesecondeavantl’éveil, 2016 / 
2017, упо ред но су из ло же ни Сфа ро ви цр те жи и Да ли је ви ра
до ви, уз за себ ну ре а ли за ци ју стри па Findelaparenthèse. На 
сли чан на чин упу ћен је по зив и швај цар ском стрип ау то ру 
Зе пу (твор цу по пу лар ног стри па Titeuf) од стра не Palaisdes
BeauxArts у Ли лу, да ре а ли зу је про је кат ко ји би при бли жио 
ту ин сти ту ци ју но вој пу бли ци. Том при ли ком је кон ци пи
рао и ре а ли зо вао ин–ситу ин тер вен ци ју и стрип ску пу бли
ка ци ју. На свим овим при ме ри ма мо же мо са гле да ти окви
ре у ко ји ма се стрип ским ау то ри ма ну ди ме сто у нај ви шим 
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институ ци ја ма као ме ди ја то ра из ло жби са вре ме не или тра
ди ци о нал них умет но сти.

Са дру ге стра не, у по след њих 20ак го ди на, отво ре на су вра
та пре ма кул тур ним ин сти ту ци ја ма и га ле ри ја ма, ко је во де 
из ло жбе стри па пре ма но вим те ри то ри ја ма. При ме ри та квих 
из ло жби су Врум! Блага стрипа и савремене уметности 
(Vraoum!Trésorsdelabandedessinéeetartcontemporain),19 
где су ори ги нал не стрип ске та бле из ло же не уз де ла са вре ме
не умет но сти – ин ста ла ци је, му ра ле, скулп ту ре итд.

Vraoum!Trésorsdelabandedessinéeetartcontemporain 
Ту је по том ре спек та бил ни из ло жбе ни фор мат де мон стри
ран на груп ној из ло жби Квинтет (Quintet) у Му зе ју са вре
ме не умет но сти у Ли о ну20 2009, на ко јој су уче ство ва ли 
умет ни ци Јуст Сварт (Јo ost Swar te), Гил берт Шел тон (Shel
ton), Мас (Mas se), Крис Вер (Chris Wa re), Сте фан Блан
ке (Stéphane Blan qu et), ка да су пред ста вље не стрип та бле, 
али и скулп ту ре, ин ста ла ци је, ди зајн. Те при мер Би је на ла 
са вре ме не умет но сти у Авру (LaBiennalede l’ArtContem
porain, Havre 2010), на ко ме су пред ста вље на де ла Во на 
Бо деа (Vaughn Bodé), Јо ха на Гер неа (Joc hen Ger ner), ко
лек ти ва Атра би ле, упо ре до са нпр. де лом Ви ма Дел во ја 
(Wим Дел воy). При мер ко ји та ко ђе во ди ка уз бу дљи вом и 
ком плек сном су сре ту са стрип ским оства ре њем је сте при
су ство и пре зен та ци ја де ла аме рич ког стрип ау то ра Крис 
Ве ра, у окви ру ве ли ких из ло жби по све ће ним са вре ме ним 
ви зу ел ним умет но сти ма.21 Укљу че ност де ла стрип ских ау
то ра у по став ке на ко ји ма су пред ста вље ни ау то ри из свих 
сег мен та ши ро ког спек тра са вре ме них ви зу ел них умет но
сти – од ви део ин ста ла ци ја, сли кар ства, про стор них ин ста
ла ци ја, фо то гра фи ја итд, пру жа са свим дру гу вр сту су сре та 

19 Lamaisonrouge, Па риз, мај –сеп тем бар 2009.
20 http://www.maclyon.com/mac/sec ti ons/en/ex hi bi ti ons/2009/qu in tet
21 Jimmy Cor ri gan, Chris Wa re, Whit ney Bi en nial, New York 2002, Ку сто си 

Law ren ce R. Rin der, Chris sie Iles, Chri sti a ne Paul, and De bra Sin ger.
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са стрипом. Из бор де ла Кри са Ве ра ни је слу ча јан, јер је реч 
о ау то ру ко ји пре и спи ту је кла сич ни при ступ стри пу. Ње го во 
де ло од ли ку је ми ну ци о зна пси хо ло шка сту ди ја ка рак те ра, 
ис тра жи ва ње но вог естет ског хо ри зон та ме ди ја и до слов
но но ва ар хи тек то ни ка стри па, ко ја ре а ли зу је ви зу ел но и 
простор но по тентна оства ре ња.

У на шим окви ри ма на та кав на чин су пред ста вље на де ла 
Са ше Ра ке зи ћа, али ас Алек сан дра Зо гра фа22 или Ни не Бу
ње вац.23 Че сто је њи хов рад и на ова квим из ло жба ма пред
ста вљен у ви ду прин то ва, што због при ро де њи хо вог ра да, 
као што је слу чај са Алек сан дром Зо гра фом, што због ку сто
ског кон цеп та из ло жбе. Али њи хо ва по зи ци о ни ра ност ко ја 
омо гу ћа ва ис ку ство па ра лел ног са гле да ва ња ни за пре го во ра 
ко ји са вре ме ни ви зу ел ни умет ни ци во де са ствар но шћу, ег
зи стен ци јом, жи во том, ства ра ла штвом, из ра зом, обез бе ђу је 
онај на чин са гле да ва ња стрип оства ре ња у му зе ји ма и га ле
ри ја ма, на ко ји же ли мо да скре не мо па жњу и ко ји же ли мо да 
охра бри мо. У на шој сре ди ни по сто је при ме ри ко ји на сли
чан на чин пред ста вља ју оства ре ња са вре ме ног стри па, по
пут ве о ма зна чај ног Фе сти ва ла ал тер на тив ног, ау тор ског и / 
или не свр ста ног стри па Но во до ба, ко ји је у ок то бру 2019. 
го ди не имао сво је де се то из да ње, али и ко ји ре а ли зу је про
гра ме то ком це ле го ди не. У по след ње вре ме Но во до ба ре
а ли зу је про јек те у са рад њи са мул ти ме диј ским, не фор мал
ним цен тром Ма три јар ши ја,24 ко ји ве ли ку па жњу по све ћу је 
стри пу у окви ру дру гих са вре ме них из ра за. То су не ин сти
ту ци о нал не ма ни фе ста ци је и из ло жбе ни про јек ти ко је во ди 
жи ва и не у хва тљи ва енер ги ја са вре ме ног ства ра ла штва и 
оства ре ња по пут са вре ме ног стри па и ко ји су, сва ка ко, не
за ме њи ви и на зна чај ном ни воу ве о ма ва жни мо то ри стрип 
ства ра ла штва.

Но во до ба, Ма три јар ши ја, Фи јук пр вен стве но пред ста вља ју 
жи ва, нео п ход на и успе шна ме ста оку пља ња и рад ног про
сто ра јед не за јед ни це.

22 “How I met Ame ri ca”, стрип Алек сан дра Зо гра фа об ја вљен у ка та ло гу 
из ло жбе “Ame ri can Eff ect” Whit ney му зе ја 2003.

23 Ни на Бу ње вац, Fatherland, прин то ви, 54. Ок то бар ски са лон, „Ни ко 
не при па да ту ви ше не го ти”, ку сто си Да ни е ла Ду ган џић Жи ва но вић, 
Катја Ко болт, Ду ња Ку ко вец и Је ле на Пе тро вић, Бе о град, 2013.

24 Ма три јар ши ја је на ста ла 2014. го ди не ује ди ње њем ор га ни за ци ја Turbo
Comix, Ар ти ље ри ја и још не ко ли ци не дру гих ини ци ја ти ва. Стрип ски 
ау то ри ко ји при па да ју овом цен тру је су Игор Хоф ба у ер, Wo stok,  
Хе ле на Кла ко чар итд.
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Le Der ni er Cri, Но во до ба, Га ле ри ја У10, 2016.
Ка да го во ри мо о му зе ји ма, јед на од че сто по ми ња них фло
ску ла од но си се на ме сто за јед ни це у ра ду му зе ја. У слу ча ју 
стри па, ме сто за јед ни це ви ше не би пред ста вља ло ба нал ну 
син таг му. Јер, те шко да би смо на шли ин сти ту ци ју по пут 
ПолитикиногЗабавника ко ја би мо гла да по ве же јед ну це лу 
дру штве ну за јед ни цу и за чи је осни ва ње и рад би по сто јао 
кон сен зус свих гра ђа на јед не зе мље (и оних ко ји су оста ли, 
али и ве ли ког бро ја оних ко ји су оти шли). Ин сти ту ци ја за 
чи ји рад би би ли за ин те ре со ва на пу бли ка из це лог ре ги о
на. Та кав му зеј би, за и ста, мо гао да пред ста вља ре фе рент
ну и ви тал ну ин сти ту ци ју, по пут Му зе ја стри па у Бри се
лу или у Ан гу ле му, са из ра зи то ши ро ким кон цеп циј ским, 
изложбеним и про грам ским по тен ци ја ли ма.

Но, док иде ја о му зе ју Политикиног Забавника за са да 
још увек по чи ва у до ме ну же ља, с об зи ром на дру штве ни 
и еко ном ски кон текст у ко ме са гле да ва мо ову те му, код нас 
при род ну ло ка ци ју за ба шти ње ње стрип ских оства ре ња 
предста вља Му зеј при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду.

Му зеј при ме ње них умет но сти је у по след њих не ко ли ко де
це ни ја ор га ни зо вао зна чај не из ло жбе по све ће не стри пу, по
пут го сто ва ња ве ли ке из ло жбе 60годинадомаћегстрипау
Србији Сло бо да на Ив ко ва (1996),25 кон цеп та и ор га ни за ци је 
из ло жбе ИлустраториПолитикиногЗабавника (2007),26 из
ло жби по све ће них опу си ма по је ди них ау то ра или по је ди ним 
стрип ским про јек ти ма (Одбрана утопије, 2014), те са ре
дов ним при су ством стрип ских ра до ва у окви ру дипломских 
из ло жби сту де на та са Фа кул те та при ме ње них умет ности.

25 Из ло жба 60годинадомаћегстрипауСрбији Сло бо да на Ив ко ва ори ги
нал но је по ста вље на у Ли ков ној га ле ри ји у Су бо ти ци фе бру а ра 1995. 
го ди не.

26 Иа ко је у на зи ву на ве де на илу стра ци ја, на из ло жби су пред ста вље не и 
стрип ске та бле нај зна чај ни јих ли ков них умет ни ка ко ји су са ра ђи ва ли 
са ПолитикинимЗабавником, од Со ло вје ва и Ку зње цо ва, до Ми ла на 
Јова но ви ћа и Дра га на Бо сни ћа.
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У окви ру оде ље ња Са вре ме на при ме ње на умет но ст и ди зајн, 
Му зеј при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду ба шти ни стрип.27 
Ко лек ци ју чи не ори ги нал не стрип ске та бле. Му зеј има око 
40 ин вен та ри са них ра до ва, на ста лих у пе ри о ду од 1977. до 
1995. го ди не. Углав ном су то стрип ске та бле ко је су ау то ри 
по кло ни ли Му зе ју на кон из ло жбе 60годинадомаћегстри
пауСрбији. Из у зе так је та бла стри па „Бич бо жи ји” Алек
се Га ји ћа, ко ја је от ку пље на на кон ње го ве из ло жбе у МПУ 
2005. го ди не. Ау то ри чи ја се де ла на ла зе у Му зе ју су Зо ран 
Пе кан, Са ша Ра ке зић, Иви ца Ко ља нин, Дра ган Ла за ре вић, 
Пе тар Ме сел џи ја, Бра ни слав Ке рац, Ду шан Ву ко јев, Ра ди
вој Бо ги че вић, Вла ди мир и Но вак Бра јо вић, Ра то мир Пе тро
вић Ра ца, Да р ко Ан та на си је вић, Дра ган Жи ван че вић, Жељ
ко Бје ли ца, Бо жи дар Ве се ли но вић, Зо ран Ту цић, Ти бор Ба
да, Го ран То мић, Вла ди мир Ста нић, Вла ди мир Станковски, 
Васи ли је Афа на си јев и Рај ко Ми ло ше вић Ге ра.

По ред ових ра до ва, у ко лек ци ји се на ла зи и од ре ђе ни број 
цр те жа за стри по ве ко је је ра дио ау тор Ђор ђе Ми ла но вић, а 
ко ји тек тре ба да бу ду об ра ђе ни.

Пре ма ре чи ма Сло бо да на Јо ва но ви ћа, ку сто са овог Му зе ја, 
фи нан сиј ска сред ства ко ја се на го ди шњем ни воу опре де љу
ју за от куп де ла са вре ме не при ме ње не умет но сти, на жа лост, 
ни су до вољ на да се ме то до ло шки кон ци пи ра ју ко лек ци је ра
до ва ко је му зеј ба шти ни, би ло хро но ло шки, те мат ски или по 
ау то ри ма. Из тог раз ло га, по је ди не ко лек ци је се по пу ња ва ју 
у скла ду са фи нан сиј ским мо гућ но сти ма.

Ла зар Бо дро жа, „Ма ри ја на пр ко си ма”, Од бра на уто пи је, Му зеј 
при ме ње не умет но сти, ок то бар  – но вем бар 2014.

При су ство стри па у му зе ји ма пред ста вља зна чај ну те му, јер 
би рад му зе ја и да ље тре ба ло да оста не ре ле ван тан за кул
ту ру и исто ри ју за јед ни це. Сва ка ко би би ло ле по да по сто
ји спе ци ја ли зо ва ни му зеј по пут нпр. МузејаПолитикиног

27 „Ко лек ци је пла ка та и гра фич ког ди зај на, илу стра ци је и опре ме књи ге, 
стри па, ка ри ка ту ре и фо то гра фи је у пе ри о ду од 1945. са др же бо га ту и 
ра зно вр сну збир ку пред ме та.”
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забавника. То би би ло оправ да на ин ве сти ци ја и ин сти ту ци ја 
ко ја би ба шти ни ла де ла на ших стрип ау то ра и илу стра то
ра то ком 80 го ди на. Стрип не сум њи во при па да Му зе ју при
ме ње не умет но сти, али стрип при па да и дру гим му зе ји ма, 
по пут На род ног, Му зе ја са вре ме не умет но сти, Му зе ја гра да 
Бе о гра да, На род них му зе ја у Ни шу, Ле сков цу, Но вом Са ду, 
Су бо ти ци (на ве де ни су ве ћи ном гра до ви са сна жном стрип
ском сце ном), јер стри по ви све до че о вред но сти ма зна чај ног 
де ла ви зу ел ног ства ра ла штва у на шој сре ди ни и ре ги о ну. О 
естет ским, жи вот ним, гра фич ким до стиг ну ћи ма јед не сре
ди не, о ве ли кој тра ди ци ји, о гра фич кој кул ту ри, о на шем 
одно су пре ма све ту и ин те р на ци о нал ној кул ту ри.

***

У на шој сре ди ни мо же мо да иден ти фи ку је мо зна чај не и 
кон ти ну и ра не ак тив но сти две раз ли чи те по зи ци је ба шти ње
ња стри па – ак тив но сти места промовисања и даљегши
рењастрипкултуре и ак тив но сти местасавременеумет
ности. Од но сно, са јед не стра не бо га ту про мо тив ну и ди
стри бу тив ну де лат ност фе сти ва ла – СалонстрипаСрећне
галеријеСтудентскогкултурногцентра Бе о град, Београд
скифестивалстрипаТрас!, Гашинсабор,НифестМеђуна
роднисалонстрипауНишу, Сомборскифестивалстрипа,
Балканскасмотрамладихстрипауторау Ле сков цу, Стри
полис у Зре ња ни ну, по ме ни мо са мо не ке. Са дру ге стра не 
стрип за у зи ма све по у зда ни је ме сто и у га ле ри ја ма са вре ме
не умет но сти и на ме сти ма са вре ме не умет нич ке про дук ци
је. Ту при па да из ла гач ка ак тив ност по ме ну тих га ле ри ја са
вре ме не умет но сти, али и де лат ност асо ци ја ци је Новодоба,
Матријаршија,Фијук,Грррр!Интернационалнифестивал
ауторскогстрипа итд.

Оно што не до ста је је су ме ста озбиљ не ме то до ло шке об ра де 
и аде кват не му зеј ске пре зен та ци је.

Јер, ква ли тет стрип ских де ла и из да ња ко је мо же мо пра ти ти 
пу тем на ве де на два пре зен та ци о на мо де ла у на шој сре ди ни 
пру жа ју нам га ран ци ју да са пра вом мо же мо ар гу мен то ва
но го во ри ти о фе но ме но ло шким, ау тор ским, дру штве ним, 
исто риј ским, ства ра лач ким и ци ви ли за циј ским ус пе си ма 
стрип ске сце не у на шој сре ди ни, и о оправ да ном ме сту стри
па ме ђу оста лим умет нич ко –при ме ње ним и ви зу ел ним ди
сци пли на ма у му зеј ским ко лек ци ја ма и по став ка ма. Озбиљ
ни му зе о ло шки при ступ уми рио би фе сти вал ску есте ти ку и 
осве тлио под јед на ко ва жне аспек те стрип ског ства ра ла штва 
ко ји мо жда ни су до вољ но ис так ну ти на осно ву до са да шњих 
из ла гач ких прак си. На тај на чин би био ја сни ји пут ко ји 
би во дио ка кон ци пи ра њу ко лек ци ја стри па у му зе ји ма и 
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принци пи ма њи хо вог фи зич ког ба шти ње ња. Из ве сно је да, 
као и у слу ча ју дру гих ме ди ја, при су ство стри па у му зе ји ма 
тре ба да бу де за сно ва но на од ре ђе ним ме то до ло шким прин
ци пи ма. Не ки ра до ви због до ку мен тар ног или ар хив ског 
зна ча ја, али од ре ђе на де ла не спор но и због зна чај ног до при
но са у по љу ви зу ел них и при ме ње них умет но сти.

За то овај текст, за пра во, пред ста вља при лог за по зив му зе
ји ма да пре и спи та ју свој од нос пре ма стри пу и да раз ви ју 
акви зи ци о ну стра те ги ју ко јом би и тај део ства ра ла штва 
и ау то ра би ли пре зен ти ра ни у му зе ји ма. Од но сно, стрип
ски ра до ви об ра ђе ни, фе но ме но ло шки и до ку мен та ци о
но, из ло жбе но пред ста вље ни и афир ми са ни, њи хов естет
ски квалитет савла дан, те са ма де ла си сте мат ски фи зич ки 
башти ње на.

Та ко би и ку сто си би ли охра бре ни да кон ци пи ра ју акви зи
ци о не по ли ти ке ко је би укљу чи ва ле и ори ги нал не стрип ске 
та бле. За то је по треб но уста но ви ти ме то до ло шке нор ме 
за си сте ма ти зо ва но ба шти ње ње стри па, ка ко у од но су на 
ау то ре, та ко и на стрип ска из да ња, ча со пи се и но ви не, ко
ји би де фи ни са ли кључ не тач ке за по тен ци јал не стрип ске 
аквизици је, по пут:

• Де фи ни са ња ка рак те ра и ста ту са ко лек ци је стрип
ског ства ра ла штва,

• Де фи ни са ња вре мен ског окви ра ко је по кри ва ко
лекци ја,

• Умет нич ке и / или исто риј ске ре ле вант но сти: де ло 
мо ра од ра жа ва ти ми си ју му зе ја и по ста вље не ци ље
ве ко лек ци ја;

• Ис тра жи вач ког и из ло жбе ног ка па ци те та;

• Ста ња очу ва но сти итд.

На ве ди мо са мо по ла зна ме ста нео п ход на при кон ци пи ра њу 
стрип ко лек ци ја или њи хо вом обо га ћи ва њу.

О на чи ну из ло жбе не пре зен та ци је и да ље се во ди бор ба и 
де ба те и на свет ском ни воу, још увек по сто је стран пу ти це 
и још увек тра ју ис тра жи ва ња. Али тре ба под се ти ти на чи
ње ни цу да стри по ви чи не део нај ве ћих свет ских му зе ја и 
то у зе мља ма ко је су ма ње зна чај не у обла сти стри па од на
ше зе мље, а са мно го бо га ти јим ви зу ел ним до стиг ну ћи ма и 
да ко лек ци је нај ве ћих свет ских му зе ја по се ду ју ори ги нал не 
стрип ске та бле.

Стрип је не што са чи ме тре ба да се пред ста ви мо и све ту и 
на ма. У том про це су нај пре мо ра мо из гра ди ти од нос пре ма 
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стри пу као му зе о ло шки и га ле риј ски ва лид ном ви зу ел ном 
из ра зу и та ко га из ло жбе но и пред ста ви ти. Тре ба охра бри ти 
ку сто се ве ли ких груп них из ло жби да увр сте де ла стри па у 
сво је по став ке. И то не ис кљу чи во као по став ке за сно ва не 
са мо на ме ди ју стри па, већ у окви ру це ло куп ног ви зу ел ног 
из ра за ко ји ка рак те ри ше и ово вре ме. Јер, на рав но, као и у 
дру гим ме ди ји ма, не пред ста вља сва ки стрип зна чај но де ло 
са вре ме не ви зу ел не умет но сти, ни ти је та ко кон ци пи ран.

Мо ра мо и да ље го во ри ти о ме сту стри па у му зе ји ма, јер му
зе ји и му зеј ске по став ке пред ста вља ју плат фор му на ко јој 
се де фи ни шу пи та ња ци ви ли за циј ског ста ту са, ус по ста вља
ју дру штве не нор ме, на ко јој се од ви ја про цес ци ви ли за циј
ског и дру штве ног „по све ће ња” и тран сфер сим бо лич ког 
ка пи та ла.

Овај рад пред ста вља је дан од при ло га ко ји мо же во ди ти ка 
том сло же ном и по треб ном про це су.
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PLACES THAT SAFEGUARD  
THE LEGACY OF COMICS ART

Abstract

The paper is a contribution to the research of dominant mechanisms, 
processes and places where Comics Art has created its social, artistic, 
historical and esthetical legacy. This effort can lead to an understanding 
of how to learn, safeguard, remember, share and present the Art of 
Comics  as part of social values and how to obtain a national and 
international recognition for it. The text tries to identify key places 
important in this course of action, seeking to recognize causes for its 
inadequate museum presence. What lies behind museum hesitations on 
the one hand? And on the other, what are the problems rooted in the 
existing exhibition practices? What are the obstacles in this process of 
acknowledgement of Comics Art by museums? This problem has led 
us to look into the exhibition potentials of original Comics Art panels 
and drawings and to examine dominant exhibition models in the field. 
Relevant and professional exhibition practices present crucial moments 
in this initiative, because they direct our regard towards the constitutive 
nature of Comics and the characteristics of presented objects and 

materials. 

Key words: Comics Art, Institutional recognition, places of legacy,
museumacknowledgement,exhibitionpotentials

Синиша Радовић, VanHelsingcontreJackl’eventreur, 
перо и туш, 2012.
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Аннотация:Статьяпосвященаизвестномуграфическомуроману
французских авторовП.Кристена иЭ.Билала «Охота» (Partie
de chasse, 1983). В рамках данной статьи рассматриваются
структураивизуально–нарративныеметоды«Охоты»,атакже
даётся анализ прогностического потенциала заключительной
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СССР,выдвигавшимисязападнымиэкономистамиисоветологами
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впериодконца1970х–начала1980хгг.Сравнительныйанализ
показывает, что «Охота» оказалась ближе к предугадыванию
событийПерестройки,чемпрогнозызарубежныхсоветологов.

Ключевые слова: советология, экономика СССР,Перестройка,
комиксы,ПьерКристен,ЭнкиБилал,графическийроман«Охота»

Графический роман с рисунками Энки Билала по сценарию 
Пьера Кристена «Охота» (Partie de chasse, 1983)1 правомерно 
считается главной книгой в совместном творчестве 
этого знаменитого тандема писателя и художника, 
ставшей одним из знаковых произведений зрелого этапа 
«взросления» комиксов, когда от неуемного бунтарства 
и экспериментаторства 1960х – 1970х гг. европейский 
комикс переориентировался на более крупные по форме, 
сложные по структуре и зрелые по содержанию рисованные 
истории.

Рисунок 1. Обложка 1–го книжного издания  
«Охоты» (Dargaud, 1983)

Для обоих авторов этот графический роман обозначил 
своего рода рубеж, переход на новый качественный 
уровень. Именно в «Охоте» П. Кристен сумел в полной 
мере применить метод совмещения базового действия с 
ретроспекциями и потоком сознания, а Э. Билал – органично 
визуализировать комплексный сценарий, изменив уже 
отработанный стиль контурно–штриховой графики и 
перейдя к более сложной, живописной технике рисунка. 
Как по тиражам, так и по общественному признанию, П. 
Кристен называл «Охоту» самым успешным из комиксов, 
созданных по его сценариям.2

1 Christin, P. et Bilal, E. (1983) Partiedechasse, Paris: Dargaud.
2 Christin, P. Entretien avec Pierre Christin // Sceneario.com [сайт]. URL: 

http://www.sceneario.com/interview/entretienavecpierrechristin_CHRI.
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Российским читателям и исследователям данное 
произведение может быть особенно интересно еще и как 
пристальный взгляд на СССР и страны социалистического 
блока с другой стороны железного занавеса, сделанный в 
эпоху жесткого противостояния двух политических систем. 
«Охота» выгодно отличается от других современных и 
предшествовавших ей западных комиксов на советскую 
тематику большим объемом исследовательского и 
творческого труда, вложенного в ее создание, попыткой 
представить пусть и субъективную, но досконально 
проработанную и прочувствованную точку зрения. «У нас 
не фантастическая, но вполне фантасмагорическая история. 
Она испещрена образами, витающими в голове любого 
советолога, – объяснял П. Кристен, – что куда интересней, 
чем если б рисовать Брежнева с зубами вампира».3 
Действительно, «Охота» совмещает в себе политический 
триллер, по духу, «свинцовой» атмосфере созвучный 
романам Джона ле Карре, и избирательный обзор прошлого 
и настоящего социалистических стран, который вполне мог 
бы лечь в основу реферата или эссе западного советолога.

Более того, заключительные страницы романа представляют 
открытый финал, в прогностической части оказавшийся 
ближе к предугадыванию событий перестройки 1986 г., чем 
те варианты развития СССР, которые полагались наиболее 
вероятными в зарубежной советологии.

Предыстория«Охоты»

Сотрудничество обоих авторов началось в середине 1970–х 
гг., когда Пьер Кристен был уже известным сценаристом, 
создателем, совместно Жаном–Клодом Мезьером, 
популярного космо–фантастического цикла «Валериан – 
пространственно–временной агент» (также известного как 
«Валериан и Лорелин», публикуется с 1967 г.).45

Кристен пришел в комиксы не столько по призванию, 
сколько за компанию с другом детства Мезьером, которому 
требовался сценарист. Первые сценарные опыты он 
подписывал псевдонимом, чтобы избежать недопонимания 

html (дата обращения 12. 09. 2019).
3 Pomerleau, L. (1989) Pierre Christin, Enki Bilal: Called to Comics. L. 

Pomerleau; edited by Baisden, G. The Comics Journal,№ 129, Seattle: 
Fantagraphics Books, p. 66.

4 Кристен, П. и Мезьер, Ж. К. (2017) Валериан.Полноесобрание.Книга 1. 
(пер. с франц. В. Чепига) СанктПетербург: Азбука.

5 Кристен, П. и Мезьер, Ж. К. (2017) Валериан. Полноесобрание. Книга 2. 
(пер. с франц. В. Чепига) СанктПетербург: Азбука.
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среди коллег в профессорской среде: после обучения в 
Сорбонне и Институте политических исследований, Кристен 
защитил докторскую диссертацию по теме «Происшествия 
[жанр сенсационной таблоидной прессы] – литература для 
бедных» и занимался преподавательской деятельностью.

В первых книгах «Валериана» ощутимо характерное для 
беллетристических комиксов 1930х – 1960х гг. излишнее 
изобилие закадрового авторского текста, но довольно 
скоро Кристен вырабатывает индивидуальную манеру, 
совершенствует сценарное мастерство. «Валериана» 
отличает мягкий юмор, гуманистическая направленность, 
неуемная авторская фантазия, постоянная игра с формой 
и структурой, обращение к важным общественным и 
моральным проблемам, что роднит этот фантастический 
цикл с произведениями таких фантастов ХХ века, как 
Рэй Брэдбери, Роберт Шекли, Клиффорд Саймак. Одно из 
американских изданий «Валериана» предваряет лаконичный 
и абсолютно заслуженный отзыв классика американского 
комикса Уилла Айснера: «Чудесный баланс интеллекта и 
мастерства».6

В 1970–х Кристен реализует свое желание обратиться 
к сюжетам, посвященным болевым проблемам 
современности. Так начинается его сотрудничество с 
тогда еще начинающим художником Энки Билалом. В 
период с 1975–го по 1977–й гг. выходят альбомы трилогии 
«Легенды наших дней», совмещающей жанры фэнтези и 
социального романа и отражающей проблемы французской 
глубинки той эпохи: нарастание глобализации, вытеснение 
традиционных предприятий монополиями, милитаризацию 
общества, экологический ущерб, тяжелые условия труда на 
промышленных производствах.7

Введение фэнтезийных линий в сюжеты «Легенд» являлось 
своего рода уступкой издателю, поскольку, как отмечал 
Кристен, в 1970–х гг. издательства еще не были готовы к 
комиксам на социальную тематику.8 Однако последовавший 
затем графический роман Билала и Кристена «Фаланги 
Черного Порядка» был полностью очищен от фантастических 
элементов и затрагивал проблему реваншизма: это история 

6 Christin, P. and Mézières, J. C. (2004) Valerian:TheNewFutureTrilogy, 
(translated by T. R. Smith) New York: An ibooks, inc.

7 Кристен, П. и Билал, Э. (2005) Легендынашихдней.(пер. с франц. В. 
Васильев) Москва: АСТ, Астрель, Матадор.

8 Pomerleau L. (1989) Pierre Christin, Enki Bilal: Called to Comics. L. 
Pomerleau; edited by G. Baisden, The Comics Journal, № 129, Seattle: 
Fantagraphics Books, p. 64.
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уже немолодых людей, в прошлом участников одной из 
интернациональных бригад испанской Гражданской войны, 
которые узнают о возрождении в Арагоне фашистской 
фаланги, собираются из разных концов земли и вновь 
отправляются в Испанию, чтобы дать фашистам бой – как в 
итоге окажется, последний.9

Следующей, самой важной и самой сложной для Кристена и 
Билала книгой стала «Охота». Вместе с «Фалангой Черного 
Порядка» она составила дилогию «Конец столетия». 
«Охота» основана на обширных исследованиях и личных 
наблюдениях: и Кристен, и Билал, каждый по отдельности, 
побывали и в СССР, и других социалистических странах. 
Более того, для Билала это была еще и память детства, 
семейный опыт: ему исполнилось девять лет, когда его 
родители эмигрировали из Югославии.

Средства«Охоты»

Существенное влияние на «Охоту» оказала эстетика 
фильмов Андрея Тарковского — в период работы над 
комиксом как раз состоялась европейская премьера 
«Сталкера», получившего Приз экуменического жюри на 
Каннском кинофестивале 1980 г. «Я бы сказал, что у нас 
аналогичное чувство фактуры, объемов», — объяснял Э. 
Билал. Увлечение соавтора разделял и П. Кристин: «Когда 
я рекомендую чтолибо из Тарковского знакомым, то они 
обычно отнекиваются: да, это чудесно, но слушать три 
четверти часа, как журчит ручей, – нет, увольте! Но тут ведь 
неизмеримо больше! Я далек от тематики его фильмов –  
метафизика играет в них слишком большую роль, – но его 
образы оказывают завораживающий эффект на меня».10

Любопытно, что выходом на принципиально новый 
художественный уровень комикс обязан технологическому 
просчету. Заметно, что часть кадров и полос первых 8–ми 
полос отличается по технике от соседствующих кадров 
и страниц. Сцены основного действия выполнены в 
общепринятой для франкобельгийских традиций контурно–
штриховой графике, расцвеченной цветовой подложкой. 
Ретроспективные сцены решены цельными рисунками в 
акриловогуашевой технике – начиная с 9й страницы Э. 
Билал полностью переходит на нее (здесь и далее номера 
страниц комикса указываются согласно авторской нумерации 

9 Christin, P. et Bilal, E. (1979) Lesphalangesdel’ordrenoir, Paris: Dargaud.
10 Pomerleau, L. (1989) Pierre Christin, Enki Bilal: Called to Comics. L. 

Pomerleau; edited by G. Baisden, The Comics Journal, № 129, Seattle: 
Fantagraphics Books, p. 76.
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на полях графических листов). Изначальный план работ 
предполагал чередование техник на протяжении всей книги: 
традиционная – для основного действия, живописная – для 
флэшбэков. Однако выяснилось, что в условиях тогдашней 
допечатной подготовки это существенно увеличило бы 
себестоимость печати. Каждый из двух типов рисунков 
предполагал разные системы цветоделения, увеличивая 
производственные затраты на изготовление растровых 
клише: для многих страниц потребовался бы удвоенный 
комплект (см. рисунок 2). В итоге Э. Билал столкнулся с 
необходимостью ограничить себя одной техникой, и выбрал 
живописный стиль.11 Учитывая, что ранее он использовал 
его только в малостраничных рисованных рассказах, это 
было довольно смелое решение, но оно оказалось крайне 
эффективным.

Рисунок 2. Эмуляция допечатной подготовки страниц, 
выполненных в комбинированной технике

Во–первых, смена стиля позволила вплотную подойти к 
принципам нарративной живописи, когда цвет становится 
не просто индикатором объектов, мест действия, средством 
расстановки дополнительных акцентов, но и активным 
инструментом рассказа, создающим эмоциональный, 
психологический фон. Во–вторых, живописный стиль 
способствовал активному использованию приема 
экспликации воспоминаний, разговоров, мыслей героев в 
череду визуализированных флэшбэков, как автономных, 
т.е. решенных отдельными кадрами с закадровыми 
монологами, так и вторгающихся в реальные сцены в виде 
сюрреалистически визуализированного потока сознания 
персонажей. В традиционной графической технике 
этот сложный повествовательный прием, заложенный в 
сценарии Кристена, вряд ли смог бы сработать без ущерба 
для ощущения реальности изложения. Наконец, успех 
«Охоты» позволил Билалу отойти от контурно–штриховой 

11 Ibid, p. 74.
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графики, которая, как он чувствовал, ограничивает его: 
все последующие билаловские произведения, выведшие 
автора в разряд крупнейших мастеров мирового комикса, 
выполнены в живописном стиле.

Хроника«Охоты»

Действие «Охоты» разворачивается зимой 1980 г. на юго–
востоке Польши в расположенном на границе с СССР и 
ЧССР Бещадском заповеднике, куда приезжает недавно 
освобожденный от членства в Политбюро ЦК КПСС по 
состоянию здоровья 85летний политический деятель 
Владимир Александрович Шевченко. Лицевые мышцы его 
парализованы, голову поддерживает шейный корсет, он не 
в состоянии говорить, но в остальном — еще полон сил и 
энергии. Шевченко сопровождает его давний протеже, член 
ЦК КПСС Евгений Голозов. Формальная цель приезда –  
отдых, охота в компании с коллегами из других стран 
социалистического блока.

Как и большинство историй П. Кристена, сюжет «Охоты» 
тщательно структурирован. Каркас рассказа составляют 
события трех дней охотничьих «каникул».

В первый день представляются все герои. В угодья, 
управляемые некогда видным, но очутившимся в опале 
деятелем ПОРП Тадеушем Бошеком, с востока прибывают 
Шевченко с Голозовым, а с юга – один из руководителей 
румынской службы безопасности Секуритате Йон 
Николеску и замминистра внутренних дел Венгрии Янош 
Молнар. На месте их уже дожидается Васил Строганов, 
заведующий сектором пропаганды в болгарском 
Отечественном фронте. Из Праги на старой «Татре» 
приезжает Павел Гавелка, играющий одну из ключевых 
ролей в КПЧ. Из новосибирского Академгородка транзитом 
через Чернигов прилетает новоизбранный и самый молодой 
член Политбюро ЦК КПСС Сергей Шаванидзе, сменивший 
на этом посту Александра Шевченко. Его сопровождает 
видный германский экономист Гюнтер Шульц, занимающий 
одну из руководящих должностей в управлении СЭВ.

Все три дня по нарастающей идут охотничьи вылазки: 
демонстрация соколиной охоты, ружейная охота, охота 
на кабана, на оленей, на медведя… Эффектные сцены 
на фоне суровой зимней природы под пасмурным небом 
перемежаются многочисленными воспоминаниями каждого 
из персонажей, которые плотно обволакивают основной 
сюжетный каркас, переплетая и трансформируя его в 
масштабное историческое полотно.
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Постепенно вырисовываются характеры, биографии, 
определяется расстановка сил. По одну сторону – Бошек, 
Гавелка, Молнар, Николеску и Строганов, горой стоящие 
за Шевченко под внешне незаметным, но ощутимым 
организующим влиянием Голозова. Этих очень разных по 
происхождению людей объединяет общность судьбы: все 
пришли в партию из идейных соображений, претерпели 
карьерные взлеты и падения и многим обязаны Шевченко –  
как хорошим, так и плохим. По другую сторону – карьерный 
коммунист Шаванидзе, который вместо Шевченко теперь 
курирует страны социалистического блока, а также 
примкнувший к нему Шульц. Подспудный конфликт сторон 
постепенно проявляется в полунамеках, саркастических или 
критических замечаниях, вспышках взаимного раздражения, 
но в полной мере разъясняется только на последних десяти 
страницах комиксах.

Времена«Охоты»

Развязка графического романа П. Кристена и Э. Билала 
представляет с одной стороны открытый, а с другой — вполне 
определенный финал, своего рода прогноз дальнейшего 
развития политики СССР. Учитывая, что авторы плотно 
увязывали свое произведение с исследованиями и 
материалами советологов, прежде чем проанализировать 
прогностический потенциал «Охоты», нам представляется 
целесообразным рассмотреть оценки и прогнозы, 
содержавшиеся на момент издания романа в трудах 
специализировавшихся на Советском Союзе западных 
экономистов и политологов. Насколько адекватно в условиях 
информационной изоляции зарубежные специалисты 
могли оценивать ситуацию в СССР и прогнозировать ее 
развитие? Определенно можно сказать, что к началу 1980–х 
гг. экономическая советология располагала достаточным 
объемом информации для аналитики и выводов.

Исследователи оперировали различными данными 
советской статистики, находившейся в открытом 
доступе, а также альтернативными оценками советской 
экономики, предоставлявшимися как самостоятельными 
исследователями, так и аналитическим отделом Управления 
по изучению Советского Союза ЦРУ (Office of Soviet 
Analysis) и независимыми организациями, получавшими 
дополнительное финансирование от правительства США. 
В отношении первых одни высказывали мнение, что СССР 
намеренно искажает официальные данные, а другие со 
скепсисом относились к таким заявлениям. Английский 
экономист Алек Ноув, один из авторитетнейших западных 
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специалистов XX века в области советологии, отмечал, что 
озвученные сомнения в достоверности советской статистики 
не мешают его коллегам использовать ее для аргументации 
своих выводов. Он допускал, что под давлением плана 
чиновники могли намеренно занижать результаты в случае 
его перевыполнения (для создания резервных запасов) 
и завышать в случае его недовыполнения. Однако А. 
Ноув указывал на низкую вероятность предоставления 
чиновниками заведомо ложных отчетов, так как о 
фальсификации данных стало бы известно после выхода 
продукции. Ситуацию, когда занижения в одних отчетах 
коррелируются завышением в других и существенно не 
влияют на статистику роста, А. Ноув назвал «законом 
равного обмана» («the law of equal cheating»).12

В цифровых значениях альтернативные данные отличались от 
официальных, что можно проследить, например, по сводной 
таблице вариантов такого существенного показателя, как 
рост производительности труда, приводившейся известным 
советским экономистом Г. И. Ханиным (Диаграмма 1).13, 14

Диаграмма 1. Официальные и альтернативные оценки роста 
производительности труда в СССР в период 1940–1987 гг.

Вне зависимости от выбранного варианта показателей, 
общая динамика в период 1970–1980 гг. демонстрировала 
определенный экономический спад, трактовавшийся 
западными советологами по–разному. Марк Эллман 
(Англия, Нидерланды) указывал на то, что традиционная 
плановая экономическая модель в долгосрочной перспективе 

12 Nove, A. (1991) AnEconomicHistory of theUSSR 1917–1991, London: 
Penguin Books, p. 432.

13 Ханин, Г. И. (1988) Экономический рост: альтернативная оценка, 
Коммунист, Москва: ЦК КПСС, № 17, с. 8390.

14 Easterly, W. and Fischer, S. (1994) TheSovietEconomicDecline:Historical
and Republican Data, Cambridge, MA: National Bureau of Economic 
Research, 60 p.
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не сможет существовать в постоянно изменяющийся, 
динамичной международной капиталистической среде.15 
Ганс–Герман Хеман (ФРГ) обращал внимание на низкие 
экономические показатели, которые, по его мнению, 
свидетельствовали о глубоком экономическом кризисе, 
неразрешимом без радикальных реформ.16

Английский экономист Марк Харрисон придерживался 
более оптимистичных прогнозов, отмечая, что хотя 
экономика СССР и не имела стабильной динамики темпов 
роста, но на протяжении многих лет она не выказывала 
каких–либо признаков неустойчивости.17

Попытки советского руководства решить накопившиеся 
проблемы привели к принятию в 1979 г. постановления 
«Об улучшении планирования и усилении воздействия 
хозяйственного механизма на повышение эффективности 
производства и качества работы». Данную «реформу» 
практически все зарубежные эксперты характеризовали 
негативно, считая ее крайне противоречивой и 
неэффективной мерой. Французский историк Николя Верт 
называл ее неудачной попыткой остановить надвигающийся 
кризис, являвшийся результатом провала беспрестанно 
выхолащиваемой [Косыгинской] реформы 1965 г.18 В 
то же время инициативы начала 1980–х гг. по введению 
бригадного и коллективного подрядов в целом оценивалась 
положительно.

Гипотетические направления дальнейших перемен 
укладывалось в четыре возможных сценария, которые 
в формулировке Г.–Г. Хеманна, наиболее детально 
рассмотревшего этот вопрос в начале 1980–х гг., изложены 
следующим образом:

1. Трансформация существующей модели в 
неосталинистскую (быстрое накопление капитала путем 
снижения уровня потребления, принудительного труда, 
направление ресурсов на решение основных задач и т.д.).

15 Ellman, M. (2014) SocialistPlanning, London: Cambridge University Press, 
p. 16.

16 Höhmann, H. H. (1982) SowjetischeWirtshaft 1981/1982:Wirtschaftstage,
Standdes11Fünfjahresplan,Entwicklungsperspektiven,alternativeModelle
derWirtschaftspolitik, Koln: p. 42.

17 Harrison, M. (2002) Coercion, compliance, and the collapse of the Soviet 
command economy, The Economic History Review, Hoboken: Wiley
Blackwell, p. 399.

18 Верт, Н. (1996) Историясоветскогогосударства.1900—1991. (пер. с 
франц.) Москва: Прогресс: Прогресс Академия, с. 62.
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2. Консервативная модернизация, более глубокое 
сотрудничество с странами СЭВ (усиление центризма в 
планировании, усиление внешнеэкономических связей со 
странами СЭВ).

3. Либеральная модернизация, налаживание устойчивых 
связей с Западом (внедрение элементов открытости 
экономике, культуре и политике, введение компонентов 
НЭПа и расширение сотрудничества с Западом – при 
условии разрядки между СССР и Западом и смены 
поколений в руководстве Советского Союза).

4. Радикальная либеральная модернизация 
(сотрудничество с Западом в широком спектре, введение 
рыночных механизмов, политическая либерализация – 
наиболее радикальный путь развития).19

Другой западногерманский экономист Роланд Гетц–
Кененберг в целом соглашался с коллегой по трем 
потенциальным сценариям, исключая, впрочем, вероятность 
перехода к неосталинизму:

1. Консервативно–бюрократическая модель (отсутствие 
каких–либо существенных изменений).

2. Либеральная модель (разделение экономики на два 
сектора, где первый развивается в рамках консервативно–
бюрократической модели, а второй – рыночной, 
либерализированный – ассимилирует в свою структуру 
существующую теневую экономику, предоставляя право 
частной собственности на средства производства).

3. Радикальная модель (в отличие от радикальной 
модели Г.–Г. Хеманна, предполагает сохранение 
социалистической собственности и централизованное 
планирование в стратегических областях, аналогичные 
«кадаризму», венгерской реформе 1968 г.).

4. Технократическая модель  (основана на разработанных 
советскими экономистами–математиками принципах 
системы оптимального функционирования экономики — 
СОФЭ).20

Следует отметить и мнение американского политолога 
Дэвида Кэттелла, главной угрозой стабильному 

19  Höhmann, H. H. (1982) SowjetischeWirtshaft1981/1982:Wirtschaftstage,
Standdes11Fünfjahresplan,Entwicklungsperspektiven,alternativeModelle
derWirtschaftspolitik, Koln: pp. 4042.

20  GötzCoenenberg, R. (1986) DiePreisbildunginderUdSSRamBeginndes
12 Fünfjahrplans: Grundprobleme und Reformaussichten, Köln: BIOST,  
pp. 5561.
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существованию СССР полагавшего нехватку товаров 
народного потребления. Основываясь на этом, он выдвигал 
три возможных варианта перемен:

1. Неизменность существующей экономической и 
политической модели и постепенная трансформация 
Советского Союза в «полицейское государство».

2. Рыночная модель по венгерскому образцу.

3. Переориентирование промышленных мощностей в 
пользу производства товаров народного потребления.21

Многие зарубежные исследователи, такие как Г.–Г. 
Хеманн, Ф. Хольцман, Г. Шредер, отмечали необходимость 
фундаментальных изменений советской плановой 
экономической системы, в то же время подчеркивая 
серьезные трудности и риски, связанные с возможными 
реформами. Это одна из причин, в силу которых 
в доперестроечный период мало кто из западных 
аналитиков допускал вероятность проведения масштабных 
преобразований в ближайшем будущем. Отмеченный Г.–Г. 
Хеманном и Р. Гетцем–Кененбергом сценарий радикальных 
реформ, по мнению аналитиков первой половины 1980–х 
гг., носил гипотетический характер и рассматривался как 
наименее вероятный.

Итоги«Охоты»

Кульминационная сцена «Охоты» начинается с гибели 
Шаванидзе. Формально она обставлена как трагическая 
случайность, однако все обстоятельства указывают на 
преднамеренное убийство: курок спустил Шевченко при 
сознательном соучастии всех своих товарищей.

Во многих западных рецензиях на комикс П. Кристена 
и Э. Билала мотивы убийства формулируются несколько 
расплывчато: борьба за власть, передел сфер влияния. 
Известный французский искусствовед Жерар Лене, 
представляя читателям газеты «Монд» первое издание 
«Охоты», объяснял: «Постигая мало–помалу заговор этих 
высокопоставленных чиновников из стран советского 
блока, организовавших уничтожение аппаратчика нового 
поколения, замаскированное под охотничий инцидент, дабы 
сохранить незыблемость системы и собственный покой, мы 

21  Cattell, D. T. (1982) Die Probleme der Konsumgüterversorgung in der 
UdSSR, ModernisierungsproblemeinderSowjetunion, Berlin: Hrsg. Von G. 
Brunner und H. Herlemann, p. 57.
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вдруг начинаем проникаться закулисной логикой событий, 
казалось бы, недоступных и неприемлемых для нас».22

Между тем, позиция заговорщиков изложена в книге 
весьма четко, и она далека от сохранения существующего 
порядка вещей. Ее излагает Голозов в ответ на упреки 
юного переводчика, невольно вовлеченного в эти кровавые 
события, пребывающего в состоянии шока и называющего 
политическое убийство «тактикой фашистов». Голозов резко 
возражает, говоря, что Шевченко поступил «как великий 
марксист, человек, осознающий циклический характер 
истории». Шаванидзе готовил реставрацию сталинистской 
модели, планировал «плотно запечатать железный занавес».23 
Со смертью Шаванидзе вероятность трансформации СССР 
в «полицейское государство», отмеченная в сценариях Г.–Г. 
Хемана и Д. Кэттелла, сводится на нет.

Сам Шевченко, всю жизнь следовавший в ногу с текущим 
курсом партии, и олицетворяющий собой консервативную 
модель, на обратном пути кончает жизнь самоубийством. 
Судить о причинах, толкнувших главного героя на этот шаг, 
авторы предоставляют читателям, но, так или иначе, вместе 
с Шевченко уходит целая эпоха, возврата к которой уже не 
предвидится.

Освободившееся место Шаванидзе в Политбюро ЦК 
КПСС займет Голозов. Теперь он станет курировать 
взаимоотношения с социалистическими странами, и 
планы его однозначны: «Я хочу, чтобы все народные 
демократии могли развиваться каждая собственным 
путем». В ответ на изумленный возглас переводчика: «Вы 
сошли с ума!», – пожилой коммунист спокойно отвечает: 
«Наоборот – полон надежд».24 В перечне прогностических 
сценариев развития СССР такой политический шаг, 
как предоставление странам–сателлитом свободы 
самоопределения, был возможен единственно в рамках 
радикальной модели преобразований, т.е., той, которую 
практически все зарубежные советологи полагали наименее 
вероятной. Однако именно она реализовалась на практике: 
в 1989 г., через 6 лет после книжного издания «Охоты», в 
странах Центральной и Восточной Европы развернулся 

22  Lenne, G. (1983) «Partie de chasse», de Pierre Christin et Enki Bilal: Le 
communisme en bande dessinée, Le Monde [сайт]. URL: https://www.
lemonde.fr/archives/article/1983/09/02/partiedechassedepierrechristin
etenkibilallecommunismeenbandedessinee_3077142_1819218.html 
(дата обращения 12. 9. 2019).

23 Christin, P. et Bilal, E. (1983) Partiedechasse, Paris: Dargaud, р. 80.
24 Ibid.
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процесс смещения коммунистических правительств, а в 
1991 г. прекратил свое действие Варшавский договор и 
было подписано соглашение о расформировании Совета 
экономической взаимопомощи.

Рисунок 3. Обложка 1–го расширенного, дополненного 
«Эпитафией», издания «Охоты» (Les Humanoïdes Associés, 1990)

В 1990 г. состоялось второе, расширенное издание 
«Охоты».25 Авторы дополнили его литературным 
заключением «Эпитафия», концептуально схожим со 
знаменитыми интермедиями–вставками, перемежающими 
и дополняющими главы графического романа Алана Мура и 
Дейва Гиббонса «Хранители».26 «Эпитафия» скомбинирована 
из вымышленных новостных газетных вырезок, монолога 
одного из персонажей книги и иллюстраций к монологу. 
Она служит эпилогом, подытоживающим судьбы героев, 
написана с учетом глобальных политических перемен конца 
1980х гг. и логически завершает дилогию «Конец столетия», 
превращая «Фаланги Черного Порядка» и «Охоту» в своего 
рода реквием по двум радикальным идеям, сотрясавшим 
ХХ век.

Если когдалибо и состоится русскоязычное издание «Охоты», 
то оно, несомненно, представит полный, расширенный 
вариант графического романа Пьера Кристена и Энки 
Билала. Однако для точности анализа прогностического 
потенциала их произведения мы рассмотрели только первое 
издание – то, с которым знакомились читатели 1980х гг.

25  Christin, P. et Bilal, E. (1990) Partie de chasse, Paris: Les Humanoïdes 
Associés.

26  Мур, А. И Д. Гиббонс (2016) Хранители (пер. с англ. И. Смирнова, М. 
Юнгер) СанктПетербург: Азбука.
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ПОСЛЕ 1983. ГОДИНЕ И ЕКОНОМСКОПОЛИТИЧКА 

ПРЕДВИЂАЊА У СТРИПУ ПЈЕРА КРИСТЕНА И  
ЕНКИ БИЛАЛА ЛОВ

Сажетак

Чланак је посвећен познатом стрипу Лов француских аутора Пјер 
Кристин и Енки Билала. Овај чланак разматра структуру наративне 
методе, а посвећен је анализи прогностичког потенцијала у 
завршном делу романа који се тиче сценарија будућег развоја 
СССРа које су  изнели западни економисти и совјетолози током 
касних 70их и раних 80их година прошлог века. Компаративна 
анализа показује да је стрип „Лов” био ближи предвиђању 

перестројке него што су то предвидели совјетолози. 

Кључне речи: совјетологија, економија СССР, перестројке,
стрип,ПјерКристин,ЕнкиБилал,графичкироман„Лов”
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A BRIEF RUNDOWN OF THE 
CULTURAL USAGES AND 

SERVICES OF COMICS
As we end the second decade of the twenty–first century, it 
should not be necessary to make a case for the cultural value of 
comics and cartoons. Granted that defending comic art against 
charges of being morally reprehensible, intellectually degrading, 
and aesthetically inferior does not have to be made as frequently 
or emphatically as a generation ago. Comics and cartoons have 
climbed quite a few rungs of the ladder of respectability with 
the blurring of the once–firm dividing line between “fine art” 
and “popular” art, the encouraging (not just tolerating) of the 
use of comic books and graphic novels in the classroom, and 
the developing of a wide spread comic art scholarship presence.

Yet, despite these gains, comics/cartoons still face challenges to 
their acceptance in many parts of the world, especially in some 
non–Western countries. Comics creators tell me that they still 
must contend with widely–prevalent beliefs that comics are for 
kids only, and comics researchers say that they face blank stares 
or the query, “what is to be studied?” when they state that they 
study comics or cartoons.

To reiterate, comics have significance beyond entertaining 
children, contributing greatly to the preservation and advancement 
of individual cultures and to civilization more generally. They 
serve vital roles in education, social consciousness–raising, and 
propaganda, figure prominently in promoting local and global 
identities, and strive to advance high aesthetic values.

Comic art has a number of characteristics that recommend it for 
these purposes. They include:

JOHN LENT



214

JOHN LENT

1. Versatility. Comic art embraces many forms, techniques, 
and sizes and has many uses. Almost a thousand years ago, 
artists used comic and/or narrative strips in stone sculpture 
in India, on embroidered linen in France (Bayeaux Tapestry), 
and on scrolls in China and Japan. The art has employed ink 
and brush drawings as in China, linoleum cuts, woodblock 
prints (notably ukiyo–e in Tokugawa, Japan), painted cloth 
and leather strips used by ancient Indian storytellers, pottery, 
and other techniques and materials.

2. Visualness. At a time when audiences are said to have 
become very visually oriented as they absorb increasing 
hours of Internet, cell phone, and television, and when print 
media have become more graphically conscious, cartoons and 
comics fit in very naturally.

3. Universality. Art using humorous and/or sequential formats 
can be found throughout the world and has existed for 
millennia.

4. Indigenousness. Because much of the comic art came from 
within the folk cultures of individual countries, it belongs to 
the people, using their languages, mannerisms, and aesthetic 
forms.

5. Adaptability. In addition to being adaptable to different 
techniques and folk and popular forms, comic art can be used 
in all types of media—e.g., newspaper funnies, illustrations, 
and political cartoons; Internet platforms; television and film 
animated and live–action shows; magazine gags, and comic 
books and magazines.

6. Flexibility. The medium can be shaped according to 
audiences, uses, and formats. Unlike most film and broadcast 
media, cartoons can make sense with or without words; 
they can be static or action–packed, serialized or one–panel 
presentations.

7. Popularity. Worldwide, comic art is popular, attributable 
to factors such as their ease of reading, interesting plots, and 
enduring characters.

8. Inexpensiveness. In one form or another, comics and 
cartoons are inexpensive and easily obtainable. They either 
come with other media for which the consumer has already 
paid—newspapers, magazines, Internet, or television—or 
they are issued in relatively–inexpensive comic books or 
magazines. Formerly, to make them even more accessible, 
comic books were issued on different qualities of paper, 
the newsprint version for lower–income purchasers (e.g. in 
Bangladesh), or priced according to the average incomes in 
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other countries (e.g. Mâjid, the pan–Arab comic magazine 
published in United Arab Emirates). Though not as prevalent 
as a generation ago, comics still can be rented at reasonable 
prices in rental shops and kiosks.

Much has been said and written about the cultural pluses and 
minuses of comic art in the short lifetime of its scholarship. The 
comments range from the negative vibes of the latter 1940s and 
1950s, when comic books were seen as the scourge of children, 
accused of emphasizing violent content and using substandard 
English; to the restorative attempts of the 1960s (especially 
in the United States) to convert superheroes into characters 
with massive power but also with human physiological and 
psychological frailties that needed solving; to the cultural/media 
imperialism concepts generated in the 1970s, claiming that 
United States media (including comics) dominated countries of 
the South, bringing in harmful, alien values; supporting a one–
way flow of information from the Western world, and taking up 
time and space that should be allotted to indigenous media.

In the 1980s and 1990s, the cultural implications of comics in 
many parts of the world related to disparate notions such as 
globalization, corporatism, and social consciousness raising. 
Critics of cultural imperialism contended that with modern 
technology, the world was becoming the “global village” 
Marshall McLuhan had predicted many years before, that 
globalization (later, supplanted by glocalization) held sway, 
stretching markets worldwide, cross–pollinating media and 
culture, and re–dividing the international labor pool. The move 
to globalization did see a slight increase in the two–way flow 
of goods and cultural thoughts and products. In the comics 
realm, for instance, Americans were becoming familiar with and 
liking Japanese manga and anime, and to a much lesser extent, 
Korean manhwa and a few Latin American comics. But, for the 
most part, the business transactions continued to favor comics 
corporations of the United States and Western Europe, which 
benefitted immensely from offshore production of animation 
and comics, because of the less–expensive and strike–free 
labor existing in Asia and Africa. Actually, these arrangements 
began as early as the 1960s and continue today, with about 90 
percent of United States animation produced offshore, and with 
large contingents of the Marvel, DC, Disney, and other Western 
comics companies’ artistic labor pools residing outside the 
United States.

The latter part of the twentieth century also witnessed a hefty 
spike in corporatism related to comic art. Multi–faceted, 
multi–national conglomerates, such as Disney, Time Warner, 
Bertelsmann, Viacom, Bonnier, Egmont, Holtzbrinck, DC 
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Thomson, Shueisha, Kadokawa, Kodansha, Shogakukan, and 
Televisa, increasingly bought up and/or merged with smaller 
publishers, in some cases, helping marginal companies survive; 
more often, hindering free enterprise and homogenizing comics 
contents and styles.

The third cultural phenomenon related to comic art in the 1980s 
and 1990s, was the augmented use of the comics for social 
consciousness raising purposes. Especially in South Africa with 
its Storyteller Group, but also throughout the rest of the continent, 
and in India, through other NGO–supported organizations and 
government agencies, campaigns primarily using comics were 
initiated to bring awareness to villagers about HIV–AIDS, 
sanitation, nutrition, the girl child, gender and racial issues, and 
education. Such usage of comics for instruction about these and 
other problems date to at least the 1960s, in the Philippines, with 
a plethora of komiks advocating family planning, and persist 
until today, one of many examples being the Chilean cartoon 
magazine Clitoris that deals exclusively with the rights and 
welfare of women.

What we have seen emerge in the new century is very 
encouraging. Though corporatism (often corrupted) has 
become rampant in a number of quarters, it has not deterred 
the enthusiasm of individual and small clusters of cartoonists 
bent on preserving or reigniting comics cultures. Small comics 
collectives and publishers make and otherwise advance comics 
in at least Lebanon, New Zealand, Hong Kong, Australia, India, 
Indonesia, Peru, Philippines, Singapore, and South Korea. They 
have been responsible for making possible the networking of 
cartoonists, aided greatly by the Internet; rebirthing comics in 
some instances through new formats (graphic novels, digital 
comics), different genres (more adult, more localized), and 
relatively new readers (particularly, women); fitting comics and 
cartoons more snugly into their countries’ respectable cultural 
institutions—museums and libraries (in some countries, such 
as China, Japan, South Korea, Thailand, Malaysia, Taiwan, 
all over Europe, and Cuba, among others, such institutions 
exist strictly to house comics), and schools and universities as 
research and educational resources, and further upgrading the 
comic art profession through well–organized training schemes, 
sophisticated academic programs (including at the graduate 
level), cartoonist associations, awards, exhibitions, comic cons, 
and other events.

In recent times, the question is raised: Will comics survive? It is 
the same concern expressed by radio enthusiasts when television 
became popular and later by television viewers with the advent 
of the Internet. The comics more than likely will survive, and as 
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with radio and television, will take new forms in line with the 
axiom that each medium is an extension of a previous one. This 
has already begun.

John A. Lent taught at the college/university level from 
1960–2011 including stints in the Philippines, Malaysia, 
Canada, China, and U.S. Prof. Lent pioneered in the study of 
mass communication and popular culture in Asia (since 1964) 
and Caribbean (since 1968), comic art and animation, and 
development communication. He has authored or edited 85 
books, published and edited International Journal of Comic 
Art (which he founded 1999– ), Asian Cinema (1994–2012), 
and Berita (1975–2001), chaired Asian Popular Culture 
(PCA), Asian Cinema Studies Society (1994–2012), Comic 
Art Working Group (IAMCR, 1984–2016), Asian–Pacific 
Animation and Comics Association(2008– ), Asian Research 
Center for Animation and Comics Art (2005– ), and Malaysia/
Singapore/Brunei Studies Group of the Association for Asian 
Studies (1976–1983), all of which he founded.

Синиша Радовић, Питања, перо и туш, 2005.
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中国传统漫画
漫画，是一种通过夸张、比喻、象征、寓意等手法表现
出的一种直接反映人们情感的绘画作品。按照这个定义
来审视中国的古代美术，从公元151年至公元1840年的
一千八百多年间，就存在一些这类不被称为“漫画”的
漫画。尽管数量不多，但质量很精，这就是“中国传统
漫画”的最早形态。
“中国传统漫画”是与中国传统京剧、传统书法、传统
诗词等可以相提并论的，属于中国传统艺术中的一个品
种。
它不包括当前社会上流行的新式连环画、插画、绘本等
被称为“动漫”的艺术品。
从 1840年第一次中英鸦片战争中国进入近代社会后，
中国传统漫画受西方漫画影响迅猛发展形成独立画种。
回眸历史，中国传统漫画经历了几个至关重要的发展时
期。
一、中国古代漫画（151—1840）有少量极具漫画特征
的中国古代绘画遗存。
二、清朝末年漫画（1840—1911）简称“晚清”，是漫
画在中国形成独立画种的时期。
三、民国时期漫画（1912—1949）是中国漫画大发展大
繁荣的黄金时期。
四、中华人民共和国时期漫画（1949—2019）是中国漫
画空前普及和继续繁荣时期。

一、中国古代漫画（151—1840）

“中国古代传统漫画”是指从公元151年至1840年的一
千八百多年间，在中国古代绘画中存在的，不称为“漫
画”但极具漫画特点的作品。这些作品，有的雕刻在砖
石上，有的绘制在木板上、有的制作在陶瓷上、有的绘
制在石窟和墓穴的墙壁上。自唐代（618—907）以后，
便有了纸质和丝绢上的漫画遗存。这些漫画作品从内容
到形式大都十分精美，成为我国古代绘画艺术宝库中璀
璨夺目的瑰宝。

1、汉代画像石中的漫画
中国汉代（公元前221年至公元220年）的四百多年，是
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中国封建社会上升和发展的重要历史阶段，社会各方面
呈现出无比的活力，显示出一种巨大的力量。这使得汉
代文化艺术深沉雄大且质朴无华。人们在当时的物质条
件下，选取了石头和砖头作为艺术载体，雕刻出大量
反映社会生活和历史事件或神仙鬼怪的美术作品。其
中最早也最为突出的是公元151年，由画工卫改在山东
武氏祠堂创作的石刻画《夏桀》（图A01）。画中的主
人公，手持武器，坐在两个女人的肩背之上。桀，是中
国夏朝（公元前22世纪末至公元前17世纪初）最后一位
国君，他残暴荒淫。该画简练而形象地否定了这位统治
者，是迄今为止所发现的一幅最早的讽刺漫画。

2、石窟墓穴墙壁上的漫画
中国有众多的石窟和古代墓穴。古代先民常常在石窟和
墓穴的墙壁上绘制佛教传说故事。由于其中神话偏多，
因而具有漫画特征的画作也很多。甘肃省敦煌莫高窟因
其特殊的地理位置和气候，使其成为中国现存壁画数量
最多的石窟。石窟的墙壁上充满了各样的神怪、天龙、
飞马、雷神、菩萨、飞天等等，这些动感极强的人物、
动物和生物，共同组合成一个盛大华丽的交响乐章和奇
幻的神话世界。比如西魏（公元535年至556年）的无名
画工在石窟的墙壁上，绘有一个兽首人身的雷神。他手
脚并用，一边呐喊，一边奋力击鼓，展现了雷神强悍刚
猛的壮士之美。这幅《雷神击鼓图》（图A02）旁边还
有《雨神播雨图》、《风神鼓风图》等，都具备漫画的
特点。

3、木板壁画上和陶瓷上的漫画
中国壁画的支撑体有很多种，如砖墙、木板墙、石墙、
土墙、岩体、山体等。以木板为支撑体的壁画，多数
绘制在古代殿堂、寺庙等建筑物内。北京房山区明代
（1368—1644）罗汉堂内的木板壁画《得道高僧返老还
童图》（图A03）就极具漫画特征。画中左侧有一位老
态龙钟的高僧，中间位置画他正在用双手从头顶向下扒
皮的动作，大有脱胎换骨之意。右侧画这位已经扒完皮
的高僧，返老还童、青春焕发的形象，诠释了佛教的真
谛。
中国古人在瓷器上绘画的历史悠久，从瓷器上也可以发
现一些极具漫画特征的绘画作品。内蒙古敖汉旗博物馆
内有一件辽代（907—1125）的瓷罐主题位置的对称部
位，各画了一个北宋的官吏。官吏的身体是一个圆球，
没有画上肢和头部，只是一顶官帽扣在圆圆的躯体上，
呈现出一个身躯笨重的滑稽形象。《官吏图》（图A04
）中的造型，完全运用了漫画夸张变形法，具有一定的
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讽刺意味。

4、画在纸绢上的漫画
纸，是一种片状的纤维制品。绢，是一种薄而坚韧的丝
织品。在纸和绢上面绘画，大大提高了绘画的质量，使
画面更加细腻精美。目前发现古人画在纸和绢上的漫画
始于唐代（618—907），宋代以后的画作更为精彩。
唐代（618—907）无名氏的《伏羲女娲图》（图A05）
将中华民族的始祖伏羲和女娲用想象变形的手法绘在一
起，并让他们一人持规，一人持矩，统领人类社会。
宋代（960—1279）李唐（约1085—1165）的漫画《村
医图》（图A06）描绘一乡村医生专注地为村民实施外
科手术时，病人疼痛难忍，又被几个人控制的情节。 
病人的痛苦与无奈；医生的自信，以及其他人的同情之
心，都被表现的活灵活现。
宋代李嵩（1166—1243）的《骷髅幻戏图》（图A07）
表现一个大骷髅手提一小骷髅，在逗一儿童的场景，荒
诞幽默，精美耐看。
宋代梁楷（生卒年代不详）《泼墨仙人图》（图A08）
。该画表现一位仙人袒胸露怀，宽衣大肚，步履蹒跚，
憨态可掬。那双小眼睛醉意朦胧，嘴角露出一丝神秘的
微笑，绝妙地表现出仙人洞察世事又难得糊涂的精神状
态。
明代（1368—1644）无名氏的《朱元璋》（图A09）画
的是明代开国皇帝朱元璋的漫画像，传说朱元璋自称
为“真龙天子”，他雇佣画家为他画了十四幅脸部具有
龙的容颜和还未退掉鳞片的肖像。
明代（1368—1644）朱见深（1448—1487）的《一团和
气图》（图A10）粗看似一体态浑圆的笑面弥勒佛盘腿
而坐，细看却是三人合一。左为一穿道冠的老者，右为
一带方巾的儒士，二人相对微笑；中间的人则手搭两人
肩上，露出光光的头顶。该作品构思绝妙，人物造型诙
谐，用图像揭示了儒、释、道“三教合一”的主题思
想。作品线条细劲流畅，顿挫自如，显示出作者纯熟的
绘画技艺。
明代李士达（1550—1620）的《三驼图》（图A11）画
了三位驼背的老人相遇，一位提盒在右，一位作揖在
左，一位在后面拍手大笑。画的上方有诗道：“张驼提
盒去探亲，李驼遇见问缘因，赵驼拍手呵呵笑，原来世
上无直人”。画与诗，带有诙谐的情调，是一幅绝好的
讽刺漫画。
清代（1644—1911）高其配（1660—1734）的《万物
静观皆自得》（图A12）画一位智者在案头静观眼前正
在表演的小鬼。题目“万物静观皆自得》”写在画的上
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方，使人对其画意一目了然，且得到思想启迪。
清代黄慎（1687—1768）的《有钱能使鬼推磨》（图
A13）的画中执仗使钱之人，手捏一枚铜钱就把赤发獠
牙的小鬼使唤的团团转转了。画家把老百姓常用语言用

形象生动的漫画表现了出来。
清代罗聘（1733—1799）的《鬼趣图》（图A14）画了
两个骷髅，却像有生命的人一样做着普通人在河边洗澡
的动作。作者其眼珠有些偏蓝，所以他常说他可以看到
别人所看不到的鬼，而且常用鬼的形象来比喻世间的人
和事，他的《鬼趣图》作品颇多，且成系列。
清代任熏（1835—1893）的《升官图》（图A15）画面
中有形体一大一小的两位官员。小形体的官员在恭恭敬
敬地向大形体的官员敬酒，似乎在祝贺他又晋升一级。

古时候，朝廷官员常常被百姓及下级称为“大人”，画
中的这位刚升官的人高出别人很多，成了名副其实的“
大人”了。他不仅体型高大，其腰间配挂的宝剑也照比
例同时增大了。
清代无名氏的《照妖图》（图A16）中，一位老者手拿
铜镜在吃惊地观察自己的神色，仿佛从自己的面色之中
也察觉到了妖气，看到了鬼影。其原因就是他的大红官
袍里面的确藏着许多小鬼。这是一种深刻揭示内心有鬼
之人心态的漫画。
用中国传统笔墨画的漫画，既有严禁细腻的工笔画，又
有小写意或大写意，或大泼墨的传世佳作，其绘画语言
极具民族化和大众化的特质，达到雅俗共赏的效果。
中国古代漫画距今，长的将近1800年，短的也有近200
年的历史，但现在看来仍熠熠生辉，生命力极强。这是
中华民族值得骄傲之事，是中华文化自信的重要资源。

二、晚清时期漫画（1840—1911）

中国晚晴时期，欧洲先进印刷术和出版商大量进入，中
外近代报刊和书籍也如雨后春笋般在中国土地上大量生
长。
与此同时，西方漫画也随着西方报刊书籍这种载体，进
入中国大众的视野。随之，中国的出版商和美术家开始
借鉴和效仿西方报刊的出版形式，以及西方漫画的表现
手法，产生出了一批具有中国艺术特色的漫画及相关的
出版物，同时也造就了一批中国近代漫画先驱。

1、战争中的漫画传单《长毛鬼》
1840年，中英第一次鸦片战争爆发。中国军队制作了漫
画传单《长毛鬼》（图B01）并在沿海一带散发。画上
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有一个混身长着长毛、鹰嘴的人形怪物。传单上的文字
写道：“此物出在浙江处州府青田县，数十成群。人御
之化为血水，官兵持炮击之，刀剑不能伤。现有示，谕
军民人等，有能剿除者，从重奖赏。此怪近因官兵逐急
躁，旋即落水，逢人便是食，真奇怪哉。”
这种把英国侵华官兵比喻成长毛鬼的漫画传单，在发动
中国军民围歼海上或陆地上的英国侵略军，起到了很有
效的宣传鼓动作用。该漫画传单，是中国晚清，也是中
国近代史上的开篇漫画。

2、民间年画中的漫画
年画是因新年时贴换而得名，是老百姓喜闻乐见的一种
美术形式。新年贴画起源于唐代（618—907）；宋代
（960—1279） 随着雕版印刷术的发展，年画开始形成
独立画种；明代（1368—1644）年画艺术蓬勃发展；清
代（1644—1911）年画到了黄金时代。年画题材以耕织
图，娃娃画，以及孝义教化等。清朝末年，由于国运衰
败，外侮内患，民族灾难深重，年画的题材开始结合社
会政治，出现了一些讽刺世相的作品， 其中经典的漫
画有：
《尖头告状》（图B02）该画把做事尖滑的人画成尖头
模样，画中两个尖头比头，互不服气，最后告状到官
衙，结果衙役和县官的头最尖，画上题诗的后几句是“
原告本尖头，被告头更尖，不若二差人，尖中带拐弯，
尖上又带刺，还得数着官”。这是对晚清官场的腐败丑
恶现象进行了辛辣无情地嘲弄和讽刺。
《三猴烫猪》（图B03）画面中的方桌旁围坐着身穿时
装的三个猴子和一头猪，正在玩牌赌钱。过来个丫鬟为
老猪点烟，三个猴子乘老猪调戏丫鬟的机会，在桌子下
面用脚递牌作弊，老猪浑然不知。这幅画是对社会生活
中那些纸醉金迷，荒淫无耻的富贵们的讽刺。画面形象
活泼俏皮，情调幽默诙谐，是一幅以年画面貌出现的漫
画作品。
《老鼠嫁女》（图B04）“老鼠嫁女”的故事在民间流
传很广。该画表现了老鼠吹吹打打的娶亲场面，路上有
猫挡道，显露出一幅暧昧不清的神态，其结果让读者细
细琢磨。老鼠的生殖繁衍能力极强，民间流传的关于鼠
的题材大多赋予生殖、生命的意义。

3、近代报刊把漫画高高托起
我国自唐代出现报纸，此后官方的报纸仅在统治集团内
部传播，没能面向人民大众。
鸦片战争后，中国门户洞开，获得在中国办报权的西方
传教士纷纷深入中国内地办报。这些活动，不仅为中国
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报业提供了借鉴，还把先进的印刷术和西方漫画传入中
国，随后中国人自己办的中文报刊如雨后春笋。同时，
由中国人自己创作的漫画也随着报刊飞到千家万户。
1898年7月，香港《辅仁导报》刊登了谢缵泰（1872—
1937）的《时局图》（图B05）画一只代表俄国的黑熊
占据东北；一条代表英国的狗占据长江流域一带；一只
代表法国的大蛤蟆占据广东、广西、云南等地；一条代
表德国的肠形蛔虫包围山东一带；在日本国土上的太阳
的光线直射中国内地；一只代表美国的恶鹰飞来争食。
图的两边写有“不言而喻，一目了然”。将当时中国被
外国列强瓜分的形势展现给世人。
该画在后几年里，不断被多种报刊转载，有的还印制成
彩色明信片和宣传画，影响很大。
当时，中国人自己办报刊形成气候，从而把中国漫画高
高托起，使漫画成为报刊和民众的宠儿。漫画大家华君
武曾指出：“中国自从有了报刊，才有中国近代漫画
的。” 
1907至1911年的四年时间里，上海的《图画日报》、《
时事画报》、《民立画报》、《新闻报馆画报》等众多
报刊创刊，它们都大量刊登时事讽刺画。
这个时期的漫画题材十分广泛。从讽刺清朝政府的卖国
主，到揭露帝国主义列强的侵略阴谋；从清朝官场的腐
败，到民间的不良恶习，都得到表现。

4、漫画先驱们促使漫画成为独立画种
1907年，马星驰（1873—1934）任《神州画报》主编。
他画了大量时事漫画。他的代表作《官与民之负担》（
图B06）描绘一个骨瘦如柴的老百姓，身上背着一个写
有“外债赔款及一切捐税”字样的大包袱，包袱上面还
站着一个双手紧抱“责任内阁”牌位的清朝高级官员。
表明：清朝的统治者连同“外债赔款及一切捐税”的沉
重负担全都压在穷苦人民身上。
钱病鹤（1879—1944）是一位专职的漫画家。他的代表
作
《各国联合灯笼会》（图B07）画了六个国家的代表与
一位腐败昏庸的清朝官员各举一截火车，揭示侵略者对
中国铁路主权的控制。
张聿光（1885—1968）曾担任《民呼画报》编辑和《滑
稽画报》主编，画了大量时事漫画。他的代表作《饭
桶》（图B08）把当时清政府的官员比作饭桶，甚是大
胆犀利。
陈师曾（1876—1923）早年留学日本，受葛饰北斋的影
响。曾创作一组《北京风俗画》，其中就有讽刺漫画，
如《墙有耳》（图B09）《逾越墙》等。
潘达微（1880—1929）曾于1905年创办《拒约画报》，
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后定名为《时事画报》。他的代表作《龟仔抬美人》
（图B10）画了四个乌龟抬轿，轿中坐了一位洋小姐，
意在告诫人们，谁也不要去抬当时来访问的美国人。
何剑士（1877—1915）曾担任《时事画报》编辑，后又
创刊《时谐画报》，曾画过大量时事讽刺画。他的代
表作《小磨香油》（图B11）讽刺清政府压榨人民的血
汗。
这些漫画先驱们辛勤工作，促使漫画成为独立的画种。
但当时“漫画”这个名称并不普及，大多称为：寓意
画、笑画、谐画、时画、讽画等。

三、民国时期漫画（1912—1949）

1912年1月1日，以孙中山为临时总统的中华民国政府成
立。民国前阶段（1912—1937），漫画杂志和漫画作者
数量激增，形成“漫画报刊多、漫画作品多、漫画作者
多”的局面，中国漫画事业进入黄金时期。民国后阶段
（1937—1949），在抗日战争的全面爆发后，中国漫画
家们投入到抗战漫画的创作上，他们辗转抗战前线和大
后方，做出了可歌可泣的业绩。抗战胜利后，在国共两
党发生全面内战期间，中共领导的漫画家们画了大批配
合战争的漫画。

1、《上海波克》：中国第一份漫画期刊诞生 

（1918）
1918年9月，一个叫《上海泼克》的漫画月刊杂志（图
C01）在上海诞生。“泼克”二字来自西洋，即“诙谐
幽默”的意思。他的创办人是讽刺画家沈泊尘（1889—
1920）。（图C02）此刊物封面名称 “上海泼克”的下

面又标注了一行小字为“又名泊尘滑稽画报”。
《上海泼克》所刊登的作品除极个别人之外，其余均出
自主编沈泊尘一人之手。这些漫画有相当大的部分是针
对封建军阀的。如创刊号的封面上刊登了一幅《十年老
女犹画娥眉》的漫画，直接讽刺当时的大总统徐世昌
等人。《南北之争》（图C03）描绘“南”、“北”二
军阀互相争斗，被他们踩在脚下的人，帽子上写有“中
华”二字、身上写有“人民”二字，一针见血地揭露了
军阀混战涂炭人民的罪行。
沈伯尘20岁到上海开始画画，先后在《大共和日报》、
《民权画报》、《申报》等报刊发表政治讽刺画有千幅
以上，在当时很负盛名。漫画大家丁悚认为：“他的讽
刺画我承认是我国空前的成功者”。漫画大家张光宇说
他是“敢说、敢骂、敢做的一员”。漫画界权威人士都
认为，他是成就卓著和最具影响力的漫画大家。
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令人惋惜的是，年仅31岁的主编沈泊尘先生因贫困交
加，死于肺病，这份1918年9月创刊的杂志于同年12月
停刊，共出版4期。
《上海泼克》在问世之前，中国的漫画只是散见于各种
报纸上和综合性的画报上。《上海泼克》的出现，开创
了中国漫画专业刊物的先河，这对于漫画艺术的发展，
意义十分重大。

2、“漫画会”：中国第一个漫画团体（1927）
上海是中国近代漫画的发祥地，又是漫画家聚集的地
方。1927年秋天，在上海的几个酷爱漫画的年轻人自发
地组织了一个“漫画会”。（图C04）会员有丁悚、张
光宇、张振宇、黄文农、鲁少飞、王敦庆、眉荪、翰
丹、小波、旭光。漫画会还专门设计了 “漫龙”图案
为“漫画会”的会徽。
这个“漫画会”没有会章，没有正式的组织形式，也没
有选举负责人。丁悚（1891—1969）当时36岁，是会员
中的长者，在漫画会中受到尊重。张光宇（1900—1964
）平时积极热情为大家做事，也成为公认的长者。上海
贝勒路丁悚的家，就是他们的活动中心，“漫画会”的

牌子就挂在他家的门口。
丁悚自幼学画，早先在上海一家烟草公司设计广告和月
份牌，28岁开始在上海《世界画报》任编辑，并经常在
上海的《新闻报》、《申报》、《大报》等报刊发表了
大量的漫画。
张光宇19岁任上海《世界画报》助理编辑。他的漫画数
量甚多，装饰性极强，是我国漫画的装饰画派的开创

者，也是著名的漫画活动家。
漫画会是一个在中国最早出现的民间漫画团体。他们的
活动内容，有观摩漫画作品，研究漫画创作问题，还以
漫画会的名义为会员黄文农先生编选出版了《文农讽刺
画集》。尤其是他们在1928年春天出版了《上海漫画》

周刊。
漫画会的最大贡献是团结和培养了一批上海的漫画人
才，如张光宇、叶浅予、鲁少飞、张正宇等，后来他们
都成为中国著名的漫画大家。

3、最有影响的《上海漫画》和《时代漫画》杂志
（1928—1937）

《上海漫画》（1928—1930）：（图C05）
上海“漫画会”自1927年秋天成立之后，自筹资金于
1928年4月21日创刊了8开彩色石印的《上海漫画》杂志

（周刊）。
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担任主要编辑工作的是叶浅予（1907—1995）和张正
宇（1900—1965）。漫画会的骨干们既是编辑又是撰稿
人。内容大致分为：政治漫画、风俗漫画、肖像漫画、
连环漫画以及新闻照片、名媛照片等。政治讽刺漫画家
黄文农是《上海漫画》政治漫画的主力。叶浅予的著名
长篇连环漫画《王先生》从创刊号开始刊出，以后每期

在封三的固定彩色版发表一套。
为了培养漫画新人，他们还组成了漫画函授部，有意在

刊物上发表一些学生的习作。
1930年6月7日《上海漫画》周刊因与《时代画报》合并
而告终，它共存活两年，出版110期。

《时代漫画》（1934—1937）：（图C06）
1934年1月，中国近代漫画史上出版时间最长，影响最
广泛的漫画月刊《时代漫画》（月刊）正式创刊。这是
由张光宇（1900—1965）创办的上海时代出版公司出
版，鲁少飞（1903—1977）任主编。
这个刊物印刷质量较好，栏目众多，内容十分丰富。
张乐平的著名长篇连环漫画《三毛》就在该杂志上连
载。这本在上海出版的漫画刊物，事实上成了全国性的
刊物，这在20世纪三十年代的刊物中是独有的。该杂志
1937年6月停刊，共计出版39期。 
《上海漫画》和《时代漫画》的出版数量和出版时间，
都是其他漫画杂志不能比的。它在中国漫画史上的贡
献，是团结和培养了一大批漫画作者，后来许多漫画大
家都因受到这两本漫画杂志的扶植和培养而走上漫画创
作的道路。

4、漫画进入发展的黄金时期及全国第一届漫画展

览（1928—1937）
自1927年秋，漫画会成立和1928年4月《上海漫画》杂
志创刊以后，中国漫画杂志和报刊如雨后春笋般地迅速
出土并茁壮成长。从1928年4月至1937年6月的9年间，
创办的漫画杂志有40余种。其中发行期数较多、出版时
间较长、影响较大的8种漫画杂志有：
1、《上海漫画》周刊，叶浅予、张正宇主编（1928
年4月—1930年6月），110期；
2、《时代漫画》月刊，鲁少飞主编（1934年1
月—1937年6月），共出39期；
3、《中国漫画》月刊，朱金楼主编（1935年7
月—1937年6月），14期；
4、《漫画生活》月刊，黄士英、黄鼎等主编（1934
年9月—1935年9月），13期；
5、《上海漫画》半月刊，张光宇主编（1936年5
月—1937年6月），13期；
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6、《独立漫画》半月刊，张光宇主编（1935年9
月—1936年2月）9期；
7、《漫画界》月刊，王敦庆主编（1936年4月—12
月），8期；
8、《电影漫画》月刊，顾逢昌、朱金楼等主编
（1935年4月—11月）6期。

大量漫画专业杂志，带动和培养了一大批从事漫画工作
的专家。与此同时，漫画家们的作品专集纷纷出版，为
中国近代漫画的发展起着推波助澜的作用。
到了1936年，漫画发展呈现出空前高涨的态势。这体现
在漫画作者多、漫画作品多、漫画刊物多。以上海为主
的中国漫画家们除了创作一般的漫画作品之外，肖像漫
画也成为一个创作项目，产生了一批人物肖像漫画佳
作。
1936年11月4日，由王敦庆为首的31人为筹备委员的“
第一届全国漫画展”在上海南京路大新公司四楼举行。
展出的600余幅漫画作品，是从来自全国的2000余件作
品中精选出来的。每日参观的人络绎不绝，原定展出5
天，后又延长至12天。展览在上海结束后，又巡回至南
京、苏州、杭州展出。《漫画界》、《时代漫画》、《
良友画报》出版了专号和特辑。
“第一届全国漫画展览会”是中国漫画发展达到繁荣期
的标志性事件，也是中国漫画队伍的一次大检阅。

5、中国抗日战争时期的漫画（1931—1945）
1931年“918事变”后，中国局部抗战开始。事变刚刚
发生，漫画家丁悚就在报纸上发表了《哪里来的恶犬》
，画一只恶犬正在撕咬和平女神。随后中国漫画家们在
报纸和刊物上发表了一批抗揭露日本军国主义分子野蛮
侵华，讽刺伪满洲国汉奸皇帝的漫画作品。经典作品有
廖冰兄的《如此奴才》，黄尧的《傀儡戏》，张仃的《
别怕！这是演习》等。在1936年举办的“第一届全国漫
画展览”中，也展出了一批抗日漫画漫画。
1937年的“七七事变”，中国全面抗战开始。中国的抗
战漫画如火山喷发。1937年8月， “上海漫画界救亡协
会”立即成立了“救亡漫画宣传队”。成员为：领队：
叶浅予，副领队：张乐平。尔后离开上海，延长江一线
向西挺进，一路上用漫画在沿途城乡展示。9月20日，
暂时留在上海的漫画家鲁少飞和王敦庆主编的《救亡漫
画》（五日刊）创刊。
“救亡漫画宣传队”到武汉后，便纳入国民政府军事委
员会政治部第三厅的编制。1938年1月，他们编辑的《
抗战漫画》（半月刊）（图C07）在武汉创刊，该刊出
版了12期。同年10月，他们又被迫从武汉分两路转移到
桂林和重庆。
该宣传队在三年多的时间里，举行各种抗战漫画展览近
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百次，编辑出版杂志、画册多种，绘制宣传画近千幅。
他们所到之处，不仅在群众中产生了强烈的影响，而且
也推动了抗日漫画运动的开展和新作者的产生。
延安的中共中央机关报《解放日报》和中共在重庆办的
《新华日报》不断发表很有分量的抗战漫画。中共领导
下的晋察冀军区在华北太行山区的抗战漫画活动更是有
声有色。
抗战时期最具代表性的漫画家有丁悚、丰子恺、张光
宇、叶浅予、高龙生、谢趣生、张乐平、张文元、汪子

美、张仃、梁白波、徐灵等。

6 、 抗 战 胜 利 后 至 新 中 国 成 立 前 的 漫 画 

（1945—1949）
抗日战争胜利后的1945年，在抗战大后方的漫画家们回
迁至上海。1946年，以蒋介石为首的国民党统治集团和
以毛泽东为首的中国共产党军队爆发了全面内战。经过
三年多的残酷战争，中国共产党的军队将国民党军队全
部赶出中国大陆，中华人民共和国于1949年10月1日成
立。
在这三年多的时间里，国民政府管辖区的漫画家们创
作了不少讽刺国民党官员腐败和人民受压迫和剥削的
漫画。很具代表性的漫画家有丁聪、廖冰兄、张光宇、
张乐平、张文元、谢趣生、沈同衡等。其主要代表作
有：丁聪的《五子登科》、《良民塑像》（图C08），
廖冰兄的《禁鸣》（图C09）、《教授之餐》、《猫国
春秋》，张光宇的《西行漫记》，张乐平的《三毛流浪
记》等。
在中国共产党管辖区和军队里的漫画家们，配合战争
的进程画了大量战争漫画。很具代表性的漫画家有华
君武、蔡若虹、张仃、米谷、朱丹、江有生等。其主要
代表作有：华君武的《磨好刀再杀》，张仃的《自卫战
争的第二条战线》，赵延年的《蒋军兵败如山倒》（
图C10），江有生的《可怜内战枉死骨，猶是深闺梦中
人》，米谷的《谁也挡不住》等。
无论在中国共产党的管辖区，还是国民政府管辖区的进
步漫画活动，都是在中国共产党的领导下开展的。都是
配合两条战线进行的：一是配合中共军队的作战；二是
配合国民党管辖区的爱国民主运动。这个时期不同管辖
区的漫画家们为建立新中国作出了卓越的贡献。

四、中华人民共和国漫画

（1949—2019）

1949年10月1日，中华人民共和国成立，首都定在北
京。外地漫画家们陆续向北京集中。随着《漫画》杂志
的创刊，漫画艺术吸引了众多美术工作者参与，全国各
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地的城乡街头和报刊书籍上充满了漫画。新中国建国初
期的一些过火的政治运动影响了漫画家们的创作，“文
革”期间，正常的漫画创作完全停滞。1976年10月“文
革”结束，漫画呈现出井喷之势，漫画队伍迅速扩大，
漫画的普及程度和多样化程度在中国历史上呈现出前所
未有的局面。

1、《漫画》杂志创刊和第一届全国漫画展
1950年初在上海刚成立的 “漫画工作者联谊会”决定
出版该会的会刊。于是由米谷牵头，张乐平、沈同衡、
特伟、张文元等参加筹备，经中共上海市委宣传部批准
的《漫画》月刊（图D01）创刊号于1950年6月1日与读
者见面。杂志社初期编委共四人，米谷为主编，其余三
人为洪荒、张乐平、沈同衡。除了洪荒为常住办公人员
外，其他三人各自在自己所在单位工作，每周到编辑室
集中一次，讨论杂志编辑工作。
1953年《漫画》杂志正式纳入华东人民美术出版社的编
制。1955年《漫画》杂志迁往北京，归中国美术家协会
领导，由人民美术出版社出版。1956年初编委成员为五
人：华君武、米谷、吴耘、张光宇、沈同衡。1960年7
月，因国民经济遭遇暂时困难而被迫停刊。
《漫画》杂志历时十年，共出版163期，是当时中国唯
一的一本漫画专业杂志。它集中地反映了新中国建国初
期出现的第一个漫画高潮的全貌，对于普及漫画艺术、
团结和培养全国漫画作者，作出了十分重要的贡献。
1956年12月16日至1957年1月6日，由中国美术家协会举
办的新中国建国以来第一届全国漫画展在北京中国美术
馆举办，展出148位作者的323件作品。该展览是新中国
成立后6年间漫画创作成就的一个总结，也是对新中国
成立初始，全国漫画队伍的一次大检阅。这个时期全国
漫画创作十分活跃，有不少讽刺漫画，很多以前不知名
的作者的作品也参与其中。呈现出一派健康发展且欣欣
向荣的可喜景象。

2、新中国建国初期的漫画（1949—1976）
新中国成立后，使得众多政治、军事、文艺人才开始向
首都北京集中。曾在民国时期锻炼成熟的漫画家们纷纷
被调到北京的报社和其他文化部门。自1949年至1957年
的这段时间里，北京逐渐成了新中国漫画家的大本营。
这6年间，各种漫画书籍不断出版；漫画报刊和专栏也
不断创办；各种配合形势的漫画展览不断举行。
1957年，由于反右斗争的扩大化，使得一些画内部讽刺
画的漫画家们多数成为右派。未被打成右派的漫画家
们，配合这一运动画了一些讽刺被打成右派的人物。随
后这些漫画家们又盲目地运用漫画来称赞“大跃进”运
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动，成为后来令他们汗颜的事情
在反右运动之后，内部讽刺画几乎绝迹，只有华君武一
人在《光明日报上》“东风副刊”上坚持每周发表一幅
内部讽刺漫画（图D02），直至“文革”爆发。华君武
之所以能够坚持讽刺漫画这一阵地，与他能够娴熟地掌
握讽刺的分寸，以及他在中国美协处于领导人的地位
有很大关系。其他漫画家们不具备这两个条件，只好画
政治风险较小的国际时事漫画。于是在20世纪五六十年
代，国际时事漫画作品和画册、展览很多。（图D03）
1966年“文革”爆发后，漫画家们多数遭到整肃，社会
上开始出现针对被整肃对象的“红卫兵”们画的大批判
漫画，这些漫画肆意对被错误打倒的人进行人格侮辱，
留下中国漫画史上耻辱的一页。
从1949年到1976年“文革”结束这27年间，产生了一些
经典漫画作品，（图D04）也涌现出了新生的漫画家和
漫画组织，为在新时期中国漫画的大发展打下了很好的
基础。

3、“文革”结束后的漫画（1976—1978）
1976年10月，“文革”结束。被压抑了十年之久人们，
大凡有一点美术基础的都自觉地用漫画来表达情感，漫
画家们更是一马当先。一时间，上海等许多大中城市的
街头，贴满了揭批“四人帮”的漫画，如火山喷发、铺
天盖地。
1977年1月和3月《人民日报社》先后出版了两册《除四
害》漫画集（图D05），各印10万余册，免费发送全国
各省市自治区。随之，全国大小城镇、边远村寨，处处
都有复制的大幅宣传漫画张贴或展览，有很多单位还制
作出漫画幻灯片在放映电影前放映。当时各地报纸无漫
画的局面还没有打开，因此，《除四害》漫画集弥补了
群众没有揭批“四人帮”漫画参考资料的缺陷，在全国
群众中产生了很大的影响。
全国各省市到处举办“揭批‘四人帮’罪行漫画展”
，特别是1977年1月在上海美术馆举办的“粉碎‘四人
帮’漫画展览”引起社会轰动，参观人数今70万，展出
时间100天，每天平均参观人数为7000余人，创上海历
届漫画展之最。1977年2月在北京举办的同样内容的漫
画展也引起轰动。
1978年5月13日，英韬等人组织创作了若干幅国际和国
内题材的漫画编成一个整版之后，向中央宣传部打报
告，获得了批准，漫画专版于1978年6月4日见报，从而
结束了10多年来报纸上不能刊登漫画的局面（图D06）
。随后，各省市自治区的报纸开始刊登漫画。
这两年，漫画的主题是揭批四人帮，其他的歌颂漫画和
内部讽刺漫画也开始起步。
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4、改革开放之后的漫画（1979—2019）
1978年12月，中共十一届三中全会召开后，漫画事业得
到大发展的良机。1979年1月20日《人民日报》漫画增
刊《讽刺与幽默》创刊号出版（图D07）。随后，全国
各地报刊的漫画专版、漫画增刊和独立的漫画报刊纷纷
创办，漫画作者也如滚雪球般迅猛增多。各种群众性的
漫画组织纷纷建立，各种漫画展览、漫画比赛、漫画学
习班、漫画类图书、漫画研讨会等异彩纷呈，与此同
时，中国漫画界与国外漫画界的交流日益频繁，全国迎
来了漫画大发展的春天。（图D08）（图D09）（图D10
）（图D11）（图D12）（图D13）
1986年11月，中国美术家协会第一届漫画艺术委员会在
北京成立。该委员会为漫画学术性研究机构，其任务是
组织漫画专业的全国会员，进行艺术创作，开展漫画学
术研究，举办作品观摩展览，制订漫画专业的活动计
划。 
随后的1987年10月，中国记者协会所属的行业协会，新
闻漫画研究会在北京成立。该会联系着全国绝大多数的
优秀漫画作者和新闻媒体的漫画编辑，可为社会提供新
闻漫画的稿源和发表新闻漫画的载体。
自上述两个全国漫画组织成立和随后组织的一系列活
动，对推动中国漫画事业继续起着巨大的作用。尔后各
省市漫画协会也纷纷建立，全国各地漫画活动更加频
繁。进入21世纪以来，电脑网络又为漫画传播插上了翅
膀。随着国外动漫的登陆，中国传统漫画又派生出新型
的连环漫画、漫画绘本等动漫产品。
近30年来，中国漫画品种逐渐多样化，其中水墨漫画异
军突起。当今，中国漫画的普及程度和多样化程度，是
历史上任何时期都不可比拟的。
漫画这个画种与其他画种相比，在表达人们喜怒哀乐的
情感上，最直接了当，最酣畅淋漓，因而中国传统漫画
一直成为历代文化人士传播思想情感的最佳载体。
任何民族的文化，都是在特殊历史条件下形成的。因
而，中国传统漫画也有着十分鲜明的民族个性。
植根于古老而优秀中华文化沃土之上的中国传统漫画，
未来定会结出更加美好的果实。
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Пекиншка филмска академија, Пекинг, Кина

ТРАДИЦИОНАЛНИ КИНЕСКИ СТРИПОВИ

Резиме

Стрипови су група слика која директно одражава људске 
емоције кроз преувеличавања, метафоре, симболе и алегорије. 
Посматрајући древну кинеску уметност у складу са овом 
дефиницијом, увиђа се да су више од хиљаду и осам стотина година 
постојали такви стрипови који нису спадали у карикатуре (од 151. 
до 1840. године). Иако бројност оваквих радова није велика, њихов 
естетски квалитет је јако добар. Ово је најранији облик кинеског 
традиционалног стрипа (манхуа).
Традиционална кинеска манхуа упоредива је са традиционалном 
кинеском опером, традиционалном калиграфијом, традиционалном 
поезијом итд. Она потпуно припада корпусу традиционалних 
кинеских уметности. 
Од првог Кинеско-британског опијумског рата 1840. године, Кина 
је ушла у модерно друштво, а кинески традиционални стрипови су 
се, под делимичним утицајем и западних стрипова, брзо развијали 
у независну уметничку форму. Осврћући се на историју, кинески 
традиционални стрипови прошли су кроз неколико кључних 
развојних периода.

1. Древне кинеске карикатуре (151–1840). У овом раздобљу 
постоји и нешто мањи број древних кинеских слика са 
особинама стрипа, по данашњим мерилима.
2. Стрипови из касне династије Ћинг (1840–1911), означени 
као „Касни Ћинг”. Ово је доба када су се стрипови издвојили у  
независну врсту ликовне уметности у Кини.
3. Стрипови за време Републике Кине (1912–1949). Златно 
раздобље великог развоја и напретка кинеског стрипа.
4. Стрипови Народне Републике Кине (1949–2019). Период 
невиђене популарности и сталног просперитета кинеског 
стрипа.

Од почетка 21. столећа, рачунарске мреже су дале крила ширењу 
стрипа. Током времена су из традиционалног кинеског стрипа 
изведене нове форме као што су дневни стрипови и стрипске 
свеске. У последњих 30 година, разноликост кинеског стрипа 
се постепено повећавала. Данас су популарност и разноликост 
кинеских стрипова без премца у односу на било које историјско 
доба.
У поређењу са другим ликовним облицима, стрипови су 
најдиректнији и најизраженији начин изражавања људских 
осећања. Стога су традиционални кинески стрипови увек били 
најбољи медијум за особе од културе и интелектуалце свих узраста 
да пренесу своје мисли и емоције.
Култура сваке нације обликује се у особеним историјским 
условима. Стога и кинески традиционални стрипови имају веома 
изражен национални карактер.
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CHINESE TRADITIONAL COMICS

Summary

Comics are group of images that directly reflect people’s emotions 
through exaggerations, metaphors, symbols, and allegories. Looking 
at Chinese ancient art in accordance with this definition, there were 
some such comics that were not labeled as “caricatures” for more than 
1,800 years (from 151 AD to 1840 AD). Although the quantity is small, 
the quality is very fine. This is the earliest form of Chinese traditional 
comics (manhua).
Traditional Chinese manhua is comparable to traditional Chinese opera, 
traditional calligraphy, traditional poetry, etc., and belongs to a variety 
of traditional Chinese art.
Since the first Sino-British Opium War in 1840, China entered modern 
society, and Chinese traditional comics have developed rapidly, partially 
under the influence of Western comics, to form independent paintings. 
Looking back at history, Chinese traditional comics have gone through 
several crucial development periods.
1. Ancient Chinese cartoons (151-1840). There are a limited number of 
ancient Chinese paintings with comics features.
2. The late Qing Dynasty comics (1840-1911), referred to as “late 
Qing”. A period when comics formed as an completely independent 
type of visual art in China.
3. Comics during the Republic of China (1912-1949). A golden period 
for the great development and prosperity of Chinese comics.
4. Comics of the People’s Republic of China (1949-2019). A period of 
unprecedented popularity and continued prosperity of Chinese comics.
Since the beginning of the 21st century, computer networks have added 
wings to the spread of comics. Later, traditional Chinese comics created 
new comic products such as comic strips and comic books. In the past 
30 years, the variety of Chinese comics has gradually diversified. 
Today, the popularity and diversity of Chinese comics are unparalleled 
at any time in history.
Compared with other paintings, comics are the most direct and 
expressive way of expressing people’s emotions. Therefore, traditional 
Chinese comics have always been the best media for the persons of 
culture and intellectuals of all ages to spread their thoughts and 
emotions.
The culture of any nation is formed under special historical conditions. 
Therefore, Chinese traditional comics also have a very distinct national 
personality. 
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ЖИКА БОГДАНОВИЋ

Атенеум, Београд, Србија

УДК 741.52(73)”18”

КОМШИЈЕЖУТОГДЕРАНА 
ИЛИОНАДРУГААМЕРИКА

Чи ни се, док по сма тра мо тог мит ског жу тог де ра на, да су 
би ли у пра ву они ко ји су га сме сти ли на пр во ме сто ме ђу 
свим ли ко ви ма умет но сти стри па. Исти на је да се ње гов тво-
рац, Ри чард Фел тон Аут колт, усме рио раз ли чи тим трач ни-
ца ма од Бу ша, Кри сто фа и Теп фе ра, сво јих прет ход ни ка, чак 
се вра тив ши не ко ли ко ко ра ка уна зад, од у ста ју ћи од при ка за 
у ни зу сли чи ца (при зо ра); ме ђу тим, ње го ви па не ли но си ли 
су у се би до вољ но ди на ми ке, чак и сли ков но –припо ве дач ке 
ки не тич ке енер ги је, да би смо до из ра жа ја, по ред ви зу ел не 
пред ста ве, има ли на ра тив ни ток.1 Чи ни ло се, у тим ра ним 
да ни ма, да па не ли пот пу ни је, де лат ни је, па и ду хо ви ти је мо-
гу да при ка жу гло бал ну ствар ност си ро тињ ских че твр ти у 
ра сту ћим аме рич ким ве ле гра ди ма, на се ље ним ма хом ими-
гран ти ма раз ли чи тих европ ских на ци о нал но сти. Али оно 
што је тим па не ли ма да ва ло под сти цај ни је про ис ти ца ло 
је ди но из ства ра лач ке (умет нич ке) сфе ре, већ, исто та ко, и 
исто то ли ко, из по тре бе за ис ти ца њем по себ ног ка рак те ри-
стич ног за ни жу кла су, со ци јал ног ми љеа. Дво ји ца ве ли ких 
так ма ца на под руч ју штам пе, с кра ја де вет на е стог и по чет ка 
два де се тог ве ка у Аме ри ци, има ла су иде ју да ће (те шку) 
усе ље нич ку ствар ност по би ти не по сред ним и де лат ним 
ху мо ром;2 то, ме ђу тим, ни је са мо био на чин за при до би-
ја ње све ве ћег бро ја чи та ла ца, већ и уса ђи ва ња, у те исте 
чи та о це, оче ки ва ња да бу ду при хва ће ни кон сти ту ент но ве 
жи вот не сре ди не. Чу ве ни обра зац mel ting pot-a – по су де за 

1 Има ју ћи у ру ка ма јед ну не сва ки да шњу ли ков ну ин сце на ци ју, Аут колт се, 
као чо век не сум њи ве лу цид но сти, ви ше стру ко по тру дио да ис ко ри сти 
свој, као што је већ сто ти ну го ди на сви ма зна но, на су мич ни про на ла зак; 
и та ко је, са ра стом по пу лар но сти свог стри па, пр во бит не па не ле у ка-
сни јем ра ду све ви ше за ме њи вао кла сич ном стрип ском фор мом: за о кру-
же ним ни зом од (углав ном) рав но мер но рас по ре ђе них сли чи ца.

2 При ча о на стан ку и пр во бит ном раз во ју џе за за сно ва на је на го то во 
иден тич ним осно ва ма; ли ни је раз во ја на под руч ји ма по пу лар не кул-
ту ре увек су во ди ле од си ро ма шних град ских че твр ти пре ма от ме ним 
квартови ма.
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спра вља ње је дин стве ног је ла од нај ра зли чи ти јих са сто ја ка 
(на ци ја) – би вао је де ло тво ран већ у пр вој, а си гур но у дру-
гој усе ље нич кој ге не ра ци ји; али, исто вре ме но, са ја ча њем 
ин клу зи о ног еле мен та по вре ме но не при ја тан, сар ка стич ни 
ху мор на ра чун ими гра на та, по сте пе но је гу био тле, пре пу-
шта ју ћи кла си на че лу др жа ве да по тра жи но ве на чи не и пу-
те ве аси ми ла ци је

Тру до љу би вим ана ли ти ча ри ма со ци јал них тур бу лен ци ја у 
еко ном ски, а по го то во тех но ло шки све сна жни јој Аме ри ци 
(Сје ди ње ним Др жа ва ма) чи ње ни ца да се у ви зу ел ним ме ди-
ји ма, стри пу ко ли ко и фил му, нај о тво ре ни је ис по ља ва бр зи-
на про ме на ни је про ма кла, при че му је штам па – днев ни ци 
ве ли ких ти ра жа – до по ја ве ра ди о фо ни је чи ни ла нај бо љег 
пре но сни ка ин фо р ма ци ја (а убр зо и ма сов не за ба ве). И ка да 
се, тех но ло шком гре шком у ко ло р и зда њи ма, по ја вио је дан 
не у глед ни мом чић у жу тој ко шу љи ци, стрип је, као и дру ги 
ви зу ел ни ме ди ји на свој на чин, до био свог не са мо со ци јал-
ног већ и умет нич ког ре пре зен та. Тај жу ти де ран, ме ђу тим, 
у по чет ку је два да је био уо чен; осим жу ти ла, на кра ју кра-
је ва, бар у по чет ку ни је имао ни ка кву дру гу осо би ну ко ја 
би га ис ти ца ла. Че сто ла ко ру ко при ме њи ва ном ин те лек ту-
ал ном спе ку ла ци јом, ипак, у да љем раз во ју ства ри из ра стао 
је до сим бо ла – по го то во што се и стри пу, као и ни зу дру гих 
ме ди ја, па и тек за че тих умет нич ких ди сци пли на, оно што 
је на ста ло као слу чај ност, чак и тех нич ка гре шка, не рет ко 
ту ма чи као ства ра лач ко от кри ће.

Ни је, да кле, те шко за ми сли ти по сто ја ње оних ко ји по ја ву 
Жу тог де ра на (The Yel low Kid) сма тра ју не ком вр стом тех-
нич ког ин ци ден та, или, јед но став ни је ре че но, слу чај но шћу, 
од но сно тех нич ким про ма ша јем. Ипак, ова кво ста но ви ште, 
уме сто да им пре пре ча ва пут, у осет но ве ћој ме ри отва ра 
но ва пи та ња. Има ли сми сла, пи та ње је, и на овом под руч-
ју, и на по је ди нач ном слу ча ју Жу тог де ра на, још јед ном 
тра жи ти из го вор у раз ре ше њу не ре ши ве ди ле ме о слу чај-
но сти и ну жно сти? Умет ност, ка жу јед ни, не тр пи слу чај-
но сти, док дру ги до да ју да кре а тив ни ин флукс, не са мо ка да 
је умет нич ко де ло у пи та њу, но си мо ду бо ко у свом би ћу.3 
Им провизаци ја или пре де сти на ци ја?

Све су ана ло ги је опа сне, ма кар са мо за то што се за сни ва ју 
на не до ре че но сти. Ни са Жу тим де ра ном ни је дру га чи је, тај 

3 Кла си чан је при мер слу чај Ел Гре ка, шпан ског сли ка ра из ше сна е стог 
ве ка, са ли ко ви ма ко је ка рак те ри ше (пре те ра на) из ду же ност ли ца, па и 
чи та вих фи гу ра. Сма тра ло се ду го вре ме на да се ра ди о сти лу, док ко нач-
но ни је пре вла дао став да се ра ди о оп тич кој де фор ма ци ји сликаревог 
чу ла ви да.
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стрип је сте на стао тех но ло шком гре шком, али оста је (отво-
ре но) пи та ње ни је ли та тех но ло шка гре шка би ла на мер на, 
про из вод (мо жда) ту ђег ума ко ји је пред ви део исто риј ске 
и фе но ме но ло шке по сле ди це (на вод но) пре те ра не упо тре-
бе жу те бо је. За то је ди но у хо ти ми чан из бор бо је мо же мо 
сумња ти: жу ти де ран мо гао је, исто та ко, би ти цр вен или 
плав.4

Прв на вред ност овог (про то)стри па, да кле, са бра на је и из-
ло же на на две рав ни. Јед ну, да ка ко, чи ни со ци јал ни аспект, 
у осно ви до ку мен та ри стич ке про ве ни јен ци је, и сва ки раз-
го вор о ње му не ми нов но би до вео до истог за кључ ка. Али, 
тај за кљу чак, с дру ге стра не, зах те ва и је дан до да так, та ко ђе 
вред но сног ти па: он, на и ме, чи ни да стрип бу де из јед на чен 
са ве ћи ном умет нич ких ди сци пли на ко је нам да ју све до чан-
ство о све ту у ко ме жи ви мо (или, ка ко ће мо жда јед ног да-
на ре ћи, о све ту, ма лом или ве ли ком, у ка квом смо жи ве ли: 
ка кве смо гра ди ли ку ће, ка ко смо се оде ва ли, ка ко смо се 
ле чи ли, ка ко смо при ја те ље ва ли и ка ко и ко ли ко смо се во-
ле ли). Али, ни је до вољ но да, су о че ни са Жу тим де ра ном, 
из вла чи мо a po ste ri o ri за кључ ке ко ји се, ина че, пр вен стве но 
ти чу на уч не об ра де жи вот них ис ку ста ва. Пред на ма је, за-
пра во, бар у овом ча су мно го ва жни ја по тре ба: да се по за-
ба ви мо вред но шћу не Аут кол то вог со ци јал ног ис ка за, већ 
вред ношћу ње го вог (ви зу ел но-на ра тив ног) из ра за.

Ње гов је цр теж, да он да на ве де мо, ве о ма густ, ком по зи ци-
о но не раз ли вен, су шта ствен у пред ста вља њу ли ко ва, пун 
уну тра шње ди на ми ке и ре чи тих де та ља, до след но у скла ду 
са вре ме ном (у сли ка њу ли ко ва и ам би јен та). То чи ни да се 
на ла зи мо пред дво стру ким за дат ком – че сто за мор ним, али 
и ис пу ња ва ју ћим – да све ни ти по ве же мо у клуп ко гло бал не 
екс пре си је. То је клуп ко, он да, ка ко се мо же мо осве до чи ти, 
де ло у ко ме не ма су да ра, су ви ша ка, ни за о ста лог от па да; као 
да је, за пра во, из ли ве но из јед ног ко ма да, сфе ре у ко јој се, 
у ве ли ком па ра док су, пре ла ма ју сва обе ћа ња и ра до сти жи-
вље ња. Смех је го спо дар при зо ра и чи ни се, по не кад, као да 
је сре ћа (при ка за ног све та) у си ро ма штву; али то је за то што 
су пред тај свет по ста вље ни ци ље ви за ко је су си гур ни да 
ће би ти оства ре ни, ако не од мах, мо жда у дру гој или тре ћој 
ге не ра ци ји.

Још је дан еле мент, го то во по дик та ту, Аут кол тов стрип ве зу-
је за гра фич ку умет ност, ли ни је и мр ље из ве де не су та ко да 

4 Не и зе лен, или љу би част, или ша рен; ра ди се, у ње го вом слу ча ју, о јед-
ној од основ них бо ја спек тра. Сва ко ме ша ње бо ја ис кљу чи ло би слу чај 
и ми би смо би ли ли ше ни за до вољ ства што се, ево, већ ви ше од сто ти ну 
го ди на ба ви мо за го нет ком де ра но ве жу то ће.
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не оста вља ју ни ка кву сум њу у по гле ду ко ри шће ња цр тач ког 
ин стру мен та ри ја: ко ри стио је пер ца и чет ки це, али по не кад, 
ка ко се чи ни, и са ме пр сте, пре тва ра ју ћи обри се у оно што 
се у сли кар ској тех ни ци на зи ва гва шем. То, опет, Жу том де
ра ну да је са свим по се бан тон, пред ста вља ју ћи га ре лик том 
– дра го це ним ре лик том – ко ји нам сти же из не ке из гу бље не 
про шло сти, под се ћа ју ћи нас да не за по чи ње све од нас и да 
жи вот има без број до ка зи вих ли ца. Тај ми ну ли, див ни – ка ко 
су Ита ли ја ни спрем ни да ка жу – pic co lo mon do an ti co.

1. Слика Жути деран

2. Слика Жути деран

3. Слика Жути деран
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(Abb. 1)
1 Marc Lizano (Sz)/ Ulf K. (Z): Neue Geschichten von  

Vater und Sohn. Frankfurt/M.: Panini 2015, 19
Fünf Panel, auf einer Seite angeordnet in klassischer 
europäischer Leserichtung: von links nach rechts, von oben nach 
unten. Eine Bildfolge, die nicht nur betrachtet, die „gelesen“ 
werden will. Der erste Blick auf die gesamte Seite führt rasch 
zur selektiven Sicht: zunächst zu Panel (P) 1, oben links. Wir 
identifizieren einen Knaben, der in einem Zimmer (Plakate 
an den Wänden, ein Bett) vergnügt Comics liest. In leicht 
karikierendem, verkürzenden Stil werden ikonische Zeichen 
präsentiert, konturiert, glatte Flächen in Schwarz, Weiß und 
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Rot, deutbar in Korrespondenz mit unserer Erfahrung, unserem 
Weltwissen, aufgrund des Stiles humorvoll empfunden, was 
die Erwartung auf eine witzigen Pointengeschichte richtet. 
Bildlesen meint: vom ersten zum nächsten Panel wandern und 
vergleichend sehen, was hier gleichgeblieben, was modifiziert, 
was sich verändert hat – und erfassen, warum. Auch wenn die 
Blickrichtung leicht verändert wurde, der Ort bleibt erkennbar 
gleich wie auch der Knabe mit seinem Comicheft. Neu ist eine 
zweite Person. Vom linken Rand angeschnitten, kommt sie ins 
Zimmer. Sie spricht mit erhobenem Zeigefinger auf den Jungen 
ein, der – so seine veränderte Mimik – erstaunt oder konsterniert 
aufblickt. Glatze und Schnurrbart weisen die neue Person neben 
der kombinierbaren Größe als erwachsenen Mann aus. Was er 
dem Jungen vorhält, wird in einer gezackten, eher als aggressiv 
empfundenen Blase gezeigt, die nicht mit Text (Schriftzeichen), 
sondern wiederum mit Bildern gefüllt ist: ein Comicheft führt, 
so das Gleichheitszeichen, zu einem hohlen Kopf. Das wird 
metaphorisch gedeutet: Comiclektüre ist also etwas Negatives, 
bereichert nicht, sondern leert das Gehirn; „Hohlkopf“ ist ein 
vertrautes abwertendes Schimpfwort. Die Szene ist „offen“, d.h. 
sie zeigt einen Moment, der eine Fortsetzung fordert. Die zeigt 
P 3: der Junge ist aufgestanden und übergibt dem Mann, wie 
seine Mine zeigt, ungern, aber wohl dessen Autorität geschuldet, 
die Comichefte, die der – so seine Handhaltung – angefordert 
hat. P 4 führt das Geschehen in zeitlicher Chronologie fort: 
Sichtbar befriedigt ob seiner Maßnahme (die Augen sind 
selbstgefällig geschlossen), trägt der Mann die Comics aus dem 
Zimmer des Jungen – von rechts nach links, was gefühlsmäßig 
„weggehen“, nicht „kommen“ anzeigt. Wieder hat sich die 
Perspektive verändert: der Betrachter befindet sich vor dem 
Zimmer des Jungen und kann durch die geöffnete Tür sehen, 
wie der in trotziger Haltung (die regnende schwarze Wolke über 
seinem Kopf markiert symbolisch anschaulich sein Befinden) 
dem Mann nachschaut. Das letzte 5. Panel ist als Conclusio, 
wenngleich mit überraschendem Ausgang,  unter die bisherige 
Folge gesetzt, bedeutungsvoll in der Breite zweier Panel: Ort 
und Szene haben gewechselt, der Junge ist verschwunden, der 
Mann wird in neuer Pose gezeigt: wir können (amüsiert) deuten, 
dass er wohl unter einer (Bett–)Decke liegt und mit Hilfe einer 
Taschenlampe die konfiszierten Comichefte liest.

Die kleine Geschichte zeigt – in besonderem Maße für 
Deutschland – vieles über den kulturellen Stellenwert von 
Comics auf. Ein Erwachsener nimmt einem Kind die Comics 
weg und begründet das mit deren schädlicher Wirkung. Genauso 
haben Eltern und Pädagogen in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg 
auf Comics reagiert: in der BRD galten sie als verdummende, 
ja kriminalisierende Massenlektüre, die zum Analphabetentum 
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führe, in der DDR als verwerfliche kapitalistische Indoktrination. 
Dabei ist bemerkenswert, dass nicht nur die Comics selbst aus 
den USA importiert wurden, sondern ihre Pejorisierung auch: 
Ausgerechnet ein eingewanderter deutscher Psychiater, der 
Münchner Friedrich Wertheimer, der sich in den USA Fredric 
Wertham nannte, kämpfte mit seinem Buch Seduction of the 
Innocent (1954) gegen den seiner Meinung nach schlechten 
Einfluss der Comics auf Kinder. Dabei hatte er vor allem 
Horror– und Gewaltcomics im Blick (seine Aktion führte dann 
zum US – Comic – Code). In Deutschland wurde die Kritik 
auf Comics schlechthin bezogen, wobei Comics insgesamt als 
Kinderlektüre angesehen wurden. Dabei nahmen wohl eine 
latente Bildfeindlichkeit und mit ihr eine dubiose Angst vor 
Verlust der Textkultur sowie — nach dem verlorenen Krieg —  
vor der abwertend und skeptisch beurteilten „Überflutung“ durch 
die „Massenzeichenware“ der amerikanischen Besatzungsmacht 
Einfluss.

Zugleich zeigt die Geschichte aber auch, dass Kinder Comics 
lieben und gerne lesen. Das galt in ersten Jahrzehnten nach dem 
Krieg fast durchgehend für alle Kinder und Jugendlichen, die 
aus Widerstand aber auch aus Leselust Comics verschlangen. 
Auch heute – trotz der vielfältigen medialen Angebote – 
gehört die Comiclektüre immer noch zu den bevorzugten 
Freizeitbeschäftigungen dieser Zielgruppe. Die Beliebtheit 
der lustigen wie spannenden Bildgeschichten dokumentiert 
zugleich, dass Kinder sie zu lesen verstehen, dass sie ihren 
Rezeptionsmöglichkeiten entsprechen. Die Wort–Bild–
Synthese vieler Comics fordert, das gezeigte Nebeneinander 
von Bild– und Textinformationen als Einheit zu verstehen. 
Da der Mensch in seiner Alltagspraxis Sprache und Visuelles 
als selbstverständliches Ganzes erfährt und nutzt, gibt 
es auch hier bei lesefähigen Kindern prinzipiell keine 
Rezeptionsschwierigkeiten. Von einer Analphabetisierung 
kann keine Rede sein; im Gegenteil, es wurde nachgewiesen, 
dass die Rezeptions–Kompetenz von Bild wie Schrift durch 
Comic–Lektüre nachhaltig gefördert wird.1 So wurden zwar 
die Comics öffentlich verurteilt, in der Praxis aber gab es 
ein reichhaltiges Angebot, das vornehmlich aus Importware 
bestand: aus den USA, aber mehr und mehr auch aus anderen 
Ländern, vor allem aus dem franko–belgischen Raum. Die 
Leselust forderte dann auch Comics, die kulturell näher erfahren 
wurden und aus deutscher Produktion stammten: Serien wie 

1 Grünewald, D. (1984) Wie Kinder Comics lesen. Zur Rezeption von 
Bildgeschichten, Frankfurt/M.: Dipa–Verlag; Thiessen, E. (2012) 
Comicrezeption und die kognitive Verarbeitung bei Kindern. München: 
Akademische Verlagsgemeinschaft München.
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Jimmy das Gummipferd (Roland Kohlsaat, 1953–77), Mecki 
(Reinhold Escher, Wilhelm Petersen u.a., seit 1949), Oscar der 
Familienvater (CeFischer, 1952–62) oder Der kleine Herr Jakob 
(Hans Jürgen Press, 1965–89) erreichten über Zeitschriften und 
dann als gesammelte Buchausgaben junge wie ältere Leserinnen 
und Leser. Neben Disneys Micky Maus kam die Heftreihe 
Fix und Foxi (1953–2010) von Rolf Kauka auf den Markt, 
die u.a. vom jugoslawischen (deutschstämmigen) Zeichner 
Walter Neugebauer geprägt wurde. Und in der DDR kam – als 
Zugeständnis für die Comic–Begeisterung der jungen Leser – 
das Mosaik von Hannes Hegen (1955–75, Fortsetzung mit den 
Abrafaxen bis heute) heraus. Das Themenangebot wurde immer 
vielfältiger. Hansrudi Wäscher fesselte mit seinen Serien (die 
Ritterserie Sigurd, ab 1953, die Weltraumserie Nick, ab 1958, 
die Dschungelserie Tibor, ab 1959) die jungen Leserinnen und 
Leser. Neben lustiger wie spannender Unterhaltung gab es auch 
Geschichten, die nachdenkenswerte Inhalte vermittelten. Zum 
Beispiel die Serie Taró von Fritz Raab und Friedrich–Wilhelm 
Richter–Johnson (1959–68), die vom Kampf um den Erhalt des 
Regenwaldes in Brasilien und seiner Bewohner handelte. Als 
Adaptionen bekannter Textliteratur wurde die amerikanische 
Reihe Classics illustrated (1941–61) als Illustrierte Klassiker 
(1952–72) übernommen. Es wurde damit geworben, durch 
diese Comics die Jugend an die Weltklassiker der Literatur 
heranzuführen. Das große Interesse führte auch zu eigenen 
Produktionen, z. B. der Karl May–Adaption Winnetou von Helmut 
Nickel (1961–64). Es erwies sich, wie unser Eingangsbeispiel 
ironisch zeigt, dass eigentlich auch viele Erwachsene ihren 
Spaß an Comics hatten. Comics waren einerseits Kinder– und 
Jugendlektüre, aber es gab auch ein Angebot für Erwachsene. 
Zu erinnern sei an die Underground–Comix, Übernahmen aus 
den USA sowie eigene Produktionen (U–Comix, Volksverlag 
Linden 1969–79, weitergeführt 1980–97, 2019 wird die 
Reihe wieder aufgenommen), an frühe Comic–Romane wie 
Barbarella (Jean–Claude Forest,1966), Jodelle (Guy Peelaaert/ 
Pierre Bartier, 1967), Phoebe Zeitgeist (Micheal O’Donoghue/ 
Frank Spinger, 1970) oder Orphi und Eura (Dino Buzzuati, 
1970). Aber auch deutsche Produktionen erschienen, wie Alfred 
von Meysenbugs Supergirl, 1968, Nick Knatterton von Manfred 
Schmidt, 1950–59, oder die Serie Schindelschwinger von Peter 
Schulz und Michael Ryba, 1975–77. Das heimliche Lesen, wie 
es P5 zeigt, gab es durchaus – nur wenige Erwachsene bekannten 
sich zur ihrer Comicliebe, wie z. B. die Mitglieder des bis 
heute bestehenden Comicvereins INCOS (Berlin 1979). In der 
Öffentlichkeit wurden Comics weithin ignoriert, Rezensionen 
oder ein objektiver Diskurs waren nicht zu finden. Im Zuge der 
‘68er–Studentenbewegung war allerdings der Blick auch auf die 
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Massenmedien gefallen, deren Inhalte im Sinne der Dialektik 
der Aufklärung (Max Horkheimer/ Theodor W. Adorno 1969) 
hinsichtlich potentieller ideologischer Indoktrination befragt 
wurden, deren kommunikatives Potential (in Abkehr zu einer 
Kunst nur für die Geld– und Bildungselite) aber auch gesehen 
wurde. Und das galt auch für das „Massenmedium“ Comic. Eine 
Comic–Ausstellung der Akademie der Künste Berlin 1969/1970 
machte dann die inhaltliche wie ästhetische Vielfalt der Comics 
sichtbar und setzte eine differenzierte Auseinandersetzung in 
Gang. 

Dazu gehörte auch, dass sich Wissenschaftler wie Comicfans 
mit der Geschichte der Comics näher auseinandersetzten. 
Unser Eingangsbeispiel ist zunächst ein treffendes Beispiel 
für das, was man „Comic“ nennt. Der Begriff wurde Anfang 
des 20. Jahrhunderts für die zunächst funny oder new humour 
genannten Bildgeschichten in den us–amerikanischen Zeitungen 
geprägt. Gemeint waren Bildfolgen, die als Serien (Episoden 
oder auch Fortsetzungsgeschichten) mit sogenannten stehenden 
Figuren in der Massenpresse erschienen, die die Dialoge in 
Sprechblasen schrieben und mit Symbolen und Lautmalerei 
das starr–stumme Geschehen erweiterten. Schon bald gesellten 
sich zu den anfangs vornehmlich komischen Comics auch 
andere Themen, Traumgeschichten, Krimis, Science fiction usf. 
Eigene Medien wie Comic–Heft und Comic–Album förderten 
experimentelle Gestaltungen und Dramaturgien, oft in Nähe 
zur dynamischen Ästhetik der Filmkunst. „Comic“ wird so zu 
einem pars–pro–toto–Begriff; neben seinem ursprünglich engen 
Verständnis benutzen ihn heute zahlreiche Wissenschaftler als 
allgemeinen Begriff für jede Form von Bildgeschichte. Denn der 
Comic im Sinne von Bilderzählung begann natürlich nicht erst 
in den amerikanischen Zeitungen. Die hatten zunächst — für 
die Sonntagszeitungen — die Bildgeschichten der europäischen 
Bilderbogen zum Vorbild. Auch die Sprechblase ist kein festes 
Kriterium für Comics; zum einen hat sie ihren Ursprung im 
Spruchband der europäisch–mittelalterlichen Kunst und den 
Sprechblasen der Karikaturen des 18. Jahrhunderts, zum anderen 
gab und gibt es auch textfreie Comics und solche, bei denen 
Dialoge und Beitexte unter/ neben die Panel platziert wurden. 
So wurde z. B. eine der frühesten US–Comic–Serien, die 
Katzenjammer–Kids (1897) des Deutschamerikaners Rudolph 
Dirks, für deutsche Leserinnen und Leser mit Sprechblasen im 
Morgen–Journal (New York) sowie ohne Sprechblasen, aber mit 
gereimten Untertexten in der Zeitschrift Das Magazin (Berlin, z. 
B. Heft 9/Mai 1925) angeboten. Für viele Leserinnen und Leser 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland waren 
Sprechblasen ungewohnt, Bildunterschriften – meist gereimt 
– dagegen aus der Bilderbogentradition des 19. Jahrhunderts 
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vertraut; obwohl es, wie inzwischen anhand zahlreicher 
Beispiele nachgewiesen wurde, Sprechblasen auch in deutschen 
Bildgeschichten schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn 
auch in Ausnahmen, gab.2

Statt zu streiten, was nun ein „Comic“ ist und was nicht, 
bevorzuge ich den deutschen Begriff „Bildgeschichte“. Er ist 
einer der wenigen Begriffe, die nicht pars–pro–toto, sondern 
tatsächlich umfassend allgemein (als Überbegriff) das gemeinte 
Phänomen benennen. „Bildgeschichte“ verstehe ich als ein 
Erzählprinzip: Sie basiert grundlegend auf dem Bild und 
präsentiert eine Geschichte (einen zeitlichen Prozess), ist, wie 
das Wort Geschichte etymologisch auch ausweist, „geschichtet“, 
erzählt von Baustein zu Baustein. Gemeint ist also das 
Erzählen mittels Bildern (ohne Texte oder auch in Synthese 
mit Texten), als Einzelbild (einphasig oder auch mehrphasig 
wie z. B. das Simultanbild) oder als Bildfolge. Grundsätzlich 
gibt es zwei Arten, die sich oft vermischen: die weite Bildfolge 
(zwischen den Einzelbildern vergeht relativ viel Zeit, die Zeit 
springt) und die enge Bildfolge(zwischen den Einzelbildern 
vergeht relativ wenig Zeit; die Zeit fließt). Konstitutiv für die 
Bildgeschichte ist, dass sie autonom ist, d. h. anders als die 
Illustration ist sie nicht von einem Text oder von Vorwissen 
abhängig, sondern präsentiert ihre Aussage eigenständig und 
vollständig. Ihre mediale Vermittlung ist sehr variantenreich, 
reicht vom Wandfresko, dem Tafelbild, dem Bronzerelief z. B. 
an Kirchentüren, der Deckenmalerei, dem Bild–Teppich und 
besticktem Tuch bis zu Handschriftenunikat oder gedrucktem 
Buch, Bilderbogen, Heft oder Zeitschrift. Heute kommt das 
Internet als gewichtiges Medium dazu. Die Präsentation der 
Bildfolge, ob als Fries, ob in einer Gitterstruktur, ob in Registern 
und damit auch die Dramaturgie sind sowohl medienabhängig 
als auch durch das künstlerische Wollen der Autoren bestimmt. 
Stets wird ein zeitlicher Prozess präsentiert, der Bewegung wie 
Handlung und innere Bewegtheit im statischen Bild so zeigt, dass 
die Betrachter das Gezeigte im Kopf ergänzend verlebendigen 
und die Bildfolge zu einem Prozess miteinander verbinden 
muss. Das fordert aktive Mitarbeit. Während der Erzähler ein 
„Zeiger“ ist (der sich als Erzählender im Beitext äußern kann, 
spürbar in der visuellen Inszenierung wird) und visuell anbietet, 
ist der Rezipient ein aktiver, deutender Mitspieler.

So gesehen, weist die Bildgeschichte eine lange Tradition 
in der menschlichen kulturellen Entwicklung auf, vom 
narrativen Höhlenbild bis zu den Totenbüchern Ägyptens, den 

2 Sackmann, E. & Kiehn, H. (2009) Der Sprechblasencomic im Widerstreit 
der Kulturen, in: E. Sackmann (Hg.): Deutsche Comicforschung 2010, 
Hildesheim: Verlag Sackmann und Hörndl, pp. 23–45.
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Relieffriesen der griechischen und römischen Kunst oder den 
narrativen chinesischen Bildrollen des 17. Jahrhunderts (z. B. 
Südreise des Kaisers Kangxi von Wang Hui). Die Handschriften 
des europäischen Mittelalters boten reich illustrierte 
Texte, wobei nicht selten Episoden zur eigenständigen 
Bildgeschichte wurden, bei denen, angeordnet in Registern, in 
voneinander getrennten Szenen bei Wiederholung der Akteure 
chronologisch das Geschehen präsentiert wird. Beispiele sind 
die Genesisgeschichte in der Grandval–Bibel (Schule von Tour, 
um 840) oder die Lazarusgeschichte aus dem Lukasevangelium 
im Goldenen Evangelienbuch von Echternach, um 1035. 
Die Illustrationsfolge konnte so dicht werden, dass sie zum 
eigenständigen Bildroman wurde, wie z. B. die Adaption des 
Eneas–Romans (1220) in Bildfolge mit Spruchbändern für die 
Monologe und Dialoge3 oder Tristan und Isolde (1240–1250, 
Münchner Manuskript Cgm 51).4

Während die Buchlektüre dem Adel, später auch dem reichen 
und gebildeten Bürgertum vorbehalten blieb, oft in der Runde 
vorgelesen und herumgezeigt wurde, wandten sich die öffentlich 
präsentierten Bildgeschichten – meist biblischer Thematik – an 
alle, an das Volk. Präsentiert z. B. in Kirchen, ermöglichten die 
Bildfolgen den meist des Lesens unkundigen Menschen, die 
durch Erzählung (Predigt) bekannten Geschichten nun visuell 
nach zu erleben. Als dann im 15. Jahrhundert die Reproduktion 
von Bildern (zunächst Holzschnitt, später Kupferstich, 
Radierung, Ende des 18. Jahrhundert die Lithographie) erfunden 
wurde, gab es bald ein reichhaltiges vervielfältigtes Angebot, 
das neben illustrierten Texten auch Bildgeschichten umfasste. 
Die Blockbücher, bei denen Bild und Text in einen Holzblock 
geschnitten wurden, boten biblische Geschichten (die sog. 
Armenbibel, Biblia pauperum) aber auch weltliche Themen (z. 
B. Fabeln) an. Nach Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks gab 
es dann sog. Wiegendrucke. Hier wurde zum reproduzierten 
Bild ein kurzer Text – Tituli, kleine Bildunterschriften – zur 
Deutungshilfe in Lettern gesetzt. Ein Beispiel ist Siegenot des 
Augsburger Druckers Johann Bämler, der 1487 die Geschichte 
als Holzschnitt–Folge (36 von wohl insgesamt 43 Holzschnitten 
sind erhalten) herausbrachte, oder die Kleine Passion von 
Albrecht Dürer, die 1510 kostengünstig als Volksbuch (36 
Holzschnitte mit Tituli) erschien.

3 Grünewald, D. (2012) Die Berliner Eneide, ein Bildroman des Mittelalters, 
in: E. Sackmann (Hg.), Deutsche Comicforschung 2013, Hildesheim:  Verlag 
Sackmann und Hörndl, pp. 6–21.

4 Domanski, K. & Krenn, M. (2012) Liebesleid und Ritterspiel. Mittelalterliche 
Bilder erzählen große Geschichten. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft WBG.
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Wir haben tatsächlich die Geschichte und Bedeutung der 
Bildgeschichte in unserer Kultur weitgehend vergessen oder 
verdrängt. Das mag daran liegen, dass sie sich nicht so leicht 
in Schubladen sperren lässt – ist sowohl Literatur als auch 
Bildende Kunst, eigentlich aber etwas Eigenständiges. Die 
Kunstgeschichts – wie Literaturgeschichtsschreibung hat sie 
weitgehend ignoriert, auch eine Folge von Gotthold Ephraim 
Lessings strikter Trennung von Zeitkunst (Literatur) und 
Raumkunst (Bildende Kunst), wie er es in Laokoon oder Über 
die Grenzen der Malerei, 1766, ausgeführt hat. Dabei muss 
sie im Bewusstsein der Menschen über die Jahrhunderte aber 
eine wichtige Rolle gespielt haben. Wie sonst ist zu erklären, 
dass z. B. im 18. Jahrhundert ein Schriftsteller wie Friedrich 
Schiller seinem Freund Körner zum 30. Geburtstag eine 
ironische selbstgezeichnete Bildgeschichte schenkt (1786)5 oder 
Christian Vulpius, der spätere Verfasser des Rinaldo Rinaldini, 
als Fünfzehnjähriger 1777 einen fiktiven 80–seitigen Bildroman 
über die Erlebnisse von Schiffbrüchigen zeichnet?6 Zu dieser 
Zeit waren die satirisch–moralischen Bildgeschichten des 
Engländers William Hogarth (als Unikate gemalt, per Radierung 
vervielfältigt und in hoher Auflage vertrieben) europaweit 
bekannt und beliebt. In Deutschland verfasste Georg Christoph 
Lichtenberg in dem von ihm herausgegebenen Göttinger Taschen 
Calender von 1784 bis 1796 vielbeachtete Erklärungen zu 
ihnen. Der Berliner Künstler Daniel Chodowiecki (1726–1801) 
schuf eine Reihe ähnlicher Bildzyklen, was ihm den Beinamen 
„deutscher Hogarth“ einbrachte. Hogarth’s Erzählweise wirkte 
auch im 19. Jahrhundert nach, wie Johann Heinrich Rambergs 
Das Leben Strunks des Emporkömmlings, 1822 (25 Blätter), 
belegt. Künstler wie der Berliner Bonaventura Genelli (Aus dem 
Leben einer Hexe, 1847, 10 Zeichnungen) oder Joseph Führich 
(Genovefa, 1832, 14 Radierungen) schufen anspruchsvolle 
(textfreie) Bildzyklen. Der Symbolist Max Klinger nannte 
seine Bildgeschichten „Dramen“ (z. B. Ein Handschuh, 
Op. VI, 1881). Die Rezeption dieser Bildgeschichten setzte 
freilich Bildungswissen voraus, sie galten als „Kunst“, wurden 
als Graphik–Mappe vertrieben und sprachen entsprechend 
(vornehmlich bürgerliche) Kunstliebhaber an. Oft wurde ihnen 
als Deutungshilfe ein erklärender Text beigegeben. Und auch 
wenn Käthe Kollwitz mit ihrer sozialkritischen engagierten 

5 Grünewald, D. (2018) Friedrich Schiller. Avanturen des neuen Telemachs, 
Berlin: Christian A. Bachmann Verlag.

6 Grünewald, D. (2016) Dieses Kupfer stellet dar…“ Geschichte der auf 
der Insul Brolingsbrogh errichteten Kolonie. Eine Bildgeschichte des 
jugendlichen Christian August Vulpius aus dem Jahr 1777, in: Alexander 
Glas u.a. (Hg.), Sprechende Bilder. Besprochene Bilder, München:  Kopaed–
Verlag, pp. 441–462.
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Bildgeschichte Ein Weberaufstand (1893/98) keinesfalls elitär 
sein, vielmehr alle Menschen ansprechen und mit ihrer Kunst 
„wirken“ wollte, so ist ihr Zyklus doch – kunsthistorisch – in die 
„Hochkunst“ einsortiert. 

Und das mag ein zweiter Grund sein, warum die Tradition 
der Bildgeschichte in Deutschland so wenig vertraut ist. Die 
Zyklen werden weniger als Bildgeschichten wahrgenommen, 
denn als Werke der Bildenden Kunst – und hier spielen 
sie eher eine Nebenrolle. Als „Bildgeschichten“ bewusst 
wahrgenommen sind dagegen die Bildfolgen der Bilderbogen 
– und die wandten sich ans „gemeine Volk“ und wurden von 
der Kunstgeschichtsschreibung als „populäre Kunst“ ignoriert. 
Allenfalls die Volkskundler beschäftigten sich mit ihnen — 
vornehmlich aus soziologischer, nicht aus ästhetischer Sicht 
heraus. Eine der wenigen zeitgenössischen Beschreibungen 
findet sich in Zur Geschichte der Deutschen Literatur von Carl 
Rosenkranz, 1836. In Kap. XV. schreibt er über Die Bilderliteratur 
des deutschen Volkes, die „von den Lupensammlern verbreitet“ 
wird. Er geht „die Hauptkreise des sittlichen, politischen und 
religiösen Lebens“ durch mit dem Ziel, „von jedem durch 
Beispiele anschaulich zu machen suchen, wie er sich in der 
Phantasie des Volkes widerspiegelt“.7 Wenn er mit seinem 
Beitrag „für die Kenntniss unseres Volkslebens einen Anstoss 
geben“ wollte (287), so spiegelt sich hier die unglückliche 
Trennung zwischen „Hochkunst“ (für Bildungsbürger) und 
„Populärer Kunst“ (für das Volk).

Diese entwickelte sich erst allmählich seit der Renaissance, seit 
sich Schritt für Schritt das Bürgertum emanzipierte und sich – 
dem Adel zustrebend – vom „Volk“ abgrenzen wollte, was im 19. 
Jahrhundert, das mit der industriellen Revolution die Ausbildung 
des Proletariats mit sich führte, noch einmal verschärft wurde. 
Neben den o. g. Bildgeschichten in Büchern, die im 15. und 16. 
Jahrhundert vor allem für betuchte und gebildete Bürger gedacht 
waren, entwickelte sich ab dem 15. Jahrhundert in ganz Europa 
auch ein kostengünstiges Angebot für das „gemeine Volk“: die 
Einblattdrucke. Ihre Bildfolge war auch ohne Lesekenntnis 
verständlich, wenn auch die meisten Bögen Text (oft sogar 
mehrsprachig) und Bild vereinten. Neben den Bänkelsängern, 
die bis ins 19. Jahrhundert hinein Bildgeschichten auf großen 
Tafeln auf den Marktplätzen präsentierten und sie mittels 
Zeigestock dem Publikum näher erklärten, waren es diese, 
dann im 19. Jahrhundert „Bilderbogen“ genannten Blätter, 
die die einfachen Menschen über wichtige und erstaunliche 

7 Rosenkranz, C. (1836) Die Bilderliteratur des deutschen Volkes, in: ders.: 
Zur Geschichte der Deutschen Literatur, Königsberg:  Verlag Der Gebrüder 
Bornträger, p. 250.
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Ereignisse unterrichteten, die unterhaltsame Geschichten 
präsentierten, die informierten und moralisch, religiös und auch 
patriotisch belehrten. Sie waren aus sich heraus, auf allgemeine 
Lebenserfahrung bezogen, von jedermann zu verstehen. 
Auch wenn mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht 
– in den deutschen Landen im Verlauf des 19. Jahrhunderts 
abgeschlossen – immer mehr Menschen Lesen und Schreiben 
konnten — das Interesse an Bildgeschichten, die Seh–Lust, blieb 
mächtig. So erreichten die Bilderbogen (die nicht nur, aber in 
hohem Maße Bildgeschichten mit und ohne Beitexte umfassten) 
Massenauflagen und waren preisgünstig zu erstehen. Die 
Qualität dieser Bilderbogen war unterschiedlich. Das primäre 
Interesse der Verlage war der Profit, was durch hohe Auflagen 
und eine möglichst kostengünstige Produktion erzielt wurde. 
D. h. viele dieser Bögen, z. B. in den Offizien in Neuruppin, 
einem Zentrum der deutschen Bilderbogenproduktion im 
19. Jahrhundert, wurden ohne künstlerischen Anspruch 
von schlechtbezahlten Grafikern (oft Laien) gestaltet, per 
Schablone von Kindern oder Strafgefangenen koloriert. 
Da aber auch die Bürgerkinder an Bildgeschichten Spaß 
hatten, gab es (mit dem Hintergedanken einer künstlerisch–
ästhetischen Bildung) vorwiegend für diese Zielgruppe im 
Holzstichverfahren aufwändiger produzierte, etwas teurere 
Bilderbogen. Die Münchner Bilderbogen oder die Deutschen 
Bilderbogen (Stuttgart) wurden von Künstlern geschaffen. Die 
Akademien beider Städte boten reiche Auswahl an Zeichnern. 
Die Studenten waren froh, hier einen relativ guten Verdienst 
zu finden. Allerdings: die „Gebrauchsgrafik“ für Bilderbogen 
wie auch für Zeitschriften (die satirischen Zeitschriften wie 
z. B. die Fliegenden Blätter, München, brachten zahlreiche 
Bildgeschichten) galt als eher „minderwertige“ Arbeit. Um dem 
Künstlerimage und erhofften Weihen auf dem Kunstmarkt nicht 
zu schaden, publizierten viele anonym. Nur wenige — schon 
etablierte Künstler — bekannten sich zur Bildgeschichte, wie 
Moritz von Schwind, der sowohl Bildgeschichten als Unikat 
malte (z. B.: Das Märchen vom Aschenbrödel, 1854, München, 
Neue Pinakothek) als auch so herausragende Bilderbogen schuf 
wie Der gestiefelte Kater (Münchener Bilderbogen, No. 48, 
1850). Die Wertung „Gebrauchskunst“ prägte auch den Umgang 
mit Bilderbogen. Sie wurden als Schmuck an die Wand geklebt 
oder nach der Lektüre weggeworfen. Zum Sammlerobjekt oder 
wertgeschätzten musealen Artefakt – wie die o.g. Graphik–
Zyklen – wurden sie i. d. R. nicht. Allerdings gab es schon 
bald Sammelbände, die Bilderbogen wie auch Heftjahrgänge 
anboten. 

Auch wenn die Literatur – wie die Kunstgeschichtsschreibung 
und Kunstmuseen die Bildgeschichte weitgehend ignorierten, so 
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blühte sie im 19. Jahrhundert in ganz Europa als ein Angebot für 
jedermann auf. Neben kurzen Geschichten in Zeitschriften und 
Bilderbogen gab es auch zahlreiche umfangreiche, romanartige 
Bildgeschichten. Einen wichtigen Anstoß dazu gab der Genfer 
Rodolphe Töpffer. Wegen eines Augenleidens konnte er seinen 
Wunsch, Künstler zu werden, nicht realisieren. Aber in seiner 
Freizeit zeichnete er witzige skurrile Geschichten, die die 
bürgerliche Gesellschaft karikieren. Goethe lernte sie kennen und 
war sehr angetan. „Es ist wirklich zu toll! Es funkelt alles von Talent 
und Geist!“ sagte er zu Eckermann. Sein Lob ermutigte Töpffer, 
dessen Großvater aus Deutschland in die Schweiz eingewandert 
war, die Bildgeschichten ab 1833 zu veröffentlichen. Heute 
gelten sie in ihrer lebendigen, engen Bildfolge mit den knappen 
Untertexten als wichtige Impulsgeber für die Entstehung der 
Comics. Als 1848/49 die deutsche Nationalversammlung in 
der Paulskirche in Frankfurt a. Main den Versuch unternahm, 
Deutschland zu einen, schuf einer der Abgeordneten, Johann 
Hermann Detmold, zusammen mit dem Düsseldorfer Künstler 
Adolf Schrödter in der Weise Töpffers eine satirisch–kritische 
Parodie, die Thaten und Meinungen des Abgeordneten 
Piepmeyer (1848/49). In Frankreich gab Gustave Doré seine 
grimmig satirische Persiflage auf den russischen Absolutismus 
heraus, den Bildroman Historie vom Heiligen Russland (1854, 
1917 in Deutsch erschienen). Zum Meister der Bildgeschichte, 
in ihrer Kurzform für Bilderbogen und Zeitschrift wie in ihrer 
romanhaften Langform (als Buchausgabe) wurde Wilhelm 
Busch. 1859 erschien seine erste Geschichte, der zahlreiche 
weitere in den Münchener Bilderbogen und den Fliegenden 
Blättern folgten. Ein erster Sammelband, Bilderpossen, kam 
1864 heraus. Ein Jahr später erschien das Buch Max und Moritz. 
Die sieben Lausbuben–Streiche wurden – trotz pädagogischer 
Kritik in den 1870er Jahren — zu einem Welterfolg und 
machten Busch als volkstümlichen Humoristen berühmt. Es 
folgten eine Reihe weiterer Bildromane wie Schnurrdiburr oder 
Die Bienen (1869), Die fromme Helene (1872), Die Knopp–
Trilogie (Abenteuer eines Junggesellen, 1875, Herr und Frau 
Knopp, 1876, Julchen 1877), Balduin Bählamm (1883) oder 
Maler Klecksel (1884). Buschs grandioser Strich zauberte 
dynamische Figuren aufs Papier, deren Lebendigkeit auch 
durch die Xylographie–Vervielfältigung kaum litt. Zahlreiche 
Geschichten sind textfrei; viele haben gereimte Knittelverse als 
kommentierend erläuternden Untertext, wobei Wort und Bild 
zur Synthese verschmelzen. 

Busch inspirierte zahlreiche Künstler, neben Karikaturen 
auch Bildgeschichten zu zeichnen, wie Lothar Meggendorfer, 
Adolf Oberländer oder Graf Franz von Pocci, dessen 
Staatshämorrhoidarius (Fliegende Blätter 1845–1863, 
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Buchausgabe 1857) bereits als „stehende Figur“ (ein Merkmal der 
späteren Comic–Serien) das deutsche Beamtentum verspottete, 
wie der 1850 von Honoré Daumier für die Zeitschrift Charivari 
erfundene verschlagene, hinterhältige Ratapoil satirisch den 
Bonapartismus verkörperte. 

(Abb. 2)
2 Carl Seyppel: Er Sie Es. Düsseldorf: Bagel 1883, 31

Ebenfalls von Busch angeregt wurde der Düsseldorfer Maler 
Carl Seyppel. Motiviert durch die Antiken–Begeisterung der Zeit 
(Heinrich Schliemann, hatte mit seinen Ausgrabungen in Troja 
weltweites Interesse geweckt) entstehen seine Mumienbücher. 
Die Bildromane, kommen daher als ausgegrabene Funde: 
gestaltet wie uralte, leicht beschädigte Bücher, ein ironisches 
Spiel, das großen Anklang findet, auch wenn die Ägypter gar 
keine gebundenen Bücher kannten. Die drei Werke (Schlau, 
schläuer am schläusten. 1. Aegyptische Humoreske. 1872; 
Er–Sie–Es, 1873; Die Plagen, 1874) haben großen Erfolg 
und werden ins Englische und Französische übersetzt. Wie 
Abb. 2 zeigt, sind sie in einem dynamisch karikaturistischen 
Stil gezeichnet, wobei meist ein experimentelles Seitenlayout 
Bildfolge und gereimten Text (Knittelverse à la Busch) narrativ 
geschickt miteinander verbindet.

Bereits 1845 war eine Sammlung mit Bildgeschichten für 
Kinder erschienen: Heinrich Hoffmanns Der Struwwelpeter 
wollte mit seinen drastischen Geschichten (wie der Geschichte 
vom tierquälenden bösen Friedrich, vom Daumenlutscher, vom 
Paulinchen, das mit dem Feuer spielt) Kinder unterhalten wie 
belehren. Die Einheit von Bildfolge und gereimten Beitexten 
eroberte die Kinderstuben und wurde bald zu einem in viele 
Sprachen übersetzten weltweit bekannten Buch. Zahlreiche 
Variationen folgten, so 1850 die Struwwelsuse von Mühlfeld/ 
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Kruspe, 1890 die Struwwelliese von Julus Lütje bis hin zu 
politischen Satiren u.a.m. Diese Form der Bildgeschichte 
prägt bis heute viele Bildgeschichten für Kinder, wie sie in 
Bilderbüchern aber auch in Kinderzeitschriften zu finden 
waren und sind. Kundenzeitschriften wie Schmetterling, 
Dideldum oder Papagei, die in den 1920er und 30er Jahren 
in Deutschland und Österreich in hohen Auflagen für Kinder 
vertrieben wurden, variierten das Prinzip nur geringfügig. Die 
Bildfolge mit Untertexten (gereimt wie in Prosa) dominiert, 
wobei die Panel – wie in vielen Bilderbogen–Geschichten 
und den Comicstrips — meist umrahmt in Leserichtung 
angeordnet sind. Eine Erzähl– und Gestaltungsform, wie sie 
die US–amerikanischen Zeitungscomics aufwiesen, filmnahe 
dynamische Erzählweise, Sprechblasen, Perspektivwechsel, 
waren eher selten. Es ist aufschlussreich, dass Lyonel Feininger 
seine (leider nicht vollendete) legendäre Comic–Geschichte, 
The Kin–der–Kids, 1906/07 nicht für eine deutsche Zeitung, 
sondern für The Chicago Sunday Tribune schuf. Während seine 
Serie Wee Willie Winkie‘s World (ebenfalls in der Chicago 
Sunday Tribune) der Gestaltungsweise Hoffmanns (Bildfolge 
mit Untertext) folgt, spielt diese Serie mit den Erzähl– und 
Darstellungsmöglichkeiten der US–Comics, weist eine 
dynamische Bildfolge und Sprechblasen auf, wie sie auch 
Winsor McCay in seiner Traumgeschichte Little Nemo in 
Slumberland (ab 1905) benutzt. Aufschlussreich ist auch, dass 
Feininger in der Kunstgeschichtsschreibung als Meister des 
Bauhauses und bedeutender Vertreter der Klassischen Moderne 
gewürdigt wird, seine Karikaturen (er zeichnete u. a. für den Ulk) 
und Bildgeschichten aber ignoriert wurden. Erst 1975 werden 
seine Comic–Serien in Deutsch herausgeben und neben seinen 
Karikaturen 1981 in einer Ausstellung gewürdigt (Hamburg, 
Museum für Kunst und Gewerbe; Hannover, Wilhelm–Busch–
Museum).

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges ist die Zeit der Bilderbogen 
vorbei. Zeitungen, Zeitschriften (Familienzeitschriften, 
Illustrierte, Humor und Karikaturblätter) übernehmen ihre 
Aufgabe. Bildgeschichten gibt es weiterhin, wenn auch nicht 
mehr in dem Umfang, wie sie die Bilderbogen boten. Die 
Entwicklung zu einer Comic–Industrie mit organisiertem 
Vertrieb an Zeitungen durch Syndikate und eigner Produktion 
(Comicbooks) wie in den USA findet in Deutschland nicht statt. 
Während in England, Frankreich oder Italien Impulse der US–
Comics mit der eigenen Tradition verbunden werden, bleibt 
die deutsche Verlegerschaft zurückhaltend. Dennoch ist die 
verbreitete Meinung, im Deutschland der Weimarer Republik 
wie des Dritten Reiches hätte es keine Comics gegeben, falsch. 
So erschien z. B. Donald Duck als Comicstrip in der auch im 
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Deutschen Reich vertriebenen Schweizer Micky–Maus–Zeitung 
(Bollmann Verlag 1937) unter dem Namen Schnatterich, in der 
österreichischen Kundenzeitschrift Schmetterling als Emmerich 
und in den Lustigen Blättern (1938) als Hanns der Enterich. 
In der Zeitschrift Neue Jugend erschien von 1933 – 1935 die 
Comic–Serie Kalle der Lausbubenkönig als deutsche Übernahme 
der amerikanischen Serie Perry (dem Bruder der Comic–Figur 
Winnie Winkle) von Martin Branner, und Hal Fosters legendärer 
Prince Valiant findet sich als Prinz Waldemar in der Zeitschrift 
Papagei (1939). Als populäre Lektüre für Kinder und Jugendliche 
haben sich diese Comicserien in Deutschland allerdings erst 
nach dem 2. Weltkrieg durchgesetzt. Disneys Heft Micky Maus 
erschien – in der kongenialen Übersetzung von Erika Fuchs – ab 
1951 (Ehapa), Prince Valiant unter dem Namen Prinz Eisenherz 
ab 1950 in Fortsetzung in der Badischen Illustrierten, ab 1951 
in Sammelbänden, ab 1988 in der Carlsen–Edition. (Einen 
gewichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der weithin vergessenen 
deutschen Comic–Geschichte leistet das von Eckart Sackmann 
seit 2004 herausgebrachte reich illustrierte Jahrbuch Deutsche 
Comicforschung.)

Schauen wir noch einmal auf Abbildung 1. Der Comic verweist 
auch darauf, dass sich in den letzten Jahrzehnten das Bewusstsein 
über die deutschsprachige Comic–Tradition deutlich vertieft hat. 
Die kleine Geschichte hat ihren besonderen Reiz nämlich darin, 
dass sie eine klassische deutsche Bildgeschichten–Serie zitiert 
bzw. in neuen Episoden weiterführt. 

(Abb. 3)
3 Erich Ohser: Vater und Sohn. Der Schmöker  

(aus: Vater und Sohn, Bd. 1, Konstanz: Südverlag 1993)
Auch wenn Ulf K. bewusst seinen eigenen vertrauten Zeichenstil 
beibehält, so sind in seinen Figuren doch die Vorbilder zu 
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erkennen, wie Abb. 3 ausweist. Vater und Sohn war eine 
textfreie Serie, die von 1934 – 1937 in der Berliner Illustrirten 
erschien. Sie wurde gezeichnet von Erich Ohser, der sich nach 
seiner Heimatstadt e. o. plauen nannte. Heute wird er durch die 
e.o.plauen–Gesellschaft, das e.o.plauen–Museum sowie den 
e.o.plauen–Preis gewürdigt.

Abb. 3 ist thematisch der neuen Geschichte nahe: auch hier 
vertieft sich der Vater in die Lektüre des Sohnes. Die Serie 
spielte das nicht immer konfliktfreie Zusammenleben von Vater 
und Sohn durch. Manche Strips werden dabei genutzt, um 
versteckt, aber doch spürbar das propagierte stramme Führer–
Erziehungs–Ideal gemäß der NS–Ideologie zu ironisieren. 
Z. B. wenn der Vater, wie hier, in die Rolle des Sohnes fällt 
oder wenn das väterliche Vorbild zum spielenden Mittäter 
wird und behördliche Anweisungen ignoriert. Insgesamt ist die 
Serie humorvoll unterhaltend, greift zeitlose Themen auf, was 
ihre Beliebtheit bis heute (die Geschichten sind in zahlreichen 
Büchern neu aufgelegt) begründet und auch erlaubt, dass neue 
Geschichten in ihrem „Geist“ erzählt werden. Vater und Sohn 
zeigt, dass in der deutschen Presse Bildgeschichten durchaus 
vertreten und beliebt waren. So erschienen die Vater–und–
Sohn–Geschichten auch in zwei Sammelbänden; und auch die 
Nachfolgeserie, Die 5 Schreckensteiner von Ferdinand Barlog, 
wurde 1940 als Sammelband herausgebracht. Sind diese Serien 
Pantomimen–Geschichten, so gab es auch Comicserien mit 
Sprechblasen, wie z. B. Muck und Puck und Adelheid. Das 
Katzenjammer Kleeblatt von Otto Waffenschmied in Dideldum 
(ab 1932). Die Fortsetzungsgeschichte Famany. Der fliegende 
Mensch, eine Sciencefiction–Story von E. G. Hildebrand und 
Franz Friedrich Oberhauser (Gartenlaube 1937), nannte sich 
„erster deutscher Bildroman“. Wobei zu erwähnen wäre, dass 
Superman erst ein Jahr später erfunden wurde.

Während die amerikanische Bezeichnung „Graphic Novel“ 
erst 1978 durch Will Eisner populär wurde und heute – als 
Markenlabel – einerseits viele erreicht, die immer noch 
mit „Comics“ ihre Schwierigkeiten haben, andererseits – 
missverständlich – anspruchsvolle Lektüre (Graphic Novel) 
und Massenware (Comic) zu spalten scheint,8 wird „Bildroman“ 
bereits zur Kennzeichnung der textfreien Holzschnitt–Zyklen 
des Flamen Frans Masereel benutzt. Nach dem 1. Weltkrieg kam 
Masereel kurzfristig nach Deutschland und fand in Kurt Wolff 
einen begeisterten Verleger für seine Bildromane, die nun neben 
Genf und Paris auch in München herauskamen. Wolff gewann u. 

8 Hausmanninger, T. (2013) Die Hochkultur–Spaltung. „Graphic Novels aus 
sozial– und kulturwissenschaftlicher Perspektive, in: Grünewald, D. (Hg.): 
Der dokumentarische Comic. Essen:  Chr. A. Bachmann, pp. 17–30.
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a. mit Thomas Mann und Hermann Hesse prominente Autoren, 
die in ihren Vorworten die Bildromane aufs höchste lobten. 
Während Die Passion eines Menschen (1918) 25 Holzschnitte 
umfasste, so wies Mein Stundenbuch (1920) 167 auf. Jedes Bild 
beansprucht eine Buchseite, doch Masereel gibt der Geschichte 
einen Rhythmus, indem er weite wie enge Bildfolge mischt. 
Beronä verweist darauf, dass zum einen die neugewonnene 
Bedeutung des Holzschnittes im deutschen Expressionismus 
und zum anderen der Stummfilm Masereels Bildromane und 
deren starke Resonanz beim Publikum beeinflussten.9 

Andere Künstlerinnen und Künstler nahmen den Impuls auf und 
schufen – in Holzschnitt, aber auch in anderen Drucktechniken 
oder in Tuschzeichnungen – ähnlich strukturierte Bildromane.10 
Wie Masereel Probleme der Zeit aus der Sicht der 
Unterprivilegierten der Gesellschaft thematisierte, sind auch 
viele dieser Bildromane exemplarische soziale Dramen. So 
erzählt Otto Nückel in Schicksal (1928) in 189 Bleischnitten den 
tragischen Lebensweg einer jungen Frau, die ihr uneheliches Kind 
aus Verzweiflung ertränkt.11 Weitere Autoren sind die Künstler 
Carl Meffert, der 1976 seine im Argentinischen Exil geschaffene 
Linolschnittfolge unter dem Titel Nacht über Deutschland (107 
Linolschnitte, Vorwort von Heinrich Böll) herausbrachte, oder 
Werner Gothein, der bei dem Expressionisten Ernst Ludwig 
Kirchner in Berlin studierte. 1949 erschien sein 102 Holzschnitte 
umfassender Bildroman Die Seiltänzerin und ihr Clown, der 
die romantisch–tragische Geschichte der Liebe eines alternden 
Clowns zu einer jungen Seiltänzerin erzählt. Eine besondere 
Form des Bildromanes hat Max Ernst mit seinen surrealistischen 
Collageromanen (z. B. Une semaine de bontè. 1934) geschaffen, 
die keine strikte Fabel präsentieren, sondern in der vorgegebenen 
Reihenfolge der Einzelbilder die mitspielende assoziierende 
Fantasie des Betrachters fordern. Der textfreie Bildromane hat 
in heutiger Zeit Nachfolger gefunden, wie z. B. in den USA 
Eric Drooker (Flood! A novel in pictures. 1992), in England 
Neil Bousfield (Walking Shadows, 2011) oder in Deutschland 
Hendrik Dorgathen (Space Dog, 1993). Frank Flöthmann 
(Grimms Märchen ohne Worte, 2013) hat das Aussagespektrum 
noch erweitert: er gibt seinen Akteuren Sprechblasen, die aber 
nicht mit Text (mit Buchstaben), sondern mit Piktogrammen 

9 Beronä, D. A. (2008) Wordless Books. The Original Graphic Novels, New 
York:  Harry N. Abrams, p. 10.

10 Gerhard–Marcks–Stiftung (Hg.) (1999) Von Paradiesen und Infernos. 
Expressionistische Bildgeschichten, Bremen: Gerhard Marcks Haus.

11 Kronthaler, H. (2009) Otto Nückel und der Bilderroman ohne Worte, in: 
Sackmann, E. (Hg.): Deutsche Comicforschung 2010. Hildesheim: Verlag 
Sackmann und Hörndl, pp. 65–73.
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gefüllt sind. Noch einmal sei Abbildung 1 angesprochen. 
Die Zeichnungen stammen aus der Feder des Oberhausener 
Comicautors Ulf K; das Szenarium hat der Franzose Marc Lizano 
geschrieben. Als Hommage an Vater und Sohn verweisen die 
neuen Geschichten einmal auf das historische Vorbild und seine 
überzeitliche Bedeutung. Diese Bewusstwerdung der Tradition 
spiegelt sich auch in der Neuinterpretation des Hoffmannschen 
Struwwelpeter von Atak/ Fil (2009; umfangreiche Ausstellung 
zum Struwwelpeter und seinen Varianten in der Ludwigsgalerie 
Schloss Oberhausen, 22. 9. 2019 – 12. 1. 2020). Zum anderen 
klingt in der deutsch–französischen Zusammenarbeit an, dass 
die Bildgeschichte als Kunstform eigentlich schon immer 
international war und ist. Natürlich gibt es national–kulturelle 
Eigenheiten, aber schon die mittelalterliche Bildgeschichte 
speiste sich aus gesamteuropäischen Quellen. Und bis heute 
sind Bildgeschichten jedwelcher Art international geprägt. 
Das liegt natürlich auch daran, dass Bilder – von kulturellen 
Besonderheiten abgesehen – eine universale Sprache sind, 
und dort, wo ihr Referenzbezug das Leben im allgemeinen 
und, daraus gespeist, das allgemein vertraute Weltwissen ist, 
übernational verständlich sind. So hatten die Bildgeschichten 
Wilhelm Buschs Einfluss auf die Comics wie der in den USA mit 
großem Widerhall erschienene Roman von Nückel (s.o.) auf die 
Holzschnittromane z. B. Lyn Wards (z. B. Gods‘ Man. A  Novel 
in Woodcuts, 1929), wie umgekehrt die amerikanischen Comics, 
aber auch franko–belgische, italienische oder japanische 
Mangas die deutschen Comics prägten und prägen. In den letzten 
Jahrzehnten haben sich Comics auch in Deutschland kulturell 
etabliert. Sie sind Gegenstand von Forschung und Lehre der 
Universitäten und Akademien, sind Gegenstand wie Material im 
Schulunterricht, was sich in zahlreichen Publikationen spiegelt. 
Wissenschaftliche Tagungen, Fan–Treffen, Comic–Messen (das 
größte findet alle zwei Jahre in Erlangen statt, der Comicsalon 
Erlangen) wie hochkarätige Ausstellungen sowie Rezensionen 
in der Presse zeugen von einer lebendigen Auseinandersetzung. 
Und ein wachsendes Angebot interessanter, innovativer und 
qualitätvoller Bildgeschichten deutschsprachiger Autorinnen 
und Autoren runden das Bild ab. Dazu zählt sicher auch, dass 
es inzwischen eine Reihe auch international beachteter Comic–
Preise gibt (am bekanntesten der Max–und–Moritz–Preis, der in 
Erlangen vergeben wird). Comics, die Bildgeschichte insgesamt 
als eigenständige Kunstform, haben sich in der deutschen 
kulturellen Szene etabliert und sind dabei, im Reigen der Künste 
den Platz einzunehmen, den sie im Laufe der Geschichte schon 
besetzt hatten: ein selbstverständliches und wichtiges Kulturgut, 
nicht für eine kleine Elite von Fachleuten, sondern Angebot für 
alle.
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RODOLPHETÖPFFER – 
INVENTEUR ET THEORICIEN 

DE LA BANDE DESSINEE
On le sait aujourd’hui : la bande dessinée n’est pas née à New 
York en 1895, avec le « Yellow Kid » d’Outcault. Ni à Bruxelles, 
Londres ou Paris. Mais à Genève avec Rodolphe Töpffer (1799–
1846), premier praticien et théoricien de ce qu’il appelait la 
« littérature en estampes ».

Doté d’une bonne vue, Töpffer serait sans doute devenu peintre, 
comme son père. Mais à l’âge de vingt ans, étudiant aux Beaux–
Arts, il se rend compte qu’il est atteint d’une maladie des yeux, 
incurable et destinée à s’aggraver. Si le choc est rude, le jeune 
homme le surmonte en comprenant qu’il n’est tenu de renoncer 
ni à l’écriture, ni à la caricature.

Les années 1826–1832 sont parmi les plus créatives de sa courte 
existence. Tout en dirigeant un petit pensionnat, il écrit des 
nouvelles, des pièces de théâtre et des récits de voyage dans les 
Alpes. Et surtout il compose, pour l’amusement de ses amis et de 
ses élèves, la première version de plusieurs histoires en images.

Admirateur de Rabelais, Molière et Lawrence Sterne, Töpffer 
met en scène des personnages cocasses, poursuivant leur idée 
fixe envers et contre tout. M. Vieux–Boix s’obstine à vouloir 
faire la conquête d’une femme qu’il nomme « l’objet aimé » en 
dépit de sa totale indifférence. M. Crépin cherche la méthode 
parfaite pour l’éducation de ses onze enfants, s’entichant des 
systèmes les plus absurdes. Quant au Docteur Festus, il voyage 
sans rien voir ni rien comprendre, et finit même par se demander 
s’il est vraiment sorti de chez lui...

Transformant en force l’imprécision de sa vision, Töpffer 
veut conduire le texte et l’image à un même niveau d’épure. 
En découvrant les manuscrits, le vieux Goethe est frappé 
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par la nouveauté de cette forme de récit : « Dans les romans 
caricaturaux, écrit–il à l’un de ses amis, il faut admirer les motifs 
multiples qu’il sait déduire de très peu de figures. Il humilie 
l’inventeur le plus fertile en combinaisons, et on peut le féliciter 
de son talent inné, gai et toujours prêt. »

Fort de ces encouragements, Töpffer publie en 1833 l’Histoire 
de M. Jabot : on peut considérer cette date comme l’acte de 
naissance de la bande dessinée. Certes, l’album n’est imprimé 
qu’à quelques centaines d’exemplaires, vendus pour l’essentiel 
à Genève. Mais il ne faut pas longtemps pour qu’il soit contrefait 
à Paris, chez Aubert. Premier auteur de bande dessinée, Töpffer 
est aussi celui qui suscite les premières éditions–pirates. Et les 
imitations ne tardent pas.

Le plus remarquable est que Rodolphe Töpffer, premier auteur 
de bande dessinée, a aussi été son premier théoricien. Dans la 
notice qu’il consacre à M. Jabot, il définit admirablement le 
nouveau médium : « Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se 
compose d’une série de dessins autographiés au trait. Chacun de 
ces dessins est accompagné d’une ou deux lignes de texte. Les 
dessins, sans ce texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le 
texte sans les dessins ne signifierait rien. Le tout ensemble forme 
une sorte de roman, d’autant plus original qu’il ne ressemble pas 
mieux à un roman qu’à autre chose. »

Töpffer le comprend d’emblée : loin d’être une forme pauvre et 
bâtarde, unissant tant bien que mal le littéraire et le pictural, la 
bande dessinée est une synthèse efficace et cohérente, un langage 
neuf promis à un bel avenir. « Il est certain, écrit–il en 1840, que 
le genre est susceptible de donner des livres, des drames, des 
poèmes tout comme un autre, à quelques égards mieux qu’un 
autre... »

Dans les albums de Töpffer, le texte et les dessins sont non 
seulement de la même tête mais de la même main, fruits 
de la même conception et de la même exécution. Dessinés 
manuellement, les textes s’harmonisent à la perfection avec 
un dessin qui fonctionne comme une écriture. De cette unité 
de traitement rendue possible par la technique simple de 
l’autographie, il résulte une souplesse dans l’usage de l’écrit qui 
va rester, à travers toute l’histoire de la bande dessinée, l’une des 
caractéristiques des auteurs complets. S’il réduit fréquemment le 
texte à une ou deux lignes, Töpffer ne craint pas de lui consacrer 
l’intégralité d’une vignette, comme lors de la plaidoirie de 
l’avocat, à la fin de M. Crépin. Et dans plusieurs pages fameuses 
de l’Histoire d’Albert, le texte s’intègre au dessin jusqu’à se 
faire contre–marche ou bras tendu…
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L’Essai de physiognomonie, auquel Töpffer consacre ses 
dernières forces en 1845, constitue pour sa part un véritable 
art poétique. Bien avant Will Eisner, Scott McCloud et Jean–
Christophe Menu, il propose une réflexion sur la bande dessinée 
dans une forme qui s’en rapproche. Mais le contenu de l’ouvrage 
est plus essentiel encore.

Plutôt que la gravure, privilégiée tout au long du XIXe siècle, 
Töpffer valorise le dessin linéaire, comme vont le faire la plupart 
des auteurs de bande dessinée. Le trait graphique correspond « à 
toutes les exigences de l’expression comme à toutes celles de 
la clarté ». Mieux, il est supérieur en intelligibilité à un mode 
de représentation plus détaillé : « Un petit enfant qui démêlera 
imparfaitement dans tel tableau traité selon toutes les conditions 
d’un art complexe la figure d’un homme, d’un animal ou d’un 
objet ne manquera jamais de la reconnaître immédiatement si, 
extraite de là au moyen du simple trait graphique, elle s’offre 
ainsi à ses regards dénudée d’accessoires et réduite à ses 
caractères essentiels. »

Selon Töpffer, le dessin de bande dessinée n’a donc pas 
grand–chose à voir avec le dessin académique : la désinvolture 
graphique, le négligé, la sauvagerie sont constitutifs du nouveau 
médium qu’il appelle de ses vœux. Mais Töpffer sait en même 
temps qu’il faut trouver un équilibre entre la liberté graphique et 
la lisibilité. C’est pour cela qu’il doit mettre ses histoires au net 
pour parvenir à une sorte de négligence contrôlée.

Comme tous les dessinateurs qui vont suivre, Töpffer se trouve 
confronté à un autre problème majeur : jusqu’où peut–on faire 
varier un personnage sans qu’il cesse d’être identifiable ? 
Discontinue par nature, la bande dessinée repose en effet sur des 
modifications incessantes dans l’échelle des plans, les angles 
de vues et les expressions. Comme l’avait souligné l’écrivain 
Xavier de Maistre : « Je regarde comme une difficulté bien 
grande le fait de garder toujours la ressemblance dans chaque 
croquis. M. Jabot ne ressemble jamais à M. Crépin, ni à M. 
Vieux–Bois, et c’est toujours lui–même qui reparaît à chaque 
dessin. »

Ces ressemblances ne doivent rien au hasard. Selon l’auteur de 
M. Pencil, tout visage dessiné est susceptible d’être décomposé 
en un petit nombre de traits pertinents, presque à la manière d’un 
alphabet. « Les signes graphiques au moyen desquels on peut 
produire toutes les expressions si variées et si complexes de la 
figure humaine se trouvent être au fond très peu nombreux. » 
Mais ces signes « se combinent habituellement dans la tête de la 
façon à la fois la plus complexe et la plus inextricable ».
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Pour résoudre ce paradoxe, Töpffer établit une distinction 
lumineuse entre signes permanents et signes non permanents. 
Les premiers définissent la personnalité : il faut prendre garde à 
ne pas les altérer si on veut que le personnage reste identifiable. 
Les seconds permettent de proposer de multiples nuances 
d’expressions : ces aspects transitoires, qui marquent « la vie, 
le mouvement, l’accentuation » sont d’une importance décisive 
pour la bande dessinée naissante. Pour qu’un récit se développe, 
il faut en effet que les personnages soient assez définis pour 
qu’on les reconnaisse sans difficulté, mais que leurs expressions 
soient assez variées pour que l’essentiel de l’histoire puisse se 
lire sur leurs visages.

En observant les sept albums dessinés par Töpffer, on est frappé 
par la diversité et la finesse des nuances physionomiques qu’il 
parvient à suggérer en quelques traits. Loin de limiter les 
possibilités graphiques, la caricature semble les multiplier par 
rapport au dessin réaliste. Libéré de tout souci de correction, le 
dessin se met au service de l’aventure et de l’humour.

Selon Art Spiegelman, Rodolphe Töpffer est « le saint patron » 
du neuvième art. « Resterait–il quelque chose que ce Genevois 
n’aurait pas inventé ? », s’est demandé plus récemment Chris 
Ware. Admiré par Christophe comme par Wolinski, précurseur 
de la « ligne claire » hergéenne, mais non moins d’une « ligne 
folle » très vivante aujourd’hui, l’auteur de Mr Crépin est 
plus que jamais l’un des nôtres. Plusieurs de ses histoires 
ont été récemment publiés au Japon, ainsi que l’ Essai de 
physiognomonie, et beaucoup de mangakas se reconnaissent 
dans ses réflexions sur le visage dessiné. Töpffer n’avait 
décidément pas tort d’écrire à son collègue Cham, peu de temps 
avant sa mort : « Pour ce qui est des histoires en estampes telles 
que je les ai essayées, j’estime que c’est un genre encore bien 
nouveau où il y a prodigieusement à moissonner. »
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Београд, Србија

УДК 741.52(091)

СТРИП–РЕФЛЕКСИЈЕИ 
СЕЋАЊАНА80ГОДИНА 
ЧИТАЊАСТРИПОВА

Те шко би мо гао за ми сли ти за до вољ ство, ра дост и оду ше-
вље ње је да на е сто го ди шњег ин те ли гент ног де ча ка, чи та о ца 
но ве све ске стри по ва ко ја му је до па ла у ру ке – не ко ко то 
ни је сам до жи вео. Књи жев ност и умет ност уоп ште, и у ра-
ни јим го ди на ма, код де це иза зи ва ју нај леп ша осе ћа ња (на 
при мер ус хи ће ње), ко ја углав ном про ла зе не при ме ће на од 
ро ди те ља и бли же око ли не ста ри јих, јер фа ми ли је зна ју 
углав ном за сре ћан из раз мла ђих чла но ва по ро ди це кад им 
по кла ња ју играч ке. До каз за ово по сто ји очи гле дан и да нас, 
јер не ки из да ва чи књи га жу де и успе ва ју да сво је књи ге за 
де цу опре ме и укра се та ко да би ове што ви ше ли чи ле на 
играч ке. У ово ме ми ви ди мо на мер но из бе га ва ње огром не 
од го вор но сти из да ва ча ра ди ко мер ци јал ног успе ха. У та-
квим из да њи ма чак и са др жај књи ге или све ске по ста је спо-
ре дан, а ни ко се због то га ни је до сад по бу нио. А се ћа мо се 
ве о ма ја сно кул тур но -про свет не хај ке на по ја ву и фе но мен 
стри па као не чег штет ног, и то у ра зним вре ме ни ма на шег 
дру штве ног раз вит ка. А стри по ви ко ји су из ла зи ли ре дов-
но у све ска ма скром не али при стој не из ра де, ко шта ли су у 
вре ме свог про цва та по при мер ку са мо 1 ди нар! Осим то-
га, ша ре ни ло им ни је би ло циљ. Све ске стри по ва би ле су 
у по чет ку на гра фич ком ни воу свог вре ме на, штам па не на 
но вин ској хар ти ји, као и сва оста ла штам па, али за то, ско ро 
без из у зет ка, опре мље не и снаб де ве не (као сва дру га стрип 
из да ња на све ту) нај по пу лар ни јим при ло зи ма из пр ве ру ке 
стри п–ин ду стри је. Њи хо ви цр та чи и уред ни ци би ли су по 
пра ви лу нај ви ши струч ња ци свог вре ме на, с на по ме ном да 
су у на шој зе мљи пре во ђе на и из да ва на нај бо ља, све жа де ла 
свет ске стрип –про дук ци је, ско ро од мах при ре ђе на за на шу 
пу бли ку. Це ла Евро па при хва ти ла је свет ске на сло ве не са мо 
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Аме ри ке (САД), по стој би не кла сич ног стри па, не го су у нас 
при хва ће ни и од мах из да ва ни стри по ви це лог све та. Мла ђој 
де ци чи та ли су и об ја шња ва ли при че, за пле те и аван ту ре 
ста ри ја де ца. Деч ја пу бли ка је раз ме њи ва ла по себ на из да ња 
и уоп ште све све ске и ко лек ци је до ко јих је до ла зи ла. Кру-
же ње стрип све за ка, ка сни је и по ве за них у ком пле те, ишло 
је од ру ке до ру ке, а про це нат чи та тељ ки, де вој чи ца, чак и 
вр сних по зна ва ла ца „про бле ма ти ке” стрип ли те ра ту ре, био 
је зна тан. Си гу ран сам да сте већ схва ти ли да ово пи ше све-
док вре ме на. Про дор стрип ли те ра ту ре у на шу зе мљу де-
ша вао се три де се тих го ди на 20. ве ка, упра во кад је ма сов ни 
стрип тек био ро ђен и осво јио свет. Имао сам сре ћу и за до-
вољ ство да чи там пр ве бро је ве Ми ке Ми ша, По ли ти ки ног 
За бав ни ка, Ми ки је вог  цар ства и дру гих стрип ли сто ва ко-
ји су се по ја вљи ва ли. Био сам ина че већ стра стан чи та лац, 
знао сам мно га кла сич на де ла свет ске књи жев но сти, и ме-
ни је би ло за ни мљи во што су из да ва чи и цр та чи, сли ка ри, 
умет ни ци, че сто би ра ли за сво је цр та не вер зи је нај по зна ти ја 
де ла свет ске књи жев но сти, де ла пи са на не са мо за де цу, не-
го, на про тив, и мно га де ла ау то ра ко ји су се про сла ви ли у 
умет нич кој књи жев но сти уоп ште. Стри по ви ра ђе ни ов де у 
Ср би ји, по свет ској књи жев но сти или ко ја је до ла зи ла из Ру-
си је, ра ди ли су Ру си, цр та чи и сли ка ри, ко ји су по то ме оста-
ли за слу жни љу ди срп ског стри па и ле ген де стри па уоп ште, 
љу ди ко ји ма ће би ти по све ће на још ве ћа па жња у исто ри ји 
кул ту ре, про све те и гра фич ке умет но сти у нас. По сто је већ, 
и још ће их ов де за це ло би ти, и те о риј ске сту ди је о стри-
пу (со ци о ло шке, есте тич ке, исто риј ске, ин фор ма тив не...) и 
кори сна је сва ка при ли ка да се о то ме го во ри.

Го во ре ћи о стри пу као за себ ној вр сти умет но сти („пе та, де-
ве та, осам на е ста умет ност”, све јед но), же лим да на гла сим 
да је стрип са свим озбиљ на ствар. Стрип ни је ин фе ри ор на, 
руб на, спо ред на по ја ва, ла ка за бав на ствар чип с–кул ту ре по-
тро шач ког дру штва, стрип не при па да чак ни поп –кул ту ри, 
до стој ној сва ког по што ва ња... Стрип има исто ри ју ста ру не-
ко ли ко хи ља да го ди на. Од Дор доњ ских шпи ља, кроз це ло 
ста ро до ба из ло же ни су на зи до ви ма пе ћи на цр те жи ср на у 
бек ству, у ори ги нал ном, ре а ли стич ком, ви зу ел ном при ка зу 
по кре та. Сав свет је по крет! Стрип је умет ност за др жа ног 
по кре та, на ста вље ног у вре ме ну. Стрип је факт и пор трет 
чо ве ка у кон ти ну и те ту, суд би на у на став ци ма. У исто вре ме 
он је цр та на тра ка жи во та, по де ри ва умет нич ка из ми шљо-
ти на, без ула ги ва ња и ра чу ни це, али пу на дра го це но сти, уз-
бу ђе ња и по у ке. Раз у ме се да сва ко по је ди нач но де ло као 
ин ди ви ду ал но оства ре ње има соп стве ну вред ност, па та ко 
и стри по ви има ју раз ли чи те вред но сти, ме ђу њи ма има и 
сла бих и ло ших, а та ко ђе из два ја ју се и они ве о ма до бри и 
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ис ти чу се ре мек –де ла тог умет нич ког жан ра. Исто ри ја стри-
па, ка ко смо ре кли, по ка зу је тран сфор ма ци ју ње го ве фор ме 
и на ме не, пре до ча ва нам труд чо ве ка да ство ри об лик ко ји 
би из ра зио не са мо је дан вид кре а ци је, не го и по ку шај да се 
у исти мах на гла си про ла же ње вре ме на, сук це си ја ствар но-
сти, од но сно трај ност људ ског на по ра, до ка з људ ске сна ге и 
пу но ће жи во та.

Ис по чет ка то ни је би ла умет ност, али кли ца ар ти зма у раз-
вит ку пи сме но сти, вас пит но сти, па и за ба ве, на ра ци је и ху-
мо ра, мо же се у на уч ном при ла зу ела бо ри ра ти у по ја ва ма 
стри па. Ли ков ни де лат ни ци на сто ја ли су од вај ка да да ове ко-
ве че из глед, де ло и сла ву ве ли ких мо нар ха, осва ја ча и во ђа 
на ро да, исто као и при че о ду хов ним би ћи ма сво јих ве ро ва-
ња, а и о спо до ба ма до њег све та. Па ла те, тр го ви, фо ру ми, 
аре не и гро би шта укра ше на су по не где по ред спо ме ни ка и 
чи та вим ка и ше ви ма ли ко ва и би та ка свог вре ме на. И та ко-
зва на при ми тив на пле ме на (по гре шан на уч ни по јам) ство-
ри ла су не бро је не умет нич ке објек те у ко ји ма се на пр ви 
по глед ви ди по крет до га ђа ја и сми сла од ре ђе не епо хе. Та ко 
се мо же, ре ци мо, за па зи ти да су то те ми, ви со ки сту бо ви 
ду хов ног зна че ња, де таљ но из ва ја ни, ис цр та ни и обо је ни, са 
ни зом сим бо лич них де та ља и укра си ма, за пра во вер ти кал-
ни низови до га ђа ја у рит мич ном и алу зив ном, ми стич ном 
зна че њу ди на ми ке вре ме на, бо га та де ла по кре та људ ског 
дру штва и ујед но утва ри ви со ке све ти ње. Ре ли ги о зно сли-
кар ство свих вре ме на оста ви ло је бо га те тра го ве ва јар ског, 
ико но граф ског и гра фич ког ли ков ног из ра за о глав ним би-
блиј ским до га ђа њи ма и ли ци ма сво јих ве ро ва ња. Не ка од 
ових оства ре ња мо гу се чи та ти као де ша ва ња у ни зу.

Ве ли ко и ду го трај но Еги пат ско цар ство, у сво јој за јед ни ци 
на у ке, ду хов но сти, др жав но сти и ми та, ство ри ло је им пре-
сив ни из раз свог схва та ња трај но сти, ле по те ма те ма ти ке, 
гра ди тељ ства и на ро чи то смр ти! Из ва ја ло је ли ко ве бо го ва, 
вла да ра и ду хов них спо до ба, а сво је пи смо, ме ша ви ну хи је-
ро гли фа и зна ко ва за фо нет ске гла со ве, утвр ди ло као де ло 
ви со ке кул ту ре чо ве чан ства. Сва ки знак еги пат ског пи сма 
пред ста вља ми сте ри ју, као и сам жи вот. Од го не та њем до-
ку ме на та еги пат ског древ ног пи сма, ко је ли чи на цр тан ку 
ду бо ко сми сле не, крип тич не исто ри је љу ди, мо же мо та ко ђе 
по сма тра ти као ре ку сим бо ла, сли ку ве за ну уз про сти, днев-
ни ток жи во та (што је бли зу де фи ни ци је стри па). Чуд ни ка-
ме но ви Сто ун хен џа, гро теск ни ки по ви Ус кр шњих остр ва и 
ре а ли стич ни гли не ни вој ни ци древ не Ки не, по ка зу ју са мо 
тај ну не пре кид ног ни за, по јам ко ла (се ри је), ве чи ти покрет 
не ба и не по ко ри ву ма су зве зда. Астрал ни дух умет но сти, 
еп ска ду жи на спе во ва и кра так треп тај анег до те људ ског 
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века, све су то зна ко ви чо ве ко вог раз у ме ва ња свог по ло жа-
ја у уни вер зу му. У сред њо ве ков ним ен ци кло пе ди ја ма, ко је 
ни су та ко рет ке, на ла зе се мно ги при ка зи људ ске сла ве и 
по ко ра ис цр та ни у јед на ким ква дра ти ма у ло гич ном ни зу. 
Умет нич ко при ча ње већ раз ви је них епо ха по тен ци ра ло је 
упо тре бу је зи ка и умет нич ке об ли ке на ра ци је у ни зу.

Ов де ни је ме сто где би се ни при бли жно мо гла по ка за ти 
исто ри ја стри па, ње го ви ко ре ни, ру ди мен ти, ни са вре ме ни 
успон тог ро да умет но сти и за ба ве. Не зна мо шта је узрок 
то ме што је стрип, не ким при род ним кон сен зу сом сво јих 
ства ра ла ца, се би иза брао и за др жао са свим на ро чити дух 
фор ме. То је раз у ђен блок јед не ма сов не умет но сти, ко ја 
је на ме ње на нај ши рој пу бли ци, стрип упо тре бља ва из раз 
(повр шно гле да но) на ив не умет но сти, ма да од вр ло све де-
ног при зем ног гра фич ког из ра за ко ри сти и нај фи ни је, нај-
ви ше ска ле сво је ли ков не и ли те рар не вред но сти. (По гле-
дај те пр ве цр те же Ми ки ја Ма у са ко је је на чи нио лич но Волт 
Ди зни, по гле дај те на мер но про сте цр те же Алек сан дра Рај-
мон да и мно ге крај ње на ив не са др жа је са вре ме них ау то ра!) 
Стрип из ра жа ва де мо кра ти ју. Он је лек ти ра за све, при че-
му у сво јој су шти ни не пот це њу је ни зна ње, ни уче ност, ни 
врхун ске про бле ме на у ке и, ка ко се зна, чак ни фи ло со фи ју и 
фу ту ро ло ги ју. Де таљ на исто ри ја стри па об у хва ти ла би сва-
ка ко с нај ве ћом па жњом ре че ну де це ни ју про цва та стри па и 
„пи са них ро ма на” у све ска ма ко ји су се по ја ви ли за јед но. О 
то ме пи ше Ум бер то Еко, ве ли ки пи сац да на шњи це, у сво јим 
ау то би о граф ским и про блем ским ро ма ни ма и со ци о ло шким 
сту ди ја ма. Ум бер то Еко ни је исто ри чар или ли ков ни кри ти-
чар, али он је (као и не ки дру ги) схва тио раз ло ге по ја ве ве-
ли ког успе ха и про до ра по пу лар не штам пе и уоп ште жи вот-
не људ ске же ђи за шти вом сло бод ног ду ха. Да, то је мо жда 
де фи ни ци ја стри па: сло бо дан дух, ко ји ни је про јек то ван од 
стра не кру тих, би ро крат ских, ви со ко пар них уста но ва вла-
сти. Стрип, ла ко а му дро, бе за зле но шти во, ко је се са сво је 
стра не не од но си снис хо дљи во ни пре ма за ко ни ма ле пог, ни 
ле ги тим ног, ни вас пит ног − у вре ме ни ма дик та ту ра имао је 
укус, па и бар јак сло бо де... Три де се тих и че тр де се тих го ди-
на два де се тог ве ка бе снео је у Евро пи рат, а с не што ка сни-
јим по чет ком и у Аме ри ци и Ази ји. Еко се оба ра на на ци-
о на ли стич ке, крип то фа ши стич ке, ма ло гра ђан ске и на зад не 
од ли ке ма сов не књи жев но сти у све ска ма, ко ја се у Ита ли ји, 
као и у це лој Евро пи, чи та ла у до ба ње го ве мла до сти. И баш 
у то до ба он је от крио и ве ли чи ну и сјај ко је су јеф ти не све-
ске пру жа ле по ни же ном ста нов ни штву. Свет је тр пео рат, 
оку па ци је, дик та ту ре, тор ту ре за ко на и оп ште не ма шти не. 
Ту су до ла зи ли и ан ђе ли стри па, ча роб не при че сло бо де, а 
исто та ко и без вред ни „шунд” ро ма ни, да чи таоци ма по кажу 
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не са мо уз бу ђе ње ганг сте ра ја, уби ста ва и пре ва ра, не го и ле-
по ту и су пер и ор ност ви лин ског све та етич ког и чо веч ног: 
оби ља дво ро ва и рас ко ши, ко ји оли ча ва ју свет естет ског и 
љу бав ног, у сво јој су шти ни над моћ сло бо де и сми сла чо-
веч но сти. Ху ма ни све то ви, са не што ро ман ти зма и прот ка-
ни па у чи на стим ве ло ви ма та јан ствености, као и ли ри ком с 
на гла ше ним но та ма мо дер ног, об у зи ма ли су ду шу чи та о ца 
и за у зе ли би део ње го ве ду ше за у век. Омиљеност стри па је 
увек за о ши ја на, чо век на шег вре ме на оста је за цео жи вот 
под ути ском лек ти ре. Де те се ве же за ју на ке у ко ји ма на слу-
ћу је свој соп стве ни лик, сво ју пра ви цу и сво ју хра брост. На 
стри пу се учи, као на ра ним фа за ма рас по зна ва ња ли ков не 
оп сер ва ци је, да без гре шке уско ро осе ћа мо и раз ли ку је мо 
бес ко нач ни свет му зеј ског и ре пре зен та тив ног сли кар ства. 
Умет ност у де те ту бу ди же љу да и са мо, ако га има, раз ви је 
дар сли ка ња. Ни је го ла тврд ња да ма ли чи та лац из стри па, 
гле да ју ћи аван ту ре не у стра ши вих, сти че и сам уве ре ње ка ко 
се за прав ду у сва ком слу ча ју мо ра бо ри ти, по го то ву из оне 
лек ти ре ко ја са др жи иде ал не ус кра ће не сло бо де иден тич не 
с људ ском ду шом...

Али, у на шем све ту, у пр вој че твр ти ни два де сет пр вог ве ка, 
још има у на шим уста но ва ма по је ди на ца ко ји на гла ша ва ју 
да они го во ре у име за ко на, прав де, шко ле, ре ли ги је, вла-
сти итд, и сма тра ју да су они по зва ни да за бра њу ју, да не 
до пу шта ју, да сме ју да уни шта ва ју до бра за ко ја они др же 
да ни су ва ља на! И да нас сре ће мо на ја ве или из ја ве, по зи ве 
и прет ње да не што тре ба за бра ни ти! То је ре ци див дик та-
турā, же ља за ко ми си ја ма кул ту ре ко је ће спа љи ва ти књи ге 
(између оста лог)...

Раз ви так ши ре ња стри па као ли те ра ту ре, ко ји, из ме ђу оста-
лог има и за бав ни ка рак тер, у со ци јал ном сми слу нај зад тре-
ба да бу де ра зу мљив и исто риј ски и чо ве чан ски. Мо же мо 
на ве сти мно ге ва жне по је ди но сти о стри пу, за пра во спо ме-
ну ли смо са мо не ке, јер овог пу та за то не ма мо вре ме на, али 
ће љу би тељ све то про на ћи на дру гим ме сти ма, укљу чу ју ћи 
и стри по ва не за бав ни ке ко ји у сва ком бро ју до но се оби ље 
по да та ка ен ци кло пе диј ског зна ња уоп ште. По мом ми шље-
њу, мо гло би се кри тич ки, на уч но и у окви ру струч не оце-
не, че шће го во ри ти о вред но сти по је ди них стри по ва, ба рем 
оних по зна тих на це лом све ту. Мно ги од тих на сло ва чак 
и зах те ва ју кри тич ку об ра ду, углав ном ра ди јав но сти, као 
што, уо ста лом, сва ка твор ба од оп штег зна ча ја зах те ва јав ну, 
по зва ну за то, кри ти ку. Др жим, по раз гра на то сти пре ве де-
них на наш је зик и ов де об ја вље них, да та квих на сло ва има 
око де ве де сет. То би био леп по сао за вред ног знал ца... Ов де 
ћу на ве сти де сет на сло ва стри по ва мо је мла до сти, а ме ђу 
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њи ма и да на шњих, за ко је мо гу да ка жем да су из вр ши ли 
ути сак, или ути цај, на ме не. То су ови стри по ви, из бор је 
под ре ђен ра зним окол но сти ма мог жи во та.

• Флаш (Флеш) Гор дон

• Фан том

• Ман драк ма ђи о ни чар

• Де тек тив Х9

• Тар зан

• Џим из џун гле

• Принц Ва ли јант

• Тим Тај лор

• Old Mic key

• Кор то Мал те зе

Флаш Гор дон је пр ви иза шао у ван зе маљ ски про стор. Био 
је пре те ча мо дер них све мир ских при ча и фил мо ва. Пре де-
по ха све мир ских те ма је у ле пој књи жев но сти по зна та. Али 
Флаш Гор дон је, по ро ма неск ној струк ту ри, на ли ни ји да на-
шњих „ра та све то ва.” Осим то га, он је имао дру жбе ни цу, а 
то се у ју накā кла сич ног стри па уо би ча ји ло.

Ман драк је про то тип елит ног ма ђи о ни ча ра, али зве зда 
цирку са хо ли вуд ског ти па. Имао је пра ти о ца, сна жног црн-
ца Ло та ра, што ни је спо ред но. Сво јим ван се риј ским три ко-
ви ма бо рио се про тив зло чи на ца. Бо гат чо век. Ста но вао је у 
екс цен трич ном двор цу.

Де тек тив Х–9, ре мек де ло Алек сан дра Реј мон да би ло је по 
оби ча ју нај ста ри јих стри по ва цр та но уме ре ним по те зи ма. 
За пле ти су би ли јед но став ни за раз у ме ва ње, али је оштри ца 
и до се тљи вост прав де би ла уз бу дљи ва. Де тек тив џен тлмен 
пред ста вља узор мно го број них сво јих на след ни ка.

Тар зан је оп ште раз гра на та свет ска фа бу ла о бе лом де те ту 
из гу бље ном у пра шу ми, ко је је та мо од ра сло ме ђу ди вљим 
жи во ти ња ма. Мо дел при че о Тар за ну по те као је из књи жев-
но сти, али био је под стрек за Ха ла Фо сте ра и ви ше аме рич-
ких и европ ских цр та ча. По ма ло је за др жа вао схва та ње о 
при ми тив ној Афри ци, али с не бро је ним ва ри ја ци ја ма аван-
ту ра, ма хом бор бе про тив раз бој ни ка и од лич ним сли ка ма 
ми ши ћа вог хе ро ја и ре а ли стич ким по за ма зве ри пра шу ме 
сте као је гло бал ну сла ву.

Принц Ва ли јант је рас ко шно при по ве да ње о еле гант ном 
раз до бљу бри тан ског ви те штва. Под ло га је еп, исто риј ска 
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исти на, о сред њо ве ков ним дво ро ви ма, су ко би ма кра ље ва, 
се ба ра, пле ми ћа и на род них ју на ка. Ове при че учи нио је бе-
смрт ни ма у мо дер ном до бу је дан од нај бо љих цр та ча све та 
Хал Фо стер. Та ко је овај стрип и у кон ку рен ци ји умет нич-
ког при сту па нај леп ши. Бај ко вит, али об ра дом углав ном ау-
тен тич них исто риј ских зби ти ја, ство рио је, из ме ђу оста лог, 
обо жа ва о це вре ме на о ко јем при ча и осво јио по што ва о це 
до брог уку са.

Тим Тај лор је срж стрип ко дек са атлант ске сфе ре. Млад чо-
век. Осва ја зна ње и на у ку пу сто ло ви на. Тип угла ђе не шко ле, 
с по кро ви те љи ма ко ји га вас пи тава ју. Ат мос фе ра ко ло ни јал-
ног ду ха. Пре моћ бе ле ра се. Сва ка по хва ла су прот ста вље-
на овој иде о ло ги ји би ла би про те ра на из свих по пу лар них 
изда ња за пад ног све та.

Old Mic key. Је дан од нај бо љих, нај бо га ти јих и нај у збу дљи-
ви јих стрип за бав ни ка на ше зе мље из ме ђу два ра та био је 
за гре бач ки не дељ ни стрип лист Mic key strip. Име овом ли-
сту ни је дао Ми ки Ма ус, кум то ли ким стрип за бав ни ци ма у 
нас. Лист се звао по глав ном ју на ку до ма ћег стри па, чи ји су 
на став ци об ја вљи ва ни баш у ње му. На и ме, глав ни при лог 
у овом за бав ни ку, стрип са свим не кон вен ци о на лан, ко ји је 
за у зи мао де се так стра на у сва ком бро ју, био је де ло слав ног 
Ан дри је Ма у ро ви ћа. Old Mic key био је на слов Ма у ро ви ће-
вог стри па, а име ње го вог глав ног хе ро ја. Ста ри ка у бој, Ста-
ри Ма чак, до жи вља ва упр кос сво јих го ди на, низ озбиљ них 
аван ту ра, увек у од бра ни не ви них и у ак ци ја ма про тив раз-
бој ни ка. Ли те рар но са вр шен, а у цр те жу вр хун ски ори ги на-
лан, не ли че ћи ни на ког дру гог на све ту, Ма у ро ви ћев из ра-
зи ти цр теж дао је на гла сак це лом ли сту. Су прот но од свих 
де ла о ко ји ма смо го во ри ли, ква драт овог стри па дат је цео, 
чист, без ба лон чи ћа тек ста, то су би ли ква дра ти или пра-
во у га о ни ци ком по но ва ни по ли ков ним за ко ни ма, а текст се 
на ла зио ис под сли ке у не ко ли ко ре до ва. Це ла ствар је била 
су пер ро ман тич на, уз бу дљи ва и не ка ко фи на, као му зи ка.

Кор то Мал те зе, и у исто вре ме ње гов цр тач Ху го Прат, ми-
слим да су ап со лут но са вре ме на ле ген да! И да је ов де да-
нас су ви шно о њи ма било шта ре ћи. Тај лик, тај цр теж, то 
схва та ње стри па, са вре ме ног чи та о ца и умет нич ког дис кур-
са уоп ште, за слу жу ју да се о њи ма на пи ше де бе ла књи га. 
Кор то са др жи ве о ма мно го ми стич ног, он че пр ка по тај на ма 
кон ти не на та, он је че до езо те ри је. Ње гов тво рац спа да та ко-
ђе у нај ве ће цр та че на шег до ба. Да сам за бо ра вио све књи ге, 
све све ске и све ча со пи се мог жи во та, а да ми је у се ћа њу 
оста ло са мо пет –шест ого ље них све за ка, во лео бих да јед на 
од њих бу де о уче ним пу сто ло ви на ма Кор тоа Мал те зеа.
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Ен гле ска реч co mics упо тре бља ва се још и да нас у зна че њу 
стрип уоп ште, она је по јам за ову умет ност. По свом зна че-
њу, при род но би би ло да та реч озна ча ва по јам са мо јед не 
вр сте стри па — а то је ко мич ни, да кле ша љи ви стрип, ко ји 
је, бар у Аме ри ци, по пу лар ни ји и до но се га мно ге но ви не. 
Раз у ме се да се стри по ви да нас по ја вљу ју (не као пре) у ве-
о ма раз ли чи тим штам па ним фор ма ма. Да нас се стри по ви 
об ја вљу ју углав ном у књи га ма ве ћег фор ма та, или ма њег 
у бро ши ра ном по ве зу, али са мно го стра на. Че сто на и ла-
зи мо на ску па из да ња штам па на на лук су зној хар ти ји и у 
префиње ним бо ја ма.

Ја сам као чи та лац огром ну про дук ци ју ове за ба ве по де лио 
на два од се ка. Јед ну гру пу сам већ претходно озна чио, а 
другу сам свр стао у ко мич ни стрип. А ту су до га ђа ји и до-
жи вља ји из ми шље них ли ко ва кре и ра ни као по себ не фи гу ре, 
чи ји је из глед са свим ка рак те ри сти чан, ори ги на лан и ко ји 
по то ме, и дру гим спе ци фич ним од ли ка ма, по ста ју љу бим-
ци као сим па тич ни ство ро ви ма ште. Има их го то во то ли ко 
ко ли ко и оних цр та них у људ ском об ли ку. Ови су ју на ци, мо-
жда, оми ље ни ји код де це, или, ствар но, код љу би те ља ху мо-
ра. Ево ко ја су од ове вр сте оства ре ња ме ни би ла нај ми ли ја 
и ко је сма трам не из о ста вним из те мељ не исто ри је стри па:

• По пај

• По ро ди ца Та ра на

• Ги ле и Ри ле

• Ка мен ко и Кре мен ко

• Бе ти Буп

• Ма чак Фе ликс

• Три угур су за

• Хо гар Стра шни

• Та лич ни Том

• Алан Форд

Мор нар По пај мо жда је (из у зев Ди зни је вих ли ко ва) нај ра-
спро стра ње ни ја фи гу ра у ко мич ном стри пу. Вр ло мно го 
тре ба у ге ни јал но ј за ми сли, ства ра њу и рас про сти ра њу у 
свет јед ног умет нич ког ли ка као што су Дон Ки хот, Ха млет 
и слич ни... По пај, ре кло би се, не ма нијед ну вр ли ну ових 
свет ских ју на ка. Али јед на не ре ал на, шлам па ва фи гу ра, са 
сво јим још шлам па ви јим дру штвом Пе ром Жде ром, Оли вом 
и ма лим Ки ћом, по зна та је це лом све ту. Са ме њи хо ве по ја-
ве − без бри жног ту ка џи је са лу лом, вер не и ви спре не Оли ве 
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и дру гих ли ца ове ко ме ди је без кра ја − по се ду ју чар чвр сте 
ин спи ра ци је и бла гог ху мо ра са до ста гра је.

По ро ди ца Та ра на би ла је за ста ри је чи та о це сјај на сва ко-
днев на кри ти ка ма ло гра ђан ског мен та ли те та у ми ли он ским 
гра до ви ма САД. То су сли ке „обич них љу ди” при зем ног ка-
рак те ра, али јед не по ро ди це злат ног ср ца, њи хо вог ком ши-
лу ка и ули це. (Ка фа на „Код То ше на ћо ше”.) Чла но ви по ро-
ди це има ју те жње ка афир ма ци ји и за ра ди („аме рич ки сан”), 
а до гу ше су у су ро вом али ху мо реск ном све ту да на шњи це.

Ги ле и Ри ле су (за бо ра вље на) дво ји ца при ја те ља здру же на 
по уо би ча је ном во двиљ ском ду блу клов но ва, али то су лич-
но сти су сед ства у ма лим гра до ви ма сред ње кла се, ко ји сво-
је сме шне до жи вља је го то во ни штав ног жи во та при ка зу ју 
у скеч –фор ми днев ног ур не бе са не спрет но сти и по гре шног 
схва та ња про вин циј ске ствар но сти мо дер ног до ба. Ви сок и 
ни зак, де бео и мр шав, као ју на ци стрип –ху мо ра ско ро за бо-
ра вље ни, да ти су у од лич ном цр те жу. За бав ни су и од ра сли-
ма и де ци у јед ном ви со ко про фе си о нал но из ра же ном блиц 
шар му.

Ка мен ко и Кре мен ко. Под овим срп ским на сло вом по сто је 
два за себ на стри па слич ног са др жа ја, на те му о жи во ту у 
ка ме ном до бу. Да на шња пу бли ка до бро по зна је ту те му по 
цр та ним фил мо ви ма овог сме шног па ра ју на ка и њи хо вих 
бли жњих. Све је за сно ва но на кри ти ци мо дер ног вре ме-
на, чи ја се сред ства и еле мен ти упо ре ђу ју са до бом са свим 
дру ге тех ни ке и фи ло со фи је жи во та. Су коб на чинā жи во та 
у су да ру иза зи ва енер ги ју ху мо ра. Јед ном про на ђен кључ и 
по став ка осно ве де ла ко ри сти се обил но. Сви да на шњи оби-
ча ји и си сте ми има ју ва ри јан ту у дав но пре ва зи ђе но вре ме 
и то је мај дан иде ја. Ши ре анег дот ски по ста вље ни са др жа ји 
чи не за ни мљи вим ове ве дре при чи це.

Бе ти Буп је ве о ма љуп ко оства ре ње на ме ње но жен ској пу-
бли ци, ма лој и ве ли кој, то је не зло би ва ка ри ка ту ра естра де, 
мо де и глу ме, умет нич ког и по мод ног све та, нај ви ше из ку-
ло а ра ре виј ског по зо ри шта и по мод них ку ћа. И по ред све га, 
„Бе ти Буп” је крај ње ус пе ло де ло, чи ја је ли ри ка за бав на, а 
ли ко ви су на про сто сим па тич ни. Све је ту да то у с ме ром за-
сла ђе ној ат мос фе ри, с на гла ском на глав ни лик чи ји ће нам 
се де ти ња сти гла мур и да нас сви ђа ти.

Ма чак Фе ликс је нај у спе ли ји стрип за ма лу де цу о до ма ћим 
жи во ти ња ма, кућ ним љу бим ци ма. (Чи тао сам га и во лео још 
пре осам де сет го ди на!) Ско ро да бих ово ре мек –де ло стри-
па са свим из дво јио из свих гру па. Гру пе са мо те о риј ски по-
ма жу раз вр ста ва њу и но мен кла ту ри. У ства ри, сва де ла од 
вред но сти су пот пу но ин ди ви ду ал на и пред ста вља ју са мо 
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се бе. Фе ликс је на ма при сан ал бум сли ка о не жној мач ки, 
ско ро уса мље ној, јер у ње ној при чи и не ма дру гих ли ко ва. 
Али умет ник је оства рио ти ху, ва зду хом и све тло шћу та па-
ци ра ну ат мос фе ру, ту мач ка тра је сво је да не љу ба ви и па-
жње у ко јој не ма ни мр ве не у ку са или до се ћа ња о до ма ћим 
љу бим ци ма. „Фе ликс” је цр та на му зи ка. На ма хо ве Срећ ни 
Фе ликс до жи вља ва чак и сце не на па да про тив ни ка, ко ји би 
мо гли би ти и људ ски. Али сву да је он је ди но са бо гат ством 
сво је лич но сти, а око ли на му је бла га, сце но гра фи ја не на ме-
тљи ва... Ње гов ау тор је знао да се из дво ји из без о се ћај ног 
сте ре о ти па ко ји му чи овај свет.

Три угур су за су за и ста стрип о ко јем не ћу про пу сти ти при-
ли ку да ка жем не ко ли ко ре чи. Те су аљ ка ве, али ге ни јал не 
до ма ће при че, или се квен це, у це ли ни, 100%, од раз на шег 
мен та ли те та! Не што ка сни је дух ка кав је у њи ма по ја вио 
се у ита ли јан ском нео ре а ли зму, са мо што је на ше де ло још 
опу ште ни је у др ско сти свог ху мо ра. Ме ни као де ча ку, на-
рав но, ни је па да ло на па мет да за пам тим ау то ре ове до ма ће 
бур ле ске (ко ја је оду ше ви ла сву де цу, све чи та о це стри па у 
то вре ме). Не знам ко су оди ста не по зна ти ства ра о ци овог 
ша љи вог са ми здат де ла, ство ре ног ја мач но та ко ђе из ша ле. 
На ше ба вље ње цр та ном за бав ном тех ни ком и ело квен ци јом, 
и по ред оства ре ња свет ске вред но сти, ни кад ни је би ло на-
прег ну то с пре тен зи ја ма бренд про дук ци је... Ју на ци анег-
до та и до жи вља ја „Три угур су за“ би ли су Ћо ро ња, Но со ња 
и Бра до ња, с до след ном фи зи о но ми јом. Већ њи хо ва име на 
и по ја ва бо е ма, ули ча ра и не рад ни ка (у оде ћи ко ја од го ва-
ра њи хо вој кла сној при пад но сти) би ла су ур не бес за де цу 
и дру ге чи та о це! Од овог стри па иза шле су све га две или 
три све ске! Из да вач ми је и да нас не по знат. То је би ло дав-
но, али се ћам се ових ва га бун да и њи хо вог упор ног не сла га-
ња са јав ним ре дом, оби ча ји ма и при стој но шћу. То су би ли 
пр ви ју на ци поп кул ту ре, они су од би ја ли кул ту ру, по што 
је зва нич на, ла жна кул ту ра за у зи ма ла ме сто до зво ље ног... 
Стри по ве ко ји су од го ва ра ли зва нич ним вред но сти ма, или 
их ни су угро жа ва ли − власт и би знис су по ма га ли. Они су 
кул ту ри по треб ни. Ћо ро ња, Но со ња и Бра до ња ни су... Не 
са мо ра ди би бли о гра фи је, ми слим да би све ске „Три угур су-
за”, ва жне за исто ри ју на шег ду ха, би ло по треб но про на ћи 
и об но ви ти.1

1 Здрав ко Зу пан у књи зи Век стри па у Ср би ји (2007) пи ше: „Са мо не ко-
ли ко ме се ци по за вр шет ку ра та на тр жи шту су по че ла да се по ја вљу ју 
но ва стри по ва на из да ња. Кра јем но вем бра 1945. године у Бе о гра ду је 
иза шла пр ва (од три ко ли ко је укуп но из да то) све ска стри па Три угур су
за за вре ме оку па ци је. Иа ко је у им пре су му као из да вач на ве де но пред-
у зе ће ’Про све та А. Д.’ а као уред ник пот пи сан Са во Не дић, бу ду ћи да 
се ње но се ди ште на ла зи ло у Хи лен дар ској бр. 7, би ло је ја сно да је иза 
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Хо гар Стра шни. Осла ња ју ћи се на раз не из во ре о нор диј-
ској кул ту ри и по ве сти, твор ци овог ки ло ме тар ског стри па 
ство ри ли су (не ми ло срд ним ин ду стриј ским пу тем) сви ма 
по зна ту „цр та ну са гу”, за пра во па ро ди ју, о ви кин шком стра-
шном бор цу, ју на ку и љу би те љу тр пе зе и до бре ка пљи це, 
пред ста вља ју ћи га ус пут као кућ ног ле њив ца и зло срећ-
ног бор ца ко ји је жр тва ра зних не пред ви ђе но сти. Ни ње го-
ва же на Хел га ни је ма ње по пу лар на. Во лим пер ма нент ну 
досетљи вост овог за бав ног ар ти кла да на шњи це.

Та лич ни Том је са вре ме ни стрип о про ху ја лим ка у бој ским 
вре ме ни ма. Бо ле ћив до крај но сти, на иви ци шун да, чи ни ми 
се да је по не кад са свим три ви ја лан. Ме ђу тим, у ње му као 
да је ока ја но вре ме Ди вљег За па да. Ау то ри као да се овом 
па ро ди јом под сме ва ју са ми ма се би и чи та о ци ма. Још ни сам 
от крио тај ну ве ли чан стве не три ви јал но сти овог ју на ка, а то 
је ипак тај на са мог ве стер на.

Алан Форд тво ре ви на је но вог ду ха цр та них аван ту ра. У без-
број ним на став ци ма ових драм ских, за пра во ко ме ди о граф-
ских чи но ва, по ред глав ног ли ка Број 1, по ја вљу ју се мно-
ги стал ни чла но ви кла на, оп скур ни ти по ви, ко ји у осно ви 
при ка зу ју не ка кву нео зва ни че ну кли ку, је дан „цен тар мо ћи” 
sui ge ne ris. Услед про вид них по ли тич ких алу зи ја, пра те ћи 
прак су овог дру штван це та, не ки ко мен та то ри су твр ди ли да 
се ра ди о алу зи ји на ову или ону гру пу ак ту ел не по ли тич-
ке мо ћи. На стра ну то, ја ви дим сјај ну ли те рар ну драм ску 
осно ву ове ко ме ди је ка рак те ра, а мо жда и си ту а ци ја. Стрип 
је ви ше за од ра сле не го за де цу, али ми слим да он, и то трај-
но, са сво јим скри ве ним по сло ви ма, оду ше вља ва оне чи та о-
це ко ји су ста ри и мла ди ујед но.

У не ко ли ко ре чи о но ви на ма же лим да чи та о ца, ма кар оскуд-
но, под се тим о, до ду ше про ла зној, уло зи но ви на у ши ре њу 
стри па. Не где сам ре као шта ја ми слим да но ви не (днев ни 
ли сто ви) тре ба као пр во да са др же: Стри по ве − ре као сам −  
пр во, за тим анег до те, па ма ле ша ле, он да ми сли ве ли ких 
љу ди итд... То сам ре као озбиљ но, а сад по вре ме но чу јем 
пре при ча ва ње овог са ве та. У исто ри ји стри па но вог ве ка 

овог по ду хва та ста јао нај по зна ти ји пред рат ни из да вач Алек сан дар Ј. Ив-
ко вић. Ау тор сце на ри ја био је пред рат ни но ви нар, уред ник пр вог срп-
ског и ју го сло вен ског стрип-ли ста Стри па Во јин М. Ђор ђе вић, док су 
на цр те жи ма ра ди ли Ми ло рад До брић (1924–1991) као глав ни цр тач и 
Слав ко Са ша Ми шић (1925–1982) као по моћ ни цр тач.” Стрип је суд ски 
за бра њен од стра не но ве ко му ни стич ке вла сти у де цем бру 1945. (због 
„ома ло ва жа ва ња На род но-осло бо ди лач ке бор бе”), а стрип је сле де ћих 
го ди на зва нич но сма тран од стра не ре жи ма за не по жељ ну и опа сну по ја-
ву. Пр ве две све ске се ри је је 2015, седамдесет го ди на ка сни је, пре штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Ко ми ко” из Но вог Са да у еди ци ји „Злат но до ба 
срп ског стри па” – при мед ба уред ни ка.
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но ви не су од и гра ле глав ну уло гу. На де се ти не днев них ли-
сто ва у Сје ди ње ним Др жа ва ма по че ле су ре дов но об ја вљи-
ва ње ка и ше ва стри па. Нај пре по је дан ка иш днев но, за тим 
по се да м–о сам ка и ше ва, ра зних, је дан ис под дру гог. У не-
дељ ном из да њу но ви на по ја вио би се, као све ча ност, блок 
не ког од стри по ва у на став ци ма. Мно ги днев ни ли сто ви на 
све ту на про сто су ожи ве ли гра фич ки и са др жај но до но се ћи 
ову но ви ну. По сле ра то ва ожи ве ла би де мо кра ти ја и кул тур-
ни по пу ли зам. Стрип и по ли ти ка ни су се по ме ша ли, ако је 
би ло из у зе та ка, би ли су рет ки. Стрип је био ор ган ски део 
за ни мљи вих но ви на. Но вин ски стрип је по ву као ства ра ње 
и из ла же ње стрип –но ви на и стрип –за бав ни ка. У Ср би ји 
је из ла зи ло не ко ли ко днев них ли сто ва. По ли ти ка, Вре ме, 
Прав да, Бал кан, Бор ба, Ве чер ње но во сти. Бе о град ске но
ви не, По ли ти ка Екс прес и још не ко ли ко дру гих. Али ни су 
сви при хва ти ли стрип, не знам за што, мо жда из фи нан сиј-
ских раз ло га. Пред ња чи ле су но ви не По ли ти ка и Вре ме. 
Об ја вљи ва ње стри по ва, а с њим по ја ва и ве ћег бро ја до ма-
ћих ау то ра (о че му ће би ти за себ но ре чи) зна чи ло је и про-
цват срп ског стри па. Ис та кла се По ли ти ка сво јим до дат ком 
„Поли ти ка за де цу”...

Хо ћу да се освр нем на но ви не Вре ме. По зна то у по ли тич-
ком сми слу као де сни чар ски, ре ак ци о на ран лист, кат кад 
на гла ше но и као про фа ши стич ки, Вре ме са те мом ко јом се 
ба ви мо на овом ме сту не ма до ди ра. Штам па но на ве ли ком 
фор ма ту, „Вре ме” је до но си ло оби ље стри по ва, углав ном 
уве зе них од стра них аген ци ја. Се ћам се по је ди них ко ји су 
гра фич ки из гле да ли фан та стич но. Се ћам се јед ног на став-
ка стри па ура ђе ног по ро ма ну „Али са у зе мљи чу да” с на-
став ци ма на че тврт стра не но ви на, из ве де ног у ма што ви том 
сти лу пр вог ре да и сјај но пре ве де ним, пре ра ђе ним тек стом. 
Чуо сам ових да на да у На род ној би бли о те ци Ср би је по сто-
је це ле ода је у ко ји ма ле жи не ко ли ко ва го на стрип све за ка. 
Ни сам био та мо, не знам, али ве ру јем да се ово бла го струч-
но об ра ђу је и ре ги стру је. Чуо сам, ме ђу тим, не што о го ди-
шти ма днев ног ли ста Вре ме. Го ди шта овог ли ста из ме ђу два 
ра та ви ше не по сто је. Уни ште на су, на вод но, при ли ком бом-
бар до ва ња Бе о гра да 1941. го ди не. Сва ко на мер но уни шта-
ва ње кул тур них до ба ра тре ба нај о штри је осу ди ти. Апе лу јем 
да се тра же и на ђу, ма по је ди нач но, сви ре ле вант ни оста ци 
ти ра жа ли сто ва у ко ји ма су штам па ни они стри по ви, или 
њи хо ви на став ци ко ји по оце ни струч ња ка има ју зна чај по 
кул тур ну ба шти ну Ср би је.

По зна та је по раз ви так и очу ва ње стри па уло га фир ме „По-
ли ти ка”, о ко јој ће још би ти ре чи. Осим об ја вљи ва ња Ди зни-
је вих стри по ва, „По ли ти ка” је зна чај на и за дру гу ши ро ку 
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де лат ност на овом по љу. У вре ме мог де тињ ства и де ча штва 
до ме не су до ла зи ли стрип за бав ни ци По ли ти кин За бав
ник, Ми ки је во цар ство, Стрип, Пла ви за бав ник и дру ги, 
као и мно ги по је ди нач ни стри по ви ко ји су по че ли из ла зи-
ти у за себ ним све ска ма. Не дељ ни ча со пи си, као, на при мер, 
Панора ма, има ли су ре до ван и оби ман до да так са стри по ви-
ма, чак и Же ле знич ки ве нац, ко ји је ЈЖ сла ла свим сво јим за-
по сле ни ма, имао је стрип ски до да так. По ли ти кин За бав ник 
је об ја вљи вао, че сто, по себ не све ске це лих епи зо да не ких 
де ла са сво јих стра ни ца.

Ве ли ку уло гу на овом по љу од и гра ле су још две уста но ве 
ко је у овом тек сту не мо гу да не по ме нем. Јед на од њих је 
чу ве на, не из о став на и бла го сло ве на Стри по те ка. Овај ан-
то ло гиј ски тре зор свет ског стри па ко ји сре ћом из ла зи го-
ди на ма за до во ља ва ју ћи на шу но стал гич ну по тре бу за кла-
сич ним и мо дер ним стри пом, успе ва да вр ши свој за да так 
по хвал но. Дру ге уста но ве об ја вљу ју та ко ђе већ го ди на ма 
све ске знат ног оби ма, стри по ве по пу лар не на тр жи шту. У 
тим све ска ма је из бор из да ва ча, по мо гућ но сти и уку су: све-
ске Ала на Фор да, Мар ти ја Ми сте ри је.

На на го вор при ја те ља на пи сао сам овај чла нак, се ћа ње. Ина-
че, ни у ка квој ве зи ни сам са про дук ци јом или аген ту ра ма 
стрип би зни са у све ту или ов де. Осе ћам но стал ги ју за да-
ни ма де тињ ства и де ча штва. Осе ћам бри гу што се умет ност 
стри па код нас са свим по гре шно ту ма чи и оце њу је. Мо ја 
је ди на ко рист од ово га на пи са (ово је са мо при каз од ре ђе-
не умет нич ке де лат но сти), је што мо гу, мир не са ве сти, да 
чи там и оно што је до бро и оно што је „штет но и тре ба да 
се за бра ни”.

Синиша Радовић, Van Helsing contre Jack l’eventreur, 
перо и туш, 2012.
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ОДФРЕСКЕДОСТРИПА
Сли кар ско –ан тро по ло шки уви ди

Фре ска — и у Ла скоу, и у Ал та ми ри, на сте ни је фре ска — 
пр ви је чо ве ков ар хе тип ски бу квар. С об зи ром на ми ле ни-
јум ску на род ну не пи сме ност, сли ке на зи ду су он да шњем 
чо ве ку, да нас сва ка ко не до ра слом на шем вре ме ну, би ла 
„улаз кроз злат на вра та” у скри ве ни свет ду ше.

Да нас на ши нај мла ђи, као ве сни ци још ве ћег про гре са ко ји 
нас у раз во ју људ ске вр сте оче ку је, си гур но је су за ин те ре-
со ва ни и за оне ар хе тип ске сли ке до ко јих кон вен ци о нал ним 
пу тем не мо гу до ћи. Та пре чи ца је стрип! Оста је нам са мо 
да по ста ви мо знак ма те ма тич ке екви ва лен ци је из ме ђу ових 
две ју па ра диг ми: фре ска и стрип! Та ко раз ли чи ти и да ле-
ки, а та ко бли зу! У до бу ин фор ма ти ке и на но тех но ло ги ја ова 
начел на не по ду дар ност ни је не мо гу ћа. На про тив.

Из вор Пра сли ке

Ан дре Мал ро (An dré Mal ra ux), го во ре ћи о кул ту ри, ка же да 
мо зак и ин те ли ген ци ја, ма ка ко означавали нај ви ши би о ло-
шки об лик тог ква ли те та баш код чо ве ка (мо зак и ин те ли-
ген ци ју, као ка рак те ри сти ку вр сте, има ју и мно ге жи во ти ње) 
ни су оно по че му ко нач но раз ли ку је мо ква ли тет зва ни чо век 
од оста лог ква ли те та. Као и мно ги дру ги, и Мал ро сма тра 
да је кул ту ра та ко јом се чо век ко нач но одво јио од оста лих 
жи вих би ћа и да кул ту ра пред ста вља на ста нак и на ра ста ње 
свег бо гат ства око и са чо ве ком, али пре све га на ра ста ње 
са мо га чо ве ка.1 

1 Мо ра ће мо, ипак, да при ме ти мо да чо век, упр кос соп стве ној ве ли кој же-
љи и по тре би за та квим ста ту сом, ни је вр ху нац раз во ја зе маљ ског жи вог 
све та, већ са мо „са пле ме ник” са свим дру гим жи вим би ћи ма, укљу чу-
ју ћи и аме бе, бак те ри је, зглав ка ре, мра ве, си са ре и оста ли жи ви свет. У 
су прот ном, уко ли ко је чо век „циљ” Твор ца, ови ис под ње го вог би о ло-
шког са вр шен ства не би по сто ја ли, јер – чо век је крај њи циљ. Чо век би, 
по та квом нај е го и стич ни јем схва та њу, као вр хун ско би ће, је ди ни по сто-
јао. Ко ли ко би ци ви ли за ци ја због та квог си ро ма штва жи вог све та би ла 
осиро ма ше на, не би смо сме ли ни да за ми сли мо.
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Кул ту ра је про цес. Кул ту ра је чо ве ков раз вој ни пут ко јим 
ис ко ра чу је из ван сво јих на го на, по чев од про ми ску и те та и 
ди вља штва, од то те ма и ани ми зма, од па ле о лит ске умет но-
сти, од облут ка и об ли це ка точ ку као јед ној од ње му ва жних 
та ча ка ослон ца и, по том, уре ђе ни јим дру штве ним, др жав-
ним и, као ре зул та ту удру жи ва ња са окру же њем и све ве ће 
за ви сно сти од ње га, по ли тич ким (по ли ти ка = ну жни ин те-
рес) од но си ма са око ли ном са ко јом се све ви ше иден ти фи-
ку је и ве зу је и без ко је не мо же као по је ди нац да оп ста не. 
Кре ће се по сте пе но ка мо но те и стич ким ре ли ги ја ма и умет-
но сти Но вог ве ка, ка на пред ним и уса вр ше ни јим зна њи ма 
и на пра ва ма ко је ла ко при хва та и ко је пре по зна је мо да нас 
кроз ау то мо би ле и ави о не, ра ке те и ком пју те ре, ну кле ар на 
по стро је ња, ге нет ски ин же ње ринг, ин фор ма ци о не и на но-
нау ке и тех но ло ги је.

А су тра…?

Бо гат ство кул ту ре, оно ко је нас је и од ре ди ло као вр сту у 
од но су на мно штво дру гих, по ти че са мо из јед ног, је ди ног 
из во ра – на ше раз ли чи то сти у од но су на дру ге вр сте, али и 
раз ли чи то сти у од но су из ме ђу сва ке је дин ке уну тар људ ске 
вр сте.2 

Ма ко ли ко да ових не ко ли ко увод них на зна ка, без об зи ра 
ка ко их раз у ме, при хва ти или од ба ци сва чи ји ум ко ји их про-
чи та, де лу ју као фра за у ма ко јем об ли ку, она је – из вор но 
по сма тра ју ћи, те шко под ло жна су штин ској не га ци ји.

Ни је чо век кул ту ра. Кул ту ра (и не кул ту ра) је де ло ко је чо век 
оста вља иза се бе. Кул ту ра је де ло ко је је по те кло из ду би-
не ср ца, а ни ка ко оно не што што по ти че и до ти че из ум не 
же ље чо ве ка да оста ви не што од се бе по том ству за ко рист 
(ов де смо, чи ни се, већ на пра гу не –кул ту ре, као кључ не 
кате горије ума).

Мо ра мо се око не че га ипак раз у ме ти: ум, као пр ви ко ји на-
сту па иза емо ци ја (и на го на), ни је да ле ко ис пред њих, ма 
ко ли ко до да нас (над)ум не де лат но сти чо ве ка не пре кид но 
да ва ле ре зул та те. Ти ре зул та ти нај ма ње су по сле ди ца ве-
зе емо ци ја –ум, а нај ви ше (ма да то те шко при хва та мо) ве зе 
ум–ин ту и ци ја. Ин ту и ци ја, још увек ду бо ко скри ве на ис под 
без број них ве ло ва на та ло же них то ком сто ти на и сто ти на 

2 Ко је за слу жан, или од го во ран, за ову хи је рар хи ју или устрој ство у на ма 
ви дљи вом и ра зу мљи вом све ту, са да се не ће мо ба ви ти. Де лом због очи-
глед но сти, а још ви ше због на ше ин ди ви ду ал не не са вр ше но сти у од но-
су на Твор ца, од но сно тво рач ку енер ги ју ко ја је све са зда ла, а ко ју ми 
са мо на слу ћу је мо и пра ти мо је у, нај ви шем до ме ту, ин ту и тив но. Ма ње 
или ви ше до след но.
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хиља да го ди на људ ске и зе маљ ске ци ви ли за ци је, још увек 
је бес крај но да ле ко из ван ра ци о нал ног до ма ша ја да на шњег 
људ ског ума… За што? За то што пе ри од (тре ну так!) у ко ме 
ми да нас пре би ва мо ни је циљ ко ме је до са да те жи ла све у-
куп на ци ви ли за ци ја, већ је дан ко смич ки треп тај уни вер зу-
ма, ко ји ми, због сво је не са вр ше но сти, по ку ша ва мо се бич но 
да про гла си мо за циљ ни, или не што слич но. Чо век би ов де 
мо гао бес крај но мно го да на у чи од мра ва, или, још бо ље, од 
пче ла! Мрав је си но ним за ис трај ност, кро тост и ди сци пли-
но ва но ко лек тив но по сти за ње гран ди о зних ко рак –по –ко рак 
ци ље ва, а пче ле су је ди на жи ва би ћа ко ја су до да нас, во љом 
Твор ца, до би ле за да так да нам сво јим мра вљим тру дом по-
да ре про из вод из ове на ше ба ште у ко јој жи ви мо, а ко ји је 
нај са вр ше ни ји ор ган ски про из вод за ко ји се зна: мед. Има мо 
за то и до ка зе: мед из ћу по ва за ко па них не ка да дав но, а ис-
ко па ни не дав но, да нас има исте ка рак те ри сти ке и је сти вост 
као и пре не ко ли ко хи ља да го ди на, ка да је и ство рен. Ни је 
ли то пу то каз да се око нас још увек на ла зе сви са вр ше ни 
ма те ри ја ли, тех но ло ги је и ре цеп ти, али не зна мо још ка ко да 
их нај лак ше от кри је мо и нај бо ље упо тре би мо.

Ци ви ли за ци ја и кул ту ра има ју ду би ну ко ја се очи ма не да 
са гле да ти и до ку чи ти. Чо век има, упро шће но гле да ју ћи 
пре ма то ме, три при мар не ди мен зи је. Пр ва је емо ци о нал-
на (чул на), дру га је ум на (ра зум на), а тре ћа, још увек ве-
ћи ни не до ку чи ва, је сте ду хов на ди мен зи ја (ме та ди мен зи ја, 
ди мен зи ја ср ца, ка ко би то ма ло број ни уз ви ше ни ду хо ви из 
пр ве сва ко ме од нас спо чи та ли).

По што ум ре а гу је и ве зу је се нај че шће за опа жај не и емо-
ци о нал не вред но сти, ду хов на ди мен зи ја чо ве ка је оно што 
по је дин цу ми ле ни ју ми ма из ми че. Ве ћи на се бр зо умо ри од 
овог тра га ња, ако се уоп ште упу сти у то, и по сег не за пре чи-
ца ма, не слу те ћи да је то нај си гур ни ји пут у ду шев ни ћор со-
как… Као што ка жу му дри, вр хун ски умет ни ци су исти као 
сви ми, са мо мно го бо љи. Или, оно у шта гле да мо ни је увек 
оно што ви ди мо.

Де ло чо ве ка има све атри бу те кул ту ре, пре све га из основ-
ног ка у зал ног раз ло га: кул ту ра је раз вој ни про цес. Оста ло 
у ве зи кул ту ре је у под ка те го ри ја ма кул ту ре (под кул ту ра, 
суб кул ту ра…), мер љи вих очи ма оног дру гог де ла људ ске 
ци ви ли за ци је, ко је су до да на да на шњег на ду гач ко и на ши-
ро ко об ја шња ва не, пре при ча ва не и оста вље не, као у ма гли, 
мно гим по је дин ци ма на да ље пре при ча ва ње. Тај дру ги део 
ци ви ли за ци је је упра во онај ко ји се тру ди – због сво је не са-
вр ше но сти на ре ла ци ји из ме ђу ср ца и ума, а ис пред ко јих 
не у мор но ис ту ра ју соп стве не емо ци је – да они ма ко ји су ту 
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ре ла ци ју раз у ме ли и са вла да ли од у зи ма дра го це но вре ме и 
енер ги ју де ла ња.

Де ло чо ве ка, на дах ну ћем у не бе ској ти ши ни ла ко ство ре но, 
или му ко трп но кроз жи вот про би ја ју ћи се у све свет ској бу-
ци све та бес ком про ми сно гра ђе но, пра ви ла не ма, оста је са-
мо ре зул тат жи вот ног на по ра сва ког чла на уни вер зу ма „од 
про то пла зме до чо ве ка”, ка ко то про роч ки пре но си са вре ме-
ни ци ма и бу ду ћим на ра шта ји ма ава Ју стин По по вић, или ка-
ко то још про роч ки је бе се ди при ча ју ћи о вред но сти чо ве ка 
ва се љен ски дво стру ки док тор фи ло со фи је Ни ко лај Ве ли ми-
ро вић: Два стра шна стран ца ви дим у се би, и ја се про би јам 
из ме ђу њих, го сту ју ћи час код јед но га, час код дру го га…. 
Зна чи – пи та се по том чо век, но си лац све у куп не кул ту ре — 
по ово ме, ни сам ау тен ти чан!? Па, ко сам ја..?

И му дри Ни ко лај на ста вља: Има не ко у дну ду ше мо је, кре
нем да га до хва тим — но, ви дим да су ми за то по треб не 
ру ке ду же од ва си о не. Пи тај Ње га ко сам ја.

Из ме ђу све тог и све тов ног

Као млад чо век, ин ту и тив но у се би осе ћа ју ћи до ла зе ће вре-
ме и по ку ша ва ју ћи да у ње му пре по знам, утвр дим и пред-
ста вим ко ли ко -то ли ко сво је бу ду ће жи вот но би ти са ње и 
уме ће (ко је ми, же лео то се би да при знам или не, ни ка ко ни-
је би ло ја сно ка кво је, ода кле до ла зи и у шта би тре ба ло да 
уви ре), про ла зио сам кроз фа зе и си ту а ци је ко је су, ве ру јем, 
свој стве не ве ћи ни мла дих би ћа, прет ход но вас пи та ва них и 
усме ра ва них ка ве ли ким, или бар до стој ним чо ве ка, жи вот-
ним ци ље ви ма. Зна ча јан оп сег све у куп не људ ске кул ту ре – 
умет ност, и то ли ков на, би ла ми је као ба кља у там ној но ћи 
ви со ко по диг ну та у тим же ља ма, на да њи ма и оче ки ва њи ма! 
Умет ност, у нај ши рем сми слу, би ла ми је во ди ља у мла до-
сти. Ма шта, ко је ми у ми са о ном и сно ви ђач ком сми слу ни је 
не до ста ја ло, би ла ми је по кре тач ка енер ги ја тих ду гих де це-
ни ја од ра ста ња, лу та ња и са зре ва ња. Не ка ко са стра не, тих 
де чач ких го ди на, ин ту и тив но осе ћа ју ћи ди на ми ку и ла га но 
при ла же ње и ста па ње са све бр жим со ци јал ним, обра зов-
ним, тех нич ким и тех но ло шким на прет ком све у куп не ци-
ви вли за ци је из до ба мо га де тињ ства и ра не мла до сти, но ви 
ин фор ма ци о но -по пу лар ни ме диј – стрип – на мет нуо ми се 
не ка ко из при крај ка, нео че ки ва но, али без же ље да му се 
од у прем. Пам тим да сам ве о ма бр зо, са огром ном же љом да 
по ста нем сли кар, стрип при хва тио из дна сво је ду ше. Кри-
тич ки, ра до зна ло, али спре ман „да му дам још јед ну шан су” 
да у мом де чи јем уни вер зу му ма шта ња о бу дућ но сти оп ста-
не и да га по сле дич но то ме још пре и спи там. Крат ке и ја сне 
по ру ке, исто вре ме но ли ков не и на ра тив не, умно жа ва ле су се 
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мно го стру ко у мо јој гла ви и во ди ле ме ка не ким но вим све-
то ви ма, ме ни до та да не пред ста вље ним од стра не зва нич не 
и офи ци јел не пе да го ги је и обра зо ва ња, али и фор мал не ли-
ков не умет но сти то га до ба. Ипак, оно што ме је нео до љи во 
при вла чи ло ка стри пу, био је нај че шће ма е страл ни цр теж, 
ва ри ран и по на вљан без број пу та увек са истим ква ли те том 
и жа ром цр та ча. Крат ке, ја сне и је згро ви те сце не пред ста-
вље не не у о би ча је ним цр тач ким и ли ков ним уме ћем, ла ко и 
бр зо су ме осво ји ле и по ве ле ка но вим све то ви ма ко је су 
за ми сли ли ау то ри.

По сле тих пр вих, тај них су сре та са де ли ма стрип ских ме-
ди ја, охра брио сам се бе да по ку шам да ре про ду ку јем не ке, 
ме ни та да ва жне, де ли ће тог ве ли ког уме ћа но вих мај сто ра 
ли ков них умет но сти на по мо лу. Цр те жи (на рав но, и про ми-
шље ни текст) ко ји су но си ли еп ску при чу о прин цу Ва ли-
јан ту, ка сни је Тар за ну за вид не ду шев не и фи зич ке сна ге у 
ам би јен ту африч ке џун гле (ма шта сва ко га од нас уз ди за ла 
се ге о ме триј ском про гре си јом до не слу ће них гра ни ца), или 
о де тек ти ву Ри пу Кир би ју, ко ји се на умек шан на чин бо ри у 
на шем вре ме ну без ве ли ке епи ке, би ли су ми до во љан иза-
зов за по тај но бе со муч но цр та ње и ко пи ра ње не ких сце на 
за ко је сам сма трао да их ве ли ка умет ност из му зе ја ни је 
до вољ но ко ри сти ла, али ко је су умет ни ци ма –по чет ни ци-
ма –са ња ри ма, у ко је сам се бе убра јао, ве о ма ва жне да би 
на пре до ва ли и др жа ли ко рак са вре ме ном у ко ме пре би вам. 
Мо ју не по ко ле бљи ву же љу да, по ред овог ис ко ра ка у стрип, 
по ста нем сли ка р-у мет ник, ни шта ни је мо гло да на ру ши. 
Зва нич но, до тог до ба сам се на леп, и то пе да го шки леп 
на чин, упо знао са сли кар ским де ли ма и кла си ке, ре не сан се, 
мо дер ни зма, али и 20. ве ка. Не што ка сни је, због кри тич ког 
ста ва ко ји сам та да имао пре ма соп стве ним вред но сти ма, па 
и вред но сти ма соп стве ног на ро да у том сми слу, упо знао сам 
се и са ве ли ким умет нич ким де лом мо га на ро да. „Ко ке ти-
ра ње” са но вим ме диј ским трен до ви ма ме ни је би ло крај ње 
иза зов но и ин спи ра тив но, по го то ву што сам у на ред ним го-
ди на ма от крио још кра ће стрип ске фор ме, у ма е страл ној из-
вед би или стрип  цр та ча, нај че шће, или удру же них цр та ча и 
тек сто пи сца. По ро ди ца Та ра на, Ју ли ја Џонс, ка сни је крат ке 
фор ме, али ма е страл не по све му, Де ни са вра го ла на, Сну пи-
ја, Хо га ра Стра шног, Ди ка на и још мно штва дру гих, трај но 
су оку пи ра ли мо ју ду шу и ср це. Ка сни је сам от кри вао да су 
и на ши зна чај ни сли ка ри има ли „из ле те” у про сто ре стри-
па и илу стра ци је (по себ но ми је за ни мљив Мла ден Јо сић 
са сво јим илу стра ци ја ма о До си те ју Об ра до ви ћу, ко је су на-
шој јав но сти и да ље не по зна те). Вре ме ном, све ви ше сам се 
уду бљи вао и у текст, без об зи ра што је мо ју глав ну па жњу 
за по се дао мај стор ски цр теж ко ји је но сио основ ну по ру ку и 
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при чу ка чи та о цу и ко ји сам до нај сит ни јих де та ља ана ли зи-
рао, кри ти ко вао, или уз ди зао до крај њих ви си на.3

Исто вре ме но, то ком тих ра них го ди на и пр вих де це ни ја жи-
во та, зна ча јан део мо је ми стич не по тре бе, без ко је ни сам 
мо гао да ди шем, за о ку пља ла је ат мос фе ра цр к ви и, ре ђе, 
ма на сти ра у ко је бих по вре ме но од ла зио. Знам да је то ме 
би ла пре суд на мо ја скло ност (и на кло ност!) та квој ми стич-
ној ат мос фе ри, као и чи ње ни ца да смо као сед мо го ди шња 
де ца мо ја се стра бли зна ки ња и ја кр ште ни у се о ској цр кви 
на ших ро ди те ља (због иде о ло шких раз ло га то га вре ме на то 
се ни је ура ди ло у ша бач кој са бор ној цр кви), и да је све ште-
ни чин кр ште ња оба вио де да по мај ци мо је бу ду ће су пру ге. 
„Де да по па”, како су га мно ги та да зва ли, ве дар, на сме јан 
и го спод ствен, био је онај пла ми чак ко ји ме је та да и још 
мно го го ди на ка сни је одр жао у уз бур ка ном све ту мо јих ду-
шев них по тре ба. Ми стич не, ме ни та да још не ја сне, је згро-
ви те фор ме све та ко ји до та да ни сам по зна вао, ука зи ва ле су 
ми се по вре ме но пред очи ма гле да ју ћи их на ико на ма и на-
ро чи то на фре ска ма. Ми стич на и ван вре мен ска ат мос фе ра 
ко ја је вла да ла у хра мо ви ма, по го то ву оним са фре ско пи-
сом на зи до ви ма и сво до ви ма, бу ди ла је у ме ни од ра них 
го ди на опи ја ју ћу сми ре ност и по тре бу да се че шће на ђем у 
та квом ам би јен ту. Во лео сам ду го да по сма трам те сли ке на 
зи до ви ма по де ље ним, као и стрип, на по је ди нач не сце не ко-
је, уме сто тек стом, сво јом та јан стве ном ком по зи ци јом, бо-
га тим ко ло ри том, су ге стив ним по гле ди ма ли ко ва на њи ма, 
али пре све га пре фи ње ним ми сти ци змом ко ји је из би јао из 
ду би не сли ка пра во ка на ма пле ту ону чу де сну нит ка ср цу и 
ду ши, ко ја се, као па у ко ва мре жа, ни ка ко не мо же пре ки ну-
ти ни да нас. Иду ћи од сце не до сце не, вре ме ном, по ла ко се 
ве зи ва ла, ма да још увек не му шта, по ру ка и пре та ка ла у при-
чу све сна жни јег и ја сни јег зна че ња. Исто као и код стри па: 
мај стор ски по ве за ни основ ни гра див ни еле мен ти сва ку од 
ових „при ча” ла ко, бр зо и јед но став но тран спор то ва ли су 
до на ших емо ци о нал них, ум них и ду шев них по тен ци ја ла. 
Не ма сум ње, оба ова „ме ди ја”, и древ на фре ска, и са вре ме-
ни стрип, има ли су за јед нич ки те мељ: ар хе тип ско по ре кло.

Мој мла ди и не раз ви је ни дух, ко ји је та да био у пу ној по тре-
би пре и спи ти ва ња, био је, Твор цу за хва љу јем да нас за то, 

3 Ово се про ду жи ло све до да на шњих да на, ка да сам пре ко ма е страл ног 
аме рич ког цр та ча Бру са Бли ца сво јој де ци, у њи хо вом пред школ ском уз-
ра сту, омо гу ћио да се упо зна ју и ве жба ју на тра ди ци ји стрип ског цр та ња 
сво ју кре а тив ност. Ре зул тат овог ви ше ме сеч ног ра да са њи ма да нас је 
го ми ла бло ко ва ко је смо за јед но ис цр та ли Стан ко, Раст ко и ја то ком тих 
из у зет но за бав них ве жби по сред ством те ле ви зи је упо ре до са Бру сом 
Бли цем.
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ра за пет у тро у глу из ме ћу сли кар ске кла си ке, ми сти ке ме ди-
те ран ско -бал кан ског ве ле леп ног и ду бо ког на сле ђа и при ма-
мљи вих сва кој но вој ге не ра ци ји но вих ис ку ста ва и трен до ва 
ко је вре ме со бом не у мит но но си и ути ре пут но вим хте њи ма 
чо ве ка: кла сич на ли ков на тра ди ци ја, фре ска и стрип су за-
тво ри ли овај жи вот ни тро у гао. Сва ка од ових ри зни ца, то 
сам схва тио мно го ка сни је, ар хе тип ског је пред зна ка. За то 
их та ко ла ко, али свом сна гом, и при хва та мо. Та сна га се 
ла ко мо же про ве ри ти на нај јед но став ни ји на чин: пред фре-
ском, као и пред стри пом, са истом сна жном по тре бом ста-
ја ће и де ца, и мла ди, и ста ри. По(р)уке ће истом сна гом би ти 
при хва ће не код ве ћи не.
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СИСТЕМА
Сажетак: Осни ва ње Бе о гра да 202 у ју ну 1969. го ди не као но вог 
про гра ма у си сте му Ра дио Бе о град, пред ста вља ло је ре флек си ју 
дру штве них, по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них про це са и про
ме на ка рак те ри стич них за гло бал не и екс ју го сло вен ске про сто ре. 
Но ви ра дио про грам до нео је ор га ни зо ва ну и кон тро ли са ну де ре
гу ла ци ју ме диј ског про сто ра, афир ма ци ју ко мер ци јал них прин ци
па по сло ва ња, мо дер ни за ци ју од но сно аме ри ка ни за ци ју и то пре 
у обла сти ме ди ја не го у сфе ри при вре де. Kроз пет про грам ских 
бло ко ва ко ји су пра ти ли ри там да на (ју тро, пре под не, под не, по
под не и ве че), Бе о град 202 је по ну дио пу бли ци ра зно вр сне за бав не, 
му зич ке и ин фор ма тив носер ви сне са др жа је ко ји је тре ба ло да 
упот пу не по зи тив ну сли ку „са вр ше ног” ју го сло вен ског со ци ја ли
стич ког дру штва. Реч је о пр вом еми то ва њу фор ма ти ра ног ра дио 
про гра ма на на шим про сто ри ма, што је ина че би ла стан дард на 
прак са ра дио про дук ци је у САД тог вре ме на. 

Kључне речи: Бе о град 202, ко мер ци јал ни ра дио, де ре гу ла ци ја, 
либе ра ли за ци ја, аме ри ка ни за ци ја, Ју го сла ви ја
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Со циопо ли тич ки и кул тур номе диј ски  
ам би јент осни ва ња Бе о гра да 2021

Педесетгодинауживотномвекучовека,петдеценијаили
полавека,симболичнопредстављајузрелост,зенитствара
лаштва,почетаккапитализацијестеченихзнањаиискуста
ва.Садругестранепедесетогодишњиконтинуитету „жи
воту” једногмедија, говориодуговечности,оправданости
и одрживости, спремности да се прилагоди и реагује на
изазовекојидолазеизполитичкеиекономскесфереилису
везанизаимперативетржишта,публикуиноветехнолошке
могућности.

Уовој2019.иследећој2020. годиниСрбијаиБеоградсу
уприлицидаобележепетдеценијадвареспектабилнара
диопрограма,радиостанице:Бе о гра да 202,којијеемиси
они рад започео 27. јуна 1969. и радијаСту дио Б који је
почеодаемитујепрограмнатериторијиБеограда1.априла
1970.године.Измеђупочеткаисторијеитрадицијеовадва
програма скренули бисмо пажњу и на још један експери
ментизјула1969.године,кадајегрупановинара,музича
ра,ентузијаста,покушаладапокрененову,понекимособи
намапиратскурадиостаницувансистемаРадиоБеограда,
симболичногименаРа дио Ава ла.Овајпокушајзавршиосе
забраном званичних органа, али је ова група посвећеника
истрајала у својим настојањима и 1. априла 1970. године
основаларадиоСту дио Б.

Годинаокојојговоримо,1969,изузетно јеинтересантнау
светскимидомаћимоквирима.То јегодина„после”1968,
годинебројнихпокрета,студентскихпротеста,борбезасо
цијалну правду, која је у Југославији завршена дипломат
скомизјавомпредседникаЈосипаБрозаТита„Студентисуу
праву”ифренетичнимспојеммасеу„козарачкоколо”2.Kако
истичеПредрагМарковић,уочавасереалналиберализаци
јаполитичкогсистема,односнопрокламовањеслободеми
шљења, јавноиспољавањеплурализмаставоваиполитич
кихопцијаипокретањебројнихдискусијаодемократијипа
чакиодбацивањевладинихпредлогауСкупштини,приче
мупартијскиврхвишенепрогањасвојенеистомишљенике

1 Tекстјенастаоуоквирураданапројекту„Идентитетисећање:тран
скултурнитекстовидрамскихуметностиимедија(Србија1989–2014)”,
пројекатброј178012којиреализујеФакултетдрамскихуметностиуБе
ограду,акојијефинансиранодстранеМинистарствапросвете,наукеи
технолошкогразвојаРС.

2 Vučetić,R.(2012)Ko kako la so ci ja li zam,Beograd:Službeniglasnik,str.43.
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каоупретходнимгодинама3.Полакопочињеудаљавањеод
традицијеНОБа,капитализујусебенефитиуспостављања
покрета несврстаних4, афирмише се тзв. „меки социјали
зам”,којимсе грађанима Југославиједајувећеслободе за
разликуодграђанаосталихземаљаИсточногблока.

За1969. годинувезујесепрвоспуштањенамесецпосаде
Апо ло 11(20.  јул1969),односнопадсовјетскеЛу не 15на
тлоМесеца(21.јул1969),алиичињеницадајекрајемок
тобра послата прва порука преко Арпанета, претходника
Интернета.

Kадајеречокултурииуметности,уавгустујеодржанфе
стивалВудсток (Wo od stock),уњујоршкомМузејумодерне
уметности (МоМА) одржана је изложбаYugo sla via: A Re
port5. У београдском Атељеу 212 премијерно је изведена
представа„Kоса”,докједрама„Kадсуцветалетикве”Дра
гославаМихаиловићауБеоградскомдрамскомпозоришту
скинута са репертоарапослепетизвођењаинтервенцијом
ЈосипаБрозаТита.Овадвапримерајаснопоказујудуалност
„мекогсоцијализма”:већеслободеЈугословенаоджитеља
другихземаљаИсточногблока,односноконтролисану,али
ипакширокуслободуизражавањаунеполитичкојсферии
релативнопопустљивтретмандисидената6.Заразумевање
економскихприликаинтересантанјеподатакдајеудецем
бру1969.годинеДајнерсКлуб(Di ners Club)ушаонајуго
славенскотржиште,штосеможесматратипочеткомлибе
рализације, променомкурсапривредног развоја, почетком
одступањаоддиригованепривредеизаокреткапословању
у складу са тржишнимпринципима.Иако се за преломну
годину 20. века узима 1989. година када почиње процес
европских интеграција, долази до слома Совјетског саве
заи транзиције социјалистичкогполитичкоги економског
система7,мождабисавременскедистанцетребалоразми
слитиотезидајемодернизација,пачакунекомсмислуи
почетна транзиција, трансформација економског система,

3 Марковић,П.(1995)Дру штве ни жи вот Бе о гра да 1948–1965 – Ути ца ји 
све та по де ље ног на Ис ток и За пад,докторскадисертација,Филозоф
скифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.417,418.

4 Покретнесврстанихјеоснован1961.годинеуБеограду.
5 ИзложбаодабранихрадоваЈугословенскихуметника.Интересантноје

дајеодјула2018.дојануара2019.годинеуистоммузејуодржанаиз
ложбапосвеченајугословенскојархитектуриупериоду1948–1980,под
називом:To ward a Con cre te Uto pia: Ar chi tec tu re in Yugo sla via,1948–1980.

6 DragovićSoso, J. (2004) Spa si o ci na ci je: in te lek tu al na opo zi ci ja Sr bi je i 
oživlja va nje na ci o na li zma,Beograd:Fabrikaknjiga,str.35,36.

7 Додајемо и процес дезинтеграције Југославије, која је праћена
грађанскимратом.
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заокрет ка тржишном пословању на простору Југославије
(СФРЈ)почеовећкрајемшездесетих годинатачније1969.
године.Интересантно једасусепринципитржишногпо
словањапрвопојавилиусфериуметности,медијаикултуре
што показује оснивање алтернативних позоришних група,
оснивањеипокушајиоснивањановихелектронскихмедија8
односноновимоделиорганизовањаифинансирањафилм
скепродукције9.Збогтогаимадостаосновадаовајпери
од развоја југословенског друштва означимо као перио
дом модернизације10 и американизације11 као „(пред)фазе
глобализације.“12.

Бе о град 202 – де ре гу ла ци ја у окви ри ма ме диј ског 
си сте ма Ра дио те ле ви зи је Бе о град

ОснивањеновогпрограмаусистемуРадиоБеоград,Бе о гра
да 202ујуну1969.године,премамногочемујепарадигмаи
рефлексијадруштвених,политичких,економскихикултур
нихпроцесаипроменакарактеристичнихзаглобалне,алии
ексјугословенскепросторе.Оснивањеновоградиопрогра
мапредстављалојеорганизовануиконтролисанудерегула
цијумедијскогпростора,афирмацијукомерцијалнихприн
ципапословања,модернизацијуодносноамериканизацијуи
топионирскиуобластимедијапренегоусферипривреде.

Бе о град 202јетребалодапонудинове,разноврсне,забавне
садржајекојићеафирмисативедруиоптимистичнуслику
стварности, алине као ескапизам, бег од реалности13, већ

8 Бе о град 202(јун,1969),Ра дио Ава ла(јул,1969)односнорадиоСту дио 
Б(април,1970).

9 Реч јеофилмскимраднимзаједницамакоје субиленосиоципродук
ције.Умају 1966. године основан јеСервисфилмских радних зајед
ницакојипочетком70ихгодинамењаимеуЦентарфилмскихрадних
заједницаСРСрбије,каснијеЦентарфилм.

10„Подмодернизацијомсе,тако,подразумевајупроменедруштва,привре
де,политикекојиманастајуновиисталнобољиусловиживота.”(Ми
тровић,А.Европеизацијаи/илимодернизација,Го ди шњак за дру штве
ну исто ри јуI,бр.2,1994,стр.143према:Vučetić,R.(2012)Ko kako la 
so ci ja li zam,Beograd:Službeniglasnik,str.35.

11„...намећесезакључакда јеамериканизацијаширипојам,којизначи
утицајАмерикенаостатаксветасвимсадржајимаепохе,докмодерни
зацијаподразумеваусавршавањеусловаживота.”(Митровић,А.Евро
пеизацијаи/илимодернизација,Го ди шњак за дру штве ну исто ри јуI,
бр.2,1994,стр.145премаVučetić,R.(2012)Ko kako la so ci ja li zam,Beo
grad:Službeniglasnik,str.35.

12Kuisel,R.(2006)Ame ri ca ni za tion for Hi sto ri ans, Di plo ma tic Hi story,Vol.
24,No.3,Summer,2006,р.515према:Vučetić,R.(2012)Ko kako la socija
li zam,Beograd:Službeniglasnik,str.36.

13Што је карактеристикабројнихрадиоиТВпрограмауСрбији током
90тих година, година грађанског рата, дезинтеграције југославије,



289

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

каонадоградњу„савршеног”југословенскогдруштва.Њи
месусесуптилнопромовисалевредностисоцијалистичког
друштва,крозпрограмеукојимадоминирамузика,билода
јеречопромоцијиактуелне„западне”илидомаћезабавне,
народнеилистароградскемузике.Ускладусачињеницом
дајеиницијативазаоснивањеовогпрограмапотеклаодБи
роазаекономскопропаганднеделатностиРадиотелевизије
Београд (РТБ), овајпрограм је вишеодосталихпрограма
РадиоБеограда,форсираокомерцијалнесадржаје,емитова
ње реклама, огласа и осталих садржаја кроз које је Радио
Београд могао да оствари тржишне приходе. Програмску
схемучинило јепетпрограмскихблоковакојисупратили
ритамдана (јутро, преподне, подне, поподнеи вече), чи
мејеБе о град 202биопрвиформатиранпрограмнанашим
просторима.Императивовакопостављенихрадиостаница
ињиховогпрограмајејаснатржишнаоријентација,идејада
сеостваривеликаслушаностипопуларност,дасесадржа
јиускладесапотребама,жељамаиукусимапублике,инси
стирањенаемитовањупопуларнемузике14.Бе о град 202 је
медијкојијепромовисаотрендмодернизације,американи
зацијеодносновестернизацијејугословенскогдруштвашто
потврђујетезудасусетржишни,комерцијалнипринципи
пословања у југословенском друштву пре афирмисали у
сферимедијанегоусферипривреде.

Подутицајемекономскихчинилацадолазидодерегулаци
јерадијскепродукције,односноимплементирањаобележја
комерцијалноградијачији јециљповећањеслушаностиу
тренуткукадасепојављујуназнакеконкуренције,какобисе
оправдалиприходиодрадиопретплатеикакобисеприву
каовећибројоглашивачаитимеоствариододатнипрофит.
Овајпроцесексплицитносеочитавауувођењуделимично
илиупотпуностикомерцијалних,форматиранихпрограма,
у повећавању обима економскопропагандних садржаја и
усаглашавањумузичкихпрограмасажељамаипотребама
слушалацаодноснокрозпопуларне,комерцијалне,говорне
имузичкесадржаје.

Некиоднајзначајнијихдогађајакојисупремаписањуднев
ног листа По ли ти ка обележили крај јуна и почетак јула
1969.године,периодкадајесаемитовањемпрограмапрво
започеоБе о град 202,апотомиРадиоАва ла,суизвештаји:са
„вијетнамскогратишта”;о„депонијисмећа”која„угрожава
20.000становника” ...и„узалуднимжалбамаграђананове

бомбардовањаодстранеНАТОснага.
14Али могу бити и оријентисани ка специфичним мзичкимжанровима

какобисеизашлоусусуретипублицисаспецифичнимпотребама.
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Kарабурме”(27.06);изјавишефаНАСЕФонБраунадаће
„задесетакгодинаобичниљудипутоватинаМесец”;„ми
лијардии248милионановихдинаразапроширењеЦрвене
заставе”(28.06);дискусијинауниверзитетимаореформи
високогшколства(29.06)...Једанодтекстоваобјављениху
Политици1.јула1969.15поднасловом„Визијасвета2000.
године–Kакоискориститиповећенослободновреме”даје
пројекцијубудућностиитададалеке2000.године.Утексту
се истиче „под претпоставком да ћељуди бољеживети а
мањерадити”...„даћесесмањиватистажзапензијуапро
дужитиактиванживот,повећавасеислободновреме.”Уси
туацијиукојојће„новцабитиуизобиљуљудићесвевише
обраћатипажњуна стварикојемогуновцемкупити“што
ћесведовестидопојаве„новихидеолошкихпокретакоји
ћепокушатидаоправдајупобунумладихсвихдруштвених
слојева”...а„вероватноћесеиспољитиидругисимптоми
социјалне патологије: душевне болести, неурозе, разводи
бракова, самоубиства.”16.Из угла 2019. године, глобализа
ције, јефтиног тржиштарадне снаге, доминације трансна
ционалнихкомпанијаизначајноизмењенесоцијалнеслике
света,алииСрбије,овапредвиђањакојасунамарксистич
којидеолошкојлинији,суштинскиописујусавременитре
нутакузчињеницудасеживотнивекљудисвакакопроду
жио,алисепродужиоираднивекштојепредметбројних
синдикалнихпобунаиусветуикоднас.

Kада је реч о култури, уметности и свакодневномживоту
усветуиСрбији,упрвојнедељиемисионоградаБе о гра
да 202бележесеприпремеизвођењадраме„Пигмалион”у
ЈугословенскомдрамскомпозориштусаРадмиломАндрић
иСтевомЖигономуглавнимулогама,докНароднопозо
риштеуБеоградунајављујеврлоамбициозанрепертоарза
новусезонунакомећесенаћидела„одСервантесадоЈова
наХристића”.ТегодинеСедмојулскенаграде,каонајвиша
друштвена признања, добили су: Бета Вукановић, Бранко
Ћопић,БруноБрун,ХугоKлајниИванАнтић17.Збогнеста
билнихвременскихусловаотказанасудваизвођења(27.и
28. јуна1969.године)балета„Лабудово језеро”;1. јуласу
пуштенеупродајуулазницезаIIIБитефзакојијекомплет
улазницакоштаоод20до300„новихдинара”18,ауоквиру
другередовнеСкупштинеконференцијезадруштвенуанга
жованостженаЈугославиједискутовалосеоположајужене

15По ли ти ка,бр.20021,годинаLXVI,уторак,1.јул1969,страна5.
16Исто.
17По ли ти ка,бр.20022,годинаLXVI,среда,2.јул1969.
18По ли ти ка,бр.20021,годинаLXVI,уторак,1.јул1969.
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саконстатацијомдаон„зависиодњесаме”19,штосеможе
схватитикаопозитивантрендскретањапажњенаважност
емаципацијеженаиборбезањиховаправа.

Уописаномамбијенту,упетак,27.јуна1969.године,у8.00
часова огласио се нови програм Радио Београда,Бе о град 
202. Иницијативу за оснивање новог, четвртог програма
РадиоБеоградадао јеБиро за економскопропаганднеде
латности(ЕПП)РадиотелевизијеБеоград20,штојејасноде
финисалоконцептиочекивањаодновогпрограма.Бе о град 
202 је требало да буде комерцијални радио програм, зна
чајнофинансиранодекономскепропаганде–реклама,што
значида јеречопројекцијиувисокомобимусамоодржи
вогпрограмакојисениједоминантноослањаонасредства
која јеРТБостваривалаодпретплате21.Програмска схема
новогпрограма,битносеразликовалаодтрадицијекоја је
карактерисалаПрви,ДругииТрећипрограмРадиоБеогра
да.Заразликуодпостојећихпрограмаучијојструктурије
доминиралоследственоемитовањерадиоемисија,програм
Бе о гра да 202чинилисупрограмскиблокови–петдневних
блоковакоји супратилиритамданаиобавезе слушалаца.
Програм је био организован по моделу: 6.00–8.00 Јутро;
8.00–12.00Преподне;12.00–15.00Подне;15.00–20.00По
поднеи20.00–24.00Вече,асадржајсвакогпрограмскогбло
каунајавиједатописносанагласкомдаокосницупрограма
чинемузикаиинформацијеудијапазонуоддневнополи
тичкихдосервисних.Украткимописимасадржајапрограм
скихблоковаапострофиранесупојединачнеемисијебитне
заодређениблокчијајефункцијабиладазадовољепотребе
публике.Овакавначиндефинисањапрограмскесхемеуто
времејебионекаврстастандардауамеричкојрадиодифу
знојпраксисобзиромдасунатимпросторимапостојале
искључивокомерцијалне,форматиранестанице22чијипро
грамисубилиусаглашенисапотребама,жељамаиукусима
публикеибилеснажнооријентисанедасвојимпрограмом
обезбедевисокуслушаност,опстанакнатржиштуизараду.
ИакоуреднициРадиоБеограданисујаснонаглашавалида

19По ли ти ка,бр.20018,годинаLXVI,субота,28.јун1969.
20СтогајеутврђенодаБироврши„програмску,пословнуифинансијску

реализацију” Бе о гра да 202; Симовић, Ж. (1989) Време радија: Хро
ни ка Ра дио Бе о гра да 1924–1929–1945–1989, Београд: Радио Београд,
стр.236.

21Маричић,Н.(1994)Про фи ли ра ди ја,Београд:РадиотелевизијаСрбије,
РадиоБеоград,стр.111,112.

22Имањибројнепрофитнихстаница–колеџиуниверзитетскерадиоста
нице,станицелокалнезаједнице,communityстанице,односноPBS–pu
blic bro ad ca sting ser vi ce,битнодругачијиодмоделајавнихсервисакоји
ћекарактерисатиевропскирадиодифузнипростор.
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јеовакавначинкреирањаипоставкепрограмскесхемебио
инспирисанамеричком,западномпраксомитзв.формати
рањемсадржајарадиопрограма23.Новимоделјетребалода
ујугословенскомсоцијалистичкомдруштвуотворипростор
комерцијалномконцептурадиопрограма,акаснијеидру
гихелектронскихмедија.Наовајначиндобијамопотврдуза
тезудајепреформалнетранзицијејугословенског,српског
друштваираскидасадиригованомпривредомипреласкана
тржишнопословање,медијска,радиопродукцијабиламо
дел и путоказ за будуће промене, афирмацију либералних
моделапословања,важностиповиновањазахтевимапотро
шача,штојеуовомслучајубиламедијскапублика.Пример
програмскогипословногконцептаБе о гра да 202показаоје
капацитетмедијадапромовишуекономске,паиполитичке
променеидајуновесмерницеразвојадруштва.Kоликосу
онебилепрогресивнепитање језабудућност,алисвакако
суосликаваледухбудућихвремена.

Kако је све по че ло

НајмлађипрограмРадиоБеограда,Бе о град 202,биојена
мењенпрвенственограђанимаБеоградаитребалоједаза
довољи„потребечовекаувелеградукоме јенарочитопо
требнасервиснаиградскаинформација”24.Онјетребалода
обезбедибрзинууинформисањуузуживовођенепограме
саизласцимаизстудијаиузотвореностпремасвимсадр
жајимаградскогживота25.

Према првобитној идеји, Бе о град 202 је требало да буде
„репризни талас свих најуспелијих остварења, а то зна
чимузичкихемисијаипреносасвихосталихпрограма.”26.
Међутим,врлобрзосеодусталоодовеидејеипревладало
јестановиштедабиовај„талас”требалодабуденамењен
највећимделомурбаној,београдскојпублици,садоминант
ниммузичкимсадржајима,којинисуструктуиранитради
ционално у емисије већ више каонека врстапрограмског
токаукомесенижунумере,сервиснеиопштеинфромације

23ЕкспанзијаформатиранихрадиостаницауСрбијиспорадичнопочиње
крајем90тихгодина,аинтензивноод2006.године.Нажалост,овајпро
цесниједопринеодиверзитетупрограмскихсадржаја,већдомултипли
кацијепотенцијалноуспешнихформатачимедолазидо„загушеност”
етраврлосличнимрадијскимпрограмима.

24Развојпрограмарадијаителевизије,Ин фор ма тор РТБ,бр.227,август,
1976,стр.6.

25„ДаљиправциразвојаконцепцијепрограмскогсистемаРадиоБеогра
да”, Ин фор ма тор РТБ,бр.315,јануар1984,стр.4.

26Kоцић,Љ. иМиљковић,Љ. Траговима сазвучја музике, зборникОв
де Ра дио Бе о град,ур.Булатовић,М.,Марковић,Р.,Миленковић,М.и
Џунић,С.(1979),Београд:РадиоБеоград,стр.127.
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узафирмацијузабаве,рекреације,релаксацијеусмислуче
га су делови програма јасно били усмерени ка посебним
слушалачкимгрупама–деци,старијимслушаоцима,тури
стима,домаћицама...ЗаразликуодосталихпрограмаРадио
Београда,упрограмуБе о гра да 202убедљивосудоминира
лисадржајизабавнорекреативногтипа,штојепремаизјави
РадаЂурићапрвогглавногиодговорногуредникаБе о гра да 
202„овајрадиооснованјесаидејомдабудепријатељкуће,
дабудесталноприсутан,аданесмета”27.

ЧастдаотворипрвипрограмБе о гра да 202припалајеком
позицијиШушу Шу ма ди јоуизвођењуОливереKатарине.
Прваводитељкапрограмакојијепомногочемустекаоепи
теткомерцијалноградија28билајеХанијаГаковић.Kаоло
кални,београдскипрограмБе о град 202развиојепрограм
скиконцепткојијефорсираоблоковскуструктуруиформа
тиранпрограм,штојезатовремеиусловебиојединствен
приступкреирањурадиопрограмананашимпросторимаса
узоромуразвијенимсветским,првенственоамеричкимра
дијскимпраксама.Бе о град 202 јеимаои један стратешки
и друштвено битан задатак, а то је да у смислу концепта
неутралише,будезаменаРадиоАва личијеоснивањекаоме
дијавансистемаРТБнијепозитивноприхваћеноодстране
државногполитичкогипартијскогврха.

Са др жај и осо бе но сти про гра ма  
Бе о гра да 202, јун 1969.

Наосновудоступнихматеријала,првенственоинформација
орадиоителевизијскомпрограмукојесуобјављиванесва
кодневноиједномседмичноуформинедељногРТВдодатка
удневномлистуПо ли ти ка,можемодаприметимодаиако
јепрограмзапочео27.јуна1969.године,унедељномпре
гледуРТВпрограма (одсуботе, 28. јунадопетка, 4. јула)
нијеобјављенсадржајпрограмаБе о гра да 202.Разлоговоме
може бити у чињеници да је руководство Радио Београда
емитовањепочелобезсвихнеопходнихприпремнихкора
ка, пре негошто је тоформалнопланирано, па таконису

27Званични сајт РТСа, доступан на: http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/21/
rts2/1143062/trezor.html,приступљено21.јуна2019.

28СобзиромнатодајебиодеосистемаРадиоБеоградаодносноРадиоте
левизијеБеоград,ипоредизраженихкомерцијалнихаспеката,Бе оград 
202нијебиоправикомерцијалнирадија,собзиромдасузањеговопо
словање била обезбеђена средства од претплате; Маричић, Н. (1994)
Про фи ли ра ди ја,Београд:РадиотелевизијаСрбије,РадиоБеоград,стр.
114,115.Међутимзахваљујућимодерномпрограму, емитовањупопу
ларне музике и актуелним сервисним информацијама имао је знатно
већи потенцијал да привуче оглашиваче који су нашли интерес да се
рекламирајууњеговимпрограмима.
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правовремено доставили информације надлежној служби
По ли ти кетакодаонанијемогладаобјавикомплетанрадио
ителевизијскипрограмзанаступајућуседмицу.Јошинтер
ресантнијејештојеуобјављеномнедељномРТВпрограму
запериодод5.до11.јула,упетак5.јуладатзбирниопис
програмаБе о гра да 202зачитавуседмицусаапострофира
њемпаркарактеристичнихемисијакојећебитиемитоване
токомтенедеље.

УпрвојнедељисвогемисионоградаБе о град 202јеемито
ваоукупно126сатипрограмадаклесвакодневно18часова,
од 8..00 до 24.00 часа.Програм је био структуиран у пет
дневних блокова, који су пратили ритам дана (Јутро,Пре
подне,Подне,ПоподнеиВече)ипримарнојеимаозабавно
рекреативни и информативносервисни карактер односно
функцијудазадовољипотребеижељеслушалаца,станов
никаБеограда,алии„онихкојисугостиБеограда”(среда,
2.07,од8.00до12.00)односно,„нарочитоонимакојиретко
илипрвипутдолазеуБеоград”(понедељак,30.06,од8.00
до12.00).

Програмску схему Бе о гра да 202, анализирамо на основу
информација и описа који су објављивани у дневном ли
стуПо ли ти ка унедељиод27.јунадо4.јулаодносноРТВ
додатка који је објављенупетак, 4. јулаи који се односи
нанајавупрограмазанедељуод5.до11. јула1969.годи
не.ЗаразликуодинформацијаосадржајуПрвог,Другоги
Трећег програма за које је дата тачна и прецизна сатница
свакепојединачнеемисије,садржајипрограмаБе о град 202
супредстављеникрозописсадржајапрограмскихблоковаи
навођењетекпокојекарактеристичнеемисије.Описисадр
жајасуприличнонеконзистентниилиблажереченоаутори
овихтекстовасусетрудилиданајавасадржајапрограмаза
свакиданбудекреативна,иновативна,водилисурачунада
избегнушаблонсконавођењеидентичнихсадржајаиздана
удан.Изовихописајаснајежељадасеовимнајавамаухва
титренутаквремена,забележеактуелнитрендови,билода
јеречоуобичајенимдневнимрутинама(недељниручак,ку
повина,одлазакнапијацу)илиширимдруштвенимкрета
њима(државнипразник4.јул,изградњаНовогБеограда...).
Kреатори ових најава као да су правили најјаве дан уочи
емитовањасаидејомдаонебудуведре,забавнеидапри
вукупажњупубликештојезапоследицуималоразличито
именовањеистихисличнихпрограмскихсадржаја.

Уописимасадржајаврлојеизраженасервилностиснисхо
дљивосткреаторапрограмауодносунаслушаоцечијесу
потребекаоионисами,уцентруинтересовањаовогпро
грама.СобзиромдајеизаоснивањаБе о гра да 202стајало
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одељењеРадиотелевизијеБеоградзадуженозаекономску
пропаганду,каоидаујугословенскодруштвополакопроди
редухлибералногкапитализмаимодернизације,овајтренд
се очитава у симпатичним најава и описима делова про
грама.Такосуописиделовапрограмскихблоковагласили:
„обавештењеотомештапотрошачиманудепривреднеор
ганзације”(понедељак,30.06);„исамонеколикосаветаза
куповину”(уторак,1.07);„новоупродавницамараспрода
ја”(четвртак,3.07).

Упојединимописимасадржајапровејавајуирефлексијена
социјалимпитањимаТаконапримеруједнојнајавизаблок
од12.00–15.00часоваусуботу,28.06.стоји:„Заданодмо
ра–устваризаонекојиимајупетодневнураднунедељу–
специјалнипрограм”,штоговоридајенајвећибројграђана
имаораднунедељуодпонедељкадопеткаштозначидасу
ималислободанвикендтокомкогасумоглидасепосвете
слушањурадиопрограма.Запослениубеоградскомрадију
свакако нису припадали тој категорији. Још један интере
сантан пример који кроз најаву програма осликава свако
дневниживотграђанасоцијалистичкеЈугославијевезанје
за понедељак, 30. 06. и део најаве програма за термин од
8.00до12.00укојојсекаже:„крећемоукуповину,акакоје
тексутрапрвиинисмопримилиличнидоходак,набавићемо
свезнатно јефтиније.”Изовенајавеочитавасесигурност
социјалистичкогсистемаукомејеисплаталичногдохотка
гарантованаза1.умесецу,штоједавалоприликуграђанима
дапланирајуирационалнораспоређујусвојапримања,али
штојеизданашњегуглаинтересантнонијебилонепланског
трошењановца,кредита,дозвољенихминуса,куповинена
чековесодложенимрокомдоспећа.Далијетобиладобра
праксаилинепоказаћевреме?

Унајавамапрограмаповременосепотцртавајуроднеулоге
удомаћинству.Такосеуописупрограмскогблокаод8.00до
12.00,занедељу,29.06.наводи„11.16припремезанедељ
ниручак.Дотленекасеодмарајуидомаћице, јерћебити
довољновременадасе,узнеколикопрактичнихсавета,све
припремистрогонавреме.”Овакванајаваса једнестране
ставља радио станицу у позицију „породичног координа
тора”,саветодавцакојиипоредтогаштојасноинсиситира
дајередовнипосао,обавеза,домаћицеприпреманедељног
ручка,„допушта”женамадасеипакмалоопустеирелакси
рајудотерминадокогасутопредвиделикреаторипрограма
Бе о гра да 202.

Унедељнојпрограмскојсхеми,упојединимблоковима,ин
цидентносепојављујупосебноспецификованепојединач
неемисијеитерминињиховогемитовања.Најмаркантније
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местоприпадаемисији„Радиомладост–НовиБеоград69”,
којајеупрвојнедељиемитованачакпетпута:петак,27.06;
субота,28.06;понедељак,30.06;уторак,1.07.ичетвртак,
3.07,аунајавипрограмазаседмицуод5.до11. јулауо
чавамо да се поново планира емитовање ове емисије која
је очигледно имала специфичну информативнополитичку
функцију, промоцију пројекта изградњеНовог Београда и
величањеуспехасоцијалистичкеизградње.

Другаемисијакојајеемитованатрипутаутокуовеседми
цејеемисија„Децопаркирајтесе”којајеподовиназивом
емитованаупетак,27.06.и4.07,мадајеизасреду,2.07,
у терминуод12.00до15.00часовапланирано емитовање
сличногсадржаја,алијевероватноизжељекреаторанајава
програмадабудуиновативнисадржајјеописанкао:„парки
рајтекрајрадиопријемника”.Трећаемисијакојајепосебно
издвојенаупрвојидругојнедељиемисионоградаБе о гра да 
202 је „Миматорциу спорту” која је емитованау суботу,
28.06. од 15.00 до 20.00, а чије емитовање је најављенои
заседмицуод5.до11. јула.Одосталихемисијаиздвајају
се: „Специјалнипрограмзаизлетнике”, „Индијанскипро
грамзадецу”,„Свадбенимарш”–засвежебрачнепарове,
„Kонцерт за улицу”, рубрика „Ако долазите у Београд”...
У целини, садржаји програмаБе о гра да 202 подређени су
презентацији општих и сервисних информација односно
доношењу забаве и релаксацији кроз разноврсне музичке
садржаје.

Kада јеречомузици, занајавеиописемузичкихпрогра
ма користи се низ врло различитихформи па тако из на
јавасазнајемоданасупрограмуочекују:„добрумузику”,
„пријатнаизненађења”,„некихит”,„музичкежељеслуша
лаца”, „музички ватромет”, извођачи музичких нумера су
„ваши љубимци”29, „најомиљеније медлодије, најомиље
нијиинтерпретатори”,„овеноћисавамасанајпознатијим
интерпретаторима”,„трочасовнаревијамелодијаиизвођа
ча”,„добразабавазасвеод5до105година”...Речјеопо
пулистичким, пријемчљивим, „питким”, заводљивим наја
вамамузичкогпрограмакојенеоткривајумноготогаосим
дајеречосавременом,модерном,пожељном,квалитетном
програму који ће свакако задовољити укусе и очекивања
публике.

У програму је доминрала забавна, популарна музика.На
роднамузикајепланираназапојединепрограмскеблокове
токомсвихданаунедељиосимпеткаипонедељкаитоу

29Штосенанекиначинможесматратипочеткомизградњекултазвезда,
првихселебритијаусоцијалистичкомдруштву.
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различитимтерминима30,доксузастароградскуили„ста
руградску”музикурезервисанисредаипетакод15.00до
20.00часова.

Термини емитовања информативних програма нису били
прецизнодефинисани,алисрећемоописеупојединимбло
ковимапопут:„кориснеинформације”,„многоинформаци
јавишеструкокорисних”,„телекс202”,„телепринтер202”,
„свакогчасанајновијевестиизсветаинашеземље”,„најно
вијевестисасвихмеридијана”.Локалне,београдске,вести
сепојављујукао:„последњебеоградскевести”или„Седам
градскихбрданисувишетајна:Београдскевести”...

Сервиснеинформацијесуобједињенекрозделовепрограма
којисуописаникао:„куданаодмор,куданавикенд”,„из
вештајисапијаца”,„вестисезоне”,„временскапрогноза”,
„метеоролошкапрогноза”,„информацијезатуристеидома
ћице”,„спортскеинформације”,„извештајсапијацаопро
изводимаиценама”31.ГенералнопрограмскасхемаБеогра
да 202завремеиприликебилајевеликоосвежењеиодмах
јепривуклапажњуистеклавеликупопуларносткодпубли
ке.Другаинтенцијаовогпрограмавезаназакреирањепопу
ларногпрограмакојибибиомостизмеђупубликеиоглаши
вача,успешнојеотворилапутпрвимибудућимоблицима
комерцијализације, било да је реч о државнодруштвеном
медију (Радио телевизија Београд) који је увек имао део
прихода остварен од реклама или будућим експлицитно
комерцијалниммедијима.

У будућим годинама свог постојањаБе о град 202 је остао
оданразвијањуидејеозабавном,највећимделоммузичком,
информативносервисном и комерцијалном програму који
је из године у годину напредовао, развијао савремени ра
диофонскиизраз,помераостандардерадијскепродукцијеи
остаонајкомерцијалнијипрограм,првоусиситемуРТБ,а
потомРТСа.Утомсмислуовајпрограмјеотвариозначај
недометеусмислу:покретањаиреализацијепрограмаиз
јавнихпростора32штојеовомрадијуденелоепитет„ради
јакојисегледа”;организовањаиучешћауразличитимху
манитарнимакцијама; отварањамогућности грађанимада
партиципирајуукреирањупрограмаиреализацијиемиси
ја.Токомсвојеисторије,Бе о град 202језначајноутицаона

30Суботаинедељаод8.00до12.00;уторакод6.00до8.00;средаод6.00
до8.00,од12.00до15.00иод20.00до24.00,четвртакод12.00до15.00.

31KомплетанописпрограмаБе о гра да 202настаонаосновунајавапрогра
маудневномлистуПо ли ти кадатјеуприлогурадакаореконструкција.

32Доминантноопредељењепрограмскестратегије80тихи90тихгодина
20.века.
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афирмацијупоп,рокихевиметалмузикечемујенарочито
допринела емисијаХит 202, каснијеХит не де ље, настала
1971. године.Истовремено,овајпрограм јебиопрепозна
тљив по неговању крајње разноврсних музичких жанро
ваштојепромовисанокроземисијекаоштосу:Драг стор 
озбиљ не му зи ке (уметничкамузика);Драг стор за бав не му
зи ке (популарна музика), Сав тај џез (џез музика);Дис ко 
су сре ти (дискомузика),501 (демоиалтернативнасцена),
дабисадруштвенимпроменамаиновимтрендовима,био
отворен програмски простор и за народну, новокомпоно
ванумузикуиемисијуПо се ло 20233.Сажељомдаодгово
рипотребамамладепублике,Бе о град 202 јеувеоемисију
Ин декс 202,намењенустудентскојпопулацији,којајееми
тованасвакоградногдана,анедељомјеималаспецијално
издање–игранипрограмИн дек со во ра дио по зо ри ште,ко
ји јеу једномтренуткудеведесетихпостаоврло значајан,
друштвенопроактиван,хумористичносатиричнипрограм.

Генерално,Бе о град 202 јеиданас,послебројнихпроменаи
трансформација,очуваојединственимиџмодерног,музичко
забавногиинформативносервисногпрограма,програмаса
највећим комерцијалним потенцијалима, препознат међу
грађанимаСрбије,пачакирегиона.

За кљу чак

Бе о град 202почеојесаемитовањемпрограма27.јуна1969.
године,каочетвртипрограмРадиоБеограда,у глобалном
амбијентузначајнихполитичкихидруштвенихдешавања–
Вијетнамски рат, „освајање” Месеца, „хладни рат”; а на
просторуЈугославијеслабљењетрадицијенародноослобо
дилачке борбе, почеци међунационалних тензија... Реч је
опрограмукојијеозначионовопоглављеуразвојумедиј
скогсистема ЈугославијеиСрбијесобзиромда јењегово
оснивањеозначилопочетакдерегулације,отварањемедија
катржишту,афирмацијекомерцијалнихпринципапослова
њамедијауоквиримадржавногодноснодруштвеногРадио
Београда34.Бе о град 202 је понудио модеран, разноврстан,
динамичан, претежномузички и забавни програм, у коме
субилезаступљенеопштеисервиснеинформацијекојеје
требалодаолакшајуживотБеограђана,али„гостијуБеогра
да”.Програм је зрачиооптимизмом,ненаметљивошћуиу
правомсмислусекундарностирадијакаомедијабиојенека

33ЕмисијаПо се ло 202 је емитованаиз отвореногпростораподназивом
По се ло на Ма лом Kалемегдануштојебиочестооспораванпрограмкоме
супридодаваниепитетикичаишунда.

34НоминалниоснивачРадио телевизијеБеоград је биоСоцијалистички
савезрадногнародаЈугославијепајепрематомевласникбионарод.
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врста„невидљивог”кућногпријатеља.ИакојеБе о град 202 
мораодапромовишевредностисоцијалистичкогдруштва,
програми у којима је доминирала забавна, домаћа и стра
напопуларнамузика,великимделомјепромовисаозапад
невредностиистиловеживота.Обиљемузикеиводитељи
којисувишебилианиматори,присутнитекдадајупокоју
информацијуилизабавепубликукрознеколикомалоброј
нихауторскихемисија,јасносунудилиекапизамибудили
маштуоживотуупотрошачкомдруштвузападнеЕвропеи
Америке.Овојетребалодабуденајкомерцијалнијиодсвих
програмаирадијаи телевизије, дапласирапопуларне са
држајеипривлачиоглашивачедапрекосвојихрекламаоба
вештавајупублику,слушаоцеовоградијаосвојимпроизво
димаиуслугама.ПрограмскасхемаБе о гра да 202 пратили
јеритамданаибилаподељенанапрограмскеблоковеиса
пуноаргуменатаможеморећида јеречопрвомформати
раномрадиопрограмунапросторуЈугославијеиБалкана,
промотерумодерностиипрофесионалностиодноснодоказ
дајелиберализација,афирмацијатржишнихпринципа,де
регулацијаусоцијалистичкојЈугославијипочелапреусфе
римедија,културеиуметности,многопренегоуобласти
привреде.СадругестранеоснивањеБе о града 202нанеки
начин јебилоизнуђено.Уколебљивимдруштвенимокол
ностима,општојдемократизацији,буђењукритичкесвести
једна група проактивних новинара, музичара, интелектуа
лаца и пре свега заљубљеника у радио и музику посебно
британскипопприпремалајеоснивањеРадиоАвале,радио
станицекојајепокушаваладаследипраксуРадиоЛуксем
бурга, Радио Kаролине... Иако је Устав СФРЈ дозвољавао
грађанимадаоснивајуирадиостаницеовајпокушајјебио
буднопраћенодстраненадлежнихорганасобзиромда је
РадиоБеограддотадаимаомонополуетруинеизвесноје
билоукомправцубимоглодасеразвијаоснивањеновог
медијавансистемаРадиоБеоградаиистинскедерегулаци
је.РадиоАвалајепочеласарадом1.јула1969.године,али
јепоследесетданамилицијаобуставиларад.Наовајначин
Бе о град 202 јеостао јединимодеран,савременоконципи
ран, информативнозабавни програм, без конкуренције у
постојећемрадијскомсистемуисаврловеликимпотенци
јалом да буде комерцијалнофинансиран и самодржив.На
новурадиостаницувансистемаРадиоБеограда,Србијаи
Београдћечекатидо1.априла1970.годинекадајеоснован
РадиоСтудиоБ.
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Прилог
ПрограмскасхемаБе о гра да 202занедељуодпетка27.јунадо
петка,4.јула1969.годинеиизводизнедељногРТВдодатказа
недељуод5.до11.јула1969.(извор:дневнилистПо ли ти ка)
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BEOGRAD 202–DEREGULATIONAND
LIBERALIZATIONUNDERTHESOCIALISTSYSTEM

Abstract

TheestablishmentofBeograd 202inJune1969,anewprograminthe
systemofRadioBelgrade,representedareflectionofthesocial,political,
economicandculturalprocessesandchangesthatwerecharacteristic
of the global and exYu spaces.This new radio programestablished
an organized and controlled deregulation of the media space, as an
affirmation of commercial principles of business, i.e. modernization
orAmericanization,first in thefieldofmediaand then in thesphere
ofeconomy.Throughitsfiveprogramblocksthatfollowedtheusual
daily rhythm (early hours, morning, noon, afternoon and evening),
Beograd 202gavetheiraudienceavarietyofentertainment,musicand
informationcontents,whosepurposewas to invokeapositive image
ofthe“perfect”Yugoslavsocialistsociety.Itwasthefirstexampleof
broadcastingaradioprogramofsuchformatinourregion,althoughat
thetime,itwasafrequentpracticeofradioproductionintheUSA.The
initiativetolaunchthisprogramcamefromtheAdvertisingDepartment
oftheRadioTelevisionBelgrade,whichleadstotheconclusionthatthe
purposeoftheprogramwastobelistenedtobepopularandinteresting
toadvertisers.Beograd 202hadamuchlargercommercialdimension
in comparison to other Radio Belgrade programs, but considering
itsfinancing– throughout thesubscriptionsystem, itwasclearlynot
acommercialstationin today’ssenseof theword.Anotheraspectof
establishing a new program in the system of Radio Belgradewas a
desiretoforestallanattemptofagroupofjournalistsandenthusiasts
toestablisharadiostationinmid1969inBelgrade,independentlyof
theRadioBelgradesystem,thatwouldofferadifferentprogramming
concept, contemporary expression and popular European and
internationalmusic.All thesame, theygroupmanaged toestablisha
new,pirateradiostation,thatstartedthebroadcastingonJuly1,1969,
underthenameofRadioAvalawhichwasbannedjustaftertendays.
Anothernewradiostation,onethatwasoutsideoftheRadioBelgrade
system–RadioStudio B–eventuallystartedtobroadcastonApril1,

1970.

Keywords: Belgrade 202, commercial radio, deregulation,  
liberalization, Americanization, Yugoslavia
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ОДПРЕДМЕТНЕКА
СИСТЕМСКОЈУМЕТНОСТИ

Сажетак: За раз ли ку од стан дард них при сту па у ту ма че њу нео
а ван гард них прак си, углав ном ба зи ра них на Бир ге ро вој (Pe ter Bir
ger) ин тер пре та ци ји, чи је је по ла зи ште аван гар да, а ис ход ин
сти ту ци о на ли за ци ја аван гард них прак си и гу би так кри тич ког 
по тен ци ја ла, циљ овог ис тра жи ва ња је да по ка же да су оне ефе
кат про ме на ко је се мо гу пре по зна ти у раз ли чи тим ре ги стри ма 
и да се мо гу до ве сти у ве зу са Ку но вим (Tho mas S. Kuhn) пој мом 
про ме не па ра диг ме. Те за овог ис тра жи ва ња је да нео а ван гард не 
прак се пред ста вља ју уво ђе ње но вог на чи на функ ци о ни са ња умет
нич ког ра да, а то је си стем. Си стем ски на чин функ ци о ни са ња 
пред ста вља кри тич ки од мак од пој ма ау то но ми је ко ји је од кључ
ног зна ча ја за мо дер ни стич ко схва та ње умет но сти и уво ђе ње ре
ла ци о ног на чи на функ ци о ни са ња умет нич ког ра да, ба зи ра ног на 
по ве зи ва њу раз ли чи тих еле ме на та, умет нич ких и не у мет нич ких, 
као и ус по ста вља ње ко нек ци ја са не у мет нич ким ре ги стри ма и си
сте ми ма. За кљу чак овог ис тра жи ва ња је да је си стем ски на чин 
функ ци о ни са ња умет нич ког ра да про из вод из ме ње ног дру штве ног 
кон тек ста, ја ча ња кон зу ме ри стич ког дру штва, до ми на ци је ме ди
ја ма сов не ко му ни ка ци је и ма сов не кул ту ре чи ји су ефек ти ма сов на 
про из вод ња сли ка и њи хо ва до ми на ци ја у ре ги стру ви зу ел ног, до 
та да ре зер ви са ног са мо за умет ност. Исто вре ме но, си стем као 
из ме ње ни на чин функ ци о ни са ња умет нич ког ра да је, гле да но из да
на шњег угла, тран зи ци о ни пе ри од из ме ђу ду ал ног (свет вс. сли ка, 
ап страк ци ја вс. ре пре зен та ци ја, ви со ка вс. ма сов на умет ност...) 
и умре же ног на чи на функ ци о ни са ња, што је кључ но обележ је 
уметно сти на по чет ку 21. ве ка.

Кључне речи: са вре ме на умет ност, нео а ван гар да, си стем, 
умре же ни свет, но ве умет нич ке прак се, аван гар да, ау то но ми ја 
уметно сти

МАЈАСТАНКОВИЋ
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Увод

Општејеместодасушездесетегодинепрошлогвекаједан
однајзанимљивијихпериодауновијојисторијиуметности.1
Утом тренутку,појављујесенизуметничкихпракси,аи
самконцептсавремености.Речјеопоследњемвеликомекс
периментуууметностикојиједестабилизоваодотадане
прикосновенупозицијусликекаотрадиционалногликовног
медија.2Полазиштеје,свакако,авангарда,њенооткрићеод
странемлађих генерација уметника, пре свега, америчких
закојејебилапотпуноновоискуство.3Ипак,запојавунео
авангардениједовољнопозивањенаавангарду,њеносво
ђење на понављање и институционализацију авангардних
пракси.Неизоставноједасе,упериодуизмеђупочеткавека
ипослератногпериода,пунотогаизменилоидајеудаља
вањеидестабилизовањемодернистичкогпројектаимодер
нистичкихидејасаставнидеосвихтихпромена.Ускладус
тим,излишнојеи,можда,неразумноочекиватидауметност
остајеиста,непроменљиваисведенананаслеђеносхватање
уметности,којејепроизводдругогвременаипрошлихдо
гађаја,каодајединоонаподлеженекаквомуниверзалистич
комфантазмуо„вечноистом”!

Једанодкључнихразлогазазаокретууметности јекриза
идејеаутономије–итонесамоууметности.4Показалоседа
јевисокоодернистичкимоделуметности,заснованнаидеји
о аутономији уметностии естетској вредности као врхун
ској безинтересној вредности, погодан оквир за уписива
њеразличитогидеолошкогсадржаја,билода јеречотра
диционалној варијанти оличеној у нацистичкој уметности
илимодерној, чијинајвишиодмакпредстављаапстрактна
уметност.Напочетку21.векаидејаоаутономијиимапот
пуноизмењенозначење.Онајенеодвојиваоддоминантне
парадигмеумрежености:умреженогкомплексногсветакоји
севишенеможепосматрати,аниразумети,помоћукатего
рија,подела,класификацијакоједефинишуједанрегистар

1 Терминше зде се те,односисенапериодмногошириод једнедекаде:
идругуполовинупедесетихивећидеоседамдесетих,јерсешездесете
узимајукаоврхунацтогпроцеса,штојеопштеприхваћеноуисторио
графији.(нап.аут.)

2 Видети:Stanković,М.(2018)”Аrtiswhatmakeslifemoreinterestingthan
art”,Zbor nik Se mi na ra za stu di je mo der ne umet no sti Fi lo zof skog fa kul te ta
UniverzitetauBeogradu14,Beograd:Filozofskifakultet,129144.

3 Видети:HopkinsD.“Introduction”,у:Neoavantgar de,приредиоHopkins,
D.(2006),Amsterdam–NewYork:Rodopi,рр.118.

4 Тоје,истовремено,једнаодкључнихидејастудентскихпротеста1968.
(нап. аут.)Видети:Ross,K. (2001)May ‘68 And Its Af ter li ves, London:
TheUniversityofChicagoPress;Stakemeier,K.,andVishmidt,M.(2016)
Repro du cing Au to nomy,LondonBerlin:MutePublishing.
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функционисања,билодајеречоекономији,политици,нај
новијимтрендовимауисхраниилиуметности.Онаје,мо
глобисерећи,реакцијанапотпуноумрежениначинфунк
ционисањакомплекснихсистемакојичинемреже.Она је,
заправо,разликакојачиниоквирзафункционисањеједног
системакојијенасвимнивоимаповезансаразнимдругим
системима.Паралелносадестабилизовањемидејеаутоном
ности у свим регистрима, конституишу се приступи који
заполазиштеимају,неаутономност,већрелационикарак
тер,повезаност,акојисукомпатибилнисаистраживањима
унауци, теорији, технологији.Самим тим, реч је омного
широјпромени,моглобисерећипарадигматскојпромени,
којомјеокончанвишевековнипросветитељскипројекатба
зиран на хуманистичким вредностима. Истовремено, уво
дисеконцептсавремености,којимјеупрвипланстављен
убрзанитехнолошкиразвој,повезивањеприроднихидру
штвенихнаукаисистемскиприступкаополазиштезапро
учавањеразличитихфеномена.Сличнепроменеодиграва
јусеиууметности,ањиховврхунацпредстављајууправо
шездесете.

Ако је полазна претпоставка да шездесете представљају
преокрет, рез или последњи велики експеримент у умет
ности,онда јепрелазнасистемскиначинфункционисања
саставни део тог експеримента. Нове уметничке праксе
експерименталне су јер истражују другачије начине рада
ууметностиуодносунадоминантни,сликукаотрадицио
налниуметничкимедиј.Њиховозаједничкополазиштеједа
уметнички рад није више нужно естетски, привилеговани
предмет.Можеукључиватиуметничке,алиинеуметничке
материјале,поступкеипраксе.Можебитидеореалногпро
стора или процес ограниченог трајања или перформатив.
Нагласаксепребацујесаматеријалнихкомпонентирадана
концептуални,такодајеконцептуалнараваноноштопове
зујеразличитеелементе,уметничкеинеуметничке,уодре
ђенисистем.Ефекаттогаједаматеријалнакомпонентарада
нијевишеносилацсмисла,показатељаутономијеиексклу
зивнипредметвисокогзанатскогумећа,чакнијенужнони
предмет!Уметничкирадпочињедафункционишекао си
стем.Штазначидајеуметничкирадпочеодафункционише
каосистем?Којесукарактеристикетаквогначинафункци
онисања?Какосеонеманифестују?Какосеуопштеможе
објаснити системски начин функционисања у уметности?
Заштојеуопштеовајпојам–генерички,општии,пресвега,
научнианеуметнички–релевантанзауметност?
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Си стем: про ме на па ра диг ме

ОноштоТомасКунназивапро ме ном па ра диг ме,5рефери
шућинареволуцијеунауцикојемењајуопштеприхваћене
„истине”осветуиначинунакојионфункционише,Капра
(FritjofCapra)посматракаомногоширепроменекојесере
флектују и на друштво, културу и представљају промену
социјалнепарадигме,којудефинишенаследећиначин:

„Констелацијаконцепата,вредности,перцепцијаипрак
сикојуделиједназаједницаикојаформираспецифично
схватањереалностикојејеуосновиначинанакојисета
заједницаорганизује”6.

Кунјереаговаонапроменекојесеодигравајуупрветриде
ценије20.векауфизици,аКапранаефектеовихпроменана
„телудруштва”иразумевањусвета,тејеутоликоречони
зупроменауразличитимрегистрима,којеимајузаједнич
кополазиште.Заједничкапремисаовихпромена(научних,
социјалних и културних), које чине нову парадигму, јесте
холистичкиприступилиеколошки,уколикотерминеколо
шкисхватимоунајширемзначењукао„међузависностсвих
феномена”:индивидуалних,друштвенихиприродних.7

Капра указује на неколико различитих манифестација ове
холистичке парадигме која је променила устаљена меха
ницистичка и супстанцијалистичка схватањанаслеђена из
19.века.Онасемогупрепознатиунајразличитијимреги
стрима:одљудскогорганизмадоекономије.Прво,каошто
самназивупућује,пребацивањетежиштанацелину.Једна
одкључнихпремисапретходнепарадигмеједасеодређени
системможеразуметиакосеразумекакофункционишесва
кињеговдео.Холистичкиприступ,међутим,полазиодтога
даседеоможеразуметијединонаосновудинамикецелине,
такода„...уствариделовининепостоје.Оноштоназивамо
деломјесамоисечак(pat tern)умрежиодноса”.8

5 Kuhn, T. S. (2002) Struk tu ra znan stve nih re vo lu ci ja, Zagreb: Naklada
JasenskiiTurk.

6 Capra, F. Systems Theory and the New Paradigm, у: Systems, приредио
Shanken,Е.А.(2015),Cambridge:WhitechapelGalleryandTheMITPress,
рр.2226.

7 Овакавприступблизакјеисточњачкимрелигијамаитојеоночимесе
овајауторбавиоусвојојкњизиТао фи зи кеуказујућинапаралелеизме
ђуактуелнихнаучнихоткићауфизицизакојесеиспоставилодаимају
бројнепаралелесаисточњачкимрелигијама(нап.аут.).

8 Capra, F. Systems Theory and the New Paradigm, Systems, нав. дело,
стр.23.
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Другобитнообележјехолистичкогприступајепребацива
њетежиштасаструктурекаонепроменљивогсистемаеле
мената ка процесу, чиме се промена ставља у први план.
Веровање да постоје фундаменталне структуре и њихова
надградња, а то су процеси којима су изложени, у новој
парадигмијезамењеносхватањемдајесвакаструктура,у
ствари,манифестацијаодређеногпроцеса,нештокаофраг
менткадрауфилму.Изтогаследи,парадоксално,дајеоно
непроменљиво, заправо, тренутно „стање ствари”, из чега
произилазидаматеријалнакомпонентанијенужноносилац
смисла,информацијеилизначаја.

Трећеобележјехолистичкогприступајепроменаодобјек
тивногкаепистемолошкомзнању.Устаројпарадигми,ве
ровалосеуидејуообјективномзнању,којејенезависноод
свихдругихчинилаца.Показалосе,међутим,дасвакаврста
изоловањадиректноутиченасампредметпроучавања,јер
производиновискупвезакојеодређујукакофункционише
предмет проучавања.До тада, оношто је посматрано као
„најчистији”примеробјективногзнања,билојепроучавање
утзв.лабораторијскимусловимаукојемсусвекомпонен
теслучајногунапредискључене.Показалосе,међутим,да
наизвођењеекспериментаулабораторијскимусловимади
ректноутичесамчинпосматрања,односноонајкојиизводи
експеримент,јерпостајекључнакомпонентасамогекспери
ментакаоједног„новог”системакојисеконституишеуса
момпроцесуекспериментисањаичијајекомпонентаисам
посматрач.

Последњеобележјехолистичкогприступакаоновогпара
дигматскогмоделатичесеначинанакојисеприступазна
њу: схватање знања које се конституише као „зграда” са
стављенаодцигли, којаимасвој темељ / основу, односно
„фундаменталне законе, фундаменталне принципе”, мења
сеусхватањезнањакаоуспостављањемрежеодноса.Глав
ниаргументзапрелазакнамрежуипоредпривлачностии
саморазумљивости претходног схватања, лежи у томе да
неманеприкосновених,апсолутниходноснофундаментал
них сазнања у која се, у одређеним ситуацијама, неможе
посумњати.Ово,какоКапраистиче,„изузетнонепријатно”
искуствоводиуједнокајошједнојпромени,атојепроме
наод„истине”каапроксимативномсазнању,штосенајди
ректнијевидиутомештосу„свинаучниконцептиитеорије
ограниченииапроксимативни”.Капрасеовдепозиваина
Хајзенберга(WernerKarlHeisenberg)којикаже:„...свакареч
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и концепт, колико год били јасни, имају само ограничени
опсегапликативности”.9

Заједничко за свепоменутеманифестацијепромењенепа
радигмејесистемскиначинфункционисања,којиурачунава
аутономијупојединихсистема.Тааутономија јеограниче
на,јероношто,умноговећојмери,одређујеначиннако
јифункционишесистемјењеговамеђузависностоддругих
система.На исти начин, оношто одређује појединца, ин
дивидуу,персонуилиличностконституишесеуправокроз
интеракцијусадругимљудимаиокружењем.Упротивном,
уводисенекакваапстрактнаситуацијаизолованихјединки
које се своде на исто. Отворени системи се конституишу
крозконстантнуинтеракцијусаокружењем,другимсисте
мимаиуспостављањевезајејединоњиховонепроменљиво
обележје.Можесезакључитидасвепоменутеманифеста
цијепромењенепарадигмеуводе,несамоусистем,већи
уумреженисветкаосавремену,дигиталнупарадигмукоју
живимо.Изтогасенамећепитањедали јесистемглавно
обележје нове парадигме или је, истовремено, увођење у
умрежениначинфункционисања?

Када се говори о смени парадигми у њеном проширеном
значењукојипредлажеКапра,каонаучне,алиисоцијалнеи
културне,занимљивајеБергсонова(HenriBergson)позици
ја.СвеоноштојеуњеговојКре а тив ној ево лу ци јипосматра
нокаоупадпоетскогуфилозофскисистем–виталнипро
цес,виталнасила(élan vi tal)–иштојеувеликојмериути
цалонањеговоскрајнутопозиционирањеутеорији20.века,
већ после неколико деценија добило је своје научно обја
шњење,илибарпаралелунаучном,уистраживањимаунпр.
молекуларнојбиологијиупроучавањуживихсистема,што
показуједајеонмислио„изновепарадигме”.Чинисе,ипак,
дасу гауметницитогвременапреразумелиодфилозофа
инаучника,пресвега,футуристи,пачакиРоден(Auguste
RenéRodin).Онисунастојалидапокренуфизичкуинертну
материјуускулптуриследећиуправоњеговеувидеовитал
нојенергијиипроцесукојиконституишуживот,уместоме
ханике,физичкихпредметаихемијскихелеменаташтоје,у
томтренутку,преовладавалоунауци.

Си стем: со ци јал ни мо дел

Увођењепојмасистемурегистарнаукеприписујесебиоло
гуЛудвигуфонБерталанфију(LudwigvonBertalanffy)четр
десетихгодина20.века.Заразликуодкласичногприступа
у којем се органски ентитетипроучавају као аутономнии

9 Исто,стр.25.
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насупрот друштвеним, он долази до неопходности уво
ђењапотпуноноверавниукојојсепреплићубиолошкои
социјално.Туновураванонназиваси сте ми ма.

„Системи су, у суштини, вишеслојне организационе
структуре живих бића и веома различити системи мо
гу да имају пуно сличности у односу на начин како су
организовани.”10

Тиме се нагласак са супстанцијалистичког и есенцијали
стичког приступа премешта на организационо, интерди
сциплинарно повезивање, односно везу између хетероге
них ентитета који одређују начин функционисања сваког
одњих.Овојеједаноднајранијихприступакојизаобилази
устаљенуподелунадруштвенеиприродненаукеистиму
везипотпунозасебнеметодологије.Тојекомпатибилноса
појавомнизановихдисциплинакоје,такође,укључујуеле
менте из природних и друштвених наука, каошто су: ки
бернетика, информатика, комуникација, теорија система.
Једна од кључних књига из тог периода, базирана на ин
тердисциплинарномприступукрозповезивањеприродних
имашинских система је књигаНорбертаВајнера (Norbert
Wiener)објављена1948.године:Cyber ne tics: Or Con trol and 
Com mu ni ca tion in the Ani mal and the Mac hi ne.11Кључнитер
миниутеоријисистемасуin put,out put иfe ed back.Оношто
ихповезујејеинформација.Информацијајеоноштоможе
даутичеипроменирадсистемаиона,уизвесномсмислу,
постаје(не)опипљивапаралелавиталистичкомпојмуенер
гијеубергсоновскомсмислу,којасекреће,алиипокреће,и
одређујеживот,унајширемсмислу.

НикласЛуман(NiklasLuhmann),социологкојитеоријуси
стема примењује на проучавање друштва, каже да систем
није целина нити део, као ниформа.Најприближније од
ређењесистемајеразлика:системједефинисанразликом;
системпродукујеразлику.12Теоријасистемајеуправозато
примењиванапроучавањедруштва, јерготовосвитеориј
скипокушајипроучавањадруштвакаоентитета,којисусе
развијалиусклопумодернистичкогпројекта,суочавалису
сесасличнимпроблемом:акоједруштвоједнацелина/је
динство,штајетоштогачиницеловитим/јединственим,
специфичнимиразличитимодприродеукојојједоминирао

10Burnham,J.(1975)Beyond Mo dern Sculp tu re,NewYork:GeorgeBraziller,
р.317.

11Исто,стр.316.
12Luhmann, N. (1995) „Systems theory and postmodernism”, School of

Economics and Political Science, London, https://www.youtube.com/
watch?v=EHnbWEYHkd8(приступљено27.3.2019.)
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хијерахијскисистем(правојачег)?Далијеторелигија,си
стемвредности,солидарностилиједнакост?Поштониједан
одовихпринципанијефункционисао,збогразликакојесу
ихсвевремепратиле,ондасеумодернојпојавилаидејагра
ђанскогдруштвакаокровниконцепткојијетребалодаобје
динисверазликеунутарједногдруштва,„неутрализујеихи
сачувапринципјединства”.Другипринципуоквирумодер
нистичкогпројектајединствадруштваје„поделарада”,која
сетокомпрвеполовине20.векаразвијауспецијализације
каоуређенискупразликакојесуједнодруштвочинилеје
динственим,модерним(свакообављасвојдеопосла,ациљ
свихјенапредно,уређено,модернодруштво).Ефекаттогаје
издвајањеразличитихсистемаодносноподсистемаунутар
друштва(каовећегсистема):економски,политички,обра
зовни…Кључнообележјесвиховихподсистема,умодер
нистичкомкључу,билојеаутономија,изчегаследидаеко
номијанемавезесауметношћу,каониполитика,односно
даекономијанемавезесаполитиком.Гледаноизданашњег
угла,овакавприступделујекаоочигледнанеистинаили„на
учнафантастика”,међутим,неколикодеценијаранијетоје
општеприхваћенополазиште.Сумњау аутономностових
системаобележавапочетакпостмодернизма,одустајањеод
идеје јединствадруштвакаоцелине.Теоријасистема,која
се јавила неколико деценија раније у природнимнаукама,
пружилајемогућностмишљењадруштваунутарконцепта
разлике.

Концептсистема је„чистаапстракција”13икаотакавније
близак, нарочито природнимнаукама каошто је биологи
ја,којасебавипроучавањемопипљивих,живихорганиза
ма.Ипак, реч је о радикалном искораку у односу на кон
венционалнанаучнасхватањаштосе,гледаноизперспек
тивесадашњегможепревидети,имајућиувидудасепојам
комплекснихсистемаимрежаизапстрактногпрошириона
свакодневниживот.Главнипроблемутеоријисистемајепо
тенцијалнонеограниченбројмогућихсистемакојисумеђу
собноиспреплетани,штоотежаваоткривањеначинафунк
ционисањапојединачногсистема.Изтогразлога,уведенје
јошједантермин–окружење:

„Свакамодернатеоријасистемапочињесаразликомиз
међусистемаиокружења.Друштвојесачињеноодброј
нихсистема:породица,школа,партија…Окружењеније
самоприродноокружење,већиљудисасвојиминдиви
дуалнимразликамаинајзад,другисистеми.Акосепође
одоверазликеизмеђусистемаиокружења,ондајемогуће

13Burnham,J.(1975)Beyond Mo dern Sculp tu re,нав.дело,стр.318.
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анализиратипроменекојеседешавајуунутарједногси
стемауодносунаоколинуидругесистеме,каоитокако
другисистемиутичунаодређенисистем”.14

У једномодсвојихпредавањаЛуманистичеда јеразлика
измеђуотворенихизатворенихсистемапревазиђена.Сва
кисистемјенаодређеномнивоузатворен.Главнообележје
затвореногсистемајекаузалнаизолација–тобизначилода
сепроменеуједномсистемурефлектујунасамсистем.По
казалосе,међутим,дапроменеизједногсистемамогуути
цатинадругисистемидајетакомуникацијасаспољним,
односно,околином,кључнообележјебилокогсистемаипо
редкаузалнеизолованостикојаопстајеупојединимнивои
мањеговогначинафункционисања.Луман,такође,полази
одпретпоставкедапостојејаснеграницеизмеђусистема.

Главнипроблемутеоријисистемајестекакофункционишу
комплексни системи: ако је промена у односу на околину
оноштодефинишефункционисањесистемаиакопођемоод
тогадаје„околина”(природа,људи,другисистеми…)све
времеупроцесупромене,постављасепитањекакоуочити
каузалнеодносеакоимамокомплекснесистеме?Чиниседа
овопитањеистовременооцртаваунутрашњеграницетеори
јесистема,којећебитипомеренетексапарадигмомумре
женостикадаседоводиупитањедуалниприступ(систем
– околина) као и претпоставка о јасним границама једног
система.Дотада,овајпроблемјепривременоодложенуво
ђењемпринципа„редукцијесистема”.Његовафункција је
да умањи комплексност система. Каошто нико од нас не
можеистовременодапримиидоживипуносензација,већ
ихселектујеиодбацује,насличанначин,функционишеи
систем.„Редукцијајеефекатформирањасистема.”15

Главнакритикасоцијалнетеоријесистемаједасесамобави
каузалнимодносимаиначинимафункционисањаразличи
тих система, а данепружа критички увиду разликовању
друштвених система, нпр. демократског од фашистичког.
Могући одговор на ову критику је да је теорија система
методолошки приступ, који не урачунава квалитативне и
етичкепараметре,алиможедаукаженаефектепроменеи
међузависностразличитихсистема.Истовремено,премиса
дуалног,системвс.околина,можесепосматратикаоефе
катдоминантнемодернистичкепарадигмеутренуткупојаве
теоријесистема,аданаскаорецидивпретходнепарадигме.

14Luhmann,N.https://youtu.be/qRSCKSPMuDc(приступљено27.3.2019).
15Исто.
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Си стем: кул тур ни мо дел,  
умет нич ки рад као си стем

На ла зи мо се у тран зи ци ји од пред мет но ор јен ти са не ка си стем
ски ор јен ти са ној кул ту ри. Ту се про ме на кон сти ту и ше, не из 

ства ри, већ на чи на на ко ји се ства ри ра де.16

Појаванаукакаоштосуинформатика,кибернетикаитео
ријакомуникацијашездесетихгодинапрошлогвекаувези
јесанаглимтехнолошкимубрзањемиекспанзијоммасовне
културе.Последица тога једестабилизовањекрутихподе
ла на дисциплине, природне и друштвене науке, емпириј
ске и неемпиријске приступе. Један од кључних разлога
заувођењепојмасистемудискурскултуреиуметностије
управоњеговакомпатибилностсанауком,технологијамаи,
уопште, „променомпарадигме”, чији се ефекти препозна
ју у различитим регистрима, како природних, тако и дру
штвенихнаука.УрегистаруметностиуводигаЏекБирнам
(JackBurnham),настојећиданађеадекватнообјашњењеза
низпраксикојесуукључивалерадсаиндустријскиммате
ријалима, новим технологијама, тродимензионалним про
стором,апревазилазилесумедијскулптурекојиимје,због
тродимензионланости,бионајближи.Иако је јоштададо
биосвојупозицијуурегиструуметности,пресвегазахва
љујућиовомаутору,чиниседаовајпојамнијезаживео,није
биоширеприхваћен,такодајетекнакон2000.добиосвоју
ширу теоријску и критичку експликацију.17Ипак, чини се
дајенајпрецизнијемапираопроменукојасеутомтренутку
одигравала,чијајеокосницаревалоризовањепојмааутоно
мијеикритичкоудаљавањеодистог.Ефектитепроменесу
идаљеприсутниууметности,инесамото,већпредставља
ју кључнимеђукораккаумреженомначинуфункциониса
њауметности,штојеједноодкључнихобележјауметности
данас.

Шта су карактеристике системског начина функциониса
ња?Којисуразлозињеговогувођења?Далисетимеможе
објаснитипојаванизановихуметничкихпраксикрајемпе
десетих,шездесетих година?Већинањих заправонијени
„нова”,јерсепојављујеупрвимдеценијама20.векауокви
ру исто риј ских аван гар ди18 као најранија манифестација
почеткапроменепарадигме,компатибилнесапроменамау
физициупрветридеценије20.векакојеКунтакођедоводи

16Burnham,Ј.(1968)SystemsAesthetics,Systems,нав.дело,стр.112115.
17Open Systems: Ret hin king Artc.1970,приредилаSalvo,D.(2005)TatePu

blishing;Systems,приредиоShanken,Е.А.(2015),Cambridge:Whitecha
pelGalleryandTheMITPress.

18Birger,P.(1998)Te o ri ja avan gar de,Beograd:Narodnaknjiga/Alfa.
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увезусапочеткомпроменепарадигме.Ипак,текшездесе
тихонепостајудеоуметничкесцене,ујакомсмислу,ане
ексцесууметностикаоштојебиослучајнапочетку20.ве
ка.Шездесетихседестабилизујеподеланатзв.високуима
совнууметност.„Претходнапарадигма”ууметностипрепо
знајесеудуалнојматрици:поделе,класификације,типале
пеипримењенеуметности,високаимасовнауметност.Оно
што обележава линију континуитета између високомодер
нистичкогсхватањагринберговскогтипаитрадиционалне
уметности,управоједуалнаматрицакаоделезовска„слика
мишљења” (Gilles Deleuze), чија је главна манифестација
репрезентација.Утрадиционалномкључуонафункциони
шекаоодраз/опонашањереалности,аумодерномкаоДру
гоуодносунареалностодноснонерепрезентацијаилиап
стракција.Изаједанизадругимоделкључнису:предмет–
уметничкоделокаоестетскипредметиносилацзначењаи
медиј – слика и скулптура као традиционални уметнички
медији.

Сановимуметничкимпраксамаовадвакључнапојмадово
десеупитање.Уметничкоделовишенијенужноуметнич
кипредмет,пачакнипредмет!Уместотога,можедабуде
неуметнички предмет, може да буде амбијент, акција, ин
тервенција,гест,извођење,тело,текст...Самимтимипојам
медијагубисвојуодређујућуулогу.Некидругитерминипо
чињудасепојављујуурегиструуметности:информација,
софтвер,процес,видео,систем.Оноштоимјезаједничкоје
штонеурачунавајуатрибут„уметнички”,јерциркулишуу
различитимрегистрима:науци,медијима,технологији,ко
муникацијама,информатици...Истовремено,свакиодњих
урачунавахетерогенекомпонентемеђусобноповезане:ма
теријалне,процесуалне,медијске,технолошке.Бирнамзато
уводипојамсистемскеестетикекојиобјашњаванаследећи
начин:

„Специфична функција модерне дидактичке уметно
стиједапокажедауметностнеобитавауматеријалним
предметима,већувезамаизмеђуљудииизмеђуљудии
њиховогокружења.”19

Тојеусупротностисадоминантномуметничкомвисокомо
дернистичкомпарадигмомууметностиукојојјеуметност
позиционирана насупрот реалности, а уметник насупрот
друштву. Оношто га издваја од друштва је тзв. занатски
фетишизам који коинцидира са идеализмом, односно са
измештањемуметникаусимболичкупозицијунедодирљи
вог,узвишеногналинијитрадиционалног,романтичарског

19Burnham,Ј.(1968)SystemsAesthetics,Systems,нав.дело,стр.114.
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схватања уметника као генија, што је основа за модерни
формализам.Истовремено,инсистирањенаоваквомроман
тичарскомсхватањууметникаиунутармодерногконтекста
најчешће је уфункцији „покривалице” за одржавање ели
тистичкогмитаоуметностикојезаполазиштеимакласну
поделунаначинкакојетоГринберг(ClementGreenberg)ар
тикулисаоусвомесеју„Авангардаикич”.20Заразликуод
тога,какоБирнамнаводи,унапредномтехнолошкомсвету
прогресивниуметникнестојинасупротдруштвунити,мо
глобиседодати,изнаддруштва.Напротив,оннастојида
умањидистанцуизмеђусвогарадаидруштва,атопости
жетакоштопреузимасредствазапродукцијуизсамогдру
штва.Тасредствасумедијизамасовнукомуникацијукаои
низдругихпоступакаитехникакојенемајунужно„умет
нички”предзнак.Самимтимондоводиупитањеконцепт
границе,штојеследећебитнообележјесистемскогпристу
пакојеБирнамиздваја.

Границаимакључнуулогуувисокомодернистичкомсхвата
њууметностииможесеразуметиувишеразличитихравни:
каограницаизмеђууметностиинеуметности.Утрадицио
налнојуметностиоквирсликеимавеомаважнуфункцију,
управоизтогразлога,јеродређујеграницууодносунаоно
штојеизвансликеиштонијеуметност.Насличанначин,
постаментиздвајаскулптуруутзв.симболичкипросторна
супротреалном,ономукојемсеналазипосматрач,док је
упозориштупросцениумоноштоодвајапубликуодизво
ђача.Границасеможеразуметиикаојаснаразликаизмеђу
медијакојадефинишењеговофункционисање.Томеодгова
рајуГринбергованачелаомедијскојспецифичностиисамо
критичностимедија,односнопреиспитивањеграницаимо
гућностисамогмедијакаоглавнаобележјамодернистичког
сликарства.Насупроттоме,усистемскомприступуграница
нијеодзначаја.Такосистемможедаукључује„ситуације
изван и унутар контекста уметности”, може да укључује
„људе,поруке,атмосферскеприлике,извореенергије...”21и
променљивјеувременуипростору.Наовајначинсеможе
приступити већини уметничких пракси које не припадају
традиционалнимуметничкиммедијима.

Занимљиво је да су сеисте године, појавила јошдва тек
стакојасуималазациљсуочавањесапојавомнизанових
уметничких пракси, односно оно што је, у том тренутку,
алтернативауодносунадоминантносхватањеуметности.

20Greenberg, C. (1934) AvantGarde and Kitsch, Art and Cul tu re (1961)
BeaconPress.

21Burnham,Ј.(1968)SystemsAesthetics,Systems,нав.дело,стр.115.
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То је текст „Дематеријализација уметности”ЛусиЛипард
(LucyR.Lippard)и„Уметностипредметност”МајклаФри
да(MichaelFried).Липард,каоиБирнам,говориоудаљава
њуодпредмета,одматеријалногупродукцијиуметничког
рада.Тајпроцесонаанализирауводећипојамде ма те ри ја
ли за ци ја.Њенаполазиштасу,опетсупротновладајућојпа
радигми,схватањеуметностикаоидејеиакције(art as idea 
and art as ac tion).

„Упрвомслучају,материјалнојепотиснуто,докјесенза
цијаконвертованауконцепт;удругомслучају,материјаје
трансформисанауенергијуивремепокрет.”22

Она,такође,закључуједаћепредмет,акосекретањенаста
виуовомправцу,највероватнијенестатиизуметностикао
застарели елемент уметничког рада. Уместо њега, у први
пландолазевременскадимензијаипокрет.

Заразликуодовадватекстакојипроблематизујуудаљава
њеодпредметногкаокључнообележјеновихуметничких
пракси (ка систему у Бирнамовом тексту и дематеријали
зацијиутекстуЛусиЛипард),текстМајклаФридауправо
пред мет ност стављаупрвиплан.23Онсеврлонегативно
односипремасвимпојавамакојесеудаљавајуодтрадици
оналнихуметничкихмедија,пресвега,премаминималној
уметности.Онуводипојамте а трал ностпреузимајућига
одКавела,којиупућујенаоноштојеусупротностисаау
тентичним, непоновљивим и јединственим као традицио
налним обележјима уметности. Предметност (ob jec thood)
ондоводиувезусаобичним,свакодневнимпредметомна
супротуметничкомделу.ДокБирнамиЛипардусвојимин
терпретацијамаимајусличнаполазишта,атојеудаљавање
одпредмета–материјалнекомпонентеуметничкограда–
Фрид исти процес удаљавања од традиционалних медија
интерпретиракаоприближавањепредметном.Онпрецизно
детектујепомакеиразликеуодносунамодернистичко(и,
стим,увезитрадиционално)схватањеуметностикаошто
сунестајањеграницаизмеђуразличитихмедија,укључива
њепублике,околностиукојимајерадизложеницелокуп
неситуацијекаоиискустваисњимповезаномвременском
димензијом. Његове претпоставке, међутим, идеолошки
су обојене и због тога прецизно изведена интерпретација
добијанегативнипредзнак.

22Lipard,L.(1968)TheDematerialisationofArt,in:Chan ging. Es says in Art 
Cri ti cism,приредиоBattcock,G.(1971),NewYork:ADuttonPaperback,
р.255.

23Fried,M. (1967)Art and ob jec thood, http://atc.berkeley.edu/201/readings/
FriedObjcthd.pdf;Приступљено15.4.2019.
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Учемусепрепознајењеговаидеолошкапозиција?Прво,он
своје контрааргументебазиранаконцепту високеуметно
сти.Поделанависокуинискууметностједнајеодкључних
обележја официјелног схватањауметностиу томпериоду.
Она имплицитно урачунава и води ка тзв. елитистичком
схватањууметностикојејекључнополазиштезаГринберга
уесеју„Авангардаикич”.Тојесхватањезаснованонакла
снојподелипокојојкултура(иуметност)припадајуиобра
ћајусевишојкласи–онојкоја јефинансијскистабилнаи
солвентна.Тојеуједноиглавни„недостатак”авангардеко
јиГринбергизноси,„неизграђенконцептбуржоаског”,која
јеуовомслучајусинонимзавишукласу.Заштоавангарда
иманеизграђенодноспремабуржоаском?Управозатошто
неурачунавакласнуподелу.

Иакосеелитистичкосхватањеможеприписати,пресвега,
Гринбергу,алиможданенужноиФридусамонаосновуне
упитногставапремависокојуметности,штоможедабуде
валиданаргументуприлогтоме,оноштотакођеразоткрива
његовуидеолошкупозицијујестеинсистирањенаквалитету
ивредностизакојекажедасуцентралнизауметност.Каква
јевезаизмеђуквалитетаивредностииелитистичкогсхвата
њауметности?Вредностјеаксиолошкитермин,стварпро
ценеиутоликојеизраз„лажнавредност”оксиморон.Овде
можедапомогнеБауман(ZygmuntBauman)уразјашњавању
везеизмеђуквалитетаивредностииелитистичкогсхватања
уметности.

„Накојиначинчовекможеда’докажеистиност’или‘не
истинитост’некевредностиикаквубимеродавностимао
исход тогпоступкау споруокоистинеидалибиуоп
ште имао некумеродавност?Понављам питања која се
постављајуоддревнихвремена, амисмо јошувек јед
нако неспособни да нањих одговоримо каошто је био
ПонтијеПилат,ијошувекчекамонаХристовобавезујући
одговор.Наравно,имамногоодговоранатапитања–али
ниједандосаданијеуспеодаизбегнестатус’суштинске
спорности’:ниудоменуфилозофскогдискурса,а,штоје
јошважније,ниудоменуљудскепраксе.”24

Фридовоинсистирањенавредностиимплицитноуказујена
идеолошки оквир којим се једном одређеном становишту
даје универзално важење, које га истовремено затвара за
свеоноштојеразликауодносунањега.Потомесеможе
препознатииФридовозатвореноиконзервативносхватање
којенедоводиупитање,несамоподелунависокуиниску
уметност,већипледиранаискључивостусмислусвеоно

24Bauman,Z.iDonskis,L.(2018)Flu id no zlo,NoviSad:Mediterran,str.131.
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штоне одговара одређеној (у овом случају, овој) дефини
цијииодређеномсхватањууметностизаправоинијеумет
ностили,какоонкаже,одговарастању„неуметности”(the 
con di tion of nonart).Утолико језанимљивија /индикатив
наиједнаодпрвихконстатацијауњеговомтексту,какоје
литерарнауметност(терминкојионкористизаминималну
уметност)идеолошка,штодаљенеразрађује,алијепрогла
шаванепријатељемкојиможедегенерисатиуметност,што
имплицитноуказујенањеговуидеолошкупозицију.

Оватритекстаимајузациљсуочавањесановином,алтер
нативомоличеномупојавинизановихуметничкихпракси
коједестабилизујудотаданеприкосновенупозицијуслике
каотрадиционалногликовногмедија.Гројс(BorisGroys)из
носитезудајетобиоједининачиндасеуметностконсти
туишекаопољеделовањауизмењенимоколностима, пре
свега,предналетоммасовнекултуре,масовнепроизводње
медијскихслика,којесусамепосебимоћне,јерсусвепри
сутне, доступне и могу да циркулишу у најразличитијим
регистрима.

„...Шездесетих је улога уметника подвргнута радикал
нојредефиницијикојанијеизгубиланазначајудоданас.
Сведошездесетихромантична сликаоуметнику је су
штинскинетакнута/неокрњена.Сматралоседаје’пра
ви’уметникусамљена,креативнаиндивидуакојаследи,
неспољашњаправилаинаметнутеконвенциједруштва,
већсвоју’унутрашњунужност’,каоштојетоКандински
формулисао(О ду хов ном у умет но сти,1912).Креативни
уметничкичинјекључнипримернеотуђеног,ослобође
нограда...Дужностуметника јеуправоборбазаслобо
дуодовихспољашњихнорми,вредностиизависности.
Сматрало се да је ова борба не самомогућа, већ неоп
ходназатоштојеуметничкикреативничинсампосеби
јединствен,аутономанислободанизнутра.Уметносттре
бадаизражаватуунутрашњуслободуотворенокакоби
билапрепознатакао’права’уметност.Али,управосета
унутрашњааутономијаислободакреативногчинадово
деупитањеууметничкимпраксамашездесетихиседам
десетихгодина.”25

Питањекојесенамећејезаштоседоводиупитањеслобода,
независностиаутономијауметника?Заштоседоводиупи
тањесхватањеопосебности,изузетостипозицијеуметника
итоодстранесамихуметника?Моглобисезакључитида
сууправоуметници,који сунајдиректнијеинајнепосред
није увезани у уметнички систем, на исти, најдиректнији

25Groys,B.(2005)The Mi me sis of Thin king, Systems,нав.дело,стр.140141.
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начин искусили идеолошки оквир оваквог схватања које
експлицитнозаговарапривилегованупозицијууметника,а
којајезаправоуфункцијисамогсистемаињеговихинсти
туција,пресвега, тржишта.Оваквосхватање јебилонека
врста„покривалице”којајемаскираласасвимдругачијипо
ложајуметника.

Прво,положајуметникајенеодвојиводуметничкихинсти
туција,чакзависничкиитојеразлогзаштосешездесетих
година јављајустратегијекојенаразличитеначиненасто
једаовајодноспроблематизујуипреиспитају,пресвегана
примеру излагачких уметничких институција: увођењем
обичних,свакодневнихиодбачених(junk)предметаугале
рије, додавањемнеуметничкихфункција галеријскомпро
стору и, најзад, увођењем уметничких пракси које су ми
шљенекаоинтервенцијаунеуметничкомпростору,ујавном
просторуиизлазакизинституционалногпросторанаулицу,
уприроду...Ипак,врлобрзосепоказалоданиједовољаниз
лазакизуметничкогпростора,пачакнинапуштањеграда,
одлазакупустињу!Пољеделовањаинституцијанијеукљу
чивалосамофизичкипросторкаоштојегалеријаилимузеј,
већјенаразличитимнивоиманеодвојивоодделовањаумет
никаиликакојеАндреаФрејзер(AndreaFraser)то,много
годинакасније,формулисала:

„...наилазимонаносталгијузаинституционалномкрити
комкаосадаанахронимартефактомерекојајепретходила
корпоративниммегамузејимаи24/7глобалномуметнич
комтржишту,носталгијузавременомкадасууметници
јошувекмоглијаснодазаузмукритичкупозицијупротив
илиизванинституција.Данасјенемогућебитииз ван.”26

Друго,показалоседајепроглашавањеуметниказа„вели
ког”,значајногилигенијауфункцији,пресвега,уметнич
когтржишта,чијајемоћуправоутомпериодунаузлазној
путањи.Тојеједнаодкључнихстратегија,доданас,упре
вођењеуметничкогуробнувредностодкојенајвећибене
фит нема уметник, већ само тржиште и главни актери на
њему.Већинановихуметничкихпраксиурачунавауправо
овукомпоненту,критичкисепрематомеодносиинастоји
дауметничкиначинделовањаизмести,дословноилисим
болички,уодносунатржишнисистемиконзумерскимодел
функционисањакојиутомпериодудостижесвојзенит.

Трећа битна компонента измењеног положаја и уметника
и уметности јемасовна култура.У  овом периоду, масов

26Frejzer,А.(2005)Odkritikeinstitucijadoinstitucijekritike”,Pre lombr.8/9,
Beograd:Prelomkolektiv,str.224.
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накултурапочињедадоминира„читавимвизуелнимпољем
савременог друштва”27. То се манифестује огромном про
дукцијом „анонимних” слика које циркулишу, дистрибуи
рајусеидоминирајуумедијимазамасовнукомуникацију,
којенемајувезусауметношћуисакојомуметностнеможе
дасетакмичи.Гројскажедасупојединиауторииуметници
наовајгубитакконтроленадпродукцијомсликареаговали
очајничким протестовањем (као Ситуционисти), други су
развилиновестратегије,каоштојепреузимањесликаизма
совнекултуре(попарт),алииједниидругисусепрематоме
односиликаопреманечемштојеупотпунојсупротностиса
јединственомсубјективношћуиндивидуалногуметника.По
Гројсу,тексуминималнаиконцептуалнауметностнапра
вилипреокрет.Преокретсе састојаоодтогаштосуумет
ничкирадпозициониралетакоданагласаквишенијебиона
визуелном, јервизуелнонијевишебилорезервисаносамо
за уметничкиначинизражавања, већна односима.Мини
малнаиконцептуалнауметностсу,заправо,најдиректније
увеленачинфункционисањауметничкоградакаосистема.
Уминималу,системсучинилипредметиуодносусареал
нимпростором,ограниченимтрајањем,посматрачем,што
сусвеелементи,односно,деловисистемаодкојихсесасто
јаосамуметничкирад.Индикативноједасуизсамихпред
мета,углавноминдустријскиобрађенихкомада,одстрање
нисви„уметнички”атрибутикаоштосуиндивидуалност,
ауторство,занатскоумеће,јерсусвиовиатрибутиувелико
рабљениумасовниммедијима,уадвертајзингуилидизајну
укојемјеестетскоуфункцијикомерцијалног.Уконцепту
алнојуметности,подутицајемфранцускихструктуралиста,
преузет је модел језика као најкомплекснијег система као
моделуметничког деловања.Ово семожепосматрати као
акткапитулацијеуодносунамасовнукултуру.Али,упра
војетоомогућилодасеуспоставикритичкиодноспрема
томрежимумасовнепроизводњеслика.Инсистирањеили
задржавањенаидејиоуметничкомрадукаоаутономноми
слободном је постављање уметника у „позицију роба или
жртве екстерних система каошто су уметничко тржиште,
уметничкеинституције...”28Јединоуспостављањемодноса
уметникстављасебеупозицијунекогакоможедасесуочи
сатимсистемима.

Шездесете године прошлог века представљају преломни
тренутакјерсеутомпериодуконституишеалтернативадо
минантноммодернистичкоммоделууметностиоличеногу
апстрактнојслици,којисеумногоравниможепрепознати

27Groys,B.(2005)TheMimesisofThinking,Systems,нав.дело,стр.141.
28Исто,стр.142.
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каоуспостављањеконтинуитетасатрадиционалномумет
ношћу.Тајалтернативнимоделјесистемскиначинфункци
онисањаукојемсеуметничкирадконституишекаотачка
повезивања хетерогених елемената, уметничких (као што
су уметничке институције, уметничко тржиште...) и неу
метничких (нове технологије, масовна култура...) и успо
стављањеодносасадругимсистемима(реалнимвременом,
реалнимпростором,окружењем,посматрачем...).Ефекатте
промене,парадигматскепромене јер јеускладусапроме
намакојесепрепознајууготовосвимрегистрима,јепојава
низа нових уметничких пракси и успостављање концепта
савремености.Системскиначинфункционисањајереакци
јанаизмењенисвет–светмасовнепроизводње,конзумери
змаи комодификације, „свет робе који доминира читавим
живимискуством”,укојем је„друштвениодносмеђуљу
димапосредовансликама”.29Системскиначинфункциони
сањауметностимењаипозицијууметника: заразликуод
модернистичкогуметника,чијијефрејмингделовањаоцр
танатрибутимааутентичности,јединственостииоригинал
ности,којизаполазиштеимајууспостављањеконтинуите
тасатрадиционалнимсхватањемуметникаромантичарске
провинцијенције, савремени уметник је неко ко открива,
дешифрујеодносеизмеђуразличитихсистема.Истовреме
но,одржавањеидеједајеуметникслободан,независтанод
нормииконвенцијауфункцијиједругихсистема,чимесе
директноанестезирањеговкритичкиикреативнипотенци
јал.Стимувези,позивањена„великогуметника”и„пра
вууметност”,идејеодавномртвеууметности,аликојесе
изнова враћају попут зомбија, увек су у функцији нечега
штонемавезесауметношћубилодајетоодређенапартија,
политичкаопцијаилимали,личниинтерес,стратегијапре
живљавањаонихкојисуодусталиодуметностиилиодавно
изгубили„кораксвременом”.Гледаноизданашњепозиције
напочетку21.века,системсеможепосматратикаокључни
коракураскидањусатрадиционалнимсхватањемуметно
сти базираномна занатском умећу, идеји великог уметни
каислободи.Истовремено,тојетранзиционипериод:пр
викоракуудаљавањуодидејеаутономностиинезаобила
зникоракдоумреженогсвета.Систем је јединицаодкоје
сесастојимрежа.Системисуумеђувремену–одсредине
прошлогвекадоданас–посталитоликокомплекснидасу
прешлиумреже.

29Debor, G. (1967) Društvo spek ta kla, http://gerusija.com/downloads/Dru
stvo_spektakla.pdf,37;приступљено5.5.2019.
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FROMANOBJECTORIENTED
TOASYSTEMSORIENTEDART

Abstract

Unlike standard approaches to the interpretation of neoavantgarde
practicesmainlybasedonBirger’sinterpretation,whichhasavantgarde
as the starting point and institutionalization of avantgarde practices
andlossofcriticalpotentialastheoutcome,theaimofthisresearchis
toshowthatthesepracticesareresultsofchangesthatcanbeidentified
in different registers and  related to Kuhn’s notion of the paradigm
shift.The thesisof this research is thatneoavantgardepracticesare
an introductionof anewmodeofoperationof artisticworks,which
basically represents a system. Such systemic way of functioning
representsacriticaldeparture from thenotionofautonomywhich is
of key importance for themodernistic conception of art and for the
introductionofarelationalwayoffunctioningofartisticworksbased
ontheconnectionofvariouselements,artisticandnonartistic,aswell
asestablishingofconnectionswithnonartisticsystems.Thesystematic
modeofoperationofartisticworksis,atthesametime,anoutcomeof
thepostwarsocialcontext,strengtheningof theconsumeristsociety,
dominance of the media of mass communication and mass culture
whoseeffectsarethemassproductionofimagesandtheirdominance
in the visual register previously reserved for art. The conclusion of
this research is that the system, viewed from today’s point of view,
isa transitionperiodbetweendual (worldvs.picture,abstractionvs.
representation,highvs.massart...)andnetworkedmodeofoperation,

whichisakeyfeatureofartatthebeginningofthe21stcentury.

Key words: contemporary art, neoavantgarde, system, networked 
world, avantgarde, new artistic practices, art autonomy
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ПOРТРЕТИЖЕНАКТИТОРА
УВРЕМЕЛАЗАРЕВИЋА

Сажетак: Кти тор ски пор трет пред ста вља јед но од основ них 
прaва кти то ра ко ја су про пи са на до ку мен том ко ји ре гу ли ше то 
пра во, нај че шће ти пи ком од ре ђе не за ду жби не. То ком сред њег ве
ка кти то ри су сли ка ни у окви ру сво јих за ду жби на нај че шће из над 
ме ста веч ног по чин ка. Кти тор ски пор трет је исто вре ме но пред
ста вљао и во тив ни и фу не рар ни пор трет ко ји је функ ци о ни сао у 
све сти по сма тра ча као ме мо ри ја на пре ми ну лог. Ови пор тре ти 
ко му ни ци ра ли су са остат ком про сто ра на ро чи то са зид ним сли
кар ством и за јед но са њим чи ни ли су са крал ну то по гра фи ју цр кве 
у окви ру ко је је функ ци о ни сао пор трет кти то ра. То ком XIV ве ка 
кти тор ске ком по зи ци је до би ја ју још сло же ни ју по ли тич ку ко но
та ци ју. Оне пре но се по зи ци је кти то ра у хи је рар хи ји хри шћан ске 
по ро ди це на ро да, али и лич ну по бо жност и ве зи ва ње за Хри ста, 
Бо го ро ди цу или од ре ђе ног све ти те ља ко ји ма се кти то ри обра ћа ју 
да им бу ду пред стој ни ци на пу ту лич ног спа се ња и спа се ња чла но
ва њи хо ве по ро ди це. Ове ико но граф ске про ме не кти тор ских ком
по зи ци ја на те ри то ри ји сред њо ве ков не Ср би је нај пре се ја вља ју на 
пор тре ти ма кне ги ње Ми ли це у ма на сти ру Љу бо сти њи и Ра ва ни
ци ко ји су и цен трал на те ма овог ра да. Док је портрет ктиторке 
у Велућу пратио старији модел ктиторског портрета, Ми ли чи ни 
пор тре ти би ли су мо дел за кти тор ске ком по зи ци је же на као што 
су пор тре ти кти тор ки у Ру де ни ци и Ка ле ни ћу о ко ји ма ће та ко ђе 
би ти ре чу у овом ра ду.

Кључне речи: кти тор ски пор трет, вла дар ска иде о ло ги ја, 
кнегиња Ми ли ца, Љу бо сти ња, Ра ва ни ца, Ка ле нић, Ру де ни ца,  
Ве лу ће

Увод

Ктиторскипортретпредстављаидеалнусликуктиторако
јачестоимафункцијукаковотивногтакоифунерарноги

ЉУБИЦАВИНУЛОВИЋ
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репрезентативногпортрета.1Премактиторскомправупор
третоснивачаманастираједнојеоднајважнијихритуалних
правактитораузпоменигробноместоуцркви.2Кадасуу
питањувладарскектиторскекомпозицијеонепредставља
јуиидеалнурепрезентацијувладаракојијебогомизабрани,
миропомазанивладар.Ктиторскекомпозицијекојесуиво
тивнепредставесведочеоповезаностиктиторасаличним
патрономкојијецрквуподигаокаозаветнидарзарадспа
сењасвоједуше.Женесутокомсредњегвекабилектитори
великогбројаманастира,цркава,илуминиранихрукописаи
икона.Њиховипортретисусачуваниумонументалномсли
карствуиминијатурномсликарствуалиинаиконама.3Мо
делктиторскихкомпозицијаизвременаНемањићадостасе
мењатокомдругеполовинеXIVвекакадактиторскакомпо
зицијадобијајошснажнијеполитичкеконотацијенарочито
кадасувладарскепредставеупитању.4Урадућебитиречи
опроменамауиконографијикојесусе јавиленаженским
ктиторским портретима пре свега на портретима кнегиње
МилицеизманастираЉубостињеиРаванице.Докпортрет
непознатевластелинкеизВелућапратистаријимоделкти
торскихпредстава,МиличинипортретиизЉубостињеиРа
ваницеутицалисунаобликовањепортретактиторкиука
снијемпериодукаоштосупортретивластелинкеВукосаве
изРуденицеипротовестијарицеМилицеизКаленића.

Пор тре ти кне ги ње Ми ли це у  
Љу бо сти њи и Ра ва ни ци

Након пораза српске војске на Черномену 26. септембра
1371. годинеисмртицараУрошаV (1355–1371)удецем
бруистегодинедржаваНемањићараздвојиласенапосебне
областикојимасууправљалиобласнигосподарикојисусе

1 Рад је настао у оквиру пројекта Хри шћан ска кул ту ра на Бал ка ну у 
сред њем ве ку: Ви зан тиј ско цар ство, Ср би и Бу га ри од 9. до 15. ве ка
(177015),којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРепубликеСрбије.

2 Ћирковић,С.иМихаљчић,Р.уредници(1999)Лек си кон срп ског сред
њег ве ка,Београд:Know led ge, стр.340.Вишеоктиторскомправуви
дети: Троицки, С. (1935) Ктиторско право у Византији и Немањић
кој Србији,  Глас срп ске кра љев ске ака де ми је 168, Београд: САНУ,
стр.79135.

3 Отомевидети:Радојчић,С.(1996)Пор тре ти срп ских вла да ра у сред
њем ве ку, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе;
Ђорђевић,И.(1994)Зид но сли кар ство срп ске вла сте ле у до ба Не ма њи
ћа,Београд:Филозофскифакултет.

4 Маринковић, Ч. Ктитор са црквом као ликовна представа ктиторског
права,у:Сред њо ве ков но пра во у Ср ба у огле да лу исто риј ских из во ра: 
збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 19–21. мар та 2009,прире
дилиЋирковић,С.иЧавошки,К.(2009),Београд:САНУ,стр.336.
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измеђусебеборилизапревласт.Изтеборбекаонајмоћни
јиизашаојекнезЛазар(1373–1389)наконпобеденаджу
паномНиколомАлтомановићем1373.године.5Сањеговим
доласкомнавластпоново јестворенавладарскадинастија
којајеносилаимепоњему,династијаЛазаревића.Лазарева
супругакнегињаМилица(1335–1405)билајећеркавојводе
Вратка, једногодвеликашацараДушана.Ународнимпе
смамавојводаВраткопознат јекаоЈугБогдан.Зањегасе
сматрадајеводиопореклоодНемањићаидајебиопраунук
ВуканаНемањића.6Ова генеалогијапомињесеу српским
средњовековнимродословимаибилајеодизузетногзначаја
закнезакојемјеженидбасапотомкомсветороднединастије
далавладарскилегитимитет.НаконкнежевепогибијенаКо
совупољу28.јуна1389.годинесведо1393.годинеМили
цајебиларегентсвомстаријемсинуСтефану.7Замонашила
се1392/1993.усвојојзадужбиниЉубостињиидобилаиме
Јевгенија,акаснијеивеликосхимничкоимеJeфросинија.И
умонаштвуМилицајеималазапаженуполитичкуулогу.Са
Јефимијом јекодБајазитапосредовалазапреносмоштију
СветеПетке из Видина у Београд.8Милица је преминула
11.новембра1405.исахрањенајеусвомманастируЉубо
стињи.Наконсмртипроглашенајезасветитељкуисрпска
православнацрквајепокалендаруслави19.јула.

Миличина задужбина манастир Љубостиња, посвећена
јеУспењу Богородице и подигнут је по свему судећи пре
Косовске битке 1388/1389. године.  Црква је триконхосне
основекојапредстављадиректанцитатсаСветеГореалии
везивањезаЛазаревезадужбинеЛазарицуиРаваницу.9Љу
бостињајепрвенственоподигнутакаовотивнидаркнегиње
Милицезаспасењедушењесамеичлановањенепородице.
Овацрквабилајеикнегињинагробнацрква,местоњеног

5 Мишић,С.(2014)Исто риј ска ге о гра фи ја срп ских зе ма ља од по ло ви не 6. 
до по ло ви не 16. ве ка,Београд:МагеланПрес,стр.4546.

6 Јечменица,Д.ИзворииманифестацијемоћииутицајакнегињеМилице,
у:Кне ги ња Ми ли цамо на хи ња Јев ге ни ја и ње но до ба, Те мат ски збо р ник 
ра до ва са на уч ног сим по зи ју ма одр жа ног 12. сеп тем бра 2014.го ди не,
приредилиМишић,С.иЈечменица,Д.(2014),Трстеник:Народниуни
верзитет Трстеник: Народна библиотека „Јефимија”, Београд: Фило
зофскифакултетуБеограду,стр.18.

7 Мишић,С.КнегињаМилицаиЛазаревонаслеђе,у:Кне ги ња Ми ли ца
мо на хи ња Јев ге ни ја и ње но до ба, Те мат ски збо р ник ра до ва са на уч
ног сим по зи ју ма одр жа ног 12. сеп тем бра 2014. го ди не, Јечменица,Д.
(2014),Трстеник:НародниуниверзитетТрстеник:Народнабиблиотека
„Јефимија”,Београд:ФилозофскифакултетуБеограду,стр.10.

8 Кашанин, М. (1990) Срп ска књи жев ност у сред њем ве ку, Београд:
Просвета,стр.347.

9 Ђурић,С.(1985)Љу бо сти ња: Цр ква Ус пе ња Бо го ро ди чи ног,Београд:
Просвета:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.3132.
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вечногпочинкадоДругогХристовогдоласкаисвеопштег
васкрса.Одмахпоподизањуцрквезапочетојеживописање
којејенајвероватнијепрекинутозбогКосовскогбоја.10Дру
гислојживописанасликаојезографМакаријеочемусве
дочинатписналукуизнадпорталакојиводиизприпратеу
наосукојемсепомињеМакаријевоиме.Овајслојживописа
датујесеупериодод1403.до1406/1408.године.Миличин
првобитни ктиторски портрет настао вероватно за њеног
животаналазиосеунаосуцркве,најужномзидузападног
травеја изнад аркосолијума где се највероватније налазио
Миличингроб.11Нажалостовајпортретданаснијесачуван
оњемусезнанаосновусачуванихзаписаизтридесетихго
динаXIXвека.Милица јебилапредстављенаумонашкој
одећи,самоделомсвојезадужбинеочемусведочииоста
такнатписакојијетридесетихгодинајошувекбиочитљив
укојемсепомињекаорабаБожијакнегињаМилица.12На
основусачуванихпортретаизранијихпериодаможесамо
дасенаслутикакојеизгледаоупотпуности.Врлојемогуће
дајекнегињаМилицасвојузадужбинуприносилаБогоро
дицикаовотивнидаркакобијојБогородицабилазаступни
цанаСтрашномсуду.ДалијеБогородицабилапредставље
напоредњекаостојећафигураилијепредстављенаусег
ментунебанеможесесасигурношћуутврдитикаоидали
јемождапостојаоодређенисветитељкојибибиопосредник
измеђуктиторкеиБогородице.

ИакојеовајМиличинпортретстрадаоуЉубостињијеса
чувандругикнегињинпортреткојисеналазиназападном
зиду припрате северно од главног портала. УзМилицу је
представљенињенсупругкнезЛазар.13

10Тодић,Б.(2007)ВремеподизањаиживописањаЉубостиње,Са оп ште
ња бр. 39,Београд:Београд:Републички завод за заштиту споменика
културе,стр.101115.

11Стародубцев,Т.(2016)Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 
и Бран ко ви ћа, књ. 1 и 2, Београд:Универзитет у Београду,Филозоф
скифакултет,Институтзаисторијууметности,Каталогстр.89;Ђурић,
С.нав.дело,стр.107108;Ђурић,С.(1983)Љу бо сти ња,Београд:Ре
публичкизаводза заштитуспоменика, стр.3537;Поповић,Д. (1992)
Срп ски вла дар ски гроб у сред њем ве ку,Београд:Институтзаисторију
уметностиФилозофскогфакултета,стр.128129.

12СтародубцевТ.нав.дело,стр.89.
13Исто,стр.89;Стародубцев,Т.ВладарскеинсигнијекнегињеМилице,

у:Ниш и Ви зан ти ја. Збор ник ра до ва 11 / Је да на е сти на уч ни скуп Ниш 
и Ви зан ти ја, 3–5. јун 2012. Да ни Св. ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле
не,приредиоРакоција,М.(2012),Ниш:ПергаментПринт,стр.267278;
Ђурић,С.(1983)Љу бо сти ња: Цр ква Ус пе ња Бо го ро ди чи ног,Београд:
Просвета:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.9092;
Ђурић,С. (1983)Љу бо сти ња, Београд: Републички завод за заштиту
споменика,стр.35.
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Слика1.КтиторскакомпозицијаизманастираЉубостиње,
преузетоизрадаСтародубцев,Т.

Вла дар ске ин сиг ни је кне ги ње Ми ли це,стр.269.
Најужномделузападногзидапредстављенисуњиховиси
нови деспот Стефан (1389–1427) и ВукЛазаревић (1380–
1410).14Милицајеобученаувладарскиорнат,дивитисион
јеружичастебоје,докјој јепрекораменапребаченплашт
зеленебоје. Уруцидржискиптаристојинацрвеном ја
стуку.КнезЛазарјетакођепредстављенувладарскоморна
тусакруномнаглавиивладарскимжезломудеснојруци.
Овакомпозицијанастала  јенаконЛазареве смртинаКо
совуувремекадајеЛазарвећканонизован.Премдајекнез
Лазарнафресципредстављенкаоживаличностиуокви
рунатписакојисеналазиузњеговпортретнестојиепитет
свети,Милицанаглавиимаотворенукрунукојасешириу
горњемделузакојујезакаченбелиудовичкивео.Сликање
овепредставеиосликавањецелецрквезавршено јенакон
Миличинесмртиузмеђу1405.и1408.годинекадајебригу
оманастирупреузеодеспотСтефан.15КаоиЛазаревиМи
личинпортрет језавршеннаконњенесмрти1405.године.
Унатписупоредпортретакојигласи„УХристаБогаблаго
вернаиблагочастиваипревисокагопођакнегињаМилица”
налазисењеносветовноимеиакојенаконштосезамона
шилакористилаискључивомонашкоимеЈевгенија.Докази
отомепостојеуповељамакојејеиздаваламанастиримана
СветојГорикаоиузваничнимписмимакојајеразмењивала

14О томе видети: Војводић, Д. Владарски портрети српских деспота,
у:Ма на стир Ре са ва: исто ри ја и умет ност, Да ни срп ско га ду хов ног 
пре о бра же ња II,приредиоЂурић, Ј.В. (1995),Деспотовац :Народна
библиотека„Ресавскашкола”,стр.6972.

15Отомевидети:Тодић.Б.нав.дело,стр.101115.
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саДубровчанима.16Веомајемогућедајекоришћењењене
титулекнегињеињеногсветовногименатребалодаистак
нењенположајкаовладараирегентакојијебогомизабрано
чемуговориипредставабожанскеинвеституреизнадњене
главеувидуХристакојиблагосиља.

Миличинпортретизприпратепредстављаједанвидктитор
скогпортретаиакоМилицанедржимоделсвојеграђевине.
Њенапредставајеудиректнојвезисасупротнимисточним
зидомприпрате.Уоквируаркаданаисточномзидупредста
вљенисусасевернестранеЈованБогослов,СветиПетари
БогородицаЗаступница,доксусајужнепредстављениИсус
Христoс,СветиПавлеиЈованБогослов.17Сасвимјеизвесно
даовефигурезаједночинеједнуврстукомпозицијезаступ
ништва.Миличинпортреткомуницирасасевернимзидом
накојемјепредстављенаБогородицаЗаступницакојајеби
лаиличнипатронктиторкеиподчијомјесталномзашти
томкнегиња.Свепредстављенеличностинаисточномзиду
посредујузаМиличиноспасење.

ОтомедалијеМиличинпортретизприпратеЉубостиње
истовременоињенвладарскипортретпутемкојегјеграђен
владарскилегитимитетњесамеињеногсинакнезаСтефа
напостојеразличитамишљења.Једноодњихједапортрет
заистајестевладарскиалидајеистовременоиктиторски.
ОвостановиштезаступаБраниславЦветковићисвојутврд
њузасниванавезиизмеђуодеждакојеносеМилицаиЛа
зар.МилицајеодевенауготовоистоветнуодеждукаоЛазар
aсимболвласти,скиптарпримадиректноодХриста.18Дру
гостановиштезаступаТатјанаСтародубцевкојасматрада
Миличинпортретнепредстављавладарскипортретвећда
једеовећецелиневладарскекомпозицијеукојојјекаоле
гитимнивладарпредстављендеспотСтефан.Својемишље
њепоткрепилајечињеницамадаиакојеМилицаобученау
одоруистогкројакаоштојеиЛазарева,оненисуодистог

16Митровић,К.ИзворииманифестацијемоћииутицајакнегињеМилице,
у:Кне ги ња Ми ли цамо на хи ња Јев ге ни ја и ње но до ба, те мат ски збор
ник ра до ва са на уч ног сим по зи ју ма одр жа ног 12. сеп тем бра 2014. го
ди не,приредилиМишић,С.иЈечменица,Д.(2014),Трстеник:Народни
универзитетТрстеник;Народнабиблиотека„Јефимија”,Београд:Фило
зофскифакултетуБеограду,стр.7378.

17Стародубцев,Т.(2016)Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 
и Бран ко ви ћа,књ.1и2,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,Институтзаисторијууметности,стр.127,138141.

18Цетковић,Б.(1994)Новиприлогпроучавањуктиторскекомпозицијеу
Раваници,Са оп ште ња бр. 26, Београд: Републички завод за заштиту
споменикакултуре,стр.4344;Цветковић,Б.(1995–1996)Одинастичкој
слициЛазаревићауманастируЉубостињиипроблемудатовањаљубо
стињскогживописа,Са оп ште њабр.27/28,Београд:Републичкизавод
зазаштитуспоменикакултуре,стр.69,72.
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материјала,атакођенисуниистебоје.Урукамадржипа
лицу анежезлошто говорио томеданијепредстављена
каовладарвећјепредстављенанаистиначинкаоштосу
раније приказиванепринцезеижене владараизпородице
Немањић.19

СачуванјејошједанМиличинпортреткојиможедасепо
сматракаоктиторски.Речјеопортретукојијенасликану
цркви Вазнесења Христовог у Раваници, задужбини Ми
личиног мужа кнеза Лазара Хребељановића. Изградња и
осликавањецрквезавршенојенајвероватнијенакон1385.
године.Ктиторскакомпозицијакојаданаспостојиуцркви
припададругомслојуживописа.Насликана јенасеверној
страни западног зида наоса одмах до улаза у наос храма.
Уоквируктиторскекомпозицијепредстављенисукаоиу
ЉубостињикнезЛазар,кнегињаМилица,СтефаниВук.

Слика2КтиторскакомпозицијаизманастираРаванице,
фотографијаиз1964,Републичкизаводзазаштиту

споменикакултуре
Јошувекнијесасвимјаснозбогчегајепресликанапрвобит
нактиторскакомпозицијанакојојјевероватнобиопредста
вљенсамкнезЛазар.Посвемусудећивероватно јебиоу
питањунекиизузетноважандогађајкаоштојемождакне
жевасмртиликанонизацијаипреношењењеговихмоштију
уЉубостињу1391.године.20МилицаиЛазарприказанису

19Стародубцев,Т.ВладарскеинсигнијекнегињеМилице,у:Ниш и Ви зан
ти ја. Збор ник ра до ва  11 / Је да на е сти на уч ни скуп Ниш и Ви зан ти ја, 
35. јун 2012. Да ни Св. ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не,приредио
Ракоција,М.(2012),Ниш:ПергаментПринт,стр.270277.

20Цетковић,Б.(1994)Новиприлогпроучавањуктиторскекомпозицијеу
Раваници,Са оп ште ња бр. 26, Београд: Републички завод за заштиту
споменикакултуре,стр.3940.
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како заједнодржемоделРаваничкецрквекоја јенаслика
насаприпратом.Иакосе знада јектиторцрквебиокнез
Лазар,онјеуоквирукомпозицијепредстављенкакодржи
припратудокјекнегињаМилицапредстављенакакодржи
наос.Исподмоделаналазесењиховисинови.Угорњојзо
нипредстављенјеХристоскојиблагосиљаМилицуиЛаза
ра.Представаједостаоштећена.Милицајеодевенаусакос
бојеокерасадвоглавиморловимаукрстастимаздијама,са
лоросомпребаченимпреко десне руке.На главиима кру
нукојасеширинагореивео.Улевојруцидржипалицу
докдесномрукомпридржаванаосмоделахрама.Икадаје
овај портрет у питањупостоје различита тумачења. Једно
тумачење заступа Бранислав Цветковић. Он сматра да је
представаизРаваниценасталанајвероватнијенакон1389.
годинеидапредстављасликурегенствакнегињеМилицеи
кнезаСтефана.21Свипредстављениодевенисууистоветну
владарскуодеждуиурукаманосекрстоликажезла.Мили
чиножезлојеистоветногобликакаоиЛазарево.Наосно
вуранијихпредстававладарскихпароваможесеутврдити
дасуженевладарадржалескипарувидугранчице.Кадаје
упитањукрстоликожезлоуглавномсутакопредстављени
владарикакоганосеилиженекојесубилевладарииреген
ти.22Стогајевеомамогућедајеовапредставауправосцена
регенствакоје се градикрозвладарскилегитимитеткнеза
Лазара.Оваквипримерисенису јављалиранијеувизуел
нојкултуринатериторијисредњовековнеСрбијеалипосто
је бројни примери из визуелне културе ромејског царства
каоштосупредставенановцуромејскихцареваМихаила
III(842–867)ињеговемајкерегенткињеТеодоре(842–867)
изIXвека.Представарегенствајављасенасаркофагуде
спотицеТеодореуцрквиСв.ТеодореуАрти.Назападној
странисаркофагаподлукомпредстављенајеженскафигура
обучена у владарски орнат са круном а у десној руцидр
живладарскожезло.Поредњејепредстављенамањамушка
фигуратакођеобученаувладарскиорнат.23Полемикадали
су на саркофагу представљени деспотица Теодора (1225–
1282/3)ињенсинНићифор(1268–1297)илидеспотицаАна
Палеологина (1264–1313) и њен син Тома (1297–1318) за
овајраднијетренутноодкључногзначајавећиконографија
композицијекојајемогладапослужикаомоделзаМиличин

21Исто,стр.4147.
22Исто,стр.42.
23Отомевидети:Цветковић,Б.(2018)СветаТеодорауАрти:култнопо

стројењеипортретивладара,Са оп ште њабр.50,Београд:Републички
заводзазаштитуспоменикакултуре,стр.5172;Brooks.S.Sculptureand
theLateByzantineTomb,in:Byzan ti um: Fa ith and Po wer(1261–1557),ed.
Evans,H.(2004),NewYork:MetropolitanMuseumofArt,рp.95104.
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портрет.КакојесредњовековнаСрбијабиладеоромејског
културногкруганијенемогућедасуутицајизаобликовање
МиличиногпортретауправодошлиизЕпира.

ТатјанаСтародубцевсенеслажесаовомтеоријом.Онана
основуиконографскеанализепортретадолазидозакључка
дајеМилицапредстављенананачиннакојисубилепред
стављенеженеизпородицеНемањићидањенпортретније
никтиторскинивладарскивећдакаоуЉубостињичини
деовладарскекомпозиције.24Урадовимајезаступљеноми
шљењедаМилицауруцинедржикрстоликожезловећпа
лицукојајенајвероватнијебилазавршенабисерима.Иакоје
МилицаобученауорнаткојијеистоветногкројакаоЛаза
ревикојијеукрашенколастимаздијамабашкаоикнежева
њиховаодежданијебилаистебоје.Принцезеивладаркеиз
породицеНемањићчестосубилепредстављенеухаљинама
садугимрукавимакојесупонављалеобликсакоса,међутим
премаауторкиноммишљењутонезначидасубилевладари
илирегенти.Наосновузаједничкихпортретакојисунаста
липрепортретауРаваницикаоштосупортреткраљаСте
фанаДечанског(1321–1331)имладогкраљаДушана(1331–
1355)уДечанимаипортретцарицеЈелене(1331–1374)ица
раУрошаV(1355–1371)уМатеичузакојеауторкаусвојим
радовиматврдидаоваквепредставенисумораленужнода
говореозаједничкомктиторствунадманастирима.25

КадајеупитањупериоднаконКосовскебиткеситуацијаје
другачија.Собзиромнатода јеМилицавршиладужност
регентаивладарадокјекнезСтефанбиомалолетан,Рава
ничкапредставабимогладасесагледакаосликарегенства
која седосаданије јављаланатериторијисредњовековне
Србије.Посматрајући то на овај начин веома је могуће и
дапредставаизЉубостињеносиистозначење,наимедаје
Милицанапортретууприпратипредстављенакаолегитим
ниЛазаревнаследникирегентсвомсину.Отомеможеда
говори још једна чињеница а то је да јеЛазар умоменту
кадајенасликанвећпроглашензасветитеља.26Милицасвој
владарскилегитимитетградипресвеганасвомпореклуи
везисасветородномдинастијомНемањићаалиинасвети
тељствусвогсупругакојијепострадаокаомученикнаКо
сову.БилодајесликањеовогпортретапочелопреМиличи
несмртиилиједеспотСтефаннаручиомајчинпортретна
конњеногупокојења,овапредставаговориолегитимитету

24Отомевидети:Стародубцев,Т.(2012)ОпортретимауРаваници,Збор
ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту табр.49,Београд:Византолошки
Институт,САНУ,стр.333354.

25Исто,стр.340342.
26Тодић,Б.нав.дело,стр.101115.
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властикојајебогомданаинакојојсетемељиивластсамог
деспота.Садругестране,сматрамодаМиличинпортрету
оквирураваничкекомпозицијеможедасесагледакаокти
торскапредстава.ПреписиРаваничкеповељеговореото
меда јектиторманастирабиосамокнезЛазар.Међутим,
премасачуванимдокумантимазнаседајеМилицаиздавала
повељеманастиримасамосталноисасвојимсиновимакао
идајефинансијскипомагаламанастиренатериторијиСр
бијеинаСветојГори.27Премактиторскомправуктиторје
дефинисанкаооснивачманастираилицркве, каоиособа
којаобновиманастир,односнодарујегауступајућимуод
ређенаимања,поседеиповластицештојеаутоматскичини
лоМилицудругимктитором.28Кнегињајесасвимизвесно
наконЛазаревепогибијепреузеланасебебригуобратству
манастираРаваницеиосамомманастируштоидеуприлог
чињеницидасеможесматратидругимктиторомманасти
ра.Стога није зачуђујућешто је представљена како држи
моделхрамазаједносасупругом.Оноштојестеспецифич
нојетоштопридржаванаосанеприпрату.Могућеједаје
овајпортретнастаоуследполитичкихдогађајанакон1389.
годинекадајебилопотребнодасевладарскилегитимитет
кнегињеизградиуправокрозлегитимитеткнезаидајојје
збогтогауоквируовекомпозицијеусловнореченоприпало
„значајније”место.

НаМиличинимпортретимаизЉубостињеиРаваницеви
дљивесупроменекојесуседесилепочетком14.векауико
нографији ктиторских композиција. Ктиторски портрет са
моделомхрама,уступаместоновојврстирепрезентативне
ктиторсковладарскеслике.Есхатолошкисадржајкомпози
цијестапасесавладарским.Ктиторјенаоваквојкомпози
цијипредстављенфронтално,урукамаможеаинеморада
држимоделсвојезадужбине.29Подутицајемромејскевла
дарскеиконографијектиторскипортретповезујесесасим
боличкоминвеституромвладара.Местосликањактиторског
портретаухрамутакођесемењатоком14.века.Уместона
јужномзидузападногтравејанаосакаоупретходномпери
оду,местоктиторскогпортретавишенијепрецизнодефи
нисаноипоказујеразличитеваријације.Понекадсеидаље
сликана јужномзидузападногтравеја,алииназападном

27О томе видети:СмолчићМакуљевић,С.Жене приложнице светогор
скихманастираусредњемвеку,у:Де ве та ка зи ва ња о Све тој Го ри,при
редилиРакић,З.иПириватрић,С.(2016),Београд:Друштвопријатеља
СветеГореАтонске:ЗадужбинаСветогманастираХиландара,стр.171
206.

28Ћирковић,С.иМихаљчић,Р.нав.дело,стр.336337.
29Маринковић,Ч.нав.дело,стр.335337.
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исеверномзидуприпратеилинаоса,понекадвеомаблизу
олтара,илиупосебнимслучајевимаузолтарскупреграду
штопоказујуипортретиктиторкиокојимаћебитиречиу
наредномделурада.30

Пор трет не по зна те кти тор ке у Ве лу ћу

ЦрквауВелућузадужбинајезасаданепознатевластелинке.
Црква је највероватније била посвећена Богородици о че
мусведочиБогородичинапредставаулунетипорталакаои
двесценеизБогородичиногживотаујужнојпевницинаоса,
Рођење и Ваведење Пресвете Богородице.31 Истраживачи
верују да је највероватније била посвећенаВаведењу.Из
градњацркведатујесеуосамдесетегодине14.векаупери
одод1373–1378.године.Дајектиторцрквебилаженазна
сенаосновуктиторскогпортретакојиједанасвеомаоште
ћен.Насеверномделузападногзиданаосапредстављенје
непознативластелинскипар.

Слика3КтиторскакомпозицијаизВелућа,преузетоизкњиге
Стародубцев,Т.Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 

и Бран ко ви ћа,каталогстр.13
Обојесупредстављениуфронталномставуобучениувла
стеоскуодежду.Мушкарацјепредстављенкакоудеснојру
цидржискиптардокженаудеснојруцидржимоделхра
ма.Веомајемогућедајењенсупругувремеживописања
храмавећбиомртав јернијепредстављенкакозаједноса

30Стародубцев,Т.(2016)Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 
и Бран ко ви ћа.књ.1и2,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,Институтзаисторијууметности,стр.123124.

31Исто,стр.125126;Тодић,Б.(1998/99)Пролог,бољемпознавањунајста
ријеисторијеВелућа,Са оп ште њабр.20/21,Београд:Републичкизавод
зазаштитуспоменикакултуре,стр.70.
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ктиторкомдржимодел.32Какоживописданаснијеудобром
стању није сасвим сигурно коме је ктиторка приносила
моделсвогхрама.МогућеједајеупитањубилаБогородица
којојјецрквапосвећенаикојајесасвимизвеснобилалична
патронкактиторке.ВезаизмеђуБогородицеиктиторкепо
себно јеистакнутаблизиномктиторскогпортретаисцене
Ваведењакојасеналазиујужнојпевници.СценаВаведења
представљаистовременосцену заступништаиискупљења
кроззаступништво.33Ктиторкахрамајеовуцрквуподигла
каовотивнидарзарадсвогличногспасењаиспасењасвоје
породице.Одмахузњихнајужномделузападногзидана
осанасликани суипортрети тадашњег српског владараи
његовеженекнезаЛазараикнегињеМилице.Представља
ње владарске породице уз ктитореманастира није новина
којасејављауовомпериоду.Првипутсеоваиконографска
решењајављајуусликарствузавремекраљаДушана.34Чла
новиктиторскепородицесахрањенисуунаосу,припратии
окохрама.Веомајемогућедајесуктиторкаињенсупруг
били сахрањениунаосудок суњихова деца чији супор
третисачуваниусеверномделуприпратебилисахрањени
уприпрати.УприпратицрквесачуванјеСтрашнисудшто
говори о томе да је овацркваможда сазидана као гробна
црквактиторкеичлановањенепородице.35

Пор трет вла сте лин ке Ву ко са ве из Ру де ни це

МанастирРуденицуподигао јевластелинВукашинсаже
номВукосавомпочетком14.века.Првобитнапосветаовог
храмајошувекјенепознатааданасјепосвећенСветомИли
ји.36Иовацрквајетакођетриконхоснеосновекојијеодвре
менаизградњеЛазарицепостаоосновнимодел грађевине
коришћенприизградњикаковладарскихтакоивластеоских
задужбина.Дајецркваосликанаупериодуод1402/1403.до
1405. говоресачуванипортретиу западномтравејунаоса.
Ктиторскипортретнасликанјенајужномизападномзиду
западногтравејаичинегадвегрупе.Најужномзидузапад
ногтравејапредстављенисуктиториВукашиниВукосава.

32Исто,стр.74.
33Отомевишепогледати:Ердељан,Ј.(2013)Иза бра на ме ста: кон стру

и са ње Но вих Је ру са ли ма код пра во слав них Сло ве на, Београд: Право
славни Богословски факлутет Универзитета у Београду, Институт за
теолошкаистраживања.

34Радојичић,С.нав.дело,стр.4760.
35Стародубцев,Т.(2016)Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 

и Бран ко ви ћа,књ.1и2,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,Институтзаисторијууметности,стр.131.

36Стародубцев, Т. (2003) О ктитору Руденице, Са оп ште ња бр. 35/36,
Београд:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.101.
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Слика4КтиторскипортретизРуденице,преузетоизкњиге
Стародубцев,Т.Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 

и Бран ко ви ћа,каталогстр.77
ДасуВукашиниВукосавактиторизнамонаоновунатпи
сапоредњиховихпортретаукојимајеВукашинсигниран
каоктитораВукосавакаоктиторица.37Онајепредставље
насалевестранепоредВукашинаобученаузеленухаљи
нудугихрукавасабисерима.Наглавиимабелукапуаза
капујесазадњестранеприкаченвео.Премаодећиукојој
јепредстављена,можемода закључимодаприпадавишој
властели. Вукосавин муж Вукашин највероватније је био
ризничардеспотаСтефанаштосезнанаосновусачуваних
докумената у којима се он помиње каоVo cas sin ri sni car.38
Собзиромда јеВукашинимаоистакнутоместонадвору
деспотаСтефанаимаоједовољнофинансијскихсредстава
дазаједносасвојомсупругомподигнецркву.Интересантно
јешто су ктиторипредстављениумолитвеномставу ане
каконосемоделсвојезадужбине.Јужноодулазапредста
вљенисуСтефаниВукЛазаревић.Дајецркванајвероват
нијеосликанаупериодуизмеђу1402/1403.и1405. знасе
наосновутитулакојесеналазеунатписимаузСтефанаи
Вука.СтефанјеозначенкаодеспотаВуккаогосподинбрат
благоверног деспотаСтефана. Како је кнезСтефан добио
деспотскутитулуодромејскогвасилевсаМанојлаIIПалео
лога1402.годиненаконбиткекодАнгоресликарствонемо
жедаседатујепретегодине.39Садругестранетитулакоју
носиВукговориотомедасубраћајошувекбилаудобрим
односимакојисутрајалидо1405. годинеисмртињихове
мајкекнегињеМилице.Стефанјеобученувладарскиорнат
алиурукамауместовладарскихинсигнијаносимоделру
деничкогхрама.Окренутјекактиторима,амоделприноси

37Исто,стр.106107.
38Исто,стр.107108.
39Острогорски, Г. (2017) Исто ри ја Ви зан ти је, Београд: Mi ba bo oks,

стр.631632.



338

ЉУБИЦА ВИНУЛОВИЋ

руциБожијој која је представљена у сегменту неба изнад
његове главе.40 Ова Стефанова представа доста је слична
ктиторскомпортретукраљаСтефанаДечанскогкојисена
лазиузолтарскупреградууДечаниманакојојонприноси
моделсвојезадужбинеБожијојруцикојајенасликанаусег
ментунеба.Међутимтоштоједеспотприказансамоделом
храманезначидајеонктиторвећосликаваодноскојису
ВукашиниВукосаваималипремадеспоту.ДеспотСтефан
јепосредникизмеђуктитораиБога,онкаопотомаксвето
роднединастијеНемањићаи светог кнезаЛазарадодатно
посредујезаспасањедушектиторадоксектиторикојису
приказаниумолитвеномставумолезаспасењедуше.Како
СтефанприносимоделцркверуциБожијојмогућеједаје
црквапрвобитнобилапосвећенаХристу.Натобимоглада
укажепоновосличностсактиторскомкомпозицијомкраља
СтефанаДечанскогнакојојонтакођеприносимоделсвоје
задужбинепосвећенеХристуСпасуруциБожијој.

МадајеВукосавапредстављенакаопоследњафигураунизу
наовојктиторскојкомпозицији,тонеумањујењенуулогу
ктиторке.Оваквипримеријављалисусеуранијемперио
дузавремеНемањића.Мождајенајбољипримерктиторска
композицијакраљицеЈелене(1236–1314)најужномзидуза
падногтравејауГрадцу.Јеленајенаовојкомпозицијипред
стављенакаопоследњафигураунизукакозаједносасвојим
супругомкраљемУрошемпридржавамоделсвојезадужби
недокзањукодХристапосредујуБогородица,СветиСиме
онНемања(1166–1196)икраљУрош(1243–1276).41Иакоје
последњапредстављенајасноједајеонактиторманастира.
УприпратиРуденицесутокомархеолошкихистраживања
откривена три гроба закојеније сасвимсигурнодали су
билагробнаместактитораичлановањиховепородицеили
суизкаснијегпериодаалисвакакоотварамогућностидеји
дајеРуденицабашкаоиВелућесазиданакаоместовечног
починкактитораињеговепородицедоПарусије.

Пор трет про то ве сти ја ри це Ми ли це у Ка ле ни ћу

ХрамВаведењаБогородичиногманастираКаленићаподиг
нутјеиосликанзавремесамосталневладавинедеспотаСте
фанаЛазаревићанајвероватниједвадесетихилитридесетих

40Стародубцев,Т.(2003)ОктиторуРуденице,Са оп ште њабр.35/36,Бео
град:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.103140;Ра
дојичић,С.нав.дело,стр.6869;Војводић,Д.нав.дело,стр.6568.

41О томе видети: Кандић, О. (2005) Гра дац исто ри ја и ар хи тек ту ра 
мана сти ра,Београд:Полиграф;Поповић,Д.нав.дело,стр.8485.
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година15.века.42Подациоктиторимакојејеурезаомонах
Герасимналазесуунатписуисписаномнајастукунакојем
деспотстоји.КаоктиторинаводесепротовестијарБогдан
сасвојомсупругомпротовестијарицомМилицомибратом
Петром.Ктиторскакомпозицијаналазисенасеверномзиду
припратеиданас једостаоштећена,страдала јекадасуу
каснијемпериодуотваранипрозоринатомзиду.43Уоквиру
композицијепредстављенисугледајућисазападанаисток
Богданов братПетар, протовестијарицаМилица, протове
стијарБогданидеспотСтефанЛазаревић.

Слика5КтиторскакомпозицијаизКаленића,преузетоизкњиге
Стародубцев,Т.Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 

и Бран ко ви ћа,каталогстр.161
ПортретиБогданаиМилицесунајвишестрадали,очувани
судоњиделовињиховихфигура.Титулапротовестијарако
јујеносиоБогданговориотомедајеимаозначајнуулогу
наСтефановомдвору.ДеспотСтефанјепредстављенсамо
сталноштоговоридајеуововремевећбиосамодржац.Об
ученјеувладарскиорнат,веомајемогућедајеулевојруци
држао владарскожезлодок је у десној руцидржаомодел
храмазаједносаБогданом.44Поновосеуоквируктиторске
композицији јављапредставадеспотакоји сада заједно са
ктитором држи модел грађевине. Сасвим је извесно да је
СтефаниовдекаоиуРуденицибиопосредникизмеђукти
тораипатронахрама.УгорњојзониизнаддеспотаСтефана
представљенјеХристоскојиблагосиља.Веомајемогућеда

42О томе више погледати: Стевовић, И. (2006)Ка ле нић, Бо го ро ди чи на 
цр ква у ар хи тек ту ри по зно ви зан тиј ског све та, Београд:Филозофски
факултет:Интерпринт.

43Цветковић,Б. (1997)ГерасимовзаписиктиториКаленића,Са оп ште
ња бр. 29, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе,
стр.107108.

44Исто,стр.107108,114;Радојичић,С.нав.дело,стр6970.
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суСтефаниБогданзаједносаМилицомиПетромХристу
приносили модел храма мада је црква посвећена Богоро
дици.Оваквепредставе јављалесусеранијеусликарству
завремеНемањићаипоновопримерможебитиктиторска
композицијаЈеленеАнжујскеизГрацанакојојБогородица
која је билапатронхрамапосредује за ЈеленукодХриста
која му приносимодел своје задужбине.На источном зи
дуприпратеналазисе једнаврстаразвијеногдеизисакоји
чинеХристосулунетиизнадпорталакојегсасевернеију
жнестранефланкирајуБогородица,ЈованКрститељ,Свети
ПетариСветиПавле.45Ктиторскакомпозицијанасеверном
зиду је сасвимизвеснокомуницираласаовомпредставом
развијеногдеизисакојасефактичкиинастављанактитор
скукомпозицију.Свепредстављенеличностипочевшипре
свегаодБогородицезаједносадеспотомпосредовалисуза
сапасењедушеобактитораиктиторке.

За кљу чак

Нова иконографија ктиторских портрета која се јавља то
ком14.веканатериторијиромејскогцарстваутицалајена
промене у иконографији које су се десиле на територији
средњовековнеСрбијекојајебиладеоромејскогкултурног
круга. Спајање владарског и ктиторског портрета у једну
сликујављасенапортретимакнегињеМилицеуЉубости
њииРаваници.Овипортретиусебисуобјединилистарију
традицијуНемањићкихпортретаиновине које се јављају
током 14. века.Потрет непознате ктиторке изВелућа, ко
ји јенајвероватнијенастаопреМиличиних,пратистарије
моделе ктиторског портрета.Кнегињини портрети изЉу
бостињеиРаваницеутицалисунаобликовањектиторских
портретевластелинкеВукосавеизРуденицеипротовестија
рицеМилицеизКаленића.Овепромененејављајусесамо
умонументалномсликарствувећинаиконамаирукописи
макаоштосунапримериконаОсезанијаТоминогчијије
ктиторбилавасилисаМаријаАнгелинаДукаПалеологина
(1350 / 1351–1394)и уЕсфигменској повељи где је поред
деспотаЂурађаБранковића (1427–1456)ињеговасупруга
ИринаКантакузина(1414–1457)представљенакаопатрон
каманастира.46Колико судугоидалекодосезалиутицаји

45Стародубцев,Т.(2016)Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 
и Бран ко ви ћа.књ.1и2,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,Институтзаисторијууметности,стр.129130,138141.

46Отомевидети:Винуловић,Љ.(2019)ИконеМаријеАнгелинеДукеПа
леологине,Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но стибр.47,Нови
Сад:Матицасрпска,Одељење заликовнеуметности, стр.4756;Gar
gova,F.TheMeteoraIconof theIncredulityofThomasReconsidered, in:
Fe ma le Fo un ders in Byzan ti um and Beyond,eds.Theis,L.,Mullett,M.and
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портрета кнегињеМилице сведочи и сачувани ктиторски
портретвлашкогвојводеЊагојаБасарабе(15121521)саже
номМилицомДеспиномБранковић(14851554)исиновима
којиготовоупотпуностипонављамоделктиторскогпортре
таизраваничкогхрама.Овактиторскакомпозицијаналази
сеуцрквиКуртеадеАрђешукојојјепосебнонегованкулт
СветогкнезаЛазараикнегињеМилице.47
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PORTRAITSOFFEMALEKTETORSDURING
THERULEOFLAZAREVIĆDYNASTY

Abstract

Ktetorial portrait represents one of the essential prerogatives of a
ktetor, proclaimed by the document that regulates ktetorial rights,
usuallyby the typikonof a certain endowment. In theMiddleAges,
portraitsofktetorswerepaintedintheirendowments,typicallyabove
theirburialsites.Ktetorialportraitssimultaneouslyrepresentedvotive
andfuneraryportraitsthatthespectatorsregardedasmemoriesofthe
deceased. Those portraits communicated with the surronding space,
especiallywiththerestofthewallpaintings,andtogether,theyformed
sacral topography of the church in which the ktetorial portrait was
placed.Duringthe14thcentury,ktetorialportraitcompositionsgained
amorecomplicatedpoliticalconnotation–theymarkedtheposition
of ktetors in the hierarchyofChristian family of nations.Moreover,
theyrepresentedprivatepietyanddedicationtoJesusChrist,Motherof
Godorothersaintstowhomthefemalektetorswouldprayforpersonal
and family protection and salvation. Changes in the iconography
of ktetorial compositions on the territory of medieval Serbia have
primarily emergedon theportraitsofPrincessMilica inmonasteries
LjubostinjaandRavanicaandtheyrepresentthecentralpreoccupation
ofthispaper.PrincessMilica’sktetorialportraitshaveservedasmodels
forfemalektetorialcompositions,suchasthoseinthemonasteriesof
Veluće, Rudenica and Kalenić. Those portraits are observed in this

paperaswell.

Keywords: ktetorial portrait, Princess Milica, Ljubostinja, Ravanica, 
Kalenić, Rudenica, Veluće
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Бојан Јовановић надвијен над двадестепрви век гледа у
огледалочовечанства.Очиманајбољихшамана.Гледаујед
нутачкуреченогвекаизкојесеможерашчитатикодснова,
тогзаједничкогименитељасвихонихкојисуживелидоса
даионихкојигасаданапланетиокружују.Тајпогледјеde
porfundis.Онјевертикаланипомерагранице.Онтражикод
засновекаоштојебиблијскикодтражиоЊутн.Кажу,даје
Њутнимаокомпјутернебимутребало15годинакрвавог
радакојиинијесасвимокончао.БојанЈовановићјекњигу
окојојјереч„Ониричкикод–уводуантропологијуснова”,
припремаосигурномногодужемадајеимаокомпјутер.Јер
јекрозсвесвојекњигекојеједосаданаписао,укључујући
дабомеиАнтологијуснова,тобилаприпремазаову,инада
мосеускоронареднупосвећенусновима.Ауприпремнего
динеубрајамињеговегодинесневања.Јерсамочовеккоји
једобарсневачможеписатиосновиматакопродубљенои
фокусирано.Самочовеккојиимасвојвеликисандазаснује
антропологијусноваможесветодасажмеуједнукњигуу
којој јемногокњига, читавабаштинаи самоонможедо
вољнојаснодаовомкњигомпојаснизначајтумачењасваког
снаукојемјесадржанцелиживотнииспознајниконтекст
сневачаукојојсеиархетиповипојављују.Каснијећемови
шерећиотимобластимаокојима,узгред,говоресведосада
објављенекњигеБојанаЈовановића.

Да,постојенекекњигекојепомерајугранице.Којевам,када
случајнодођууруке,одговарајунапитањакојастебезуспе
шнопостављалинекомдругомпрочитаномштиву.Морам
дапризнамда,мадасампрочитала заистаприличнокњи
га о сновима, тек после ове Бојана Јовановића, почело је
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нештодаседешавасамојимсновима.Одједномсупостал
згуснути.Каокапмеда.Каодајепрочитанохтелоданачи
нисинтезусвихмојихсновазаштићенихpaswordomидаих
откључа.Назвала сам их ретро снови, пошто су прикази
валиретроспективумојихнепослушанихнаравоученијаиз
ранијих снова, ипрестала самоњимада рамишљам.Све
дотренуткакадасамзапочеладапишемовајтекстоаутору
закојегмевезујукњигеомитовима,магији,пророчанстви
ма,памћењуи самозабораву, антрополошкојимагинацији,
антологијисноваијошмноготога.БојанЈовановићје,по
редтогаштојеетнологиантрополог,ауторпреко10књи
га стихова,и синеаста, ауторчетрдесетакфилмова,ишта
јошне.Неколикоживотајепотребнозасвеовоионојош
ненабројано.

Увексамсадивљењеминемалореспектаслушаласнове
онихљудикојисусањаливеликаименасветскебаштине,
водилиразговоресањима,питалиихидобијалинеочеки
ванеодговоре.Ималасам,дабоме,наумуЈунговумисаода
сеувексањаупрвомредуиготовоискључивоосебиикроз
себе.Кадбихјамоглатакодауснимодабранесаговорнике,
мислиласам!ТомеподсетилонаасимптотуБлезаПаскала
„Кадабинекизанатлијабиосигурандаћесвакеноћидва
наестсатисањатидајекраљ,мислимдабибиоготовоисто
такосретанколикоикраљкојибисвакеноћидванаестсати
сањаода је занатлија.”Учему је онда тајна снова, поми
слићете.ИуправожелимдасвакичиталацОниричкогкода
постависебиовопитање.ЈерцелакњигаБојанаЈовановића,
којасномкодираСопство,илиСопствомсан,говориуправо
иотоме.Требалобинамдостапросторадасвакопоглавље
обрадимокакозаслужује.Атоћерећиуразговорусаауто
ром, сапричамаи тумачењиманашихињегових снова, о
додирнимтачкама са стваралаштвом,о књизикоја ће,на
дамсе,послеовогауследити.Али,редналажедапочнем
одпочетка.

ПолазимодтврдњеБојанаЈовановићадаје„Санстварала
штвокојесезавршавабуђењем”,нужнонаилазећинапита
њедалисмомиухваћениумрежисноваловциилиловина.
Далисмооникојимрежубацајуилионикојисеумрежу
хватају.Јерсвакисневачјејединивласниксвогсна,сведок
ганеиспричадругима.Тадасанпостајеколективнасвојина,
постајенаратив.Богатствотеимовиненемерисематери
јалниммерилимавећњеговомиспреплетеношћумитовима,
визијама,легендама,обичајима,алхемијом,традицијом,ба
штином,исветоупакованоунесвеснодајелепиобилатдар
акосневачумедагаотвори.Санједаклеиндивидуалнатво
ревинасакојомможемоучинитиштагодхоћемо,можемо
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дагапамтимо,заборавимо,запишемо,тумачимоилизане
маримо.Алиакојесанстваралаштвокојесезавршавабу
ђењем,какоБојанЈовановићтврди,тумачењеснајевеома
значајнојерјепутдотајне,путдоСопства,путдоБога.А
истваралаштвосвојпутпролазитражећиисто.„Уметничко
стварањеидентично јепроцесусањања”,пишеЈовановић.
У сну, као и у стању дубоке инспирације постоји неко ко
руководицеломдраматургијом,некочијимразлозима,мо
тивима,метафизициипорукамакојешаље,стреминашене
свеснокрозсаникрозстваралаштво.Затојеважнодасан
декодирамосећајућисемеђуосталимаиТалмуда–какосе
санпротумачитакоћесеидесити.БојанЈовановићзнадаје
језиксновазаборављенијезик,покушавада,заснивањеман
тропологијеснова,повучепаралелуизмеђуиндивидуалног
иколективнонесвесногиудружиихуразрешавањутајни
снова.Тајнистваралаштвакојојсе,упркоссвимнастојањи
ма, естетика није много приближила.Можда нешто више
филозофија уметности или психологија уметности. Мада
јеиустваралаштвуиусневањуједаноднајбитнијихеле
мената управо контекст. Дакле не само текст уметничког
делаиснанегоињиховконтекст.идабитајзадатаккоји
је себи поставио прошао научнички доследно, Јовановић
у дијалогу са свима онима који су се том грађом бавили,
одАртемидораизДалдиса,Платона,Аристотела,доФрој
да,Јунга,РожеКајоа,Настовића,Требјешанина,Јеротићаи
других,успостављаантропологијусноваинсистирајућина
вертикалномсагледавању,даклегледањукрозслојевемито
ва,легенди,визија,алхемије,мистерија,магије,ентологије,
баштинеуистовреме.Тојеправипогледудубинукојиће,
свисуизгледи,јединидатицеловитерезултатеатежњака
целиниравнајевечитојтежњичовеказабесмртношћу.

Пресвега,даупитамоовуизванреднукњигукојасе,мада
научнодела,читасазнатижељомравномонојкадаурука
мадржите одличнудокументарну уметничкупрозу, дакле
да упитамо књигу због чега је њен поднаслов увод у ан
тропологијуснова?Евоодговораауторанасамомпочетку
књиге „Суштинаантрополошкогприступасновимаогледа
сеуконтекстуалномсагледавањуитумачењу,којиподразу
мевањиховувертикалнудимензијукојасежедоархаичних
слојеваиобликадревнепраксе”.Даклесновекојесањамо
можеморазуметисамоуконтекстувишедимензионалности
итосагледавајућикрозпризмувертикале.Акојепрачовек
сањаопоистимпринципимакаомиданас,алогичноједа
јетако,онјезаразликуоднас,умеодадекодираснове.За
што? Једноставно јер јебиоближии себииприроди. Јер
јејошвладаозаборављенимјезиком,зависећиодтумачења
својихсноваокосетве,жетве,лова,временскихприлика,јер
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„Сањање је урођени, наслеђени образац рада несвесног”,
пишеЈовановић,анесвесноувекзнавишеодсвести.

УвеликојсинтезилектиреосновимаБојанЈовановићуовој
књизиупућујенаФројдовуподелуснованаманифестнии
латентнислој,правећиодмахсвојприступјасним:„Антро
полошки приступ сновима претпоставља диференцирање
предмета разматрања на област у којој се снови доводе у
везусанепосредномживотномпраксоминасферуукојојсе
транспонованимеханизамснаможепрепознатиуразновр
снимоблицимакултуре”.Заправосебитанаспектрадасна,
пишеЈовановић,огледаутежњидасескривени,латентни
санпретвориуманифестни.БојанЈовановићзатоинсисти
радасетавелика,богатаграђа,којаусебисадржислојеве
градивнихелеменатаодмногопреиизвечногсада,проу
чавауравнивертикале.Даклепогледомкрозсветеслојеве
досамогпочелаинастојиданампокажепутдоодговорана
питањекаквимтумачењемоткритизначењеснова.Узимају
ћинаравноуобзирдасечовековживотсастојиоддваважна
сегментаснаијаве,каоданодсветлаитаме.идајеуснудо
лазакдоразрешењапроблемајавеувекнаграницимогућег.
Јаваисан,тамаисветлост.Мадасу,каженашаутор,грани
цеуснуусловне.Присвојојврломинуциознојанализитако
комплекснеграђекаоштојенабројана,инсистира,дасеу
снуналазивремекојесекрећеуобрнутомсмеру,тенамсе
збогтогачинидасмо јакодугосањали једансан,адаон
заправонијетрајаотолико.Обрнемоливреме,рећићеМир
чаЕлијаде,имаћемоутисакдаприсуствујемоувекизнова
стварањусвета.Међутим,оноштојебитно,БојанЈовано
вићизоветезеизводизакључакдајесамимтимизмешта
њесубјектаусан,каоиуслучајуритуала,стањаекстазе,
визија,исмештањепојединцаусферуколективног,уства
ричовековначинданебудесамусвојиманксиозностимаи
дапродуживреме.Поштојењеговатежњазабесмртношћу
одвајкаданеупитна.

Аштајезаправоциљдекодирањаснова,товраћањенаје
зиккојијечовечанстводавнозналоиразумевало,сећањена
ванчулнукомуникацијукојајеразвојемговоразакржљала.
Декодирањем снова дошло би се до истине представљене
самимБогом,кажеБојанЈовановићуовојкњизи.инатај
начин бисмодошлиближеирешењутајнестваралаштва.
Аликакокадајесвакисаниндивидуалан,теганеможемо
тачнотумачитинаосновусановника,јерзасвакогсневача
једанистисањанисадржајзначинештосасвимдруго.Од
говорје–правимтумачењемсвакогпојединачногсна.Ето
raisond’etreзабављењенашимсновима,којимогуданас
упозоре,саветују,надахну,дапророкујунашусудбину.Да,
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човек је заправо саму свомсну такоблискомсмрти.Али
кадатајсвојсаниспричаонпостаједеоколективакојипри
ма, памти и тумачи сневани текст.А када сан постаје на
ратив,иштојелитерарнијеиспричан,кажеЈовановић,тим
је занимљивији и лакши за тумачење. и може да постане
књижевност.

АуторкњигеОниричкикодподсећанаснаразличитостбо
говаблизанаца–Хипноса,богаснаиТанатоса,богасмрти,
икажедајесвакисансмртумалом.Мождабашнијетимре
чимарекао,алипесникуњемуопростићепесникуумени.
имаједнопоглављекњигеукојемсеговориоснукојинад
владавасмртукојемјеБојанЈовановићзаписао:„Решење
настављањаживотакаојединкемогућејесамоизвандатог
простораивремена”,цитирајућиВитгенштајна,„јернемо
жесерешитисмрт”,пишеЈовановић,„уоквирупостојећих
просторно–временскихкоордината,пачовексталнопоме
ра границе моћи”… „Архаична интензивирања, архаичне
технике екстазе, јогистичке методе саморазвоја, мистична
искуства и колективни празници карактеришу и излазак
извременаињеговурелативизацију.Доживљајизласкаиз
временапоистовећујесеприступомвечностиипредставља
наднаравноискуство”.Најзад,вечност!Тавеликачежњаи
надачовечанстваистваралаца!

Идаостанемокодтетеме.Књигасадржимного,многови
шеодоногаштосеоњојможенаписатиуједномкратком
тексту,али,каоисвакаизузетнакњига,иматенденцијуши
рењаизаслуженостижетедотачкеукојојстварањеиса
њањепостајусасвимблиски,скородаседодирују,што је
и најузбудљивија поента читања овоштива: „Тумачење и
разумевањераспаљујебожанскуискруусневачу,данакон
буђењаовладатомсудбинскомдатошћуисагледамоћсво
јихречикојеиспредајупричуусну.”„Санје,даклекњижев
наформаукојојјеквалитетониричкогстворенкњижевним
средствимаидентичнимосећањукојеимамодоксањамо”.
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УЗаводузапроучавањекултурногразвитка,усарадњиса
удружењем Базаарт, 18. априла 2019. године одржана је
трибинаподнасловом„Културау транзицијидруштвених
вредности”.Трибина,поредјошједнеoдржане23.маја,за
мишљена јекаоуводунационалнуконференцију„Васпи
таватикултуром–Кадруштвуукомсувредностиважне”,
којајеодржанакрајемјунауБеограду.Намераорганизатора
конференцијејеусаглашенасанапоримадасенагласидру
штвенаважностсарадњеизмеђуресоракултуреиобразова
ња,којакрозпредлогСтратегијеразвојакултуреРепублике
Србијеод2020.до2029.годинеиНацртЗаконаоизменама
идопунамаЗаконаокултури,каоидругеактивностинад
лежних министарстава, установа и организација цивил
ног друштва, добија све систематичније институционалне
облике.

Собзиромдадоприменепланскихисистемскихобликаса
радњеизмеђуовихресорајошниједошло,раднаподизању
јавнесвестионеопходностиоваквесарадње,осмишљавање
њенихмодалитетаи активноподстицањеда сепредложе
немереприменеупракси,увек једобродошло.Томесва
какодоприносипоменутаконференција,каоитрибинекоје
јенајављују,тимпрештојеонанасталасарадњомизмеђу
организацијецивилногдруштваирепубличкеустановекул
туре,узучешћеуниверзитетскихпрофесораипросветних
радника. Такође, конференција у свој фокус ставља пита
њевредности,каосастановиштакултурнеполитикетешко
мерљиву и још теже непосредно применљиву категорију,
која јенеспорноважназамотивисањереализацијеидејео
друштвенојважностиусаглашавањакултуреиобразовања.
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Натрибини„Култураутранзицијидруштвенихвредности”
учествовалисуМиленаДрагићевићШешић,СлободанЦве
јић,ВладимирКоларић,ЈаснаДимитријевић.АнаМартино
лииВирџинијаЂековић,аразговорјеводилаЈованаКара
улић.Овајтекстнећепредстављатисажетакидејаизнетих
натрибининитимогизлагања,већћеиздвојитинекетеме
од важности за разумевање појма културних вредности и
њиховогстатусаусавременомдруштву.

Каоипојамкултуре,ипојамвредностипредстављафлуи
данпојамподложанразличитим,штотеоријскимштоидео
лошкиминтерпретацијама.Вредностисједнестранепред
стављајуиндивидуалнепредиспозицијекојеопредељујуне
чијепонашање,доксесдругестранемогупосматратикао
историјскигенерисанатемељнауверењаиставови,односно
скупови уверењаи ставова, којима појединции заједница
одговарајунапитањасопственогпостојањаизаједништва.
Утомсмислу,исамакултураможебитисагледанакаоисто
ријски формиран комплекс нормативновредносних (или
идејновредносних) основа људске делатности, у складу
сакојимразликеизмеђудруштава,државаикултура,паи
историјскихепоха,нисусаморезултатразличитогеконом
ског или политичког поретка, него пре свега различитих
погледанасвет,чијејезгросувредностиикултура.

Вредности у овом смислу представљају основ идентитет
ских опредељења и (само)одређења, и као такве нису ап
солутне, али у многоме одређују понашање појединаца и
група у друштвеном, као и институционалном контексту,
одлокалнедомеђународнеравни.Вредноститакођенису
једнообразне за свеприпаднике једногдруштваи грађане
једне државе, па чакни за самогпојединца у различитим
егзистенцијалнимконтекстима.Вредностиунекомсмислу
требасхватитикаоодговорпојединцаилигрупенаизазове
из системаиоколине системакомприпадајуиликојичи
не. Вредности су својеврсни инструменти којима се при
лагођавамосистемуисистемскојоколини,икаотаквоони
могубитипасивно(традицијаиважећедруштвененорме)
илиактивно(самосвестанизбораутономногпојединцаили
мотивисане групе) усвајане, при чему се, опет не ради о
апсолутнимиједнозначнимкатегоријама.

Такође,што се не сме заборавити, вредности су констру
исане, усмераванеиупотребљаванеододређенихцентара
моћиионесе,каоицелокупандруштвениикултурними
ље, препознају у одређеном институционалном контексту.
Кадаговоримоокризивредностиунекомдруштву,мора
мобитисвеснинивоадокоје јеонагенерисанаодстране
одређених носилаца моћи, као и на који начин правни и
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институционалнисистемдржавеподржаваилисанкциони
шеодређенавредноснауверењаиизборе.Коликосу,другим
речима–напримеруСрбији–институције,укључујућии
ресорнаминистарства,уопштеумогућностидаутичунаси
стемвредностиуодређенимаспектима,захваљујућизначај
нимзаконскимограничењима.

Вредностису,такође,увекукризи,јерсеувекпреиспитују
ињиховоизражавањеипрактиковањеувекносиодређену
меруконфликтностиуодносимаизмеђупојединаца,поједи
нацаигрупа,различитихподскуповадруштвеногсистема,
укључујућиигенерацијске,каоиодносизмеђуприватног
ијавног.

Хибридност, разцепљеност, конфликтност и сегментира
ностпољавредностиуданашњемдруштву–атојеглобал
натенденција–можемопосматратисастановиштаусмере
ногделовањацентарамоћиусмеруостваривањапројекта
рефеудализацијесвета,очемусамвећписао(„Псеудоапо
калиптичке стратегије ињиховомедијскопосредовањена
просторимабившеЈугославије”),алиикаопоследицукризе
глобалногкарактеракојасенепрепознајевишесамонапо
литичкој, идеолошкој и моралној, него на културноциви
лизацијскојравни,односноравнисукобаипреиспитивања
темељнихуверењанакојимапочивасмисаопостојањакако
појединца тако и заједница ињихових институционалних
уобличавања.

Конфузијавредностије,сједнестране,манипулативнипро
јекат који води ирационализацији јавне свести и укинућу
политичкогпроцеса,асдругеодразкризедоминантнеидео
лошкеплатформекојавишененудифункционалне,прихва
тљиве и целовите егзистенцијалне одговоре појединцима,
каони групамаи заједницама са снажније израженомпо
требомочувањазаједничкогидентитета.Потрагазакорени
маувременима–пресвегавредносних–криза,наиндиви
дуалномплануводитрагањузаупориштимаутакозваним
„дубокимструктурама”,релативнонезависнимодпромена
наидеолошкомилиинституционалномнивоу.

Тоунеку рукудоказује истраживањеЗавода запроучава
ње културног развитка „Вредности и културни активизам
матуранатаСрбије”(2011),ауторкиБојанеСубашићиБог
данеОпачић, у ком се наводи се такозвани традиционани
ставови тадашњихматураната уСрбији не огледају толи
ко у „перцепцији политичких кретања”, колико у „односу
премапородицииподеламаулогауприватнојсфери”,при
чемусепородичнииродниидентитетпретпостављајуна
ционалномиливерском,аодругомкултурногенерисаним
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идентитетимаданеговоримо.Они,премаистраживању,не
изражавају толико снажна „традиционална” уверења, ко
лико „показују симбиозу традиције имодерног“, док се и
постојање „ксенофобије и националистичких ставова” об
јашњаванајчешћестрахомод„губитканационалногиден
титета,својепрошлости”.Укратко,додајем,новевредности
обликујусепотребомзапреживљавањем,несамоиндиви
дуалним,негоиопстанкомзаједницеукултурноииденти
тетскипрепознатљивимоблицима.Унекимвременима,оно
што изгледа као „затварање” може бити одговор усмерен
као „чувању семена за будућност”, опредељење типични
језаепохеиликултуреопстанканегозаепохеиликултуре
стваралаштва.

Астваралаштво,односноприматстваралаштванадпуким
преживљавањем,каоивредносниснажноусмеренекапо
зивусамоостварењасвакеличностиузаједницикаоподсти
цајномсистемуисистемскојоколинизатаквосамоостваре
ње–чемубиморалидатежимо–можепревладатитеккада
свакооднас,сапуномодговорношћупремасебиидругима,
своју културну, уметничку и образовну делатност усмери
као аутентичном и проживљеном одговарању на основна
питања смисла нашихживота и заједништва, које ће сви,
анарочитомлади,моћидадоживекаоегзистенцијалнова
жна.Каоисвакидруштвенипроблем,ипроблемвредности
икризевредностијенајпрепитањезаонекојибиволелида
ихсматрајуелитом,акојисвојеприватнеинтересеисине
куре неће претпостављати одговорности према другима и
премазаједници,аупрвомредупремасамимасеби.Атоје,
вишеодсвакогистинскогилиумишљеног„популизма”,је
данодтемељакризеукојојсеналазимо,безобзиранаиде
олошкеистраначкепозицијекојезаузимамо,иливрстуре
торикекојоммањеиливишевештозамаскиравамосвојуна
моћ.Авредностинећебитиважне,ибићепукеапстракције,
докнамнајпренебудеважанчовек–свакибезизузетка,и
истински.





INMEMORIAM
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ВЛАДИМИРАВЛАДУ 
ПЕТРИЋА(1928–2019)

О те о риј ском и кри тич ком по сми шља ва њу фил ма у Ср би ји 
мо же се го во ри ти и знат но пре по ја ве пр вих ра до ва Вла ди
ми ра Вла де Пе три ћа (1928–2019), али тек са њим оно је до
би ло си сте ма тич ност, пун ни во уоп шта ва ња и ап страк ци је 
свој ствен те о ри ји и уса гла ше ност са ре цент ним те о риј ским 
тра га њи ма у све ту. Вла да Пе трић при то ме ни је био епи гон, 
већ гло бал но гле да но је дан од пи о ни ра те о риј ског, фи ло зоф
ског, на уч ног и ака дем ског при сту па фил му, ко ме у то вре ме 
још је два да је по не где био при пи си ван ка рак тер и по тен
цијал умет но сти.

Пе три ће ва са мо свој ност као ми сли о ца по чи ва ла је на сво
је вр сној син те зи со вјет ског, кон ти нен тал ноевроп ског и ан
гло сак сон ског при сту па фил му и ње го вом ту ма че њу: 1965. 
го ди не, већ као про фе сор на бе о град ској Ака де ми ји за по зо
ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју (да нас ФДУ) бо ра вио је на 
пост ди плом ским сту ди ја ма на чу ве ној и (пр вој у све ту) ви
со кој филм ској шко ли у Мо скви (ВГИК), а 1973. го ди не је на 
Њу јор шком уни вер зи те ту док то ри рао као пр ви док тор на у ка 
из обла сти фил ма у Сје ди ње ним Др жа ва ма, по сле че га по
ста је про фе сор те о ри је и исто ри је фил ма на Уни вер зи те ту 
Хар вард, на ком је осно вао и филм ски ар хив.

Сва ова ис ку ства би ла су ве о ма ви дљи ва у ње го вом де лу, 
ко је је у осно ви има ло есте тич ки, да кле фи ло зоф ски ка рак
тер, у сми слу да је Пе три ћа у осно ви нај ви ше ин те ре со ва
ла са ма при ро да фил ма и ње го ва спе ци фич ност у од но су на 
дру ге умет но сти и ме ди је. О ово ме све до чи и ва жно ме сто 
ко је Пе трић, на ро чи то у сво јим пр вим књи га ма, по све ћу је 
ком па ра тив ној есте ти ци и оно ме што се да нас на зи ва те о ри
ја адап та ци је, да ју ћи нај ве ћи до при нос есте тич ком при сту
пу фил му у срп ској те о ри ји уоп ште. Па ра лел но са ова квим 
ком па ра тив но есте тич ким про ми шља њем фил ма, Пе трић је 
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по себ ну па жњу по све тио на сле ђу аван гар ди стич ких тра
га ња за чи сто том филм ског из ра за, што је при ме њи вао и у 
сво јој ре ди тељ ској прак си, још од сре ди не пе де се тих го ди
не про шлог ве ка, по ред од ре ђе ног бро ја „кон вен ци о нал них” 
филм ских и те ле ви зиј ских оства ре ња, кон ти ну и ра но по све
ће ној филм ском екс пе ри мен ту на тра гу ње го вих учи те ља 
Ла ва Ку ље шо ва и Слав ка Вор ка пи ћа.

По ред те о риј ске, умет нич ке и пе да го шке прак се, као и ан
га жо ва ња на ин сти ту ци о на ли за ци ји фил ма кроз осни ва ње 
и по моћ ар хив ским и обра зов ним ин сти ту ци ја ма, Пе трић 
је био и пр ви уред ник филм ског про гра ма у исто ри ји Те
ле ви зи је Бе о град, као и ре ди тељ не ко ли ко по зо ри шних 
представа.

Вла да Пе трић оста је наш пр ви и – по ред  мо жда још је ди
но Ду ша на Сто ја но ви ћа – нај зна чај ни ји и нај ре ле вант ни ји 
те о ре ти чар фил ма, је ди ни срп ски филм ски те о ре ти чар и 
кри ти чар са озбиљ ном ре цеп ци јом у све ту, ин спи ра ти ван и 
про во ка ти ван уче сник на ше кул тур не сце не, ко ји је као ма
ло ко дру ги по ка зао пут ње не мо гу ће де про вин ци ја ли за ци
је – ко ја се не кри је у по дра жа ва њу и слу ге рањ ству, не го у 
зна њу, хра бро сти и сло бо ди.

Вла ди мир Ко ла рић
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи).

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента и 
да се фокусира на саму аргументацију. 

3.4 Текстови који се достављају часопису треба да буду 
ослобођени словних грешака насталих током куцања текста, 
у складу са правописом, граматички, језички и стилски 
доследни.

3.5. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
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литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
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(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна. Пример: Татић, Д. 
(18. јул 1998) Истина о неимарима, Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: 
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о 
савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html



365

STRIP AND IDENTITY 
Editor Zoran Stefanović

Zoran Stefanović
STRIP AND IDENTITY – INTRODUCTION

11
Aleksandr Kunin

COMICS IN RUSSIA
29

Iztok Sitar
SLOVENIAN SOCIALLY CRITICAL AND  

ENGAGED STRIP IN YUGOSLAVIA
54

Branislav Miltojević
OLD PICTURES OF PEOPLE FROM NIŠ AND BANAT IN
THE COMIC STORE AND CINEMA OF STEVAN SREMAC

75
Irina Antanasijević

SATIRICAL IMAGE OF THE RUSSIAN IMMIGRATION
IN THE YUGOSLAVIAN COMICS OF THE 1930s

89
Goran Dujaković

DAVID ŠTRBAC –  
KOČIĆ’S MICROUNIVERSE IN A COMIC STRIP

100
Marija Ristić

VISUAL ELEMENTS OF THE SERBIAN NATIONAL IDENTITY 
IN THE COMIC STRIP HIERONYMUS BOSCH

106
Milan Milošević

IDEA OF EXPLOITATION IN COMIC BOOKS 
121

Dragana Radanović
CHALLENGES OF CREATING AN AUTHENTIC CHILD’S PER-

SPECTIVE IN A DOCUMENTARY GRAPHIC NOVEL
134

Dragana Kuprešanin
AESTHETICS OF THE INVISIBLE

157
Anica Tucakov

PLACES THAT SAFEGUARD THE LEGACY OF COMICS ART
175

Mihail Zaslavski and Maksim Nazarenko
FUTURE DEVELOPMENT OF THE USSR AFTER 1983 FORE-

CASTS FOREIGN ECONOMIC AND SOVIETOLOGIST IN 
COMIC PIERRE CHRISTIN AND ENKI BILAL HUNTING

195

CONTENTS



366

CONTENTS

STRIP AND IDENTITY – CRITIQUES 
Editor Zoran Stefanović

 
John A. Lent

A BRIEF RUNDOWN OF THE CULTURAL  
USAGES AND SERVICES OF COMICS

213
Zheng Huagai

CHINESE TRADITIONAL COMICS
218

Žika Bogdanović
YELLOW KID’S NEIGHBOURS OR THE OTHER AMERICA

237
Dietrich Grünevald

LOVED AND FAITHFUL –  
CULTURAL SIGNIFICANCE OF COMICS IN GERMANY

241
Benoit Peeters

RODOLPHE TOPFFER –  
COMIC STRIP INVENTOR AND THEORETICIAN

259
Laza Lazić

COMIC STRIP – REFLECTIONS AND REMINISENCE OF  
80 YEARS OF STRIP READING

263
Mile V. Pajić

FROM THE FRESCO TO COMICS
276

STUDIES
 

Mirjana Nikolić
BEOGRAD 202 – DEREGULATION AND LIBERALIZATION 

UNDER THE SOCIALIST SYSTEM
285

Maja Stanković
FROM AN OBJECT-ORIENTED  

TO A SYSTEMS-ORIENTED ART
305

Ljubica Vinulović
PORTRAITS OF FEMALE KTETORS DURING  

THE RULE OF LAZAREVIĆ DYNASTY
325

CRITIQUES AND REVIEWS
 

Marija Šimoković
SELF ENCRYPTED DREAM OR BOOK THAT THOUGHT

347



367

CONTENTS

Vladimir Kolarić
VALUES AND THEIR CRISIS

352

IN MEMORIAM
 

Vladimir Kolarić
IN MEMORIAM VLADIMIR VLADA PETRIĆ (1928–2019)

359

CONTENTS
365



368

CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд

008

КУЛТУРА : часопис за теорију и социологију културе и културну 
политику / главни уредник Владислава Гордић Петковић ; одговорни 
уредник Вук Вукићевић. - 1968, бр. 1- . - Београд : Завод за проучавање 
културног развитка, 1968- (Београд : Retro Print). - 26 cm

Тромесечно. - Текст ћир. и лат. - Друго издање на другом медијуму: 
Култура (Београд) = ISSN 0023-5164
ISSN 0023-5164 = Kultura (Beograd)




