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Као прилог употреби стрипа у проширивању граница
интелектуалног и академског израза, овде ексклузивно
штампамо два сегмента прве докторске дисертације у
облику стрипа Unflattening – A Visual-Verbal Inquiry into
Learning in Many Dimension (2014) Ника Сузeниса, који се до
сада нису појавили у штампаним издањима књиге. Објављује
се по дозволи аутора.
Одравњивање (Unflattening) Ника Сузeниса, први је икада
одбрањени докторат у форми стрипа, који је у априлу
2015. године објавила реномирана издавачка кућа Harvard
University Press. Сузeнис је своју дисертацију под истим
именом одбранио 2014. године на Универзитету Колумбија
у Њујорку. Одравњивање је побуна против примата речи
над сликама у традицији западне културе. Сузeнис користи
модерну форму стрипа, јединствену по комбиновању
визуелног и текстуалног приступа, како би показао да су
слика и реч несамерљиви партнери у креирању и преношењу
значења. Инспирисан сатиричном новелом Раванија Едвина
Абота из 1884. године, у којој је свет равна плоча у којем живе
дводимензионални ликови, Ник Сузeнис у Одравњивању
визуелни израз види као посебну форму која нас тера да
подигнемо поглед из „равног”, ограниченог света текста.
Одравњивање је добило велики број награда, међу којима
је и престижна награда Америчке асоцијације издавача за
врхунски академски рад, и то у две категорије – за најбоље
издање у оквиру студија медија и културе и за најбоље
издање из области хуманистичких наука, где стрип никада
раније није био ни номинован. Одравњивање је добило и
Lynd Ward награду Државног универзитета у Пенсилванији
за најбољу графичку новелу, а било је номиновано и у
категорији најбољег академског рада 2016. године за једну
од најпрестижнијих награда у свету стрипа, Eisner Award која
се додељује сваке године на великом сајму стрипа у Сан
Дијегу у Калифорнији.
Sousanis, N. (2015) Unflattening, Cambridge: Harvard University
Press.
Sousanis, N. (2015) Spin, weave and cut, (службени вебсајт
аутора), http://spinweaveandcut.com/
Сузенис, Н. (2016) Одравњивање, Београд: Центар за
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УВОД
СИРОЧЕ СОЦИОЛОГИЈЕ, 
КНЕЗ НЕУРОEСТЕТИКЕ: 
СТРИП И ИДЕНТИТЕТ
У илузији да је прометејска, глобална цивилизација човека
данас је довољно технолошки моћна да генетски дизајни
ра људске химере. Или да рутински и без предаха надзире
становништво аутоматизованим системима, трајно чувајући
податке у сврху контроле друштвених токова, при чему ве
штачка интелигенција може већ сада сама да врши микроме
наџмент над сваким појединцем.
Међутим, иста та цивилизација се показала као недовољно
власна да спозна и артикулише неке од основних проблема
антрополошке природе, што је можда социолошки и фило
зофски разлог да се помало забринемо, у столећу које може
бити и последње за човечанство.
Ово слепило – ароганција и хибрис технолошког и рациона
листичког ума – важи и за очигледне, сваком уму доступне
феномене.
Таква је појава уметност приповедања у сликама – стрип.
Неретко је интелектуално занемарен, филозофски несхваћен
и социјално „недодирљив”. Слепа мрља за стрип постоји
упркос чињеници да су приче у сликама најстарија докумен
тована европска уметност, још од пећинских слика горњег
палеолита, из медитеранског културног низа који је касније
у (е)неолиту породио и цивилизацију Европе, симболички
почев од њеног Винчанског ареала. Или узмимо ближе при
мере: интуитивно знамо да је стрип од превасходне важно
сти за друштво и економију Сједињених Држава или Јапана,
али се не уносимо у питање – колика је та превасходност?
Срећом, информациона технологија, осим експлозије пода
така, довела је и до обиља погледâ искоса и лакших увида у
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напоредна поља, што нам омогућава да о старим стварима
културе Човека причамо нове приче. У случају визуелног
приповедања то се посебно односи на питање неуроесте
тике и сродних поља, затим споја културне антропологи
је и ентоптике,1 семиотике,2 комуникологије, психологије,
терапеутике, и педагогије. Приче у сликама сада добијају
признање достојно свог истакнутог места у данашњој ци
вилизацији, која је у свом главном интерфејсу скоро увек
потпуно визуелна.3
Наиме, екрански медији и њихов садржаји јесу засновани
на опонашању свести као „изворног екрана”, односно, на
урођеним визуелно–аудитивним сензацијама – биолошким
датостима са коренима у еволутивној историји човека. Ен
топтички феномени, условљени морфологијом ока, тиме би
вају одсликани и на типологији и у стилу наших апстракт
них и фигуративних знакова још од горњег палеолита, што
је утицало на касније системе писама и симбола укључују
ћи и тзв. винчанско писмо,4 али и на визуелно приповедање.
Ово такође значи и да су екрани постојали далеко пре појаве
електронских технологија, не само изазвани трансовима већ
и као статички екрани – застори (белешке на папиру, дрвету
или неком другом медијуму) који су сви тек одблесак свести.
Изванредан пример фиксираних екрана је управо уметност
стрипа, приче у сликама, управо онако како у уму опажамо
архетипове, праобрасце који су код Јунга изворно и били де
финисани као „покретне слике” произ ашле из имага. Због
1 Lewis–Williams, D. (2002) The Mind in the Cave: Consciousness and
the origins of art, London: Thames & Hudson Ltd; Lewis–Williams,
D., Dowson, T. A., Bahn, P. G. and Bandi, H. G. R. (1988) The Signs of
All Times – Entoptic Phenomena in Upper Palaeolithic, Current An
thropology, Volume 29, issue 2, Chicago: University of Chicago Press,
pp. 201-245.
2 За стрип посебно битно: Cohn, N. (2014) The Visual Language of Comics:
Introduction to the Structure and Cognition of Sequential Images, London:
Bloomsbury Academic.
3 Jeknić, O. (2014) Teorija interfejsa, Београд: Факултет за медије и
комуникацију.
4 Као и остали главни елементи ове етнички хомогене енеолитске култу
ре, и „Винчанско писмо” је случај организованог и стандардизованог
система знакова на целој њеној територији. У питању је протоалфабетни
систем који морфолошки повезује старију групу ентоптички створених
знакова горњег палеолита и мезолита (и у култури Лепенског вира), са
каснијим системима знакова на које је Винча утицала, укључујући и сва
фонетска писма класичне Старе Европе и Средоземља, до данас. Појава
је можда утицала и на Месопотамију: Таблице из Тартарије. Видети:
Winn, S. (1981) Pre–Writing in Southeastern Europe: The Sign System of the
Vinča Culture ca. 4000 B. C., Calgary: Western Publishers. Такође: Merlini,
M. (2009) Neo-Eneolithic Literacy in Southeastern Europe: an Inquiry into
the Danube, Biblioteca Brukenthal XXXIII, Alba Iulia: Ministry of Culture
of Romania; Brukenthal National Museum; Editura Altip.
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благотворног дејства ентоптичких и изведених феномена на
психу и тело човека (а слутимо: и других животиња) овде
долазимо и до самих биолошких корена и еволутивног сми
сла уметности – на начин који је модерној технологији и на
уци мерљив и напокон експериментално проверљив.
На овој тачки стрипологија и студије стрипа преузимају
општедруштвену улогу.

„Култура” је била на почетку
Стрипологија у српској култури има модерне корене у пе
риоду Краљевине Југославије, али је легитимизована као
прихваћено научно поље у Социјалистичкој Федеративној
Републици Југославији пре пола столећа, симболички од
редимо у 1969, унутар тада панјугословенског контекста,
заједничке културне целине.
Тада је неуобичајено велики допринос новом пољу дала тек
основана Култура – часопис за теорију и социологију култу
ре и културну политику, у издању Завода за проучавање кул
турног развитка из Београда. Часопис је већ у другој години
излажења објавио у преводу на српски једну од првих вели
ких југословенских студија о стрипу у државним стручним
гласилима, ону словеначког теоретичара Франца Зупана.5
Овај детаљни увод омогућио је лаичкој публици и сумњи
чавим арбитрима моралне подобности широм Југославије
(публике која огромном већином није знала словеначки је
зик и није пратила словеначку периодику) да се на једном
месту упознају са основама историје, естетике, социологије
и културне особености стрипа, са гледишта југословенске
културе.
Ускоро се десио и кључни догађај за теорију стрипа у Ис
точној и Југоисточној Европи: београдски полихистор Жика
Богдановић утемељио је у јулу 1974. године Пегаз – ревију
за историју и теорију стрипа и визуелних медија који се из
ражавају графичким путем – један од првих светских науч
но–стручних часописа за стрип у историји. Осим елитних
културних радника из српске и југословенске културе, висо
ко је одјекнуло и свако од три имена која су од почетка са
рађивала с Пегазом: Берн Хогарт из Сједињених Америчких
Држава, Пјеро Заното из Италије и Јуриј Павлович Лобачев –
5 Zupan, F. (1970) Masovna kultura – Strip (I) Kultura br. 9, Beograd: Zavod
za proučavanje kulturnog razvitka, str. 8–45. Zupan, F. (1970) Masovna kul
tura – Strip (II), Kultura br. 10, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog
развитка, str. 23–56. Превод са словеначког из: Zupan, F. (1968) Masovna
kultura – strip, Problemi, vol. 7, br. 73-74, Ljubljana: Društvo za teoretsko
psihoanalizo, str. 63–92.
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наш Ђорђе Лобачев, тада из СССР. Иако је као издавач био
потписан Културни центар Београда, ово је у ствари био и
редак, ако не и јединствен приватни (у смислу: недржавни и
нејавни) научно-стручни часопис у земљама и тзв. реалног
и сваког другог социјализма.
А онда је један од чланова Пегазове редакције, тек аклима
тизовани Београђанин, до тада далматински Загрепчанин,
Ранко Мунитић одлучио да кроз засебан број Културе пру
жи сопствени допринос југословенској стрипској мисли. Он
је исправно осетио да се не сме пропустити час великог ина
угурисања стрипологије у културну матицу у СФР Југосла
вији, земљи разапетој између крајњих граница идеолошке
ригидности, а у неким видовима некритичке и незреле толе
ранције. Уједно је то био трен ширег устоличавања стрипо
логије у целој Источној и Југоисточној Европи. Мунитићу
је био нужан стриполошки преглед намењен тадашњој ин
телектуалној елити Југославије, али кроз државни научни
часопис попут Културе, преглед који би истовремено сведо
чио о интелектуалној надмоћи и у свету још младог научног
поља, али који би угасио сваку даљу полемику о смислу кул
турне и естетске релевантности стрипа. Наиме, та полемика
је била оштра и нимало површна, јер је имала корене у бољ
шевичкој идеологији, у ждановистичкој политици из СССР
1930-их, која је популарну културу перципирала као реакци
онарну (укључујући посебно и наглашено: руску и српску
поп–културу). Како архивски документи изнова показују,
став о реакционарности поп-културе је – упркос пажљиво
негованог демократичног имиџа СФРЈ – следила и једна од
две главне линије у југословенском идеолошком апарату, не
погрешиво и у свакој епохи, што је било на снази све до
уставно програмираног распада СФРЈ крајем 1980–их.
Мунитић је у данас чувеном 28. броју Културе 1975. године
дао теоријско мишљење кроз сопствену обимну студију,6 а
касније запажену књигу.7 Естетику стрипа је у темату Кул
туре представио Пјер Купери,8 основна истраживања Вера
Хорват–Пинтарић,9 тада утицајни структурализам Зорица

6 Munitić, R. (1975) Strip – deveta umjetnost?, Kultura br. 28, Beograd: Zavod
za proučavanje kulturnog razvitka, str. 13–98.
7 Мунитић, Р. (2006) Девета уметност, стрип, Београд: TK Mont Image и
Факултет примењених уметности. Такође: Munitić, R. (2010) Strip, deve
ta umjetnost, Zagreb: Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa Art 9.
8 Kuperi, P. (1975) Publika, estetika, značenje, Kultura br. 28, Beograd: Zavod
za proučavanje kulturnog razvitka, str. 100–127.
9 Horvat–Pintarić, V. (1975) Autorski strip Zagrebačke škole Kultura, br. 28,
Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 129–171.
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Јевремовић–Мунитић10 и Пјер Френк–Деријел,11 социологи
ју стрипа Бранко Белан,12 Богдан Тирнанић,13 Рајнхолд Рајт
бергер и Волфганг Фукс,14 а на крају је директно дат, без
потребе за идеолошким тумачењима, и „Кодекс Америчког
удружења издавача стрипова”,15 контроверзни документ ко
ји је 1954. донео надзор у индустрију стрипских свезака за
децу и малолетнике.
Часопис Култура је, дакле, уз Пегаз, непосредно учествовао
у систематском заснивању стрипологије као новог истражи
вачког поља у Источној Европи.

Наставља се: Култура бр. 165
До данас је остао неокрњен утицај иновативности, теоријске
амбиције и интелектуалне свежине тематског броја Културе
„Стрип – девета уметност” из 1975. године. Зато је био леп
изазов да се процене плодови ондашњег семена, када је ча
сопис одлучио да своје драгоцене странице поново посвети
великом међународном темату, сада под насловом „Стрип и
идентитет” за 165. број Културе 2019. године.
Када се размотри списак аутора Културе бр. 165 – са три
континента, из осам земаља, на седам језика – можемо кон
статовати окупљање релевантних стручњака: неки од кључ
них умова светске стрипске мисли написали су изворни рад
управо за ову прилику, чинећи Београд овог месеца престо
ницом светске стрипологије. Жеља нам је била промовисати
нову генерацију стручњака, најавити будућа истраживања и
сва лица културних политика које ће доћи, али и показати
да је равнотежа глобалног и локалног од особите важности
унутар стрипске културе и мисли.
Циљ темата је био илустровати стање истраживања, изведе
них из платформи дивова од пре пола столећа, демонстрира
јући најновија достигнућа на 20–ак специјалистичких поља,
10 Jevremović–Munitić, Z. (1975) Totalni strip, Kultura br. 28, Beograd: Zavod
za proučavanje kulturnog razvitka, str. 173–193.
11 Frenk–Derijel, P. (1975) Strip i politika, Kultura br. 28, Beograd: Zavod za
proučavanje kulturnog razvitka, str. 194–197.
12 Belan, B. (1975) Što, kako i kome govori strip, Kultura br. 28, Beograd:
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 201–224.
13 Tirnanić, B. (1975) Kolebljivo srce Julije Džons, Kultura br. 28, Beograd:
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 225–243.
14 Rajtberger, R. i Fuks, V. (1975) Društvo – onakvo kakvo je ocrtano u stri
pu, Kultura br. 28, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str.
244–260.
15 Udruženje izdavača stripova (1975) Kodeks američkog Udruženja izdavača
stripova, Kultura br. 28, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka,
str. 261–265.
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где сваки текст може бити надахњујући изазов и модел за
нове истраживаче шта би све могли да истраже у сфери
своје суверености.
У темељу стрипске мисли стоје увиди доајена. У случају те
мата из 2019. из Сједињених Држава нам стиже проф. еме
ритус Џон Лент (John Lent), оснивач првог научног часописа
за стрип у САД (International Journal of Comic Art, IJOCA),
истраживач који је најзаслужнији за разумевање стрипске
Азије у свету, али и деценијски сапутник српских визуелних
уметности. Он нам овде ексклузивно за Културу даје река
питулацију друштвено-културне улоге стрипа за човечан
ство.16 Други отац-оснивач долази нам са европске стране,
из наше средине – Жика Богдановић из Београда нам кроз
свој оглед показује да је и локални стрип од глобалног поре
кла и утицаја, као и да је овдашње промишљање од високог
интереса и за много веће културе.17
Посебност овог темата је и прилог којим проф. емеритус
Дитрих Гриневалд доноси Европи и свету одавно потребан
глас немачке стрипологије, и у историографском и у теориј
ском смислу – разјашњавајући нам битне историјске стрип
ске карике, пореклом из Немачке, али од формативног ути
цаја на стрип Сједињених Држава, као и на многе словенске
стрипске културе, укључујући и српску.
Француски професор Беноа Петерс (Benoît Peeters) – у југо
словенским културама изнимно поштован као сценариста,
коаутор серије „Опскурни градови” (Les Cités obscures)18 –
у напоредној биографији је био ученик Ролана Барта, први
биограф Жака Дериде, и један од кључних теоретичара да
нашњице, који овде такође ревидира културу сећања, вра
ћајући се на почетке модерног светског стрипа, тумачећи
капиталну личност Родолфа Тепфера.19
Џенг Хуагаи, утицајни кинески уметник, професор, истра
живач, али и високи државни (армијски) службеник, у екс
клузивном чланку о кинеском традиционалном стрипу20 даје
16 Lent, J. (2019) A brief rundown of the cultural usages and services of comics,
Kултура бр. 165, Београд: Завод за проучавање културног развитка.
17 Богдановић, Ж. (2019) Комшије Жутог дерана или Она друга Америка,
Kултура бр. 165 Београд: Завод за проучавање културног развитка.
18 Peeters B. et Schuiten, F. (1983-2008) „Les Cités obscures“, Tournai:
Casterman.
19 Peeters, B. (2019) Rodolphe Töpffer, inventeur et théoricien de la bande des
sinée, Kултура бр. 165 Београд: Завод за проучавање културног развит
ка, стр. #–#.
20 郑化改 (2019) 中国传统漫画/Хуангаи, Женг. (2019) Кинески традицио
нални стрип/, Култура бр. 165 Београд: Завод за проучавање културног
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преглед од почетака кинеске цивилизације до данашњих да
на. Упркос, за сада, малом броју говорника кинеског у нашој
академској заједници, текст у штампаном издању дајемо на
кинеском, као добродошлицу пријатељској култури, док ће
преводи ове посебно значајне студије на српски и енглески
бити објављени на интернет адреси часописа Култура.
Ник Сузенис (САД), и у Србији познат по докторату у фор
ми стрипа21 којим проширује ментална и когнитивна поља,
не само филозофије, него и научне методологије, поново до
лази међу нас – сада ексклузивно, са до сада нештампаним
одељцима Одравњивања.22
Познат је феномен белог руског стрипа у Београду, утицајан
за српски и европски стрип између два рата, али сада кроз
текст директора Центра цртаних прича Руске државне би
блиотеке Александра Куњина видимо постојање и претход
них самониклих фаза руског и источнословенског стрипа,
као интегралног дела традиционалне словенске културе.23
Такође Московљани, истакнути стручњаци Михаил Заслав
ски и Максим Назаренко истражили су јединствен модел ка
ко популарна култура даје тачнија предвиђања него истакну
ти геополитички и геоекономски стручњаци, у овом случају
на примеру Билаловог и Кристеновог стрипа из Француске,
који је пророковао судбину СССР.24 Проф. Ирина Антанаси
јевић, особа од знатних заслуга за истраживање српске и ру
ске улоге у европском стрипу, сада осветљава слабо познату
нишу емигрантске културе Југославије 1930–их25 и нијан
се трагичне али племените руско–српске симбиозе, која је
утицала на модерно српско друштво.
Словеначки контроверзни уметник и предани историчар
стрипа Изток Ситар26 је текстом о ангажованом стрипу у
развитка.
21 Сузенис, Н. (2017) Одравњивање Београд: Центар за промоцију науке.
22 Sousenis, N. (2019) Unflattening: a visual–verbal inquiry into learning
in many dimension. Previously unprinted segments of a doctoral thesis,
Kултура бр. 165, Београд: Завод за проучавање културног развитка.
23 Кунин, А. (2019) Издание комиксов в России. Часть 1: Появление и раз
витие (XVI–XX вв.) Kултура бр. 165 Београд: Завод за проучавање кул
турног развитка.
24 Заславский, М. и Назаренко, М. (2019) Перспективы развития СССР по
сле 1983 г. в прогнозах зарубежной экономической советологии и в гра
фическом романе Пьера Кристена и Энки Билала «Охота», Култура бр.
165, Београд: Завод за проучавање културног развитка.
25 Антанасијевић, А. (2019) Серјожа и Ниночка у Краљевини Југославији,
Култура бр. 165, Београд: Завод за проучавање културног развитка.
26 Sitar, I. (2019) Slovenski družbeno kritični in angažirani strip v Jugoslaviji,
Култура бр. 165, Београд: Завод за проучавање културног развитка.
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Словенији отворио занемаривану тему. Постоји још нера
светљена историја управо словеначко-српских веза у стри
пу, али и чињеница да су политичке промене у касној СФРЈ
добрим делом ишле преко ове врсте стрипа, нарочито у
омладинској штампи (Младина, Љубљана), те је у питању
прилог од високог интереса за српску и европску културу.
Ерудита и поуздани тумач културних реалија, Бранислав
Милтојевић из Ниша показује нам временску усклађеност и
(понекад) преимућство локалне културе у односу на много
веће, дајући прилог тези да је визуелно приповедање у Срба
увек повезано са матицом националне културе.27
Анализом музеалне методологије за стрип, историчарка
уметности Аница Туцаков из Београда даје оригинални и
утемељен допринос музелогији уопште,28 што је тема ко
ја ће бити све актуелнија у културним политикама и где се
нашој земљи пружа могућност да предводи трендове.
Трансмедијални уметник, истраживач и професор Горан Ду
јаковић из Бања Луке показује нам релевантност популар
не културе за етнопсихолошке и регионалне студије, у овом
случају кочићевске.29
Историчарка уметности Марија Ристић из Београда проу
чава плод француско–српске (и шире: романско-словенске)
симбиозе у стрипу која постоји већ скоро век и по, а овде је
анализирана преко важних нијанси европске културе.30
Још један представник стрипологије БиХ / РС Милан Ми
лошевић из Приједора даје нам овдашњи, контроверзни
увид у горућа питања глобално доминантог америчког стри
па и његове експлоатације идеја, не само у служби крупног
капитала.31
Уметница и истраживач Драгана Радановић, са елитне умет
ничке школе у Бриселу, дала је теоријски, терапеутски,
27 Лазић, Л. (2019) Стрип — рефлексије и сећања на 80 година читања
стрипова, Култура бр. 165, Београд: Завод за проучавање културног
развитка.
28 Туцаков, А. (2019) Места баштињења стрипа: Нова музеолошка па
радигма, Култура бр. 165, Београд: Завод за проучавање културног
развитка.
29 Дујаковић, Г. (2019) Давид Штрбац – Кочићев микроуниверзум у стри
пу, Култура бр. 165, Београд: Завод за проучавање културног развитка.
30 Ристић, М. (2019) Визуелни елементи српског националног идентитета
у стрипу „Хијеронимус Бош”, Култура бр. 165, Београд: Завод за проу
чавање културног развитка.
31 Милошевић, М. (2019) Експлоатација идеје у америчком стрипу: The
Punisher, Култура бр. 165, Београд: Завод за проучавање културног
развитка.
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социјални али и креативни допринос осетљивој теми –
уметничком и психолошком апсорбовању искуства деце која
су доживела рат, у овом случају у Србији, током бомбардо
вања од стране НАТО пакта 1999. године.32
Њена колегиница Драгана Купрешанин из Београда у раду
о тактилном стрипу33 проширује границе медијумâ стрипа и
његових уметничких форми, спајајући светску истраживач
ку ексклузивност са личним уметничким експериментом, на
начин унеколико близак историјској авангарди у Француској
и Југославији.
У жељи да дамо примарне изворе за истраживања доносимо
и две ауторефлексије из сржи не стрипа, већ других, витал
них сегмената нашег друштва. Доајен српске културе Лаза
Лазић, писац, уредник и филозоф, анализира значај стрипа
за личну и друштвену културу, истичући архетипску снагу
ове уметности и њен ослобађајући ефекат.34 Сликар и кул
турни радник Миле Пајић проматра стрип из оне обрнуте
духовне и визуелне перспективе – сакралне слике источног
обреда.35
У овом прегледу морамо навести и оне који су били по
звани, али су били спречени да се ексклузивним, посебно
писаним чланком благовремено одазову за темат, почев од
најугледнијег имена какво је уредник The World Encyclope
dia of Comics Морис Хорн (Maurice Horn, Сједињене Аме
ричке Државе). Уз њега су и Скот Меклауд (Scott Mcloud,
САД), Керол Л. Тили (Carol L. Tilley, САД), Нил Кон (Neil
Cohn, САД), Тијери Гренстен (Thierry Groensteen, Белгија/
Француска), Паскал Лефевр (Pascal Lefevre, Белгија), Бруно
Лесињ (Bruno Lecigne, Француска), Тијери Смолдерен (Thi
erry Smolderen, Белгија), Николас Ферстапен (Nikolas Ver
stappen, Белгија), Пол Гравет (Paul Gravett, Велика Британи
ја), Стефан Пакард (Stephan Packard, Немачка), Ђани Боно
32 Radanović, D. (2019) Challenges of creating an authentic child’s perspective
in a documentary graphic novel, Култура, бр. 165, Београд: Завод за проу
чавање културног развитка.
33 Купрешанин, Д. (2019) Естетика невидљивог: Тактилност у функцији
структуралног елемента стрипа, Култура бр. 165, Београд: Завод за про
учавање културног развитка.
34 „Да сам заборавио све књиге, све свеске и све часописе мог живота, а
да ми је у сећању остало само пет–шест огољених свезака, волео бих да
једна од њих буде о ученим пустоловинама Корта Малтезеа.” – Лазић,
Л. (2019) Стрип — рефлексије и сећања на 80 година читања стрипо
ва (одломак), Култура бр. 165 Београд: Завод за проучавање културног
развитка.
35 Пајић, М. В. (2019) Од фреске до стрипа: Сликарско–антрополошки
увиди, Култура, бр. 165 Београд: Завод за проучавање културног раз
витка.
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(Gianni Bono, Италија), Алфредо Кастели (Alfredo Castelli,
Италија), Сју Јинг (Xu Ying, Кина) и Томислав Османли
(Македонија).
Наводимо их читаоцима као изричиту библиографску упут
ницу, јер је њихов истраживачки допринос комплементаран
опусима заступљеним у темату, и само с обе групе зајед
но можемо увидети вибрантност и интердисциплинарност
данашње светске стрипологије.

Национална стратегија за стрип: Случај Србија
Данас је, као и свуда у свету, српска (и цела југословенска)
стрипологија цветајуће поље. Њена средишња личност, Жи
ка Богдановић, обновила је у наше време Пегаз, док часопис
Култура овим бројем опет даје капитални допринос свет
ској стрипологији, а најављују се и нови, специјализовани
научни часописи за стрип у Србији.
Ово је знак једне веће, средишње улоге коју стрип има у об
нови српског и других друштава. Наша земља у овоме има
одређену компаративну предност. Подсетимо, и то не само
лаике, да је Београд крајем 1930–их био један од главних
извора који су утицали на обликовање данашњег европског
стрипа (укључујући и западноевропски) током тзв. Златног
доба српског стрипа 1935–1941. Затим је у неким епохама
Србија имала највећу аутохтону издавачку продукцију у
Источној и Средњој Европи (1960–1980–их), пре свега за
хваљујући предузећу „Дечје новине” из Горњег Милановца,
да би у 21. веку била и земља великих стрипара, са десе
тинама уметника који стварају за највеће светске стрипске
индустрије, пре свега у Француској и у Сједињеним Аме
ричким Државама. Србија има и другу највећу професио
налну организацију овог типа у Европи – Удружење стрип
ских уметника Србије, са преко 300 чланова, као и један од
најуспешнијих курсева у историји европског стрипа: Шко
лу и радионицу стрипа, илустрације и концепт арта „Ђор
ђе Лобачев“ под вођством проф. Владимира Весовића (од
1992). Компаративно гледано, стрип је најуспешнија српска
уметност у свету.
Одскора је ово и земља са сопственом Националном стра
тегијом за стрип. Наиме, Удружење стрипских уметника
Србије и његова програмска јединица Центар за уметност
стрипа организовали су 2017. серију јавних расправа о На
црту Националне стратегије за стрип Србије, чији је аутор
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потписник овог текста,36 у неколико градова, као допри
нос Нацрту националне стратегије за културу Републике
Србије који је исте 2017. обзнањен.
Главни елементи Националне стратегије за стрип у Србији
јесу:
•

преиспитивање и реактуелизација националних и
цивилизацијских вредности кроз стрип (културног
идентитета, културног сећања);

•

истраживање важности ликовног приповедања у
локалној и светским културама;

•

нова уметничка продукција, по продукционом
моделу филмске;

•

правци модерног естетског истраживања (експери
мент, алтернатива, нова технолошка парадигма...);

•

приоритизација жанрова и тема;

•

увођење стандарда језика и писама;

•

лексикографија и библиографија;

•

правци научног истраживања;

•

дигитализација баштине;

•

обнова библиотечких фондова;

•

привредно-економски аспекти стрипа;

•

издаваштво и дистрибуција (нарочито проблеми са
моодрживости, али и сагласја са јавним интересом);

•

узајамна интегрисаност индустрије забаве (стрип –
филм – видео игре);

•

међународна рецепција и позиција наше уметности;

•

стимулисање превођења локалних дела на стране
језике;

•

уметничко образовање свих нивоа;

•

опште образовање кроз забаву;

•

антропологија и социологија наше поп-културе;

•

приступ особених група овој уметности (слабовиди
и други са посебним потребама; људи пауперизова
ни транзицијом; расељени; инојезични...);

36 Стефановић, З. (2017) Нацрт Националне стратегије за стрип Срби
је, Београд: Удружење стрипских уметника Србије/ Центар за уметност
стрипа.
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•

однос стрипа и других области културе и друштва.

Захваљујући формализовању деценијама постојећих тради
ционалних елемената у сада јединственој националној стра
тегији за стрип, Удружење стрипских уметника Србије је
последње три године – у партнерству са издавачима, држав
ним установама Србије, БиХ, али и Русије и Француске –
успешно подстакло број капиталних издања, изложби, ма
нифестација, у неким случајевима и тиража, броја учесника
курсева, ангажмана својих уметника у међународној подели
рада итд. У току је и велики рад на очувању најзначајније
збирке-архиве српског, руског и југословенског стрипа на
свету – уметника и историчара Здравка Зупана (1950-2015)
у сарадњи УСУС, породице Зупан и Народне библиотеке
Србије, уз подршку Министарства културе и информисања
РС.37
Прокламовани циљ УСУС-а јесте да национална стрипска
стратегија буде у следећим годинама укључена у општу
стратегију културе Србије. Тиме би се добио благотворни, за
светски стрип историјски преседан, и направио модел упо
требљив како у земљама у развоју, тако и оним развијеним.
На ове догађаје се срећно надовезују и став који владе више
држава сада показују према српском стрипу. Влада Србије
потпомаже репринте Златног доба српског стрипа, почев од
Сабраних дела Ђорђа Лобачева.38 Руска је држава преко сво
јих најелитнијих установа (Дом руског Заграничја Алексан
дра Солжењицина или највеће библиотеке и универзитети)
напокон почела да Евроазији приближава ремекдела која су
у међуратном периоду створили руски уметници Србије и
Краљевине Југославије.39 А поуздани партнер српског стри
па, средишња стрипска култура у Европи, Француска, на
инсистирање председника Макрона и уз благослов београд
ског Парижанина Енкија Билала, потписала је међудржавни
споразум са Србијом, који даље учвршћује већ најмање пу
но столеће француско-српске симбиозе у стрипу.
37 Стефановић, З. (2016–2019) Заштита и значај стрипских архива на
примеру заоставштине Здравка Зупана, Београд: УСУС.
38 Лобачев, Ђ. (2018) Сабрана дела Ђорђа Лобачева, Београд: Макондо у
сарадњи са УСУС. За сада изашла два тома.
39 Антанасијевић, И., Рађеновић, Р., Зупан, З. и Стефановић, З. (2018) Руски
стрип Краљевине Југославије, каталог изложбе, Београд-Москва: Дру
штво за очување наслеђа руске емиграције Архив „Алтера”. (И на руском)
Антанасијевић, И., Стефановић, З., Зупан, З. и Богдановић, Ж. (2019)
Руски уметници Србије: Сергеј Соловјев (1901–1975) – коњаник и стри
пар, каталог изложбе, Москва: Дом руске дијаспоре „Александар Сол
жењицин”, Москва, и Удружење стрипских уметника Србије (УСУС),
Београд. (И на руском)
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Закључак: стрип и идентитет
Остаје да разјаснимо мотивацију зашто је у овој фази стри
пологије питање „стрип и идентитет” приоритетно за разма
трање и човека и приповедања у сликама.
„Идентитет” као појам је у сукобљеним силама данашњице
добио статус стуба и тврђаве истине, али је реалност да је —
променом научно–технолошке и цивилизацијске парадигме
последње три године – идентитет делузивна категорија.
Он најчешће више не постоји као стабилан, него се, у све
тлу промена, мора наново (из)мислити, и то не само лични,
у случају појединаца збуњених сваковрсном акцелерацијом
историје, технологије или климе, већ и као културни иден
титет, етнички, друштвени, религијски, цивилизацијски, чо
вечански. Мора се поново пронаћи стајна тачка, сам корен,
а он лежи у архајским, прималним облицима.
Позабавимо се овлаш односом стрипа и идентитета у тради
ционалној српској култури. Две уметничке форме и њихо
ви специфични медији омогућиле су Србима током три и
по века османске окупације културу сећања на Златно доба
царства. Једно су биле српске јуначке песме као директан
локални изданак протоиндоевропске епике и метафизич
ких вредности, укључујући и оно пословично опредељење
за царство небеско, како нам је то показао академик Алек
сандар Лома.40 Песме су растумачене кроз специфично при
јемчиве фреквенције брујања гусала, али и пратеће екране:
тајанственост ватре огњишта или просто природе. Други
подстицај менталној виталности српске културе, а касније
и српске ослободилачке револуције почетком 19. века, био
је „стрип” – циклуси прича на фрескама средњовековних
српских цркава или на житијним иконама. Њих су својом
особеном естетиком (од значаја и за модерни стрип),41 ради
ли неки од најнадахнутијих уметника средњег века Европе.
Те слике су и неписменом сељаку, у својој величанствено
сти, али и самој метафизичности идеје обрнуте перспекти
ве, павићевског „телевизора у други свет”, биле материјал
ни доказ да је златно доба српске, словенске и византијске
цивилизације постојало. И да се може вратити.
40 Лома, А. (2002) Пракосово. Словенски и индоев ропски корени српске
епике, Београд: Балканолошки институт Српске академије наука и умет
ности; Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет
у Крагујевцу.
41 Стефановић, З. (2013) Земља створена из продора светлости у мрак:
Увод у читање „Малог Нема” (и почаст очевима модерног стрипа и кул
туре), у: Мекеј, В. (2013) Мали Немо у земљи снова. Књига 1 (15. окто
бар 1905. — 22. септембар 1907), Београд: Макондо, стр. 3–7.
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И мономитска епика и фреске својим естетским и поетич
ким облицима испуњавају базичну потребу људског бића и
заједнице да се остваре, индивидуирају кроз Јунгов „ком
плекс” – имаго – архетип, који је у својој сржи подразумевао
покретну, приповедајућу слику.
Ово је уједно могућност да поентирамо из лингвистичких
дубина, подсећањем да српска верзија термина – стрип –
крије протоиндоевропска значења „истризати”, „исећи” –
дакле, наглашавање да је ова уметност особена јер даје исеч
ке веће Стварности, управо каква та стварност за нас у ср
жи и јесте.
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ИЗДАНИЕ 
КОМИКСОВ В РОССИИ
ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
(XVI-XX ВВ.)
Аннотация: Данная работа является первой частью экскурса
в историю комикса в России. Рассматриваются предпосылки
возникновения рисованных историй как жанра газетных и
журнальных публикаций в Российской империи и Советской России.
Рассмотрены отдельные издания и деятельность исторических
фигур, сыгравших особую роль в формировании данного явления в
российской культуре.
Ключевые слова: комикс, рисованная история, русский комикс

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 из-за 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 газетножурнальных 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.
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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 (1850-е – 1980-е гг.), 3) эпоха
актуализации комикса как вида издания (1980-е – 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 – санкт-петербургскому 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 1856-1858 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, Санкт-Петербург: Тип. А. С. Суворина, с. 480.
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изданий, Василий Курочкин в начале 1870-х 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, Санкт-Петербург: 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 «Ванька-встанька», 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 немецко-фашистскими 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 Санкт-Петербурге,
в 1873 – 1917 – в Москве), «Стрекоза» (издавался в СанктПетербурге в 1876 – 1908), «Сатирикон» (издавался в
Санкт-Петербурге 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.

Иллюстрация 1 К.Е. Солодилов «Из впечатлений репортеров».
Из журнала «Ворон». 1907, №1, стр. 13.

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»,
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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
по-своему – сначала колонка слева сверху вниз, потом
колонка справа сверху вниз. Определить верный ход
последовательности читателю помогает только нумерация
кадров.

Иллюстрация 2 Из журнала «Мой пулемет».
1906, №1, стр. 8.
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 титр-заголовок 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,
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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»), Ре-Ми (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 сатирико-юмористических
журналов. Жизнь некоторых определялась одним или
несколькими выпусками: «Облава», «Оса», «Шутка».
«Мухомор» существовал с 1922 по 1923 г. Несколько
лет выходили: «Красный перец» (1923-1926), «Бегемот»
(1923-1928), «Смехач» (1924-1928), «Лапоть» (1924-1933),
«Чудак» (1928-1930). «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 три-пять 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/politicheskaya-satira-perioda-revolyutsii1917-18-gg
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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 четыре-шесть 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.

Иллюстрация 3 Пример уличной агитации. Автор
(предположительно) М. Черемных. 1910-е гг.
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
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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 сатирико-юмористических
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 литературнохудожественных 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) Оружия любимейшего род: из истории журнальной
карикатуры Москвы и Ленинграда 1920-х годов, 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, Художники детской книги
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» (19301941). «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. 28-29). 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 какую-то 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;

Иллюстрация 4 Е. Сафонова (рисунок), В. Крылов (текст)
«Приезд Ленина». Из журнала «ЧИЖ», 1931, №1, стр. 1.
«Приезд Ленина» с рисунками Е. Сафоновой, текст В.
Крылова (опубликован в №1 за 1931). Это, пожалуй, первый
комикс про Ленина, который когда-либо 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 лётчикаиспытателя, героя Советского Союза В.Н. Евсеева. На трёх
страницах в 12 кадрах, по четыре на полосу, представлена
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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;

Иллюстрация 5 Д. Хармс (текст), Б. Малаховский
(рисунок) «Как Маша заставила осла везти её в город».
Из журнала «ЧИЖ», 1934, №2, стр. 20.
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
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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»,
«комикс-загадка» и «комикс-интерактив», «изоочерк»,
«графические романы-фельетоны» (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/den-rozhdeniyarusskogo-komiksa.
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Рассматриваемые журналы издавались в Ленинграде.
В разные годы издателем выступали: Государственное
издательство
РСФСР
(1928-1930),
подразделение
ОГИЗ «Молодая гвардия» (1930-1933), 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 общественно-политических событий в 1930-х
— 1940-х 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 1980-е 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 советско-финской 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]. Кто-то 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 для маленьких ребят. 1937.
(2017) Москва: Тримаг; Архив журнала ЁЖ. Том 1. 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 агитационнополитического 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) Не затупится боевой наш карандаш, СанктПетербург: Левша, с. 6.
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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 книжно-журнальных 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 газетно-журнального 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 сатирикоюмористических журналах» (О сатирико-юмористических 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).

Иллюстрация 6 Ю. Постников (текст), Е. Ведерников
(рисунок) «Смехотрон и Полиглот попадают в переплет...»
Из журнала «Пионер», 1967, №6, стр. 65.
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.
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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 комикс-сериалов, 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
Ростова-на-Дону. 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.

Иллюстрация 7 И. Семенов «Осень в лесу». Из журнала
«Веселые картинки», 1956, №1, стр. 8-9.

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 1980-х годах превышали цифру в несколько млн
экз., так № 6 за 1984 год был опубликован совокупным
тиражом в 9 млн экз. (1-й завод – 7 млн. экз.).
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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 1980х и начале 1990-х такого явления как арт-комикс, да и на
формирование индустрии рисованных историй в 2000-х 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 1990-е и в
2000-х 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.
Key words: comic book, comics, graphic novel, Russian comics

Синиша Радовић, Fille du Yukon – Les Escaliers d’or,
перо и туш, 2004.

53

IZTOK SITAR
Ljubljana, Slovenija
DOI 10.5937/kultura1965054S
               UDK 741.5(497.4)”19”
originalan naučni rad

SLOVENSKI DRUŽBENO 
KRITIČNI IN ANGAŽIRANI
STRIP V JUGOSLAVIJI
Povzetka: Zgodovina slovenskega stripa se je začela z družbeno–kri
tičnimi protostripi na začetku dvajsetega stoletja. V štiridesetih letih so
se pojavili prvi otroški stripi, v petdesetih letih po Informbiroju pa je
zacvetel karikaturistični strip z Zvitorepcem na čelu. Šestdeseta leta so
bila v znamenju realističnega pustolovskega stripa, v času seksualne
revolucije in študentskih nemirov pa je na sceno stopil domači under
ground Kostja Gatnika. Proti koncu osemdesetih let se je formiral No
vi slovenski strip, osvobojen vsakega rešpekta proti Državi, Cerkvi in
Družbi, ki je pravi bum doživel v devetdesetih letih po razpadu skupne
države.
Ključne besede: Informbiro, socrealizem, politični karikaturistični
strip, seksualna revolucija, underground, ženske junakinje, pop art

Malo je primerov v svetu, da bi se stripovska zgodovina nekega
naroda začela s političnim, v bistvu ilegalnim in protirežimskim
levičarskim stripom, kot se je to zgodilo na Slovenskem. Po dru
gi strani pa najbrž ni medija, ki bi bil pri nas tako stigmatiziran s
strani uradne kulture, čeprav je v veliki meri sam kriv za to, saj
je nemalokrat hodil po tankem robu med umetnostjo in kičem,
pa najsi gre za komercialni strip v visokonakladnih časopisih in
revijah ali neodvisni avtorski strip v specializiranih magazinih.
Slovenski strip se je razvil iz dveh likovnih smeri, politične kari
kature1 po eni in Buschovega »Maxa in Moritza« po drugi strani.
Na začetku dvajsetega stoletja in svoje kariere je bodoči slikar
in ilustrator narodnih in domačijskih motivov Maksim Gaspari
1 Glavni humoristični listi s karikaturami na prelomu stoletja so bili: Brencelj
(1864–1885), Pavliha (1870), Jež (1902–1909) in Osa (1905–1906).
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(1883–1980) v humorističnem časopisu Osa (1905–1906) ob
javil serijo nemih smešnic v treh slikah, ki so bile s stalnim
glavnim junakom, debelim in požrešnim župnikom, naperjene
proti domačim klerikalcem in katoliški cerkvi nasploh. Hinko
Smrekar (1883–1942), naravnost virtuozen risar, ki je odlično
obvladal anatomijo in imel globok smisel za kompozicijo, je na
predvečer prve svetovne vojne narisal enostranski satirični (pro
to)strip »Izjemno zanimiv primer elefantiaze« (1914). Smre
karjevo delo ima vse atribute stripa (razen govornih oblačkov),
kompozicijsko je razdeljen na šest kvadratov s spremnim tek
stom pod njimi (podobno kot so bili narisani stripi nemškega
ilustratorja Wilhelma Buscha2 o dveh neugnanih mulcih »Max
und Moritz«), dinamično risbo, glavnega junaka in zaključeno
zgodbo. Zanimivo je tudi dejstvo, da je strip napisan v nemščini,
s katero Smrekar kot velik rodoljub (kar je kasneje plačal tudi
z življenjem)3 še potencira satiro na Avstrijce, po drugi strani
pa kot levičar, svobodomislec in borec proti malomeščanskemu
moralizmu vnese v strip tudi elemente pornografije. Po koncu
vojne, leta 1919, je Smrekar pri Umetniški propagandi izdal bo
gato ilustrirano knjižico na 24 straneh, Črnovojnik v kateri na
satiričen in hudomušen način opisuje svoje vojaške zgode in ne
zgode, od vpoklica v vojsko do pristanka v norišnici in jetnišnici
v letih 1915/16 in ki je bila predhodnik današnjih stripovskih
zvezkov in fanzinov. V Črnovojniku se prvič pojavi tudi stripov
ski oblaček kot zaščitni znak stripa in ki ga je kot drugi stripov
ski avtor uporabil Milko Bambič (1905–1991) šele leta 1927 v
2 Wilhelm Busch (1832–1908) je bil nemški pesnik in ilustrator. S svojimi
ilustriranimi pesnitvami sodi med začetnike sodobnih slikanic. Leta 1865
je izšla slikanica Max und Moritz, ki velja za predhodnico stripa in je ime
la vsekakor veliko večji vpliv na evropski in ameriški strip kot Outcoultov
»Yellow Kid«. V Jugoslaviji je pod njenim neposrednim vplivom leta 1925
nastal »Maks i Maksić« Sergeja Mironovića Golovčenka. »Max und Moritz«
sta bila prvič prevedena v slovenščino leta 1929 kot »Cipek in Capek« (prev.
Sonja Sever), pozneje pa še leta 1980 kot »Picko in Packo« (Svetlana Maka
rović) ter leta 1991 kot »Jošt in Jaka« (Ervin Fritz).
3 Hinko Smrekar se je rodil leta 1883 v Ljubljani, kjer je končal gimnazijo in
se leta 1901 vpisal na študij prava na fakulteto v Innsbrucku, ki pa ga ni do
končal. Na Gasparijevo pobudo se je pridružil umetniškemu društvu Vesna
na Dunaju, kjer je spoznal Ivana Cankarja, kateremu je kasneje opremil in
narisal naslovnice za večino njegovih knjig. Poleg tega se je ukvarjal tudi
z knjižno ilustracijo in časopisno karikaturo. Svoje karikature v eni ali več
sličicah je pogosto risal prijateljem in znancem, tako da je veliko njegovih
originalnih del izgubljenih. Smrekar je bil velik rodoljub in svobodomislec,
ki v času fašistične okupacije (1941–1945) ni skrival svojega prepričanja,
ampak je javno razstavljal protestne karikature in satirične risbe po nekaterih
ljubljanskih izložbah in jih tudi osebno širil med ljudmi. 29. septembra 1942
ga je prijela italijanska patrulja in pri njemu našla propagandne letake Osvo
bodilne fronte. Dva dni zatem so ga brez sojenja ustrelili v Gramozni jami.
Kako zaveden Slovenec je bil priča tudi anekdota, da so ga bile fašistične
oblasti pripravljene izpustiti na prostost, če sam zaprosi za pomilostitev, kar
pa je Smrekar z gnusom zavrnil.
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alegorijskem političnem stripu »Zamorček Bu–ci–bu«. Strip je
nastal pod neposrednim vplivom Mussinovega »Bilbolbula«4 in
podobno kot »Max Und Moritz« je sestavljen iz šestih slik, pod
katerimi je besedilo v verzih, hkrati pa se v posameznih sličicah
že pojavijo govorni oblački, ki sicer nimajo neposrednega vpliva
na potek zgodbe, vendar pa so ključnega pomena za razumeva
nje »Bu–ci–buja« kot stripa. Izšel je v tržaškem Našem glasu,
pripoveduje pa o zamorskemu kralju, ki je s svojo aroganco in
netoleranco popeljal svoj zamorski rod v propad. Italijanski fa
šisti so v tem, sicer otroškem stripu videli asociacijo na Musso
linija in ga po štirih nadaljevanjih prepovedali, tako da ga lahko
navkljub povsem nedolžni zgodbi glede na politično satirično
ost in kasnejšo prepoved ter avtorjevo usodo5 uvrstimo v žanr
družbeno angažiranega stripa.
V času okupacije slovenski striparji niso objavljali v režimskih
časopisih (za razliko od nekaterih srbskih in hrvaških avtorjev)6,
edina izjema je bil Saša Dobrila (1922–1992), ki je v Družin
skem tedniku od leta 1941 do 1943 objavil tri otroške stripe, po
kapitulaciji Italije pa je tudi on odšel v partizane. Partizanski tisk
je navkljub skromnim možnostim in tehniki izdajal relativno bo
gato ilustrirane časopise kot so Pavliha (1943–1990), Slovenski
partizan (1943–1945) in Slovenski pionir (1943–1990), v kate
rih so poleg ilustracij dominirale politične karikature, v Pionirju
4 »Bilbolbul« Atilla Mussina (1878–1954), znanega predvsem kot ilustrator
ja Ostržka (1911), je prvi italijanski strip, izhajal je od leta 1908 do 1933 v
otroški reviji Corriere dei Piccoli. Mussinov vpliv je viden v izbiri črnskega
glavnega junaka kot tudi v kompoziciji in podobnosti imena.
5 Milko Bambič se je rodil leta 1905 v Trstu, kjer je po končani osnovni šoli
obiskoval nemško realko, kasneje pa se je vpisal tudi v zasebno slikarsko šolo
bratov Rendić. Leta 1927 se je skušal vpisati na beneško likovno akademijo,
vendar so ga zaradi političnih razlogov zavrnili (že kot dijak je namreč sode
loval z ilustracijami in karikaturami v slovenskem levičarskem tisku v Italiji,
bil pa je tudi simpatizer in podporbnik ilegalne protifašistične organizacije
(prve v Evropi!) TIGR, ki se je borila za priključitev Trsta, Istre, Gorice in
Reke matici Jugoslaviji. Po objavi »Zamorčka Bu–ci–buja« so ga najprej za
prli, potem pa izgnali v Jugoslavijo. Umrl je leta 1991 v rodnem Trstu.
6 Najbolj znan primer stripovskega sodelovanja z okupatorjem je pri srbskemu
risarju ruskega porekla, Konstantinu Kuznjecovu, ki je po Oktobrski revolu
ciji prebegnil v kraljevino Jugoslavijo. Junija 1944 je v režimskem Malem
zabavniku objavil fašistični propagandni strip »Zgodba o nesrečnem kralju«,
v kateri je nostradamovsko napovedal prihod komunistov na oblast. V tej
alegorijski pravljici nastopajo realne osebe iz takratnega življenja, kralj Alek
sander (stari kralj), kralj Peter Drugi (mladi kralj), Winston Churchill (zlobni
plemič), Stalin (krvoločni vladar) in Tito kot poglavar razbojnikov. Na hrvaš
ki strani pa je predvojni stripar, ustaški poročnik Marijan Ebner, v tedniku
Hrvatski vojnik, katerega urednik je bil, decembra 1944 začel v nadaljevanjih
objavljati strip »Stalingrad«, o doživljajih hrvaškega vojaka na vzhodni fron
ti. Strip je že v naslednji številki izšel s politično bolj korektnim naslovom,
»Preko ruske stepe«, kar pa ga vseeno ni obdržalo pri življenju (kot tudi ne
njegovega avtorja), saj je vojaški tednik konec aprila 1945 nehal izhajati in je
strip ostal nedokončan.
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pa je leta 1944 izšla tudi prva partizanska slikanica Iveta Šubi
ca (1922–1989) »Tonček pripoveduje« v tehniki lesoreza, ki v
rotmanovskem7 stilu na edukativen način prikazuje partizansko
šolo in način dela v njej. Šubic je bil sicer hišni avtor Pionirja,
saj ga je eno leto povsem sam oblikoval in ilustriral (za nameček
pa je sodeloval še pri Slovenskem partizanu in Naši ženi), tako
da je imela povsem njegov pečat. Čeprav je bil po osvoboditvi
strip kot produkt imperialističnega Zahoda do Informbiroja8 ne
zaželen v dnevnem tisku in dobesedno izbrisan iz kulturnega
življenja, pa se mu je v prvih povojnih letih uspelo pretihotapiti
v časopise v obliki smešenja kapitalizma. Tako je januarja 1947
Maks Toboljevič Akim (1922) v Pavlihu9 objavil sijajen satirič
ni strip »Pustolovščine HarryjaDollarja in Winstona Šterlinga v
letu 1946«, ki v pravem smrekarjevskem duhu razgalja vso hi
navščino in spletke angloameriške politike glede Jugoslavije in
7 Ime so dobile po Smrekarjevem sodobniku, nizozemskem ilustratorju G. Th.
Rotmanu (1893–1943), ki je leta 1924 debitiral v socialističnem časniku Vo
orwarts z mišjo zgodbo »Vrtismrček in Šilinoska«. Pri nas so se njegove sli
kanice pojavile v liberalnem Jutru, kjer so vsak dan izhajale s po eno sličico
(redkeje dvema ali tremi) in krajšim tekstom pod njo. Do začetka vojne je
izšlo preko trideset zgodb in čeprav so se v tistem času že pojavili Disneyje
vi in drugi ameriški stripi, se niso mogli kosati s popularnostjo Rotmanovih
slikanic. Kako priljubljena je bila ta zvrst pri nas, govori tudi podatek, da je
časopis Delo kot legitimni naslednik Jutra in Slovenskega poročevalca ob
javljal rotmanovske podlistke domačih avtorjev vse do začetka devetdesetih
let, medtem ko je konkurenčni Dnevnik že leta 1960 začel kontinuirano obja
vljati stripe, seveda ravno tako izpod peresa in čopiča domačih avtorjev.
8

Informbiro je kratica za INFORMacijski BIRO, ki je združeval evropske
komunistične stranke pod vodstvom Sovjetske zveze (1947–1955). Spomla
di leta 1948 je prišlo do spora med sovjetsko in jugoslovansko komunistič
no partijo. Konflikt se je razširil na meddržavne odnose in Jugoslavija se je
znašla na robu vojne s Sovjetsko zvezo in satelitskimi socialističnimi vzhod
noev ropskimi državami. Vzrok spora je bil v hegemoniji Sovjetske zveze
nad celotnim socialističnim blokom, Tito pa je hotel enakopraven položaj in
lastno pot v socializem. Spor se je dejansko končal s Stalinovo smrtjo leta
1953, uradno pa leta 1955, ko se je prišel njegov naslednik Nikita Hruščov v
Beograd opravičiti predsedniku Titu.

9

Pavliha je bil slovenski satirični časopis. Izhajati je začel avgusta 1944 v
partizanih, do marca 1947 je izhajal občasno, potem pa redno. V Pavlihu so
objavljali vsi pomembnejši slovenski karikaturisti in satiriki. V petdesetih
letih je bil v znamenju agrarne reforme ter protiklerikalnih in protisovjetskih
karikatur. V šestdesetih letih se je osredotočil na notranje politične probleme,
kar se je poznalo tudi pri priljubljenosti, saj je naklada presegla 60 tisoč izvo
dov. Leta 1954 je prvič izšla Pavlihova pratika, letni zbornik, ki je tradicio
nalno izšel pred koncem starega leta. V Pratiki so se poleg satiričnih tekstov,
humoresk, šal in karikatur pojavljali tudi krajši družbeno kritični stripi z za
ključeno zgodbo, medtem ko so bili v matičnem tedniku občasno objavljeni
v pasični obliki. V sedemdesetih je bilo vse več kritike glede zadolževanja in
slabega gospodarskega stanja, osemdeseta pa so prinesla inflacijo, gospodar
ski kriminal in angažirane teme kot so bile energetska kriza, varstvo okolja in
ženska emancipacija. Proti koncu osemdesetih let je Pavlihov humor zaradi
množice novih socialnih in političnih gibanj izgubil družbeno vlogo in leta
1991 v nakladi borih 2600 izvodov dokončno prenehal izhajati.
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tržaškega vprašanja ter nasploh zahodnega imperializma. Strip
je najprej izhajal na razkošnem formatu preko cele strani (6 pa
sic), potem pa je iz tedna v teden izgubil kakšno pasico, tako da
je v zadnjih nadaljevanjih izhajal samo na eni, dokler ni maja tu
di ta ugasnila in tako do Titovega zgodovinskega »NE« Stalinu
v slovenskem časopisju ni bilo več stripov.
Zaradi ruskih sankcij in rožljanja z orožjem je v začetku petde
setih let Jugoslavija na stežaj odprla vrata proti Zahodu, skozi
katera je na nezloščen parket socialnega realizma znova, in to
krat dokončno, vstopil tudi strip v podobi »Gregorja Tisiglav
ce«. Marjan Amalietti (1923–1988) si je novega junaka jugoslo
vanskega socializma zamislil po podobi debelušnega švedskega
nerodneža, »Adamsona« Oskarja Jacobsona,10 ki je pred vojno
izhajal pri nas v Jutru. »Gregor Tisiglavca« je tipični predstav
nik malega človeka s povsem vsakdanjimi stvarmi, ki jih je reše
val z veliko dozo humorja, včasih pa je posegel tudi na spolzka
tla politike z blago kritiko socialističnega družbenega sistema.
Sama kritika pa se ni zgodila kot junaški upor umetnikov pro
ti domnevnemu totalitarizmu in dogmam socialnega realizma,
ampak se je pojavila kot del uradne politike Zveze komunistov,
ki je že leta 1949 javno naznanila umik s področja kulture. Leta
1952 je imel Miroslav Krleža11 zgodovinski govor na kongresu
jugoslovanskih književnikov v Ljubljani12, na katerem je ostro
obsodil kulturni ždanovizem in obvezno uvedbo socrealizma ter
začrtal pot t.i. humanističnemu realizmu na vseh področjih kul
ture in umetnosti, kar si je sicer predstavljal vsak po svoje, vsi pa
so v tem videli več svobode, kar je s pridom izkoristil tudi strip.
10 »Adamson« je nastal leta 1920 pod neposrednim vplivom McManusovega
Jiggsa (1913) iz stripu »Bringin up Father« (v Jugoslaviji je izhajal v Stripo
teki pod naslovom »Porodica Tarana«), dočim je bil Jacobsonov lik kasne
je vzor popularnemu nemškemu stripu iz časov nacizma »Vater und Sohn«
(1934) ilustratorja Ericha Osherja, ki zaradi svojega protinacističnega prepri
čanja ni mogel objavljati pod svojim imenom, zato si je izbral psevdonim E.
O. Plauen, po kraju, kjer je živel (pri nas je izhajal v Zvitorepcu). Verjetno
najbolj poznan lik, ki je izšel iz Adamsona pa je animirani Homer Simpson
(1989) Matta Groeninga.
11 Miroslav Krleža (1892–1981) je eden največjih hrvaških pisateljev. Po usta
novitvi Kraljevine SHS se je, fasciniran z Leninom in Oktobrsko revoluci
jo, pridružil jugoslovanskemu komunističnemu gibanju, hkrati pa je bilo to
tudi njegovo najbolj ustvarjalno pisateljsko obdobje. Za vrhunec njegovega
ustvarjanja velja glembajevski cikel enajstih novel in treh dram (Gospoda
Glembajevi, V agoniji, Leda) s konca tridesetih let minulega stoletj, v ka
terem je opisal vzpon in propad bogate zagrebške bankirske družine. Med
njegov najboljša dela sodita tudi roman Vrnitev Filipa Latinovicza (1932) in
pesnitev Balade Petrice Kerempuha (1936). Po vojni je bil ustanovitelj Jugo
slovanskega leksigrafskega zavoda v Zagrebu (1950). Bil je Titov sodobnik
(in to dobesedno, saj se je rodil istega leta in umrl leto za njim) in osebni
prijatelj.
12 Tretji kongres Zveze pisateljev Jugoslavije je potekal od 5. do 7. oktobra
1952 v Ljubljani.
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Leta 1952 je začel izhajati zabavni tednik PPP, Poletove po
dobe in povesti13, ki je v slovenski stripovski mikrouniverzum
izstrelil Mikija Mustra (1925) v podobi »Zvitorepca, Trdonja in
Lakotnika«. Bralcem se je najbolj prikupil prav robustni Lakot
nik, ki je čisto po kmečko ljubil ženske, jedačo in pijačo in se
je skorajda v vsaki epizodi bodisi spogledoval s prsatimi lepo
ticami ali mastil s kranjskimi klobasami, ki jih je obilno zalival
z dolenjskim cvičkom, pa naj se je zgodba odvijala v starem
Rimu, Ameriki ali na Luni. V začetku je bil strip, ki se je dogajal
izključno v lokalnem okolju, pisan v obliki basni, po zgodovin
skem Krleževem govoru pa se je osvobodil pravljične preobleke
in v skladu z novo usmeritvijo zadihal s polnimi pljuči v kla
sičnih pustolovskih zgodbah v različnih časovnih obdobjih in
lokacijah. Leta 1954, ko je Muster poslal Zvitorepca v Afriko,
je v Ameriki dr. Frederic Wertham14 objavil zloglasno knjigo Se
duction of the innocent, v kateri je pisal o neposredni zvezi med
naraščajočim kriminalom in stripom, ter jih označil za družbeno
škodljiv pojav. Dejstvo je, da je bilo od konca vojne naprej v
takratnih stripovskih zvezkih različnih žanrov, predvsem krimi
nalk in grozljivk, veliko pretiranega nasilja, prizorov mučenja
ter mlak krvi, pa tudi spolnost v obliki brutalnih posilstev jim ni
bila tuja, kar je že leta 1948 pripeljalo do množičnega protesta
staršev, učiteljev in duhovnikov ter sežiganja stripov na grma
dah, višek pa doseglo z objavo Werthamove knjige. Čeprav v
Evropi nismo imeli tradicije izdajanja tovrstnih stripov, pa je val
moralističnega nezadovoljstva pljusknil tudi na staro celino. V
Franciji, denimo, so prepovedali uvoz vseh ameriških stripov,
kar se je kasneje izkazalo kot zelo dobra poteza, saj je francoski
strip z vrsto izjemno nadarjenih avtorjev kmalu postal pojem
kvalitete v Evropi in svetu. Pri nas pa je bil na udaru predvsem
izjemno priljubljeni Zvitorepec, ki so mu očitali, da odvrača
otroke od branja knjig, čeprav so ga brali vsi, tako stari kot mla
di. Tako je moral Muster sredi epizode »V Afriki«, ki jo je začel
risati leta 1954, aprila zgodbo predčasno zaključiti, ter jo nado
mestiti z rotmanovsko slikanico »Tivolski prijatelji« (kakršne je
13 Tednik PPP, Poletove podobe in povesti, je začel izhajati julija 1952, januarja
1953 se je preimenoval v PP, Petkovo panoramo, avgusta je spremenil ime
v Petkov poročevalec, ki je trajal do oktobra, ko je dobil novo kratico TT, Te
denska tribuna, ki se je obdržala do konca izhajanja leta 1973.
14 Fredric Wertham (1895–1981) je bil liberalni in napredni ameriški psihiater.
Boril se je proti smrtni kazni in rasni segregaciji, kljub temu pa se je v zgodo
vino zapisal kot avtor knjige Seduction of the Innocent, ki je bila neposreden
povod za ustanovitev cenzorske agencije za stripe, Comics Code Authority,
in etičnega kodeksa, po katerem so bili spolnost, pretirano nasilje in družbeni
problemi v stripih strogo prepovedani. Leta 1974 je izdal knjigo The World of
Fanzines, s katero je revidiral svoja stališča o stripih in proglasil neodvisne
mladinske stripovske fanzine kot idealen medij za otrokov razvoj in spodbu
janje kreativnosti, ki pa žal ni vzbudila nobene pozornosti v psihiatričnih in
političnih krogih.
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risal sočasno za Slovenskega poročevalca), ko pa so se napadi na
strip polegli, jo je jeseni nadaljeval. K temu je v precejšni meri
pripomogel tudi pritisk bralcev, ki na noben način niso hoteli
zamenjave stripa z navadno slikanico, tako da je moral urednik
prisluhniti glasu ljudstva in od takrat je »Zvitorepec« nepretrgo
ma izhajal do leta 1973, ko je izšla zadnja zgodba.
Mustrovo risanje, ki je bilo v stilu dveh Waltov, Disneyja in
Kellyja,15 odlikuje dinamična in filigransko natančna perorisba z
uporabo rastra, ki jo je v začetku šestdesetih let zamenjal z raz
košnejšim čopičem, se otresel vseh nepomembnih detajlov in se
posvetil izključno figuri. Intrigantne zgodbe, polne scenaristič
nih obratov, tekoči in duhoviti dialogi ter brezhibna animacija
likov so se bralcem tako priljubili, da je »Zvitorepec« v 42 epi
zodah izhajal polnih 21 let, pa tudi kasneje je bil večkrat ponati
snjen, s čimer je postal najbolj bran slovenski strip in hkrati del
nacionalne folklore. Čeprav se Muster v svojih stripih ni bavil
s politiko, pa je enkrat le prišlo manjšega političnega incidenta,
namreč v času Sputnika in vesoljske tekme med velesilama je
narisal epizodo »Na Luno« (1959), v kateri trojica prijateljev
na poti proti Zemljinemu satelitu naleti na sovjetsko vesoljsko
patrolo, kjer jih zaslišujejo ruski medvedi. Sovjetska ambasada
v Beogradu je uradno protestirala proti prikazovanju Rusov kot
medvedov, Muster pa je neugodno situacijo rešil v naslednjem
nadaljevanju, v katerem je poslal Zvitorepca k Američanom, ki
jih je upodobil kot opice. Rusi so bili s tem zadovoljni, Američa
ni pa itak niso brali stripa, tako da je bil ta mednarodni stripov
ski incident v času hladne vojne uspešno rešen. Čeprav so stripi
povsem domišljijski, pa je narisal tudi nekaj družbeno angažira
nih stripov, v katerih se bavi s perečimi vprašanji tistega časa,
ki so presneto aktualni tudi danes, denimo ekološki problemi
in skrb za okolje (»Skok v prihodnost«, 1971) ali avtomobilsko
divjanje po cestah (»Za volanom«, 1970). Najbolj intrigantna pa
je zgodba »Novogradnja« (1963), v šestdesetih in sedemdesetih
letih je bil slovenski nacionalni šport gradnja lastne hiše in vsak,
ki je imel vsaj kos zemlje, se je s pomočjo izjemno ugodnih kre
ditov ukvarjal s to popoldansko rekreacijo, pri kateri so mu ne
sebično pomagali sosedje, prijatelji, sodelavci in sorodniki (kar
jim je kasneje seveda vrnil z delom pri njihovih hišah). Muster
v stripu na duhovit in satiričen način prikazuje vse zgode in ne
zgode tega podviga, od dela na črno do podkupovanja državnih
uradnikov in pomanjkanja gradbenega materiala, ki se, jasno, za

15 Walt Kelly (1913–1973) je avtor antropomorfnega »Poga«, ki ga je začel
risati leta 1943 (ko je odšel iz Disneyevega studia v katerem je delal od leta
1936) pa vse do svoje smrti. »Pogo« je tudi eden redkih družbeno kritičnih
ameriških stripov.
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vse konča srečno, Lakotnik dobi svojo hišo, bralci pa eno naj
boljših epizod v seriji.
Druga najpriljubljenejša junaka mladinskega stripa (čeprav Mu
strov Zvitorepec prvotno ni bil namenjen zgolj mulariji) sta bila
»Kavboj Pipec in Rdeča pesa«16 v Pionirskem listu. Risar gole
črte, kot je avtorja omenjenih junakov, Boža Kosa (1931–2009)
duhovito označil kolega Ivo Antić, je z minimalistično stilizi
rano risbo, inovativnim kadriranjem, intrigantnimi zgodbami in
duhovitimi dialogi v katerih kar mrgoli besednih iger, postavil
temelje otroškemu stripu pri nas. Ker pa je bil Kos predvsem
politično angažirani karikaturist (čeprav fizik po izobrazbi), saj
je bil dolga leta zaposlen pri Pavlihu, kjer je bil nekaj časa tu
di glavni urednik, v sicer otroškem stripu najdemo tudi bolj ali
manj skrite asociacije na družbeno kritiko. Tako si je, denimo,
zelo rad privoščil policaje, ki so bili v njegovih stripih še bolj
neumni kot lopovi, pa že ti niso bili ravno bistri. Poleg tega je
obravnaval tudi resnejše probleme kot so alkoholizem, onesna
ževanje narave, varnost na cesti kot tudi kritiko šolskega sistema
ali slabega gospodarstva, ki jih je kar mimogrede in skorajda
neopazno vključeval v zgodbe.
Za razliko od Kosa, ki se je družbeno angažiranih tem loteval
samo občasno, pa je karikaturist Milan Maver (1928) v satirič
nem stripu »Jaka Sulc« (ki je izhajal v ljubljanskem Dnevniku
od leta 1959 do 1968) kontinuirano opozarjal na različne politič
ne anomalije v šestdesetih letih in s tem postal svojevrsten kritik
samoupravnega socializma v stripu. »Jaka Sulc«, ki je v žanru
pasičnega družbeno kritičnega stripa zamenjal Amaliettijevega
»Gregorja Tisiglavco«, je bil predhodnik Lavričeve »Diareje«,
kar se vidi že po ogromnem nosu, ki ga vtika ravno tja, kamor
ni treba. Zaradi malce čudaškega, če ne že omejenega izgleda in
švejkovskega obnašanja je lahko tudi kakšno žaltavo razdrl, ne
da bi mu kdo kaj zameril. Hkrati se je v konkurenčnemu Delu,
ki je začel v začetku maja 1959 izhajati po združitvi Ljudske
pravice in Slovenskega poročevalca, pojavil »Peter Mozolc«
(1959–1968) karikaturista Marjana Bregarja (1928–2009), ki pa
ga tako risarsko kot scenaristično ni dosegal.
Šestdeseta leta so bila v znamenju levičarske ekspanzije, anar
hizma in Cheja Guevara, študentskih nemirov in protestov proti
vietnamski vojni, Beatlesov in psihadeličnega rocka, hipijev in
otrok cvetja, seksualne revolucije in svobodne ljubezni, kar se je
poznalo tudi pri stripu. V Ameriki je takrat zatresel stripovsko

16 V letih od 1959 do 1991 je v Pionirskem listu izšlo 29 epizod stripa »Kavboj
Pipec in Rdeča pesa«, s čimer je to postala najdaljša stripovska serija pri nas.

61

IZTOK SITAR
sceno Robert Crumb17 z undergroundom, osvobojenim vseh ta
bujev seksa in nasilja in brez kakršnega koli rešpekta pred poli
tiko, cerkvijo in tradicion alnimi družinskimi vrednotami. Crum
bova internacionala se je slišala tudi v Jugoslavijo, kjer ji je z
veliko posluha prisluhnil mladi študent likovne akademije Ko
stja Gatnik (1945), ki je pri dvajsetih letih debitiral s kavbojsko
parodijo »Silver Kid«, ter nadaljeval v Zvitorepcu18 z mostiš
čarskimi »Bobri« (1967) in najstniškim detektivom »Janezom
Blondom« (1967), v katerem sicer še ni bilo zaznati Crumbo
vega vpliva, se je pa v socialnem angažiranem stripu posvetil
stigmatizirani temi mladinske delinkvence in z napeto zgodbo
ustvaril intriganten mladinski krimič. Do satiričnih undergroun
dovskih stripov ga je ločil samo še korak, ki ga je naredil leta
1969 z objavljanjem v študentski Tribuni19 in humorističnemu
listu Pavlihu, v katerih je zaslovel s svojimi kratkimi, grafično
impresivnimi, navadno enostranskimi družbeno kritičnimi stri
pi, ki jih je leta 1977 zbral v albumu Magna Purga.
Eden od najbolj prepoznavnih atributov hipijevskega gibanja je
bila poleg dolgih las seveda svobodna ljubezen in z njo poveza
na spolnost, ki se je Gatnik loteva na različne načine. V »Pesmi
starega Kranjca« (1970) brkati očak v obliki ljudske pesmi toži
o takratni hipijevski mladini, modi, pri kateri ne ločiš fanta od
punce in seksualnem razvratu, ki je preplavil bogaboječo deželo.
V »Enemu staremu štosu« (1970) vidimo posledice nebrzdane
spolnosti, v biblijski priliki »In rodil se bo…« (1970) pa izve
mo vzrok Jezusovega rojstva. Spolnosti se loteva tudi v »Petru
Klepcu« (1970) s homoseksualci in pohotnimi ženskami, ki jih
na vsesplošno zadovoljstvo in zgražanje povsem uniči, spotoma
pa spremeni še umazane hipije v detergent za ročno pomiva
nje posode in parazitske umetnike v tlakovce, da so oboji vsaj
17 Robert Crumb (1943) je eden od pionirjev in najpomebnejših avtorjev stri
povskega Undergrounda. Na sceni se je pojavil sredi šestdesetih let z »Mač
kom Fritzom« (1965), leta 1967 pa je ustanovil svoj časopis Zap Comics (od
leta 1967 do 2004, izšlo je 15 številk) ter z »Mr. Naturalom«, »Demonko«,
»Snoidom« in drugimi liki za vedno spremenil pojmovanje stripa.
18 Prva številka tednika Zvitorepec, prve specializirane stripovske revije pri nas,
ki je dobila ime po slovenskem nacionalnem junaku, je izšla 7. aprila 1966,
zadnja pa 11. septembra 1973; skupaj je v osmih letnikih izšlo 389 številk.
Urednik prvega letnika je bil Zoran Jerin, vseh ostalih pa Janez Skočir.
19 Prva številka študentskega časopisa Tribuna je izšla 8. decembra 1951, z
manjšimi ali daljšimi presledki pa izhaja še danes. V začetku režimski časo
pis ljubljanskih študentov je v revolucionarnem letu oseminšestdeset izrazil
solidarnost s pariško vstajo in praško pomladjo ter kritično pisal o vietnamski
vojni. V začetku sedemdesetih let je likovni in tehnični urednik postal Kostja
Gatnik in z odličnim poznavanjem tehnologije priprave in z omejenim dvo
barvnim tiskom iz vizualno skromnega črnobelega časopisa z obilo odlični
mi ilustraciamij in modernim oblikovanjem v slogu poparta, ustvaril barvit
časopis, ki je v takratnem slovenskem in jugoslovanskem prostoru pomenil
prelomnico v grafičnem oblikovanju tiskanega medija.
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za nekaj uporabni. Poleg spolnosti je v Magni Purgi vseskozi
prisotna tudi družbena kritika, od korupcije, birokracije, inflaci
je, malomeščanstva, klerikalizma, moralizma in alkoholizma do
na splošno slovenske zadrtosti in zaplankanosti. V tem slogu so
narejene tudi Izredno domiselne in duhovite priredbe starih slo
venskih pregovorov in rekov, ki jih razume čisto dobesedno. Ta
ko v stripu »Laž ima kratke noge« nariše golo, precej prsato Laž,
kako z ogromnimi rokami divja čez Slovenijo, v pregovoru »Na
med se muhe love, na sladke besede ljudje« vidimo nesrečnega
protagonista, ki se ne more odlepiti od besede marmelada, pri
stripu »Obleka naredi človeka« pa uporabi Michelangelovo fre
sko »Stvarjenje človeka«, le da namesto Boga nariše Obleko. Pri
scenarističnem delu je značilna velika žanrska raznolikost, ki se
giblje od tradicion alno domačijskih tem iz slovenskega družbe
nega (»Fantomastične pripovestice«), ljubezenskega (»Strašni
sum«) in družinskega življenja (»Kako je Rastislav postal tak
kot njegov oče«) pa do znanstveno fantastične utopije (»Ooo
pa!«) ter kritike Cerkve (»Jezus, a ti kadiš hašiš?«) in države
(»Proletarci vseh dežel, v alkoholu ni rešitve«). Sicer pa je ce
lo življenje slehernika strnil v pesimističnem epilogu na koncu
knjige v stripu, kjer vidimo uradnika Urbana v treh različnih po
zah, kako dela, je in serje v treh različnih življenjskih obdobjih,
ko pa pride smrtna ura, glavni junak malce pomisli in reče: »Ah
kurc… Živel sem pa le.«
Gatnik je bil tudi eden prvih, ki je v strip vpeljal žensko junaki
njo. Rdečelična in okrogla Mirkica, jedrih prsi in močnih stegen
in nasploh zdravega kmečkega telesa in duha iz stripa »Ooopa!«
(1971) po scenariju Milana Jesiha (1950), je bila sinonim slo
venske ženske, ki jo bolj kot emancipacija in družbene zadeve
zanimata ljubezen in spolnost. V času, ko so se ženske borile
za enakopravnost in svoje pravice, sta Jesih in Gatnik v stripu
obrnila situacijo in v znanstveno–fantastični noveli prikazala,
kako se Mirkica na matriarhalnem planetu Fobos bori za moš
ko emancipacijo, za nameček pa izvede še seksualno revolucijo.
Po prevzemu oblasti, do katere je prišla predvsem po zaslugi
seksipilnosti in velikih prsi, jo hočejo domorodci ustoličiti za
kraljico Fobosa, vendar se Mirkica zaradi svoje ljubezni do svo
jega fanta (ki medtem čisto po slovensko utaplja žalost v pijači)
odpove prestolu in se vrne na Zemljo. Še pred prvo slovensko
superjunakinjo pa je v Stopu objavil dva satirična romantična
stripa, »Srce ki ljubi« (1970) in »Strašni sum« (1971), v katerih
se norčuje iz ljubezenskih roto romanov in nasploh ljubezenskih
zgodb, ki so jih bili polni vsi kioski v bivši Jugoslaviji. Preva
ra, ljubosumje, maščevanje in neuslišana ljubezen se na koncu
združijo v srečen konec in poroko (kar je seveda življenjska že
lja vsake ženske) pred katero je moral poklekniti celo undergro
und. Izredno poznavanje stripovske govorice mu omogoča, da
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tudi povsem klasična montaža strani ni nikoli dolgočasna, vedno
jo zna popestriti bodisi z dinamiko likov, ki skačejo iz okvirja,
ali z uporabo vizualnega teksta s poudarjeno tipografijo, ki je pri
Gatniku enakovreden sliki, povsem pa se razmahne šele, ko ni
več omejen z okvirji slik. Posebno zanimiv je barvni strip »Sr
ce, ki ljubi«, v katerem avtor uporablja tehniko foto kolaža, ki
ga kombinira s slikarsko tempero in barvnimi folijami v slogu
ameriškega pop arta in stripov belgijskega umetnika Guya Pe
ellaerta.20
S Kostjem Gatnikom in Magno Purgo, ki je takoj po izidu dose
gla kultni status in popolnoma spremenila takratno pojmovanje
stripa kot plehke zabave za delavski razred in ga v Sloveniji ter
celotni Jugoslaviji postavila na piedestal umetnosti, smo Slo
venci v sedemdesetih letih prevzeli primat na izjemno močni
jugoslovanski stripovski sceni,21 kar se nam ni zgodilo ne prej,
ne pozneje, in se enakovredno kosali z evropskim in ameriškim
stripom tistega časa. Po njej ni bilo nič več tako kot prej, z njo
je slovenski strip dokončno izgubil svojo nedolžnost in postal
odrasel ter polnopraven član urbane subkulture. Videč (ne)pri
čakovan tržni uspeh Magne Purge (ker je bila takoj razprodana,
so naslednje leto strip ponatisnili) so pri Tribuni, držeč se stare
ga in preizkušenega slovenskega pregovora, da se železo kuje,
dokler je vroče, leta 1979 izdali Komunistični manifest Marxa
in Engelsa v stripu italijanskega alternativnega avtorja Rodol
fa Marcenara. Čeprav je slovenska uradna politika s stisnjenimi
zobmi gledala preobrazbo temeljnega dela komunistične teorije,
ki je imelo v socialističnem sistemu malone kultni status, v že
tako stigmatizirano formo kot je strip (čeprav je bil avtor itali
janski komunist), pa so se ji usta razširila v nasmeh, ko je videla,
kako hitro je naklada 5000 izvodov pošla in rade volje dovoli
la ponatis s 15.000 izvodi, češ, če ljudje že ne berejo dolgoča
snega Komunističnega manifesta, pa naj vsaj strip! Istega leta
je zagrebška skupina Novi kvadrat22 dobila prestižno nagrado
20 Guy Peellaert (1934–2008) je bil belgijski risar stripov in ilustrator, ki je
leta 1966 v francoski reviji Harakiri objavil barvni strip »Jodelle« v slogu
poparta, s čimer je postavil temelje psihadeličnega stripa in animacije, katere
najznačilnejši produkt je beatlesovski film Yellow Submarine (1968).
21 Glavnino jugoslovanskega stripa sta tako po kvaliteti kot tudi kvantiteti tvo
rili srbska in hrvaška produkcija že od leta 1935 dalje. Sicer pa jugoslovan
ska stripovska scena ni bila močna samo doma, ampak tudi v tujini, tako po
številu stripovskih izdaj kot po kvalitetnih avtorjih smo bili v samem vrhu
evropskega stripa, poleg Francije, Belgije, Italije, Anglije in Španije.
22 Stripovska skupina Novi kvadrat je obstajala samo tri leta (1977–1979), ven
dar pa je pustila neizbrisen pečat na jugoslovanski stripovski sceni v podo
bi kratkih alternativnih stripov z izrazitim grafizmom, ki so jih objavljali v
Poletu. Skupino so sestavljali Mirko Ilić, Igor Kordej, Krešimir Zimonić,
Radovan Devlić, Emir Mešić, Ninoslav Kunc, Joško Marušić, Ivan Puljak,
Krešimir Skozret in Nikola Konstandinović. To je bila tretja generacija hrvaš
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»Sedem sekretarjev SKOJa«,23, s čimer je socialistična oblast de
facto priznala strip kot umetnost.24 Sicer pa je umetnostni zgo
dovinar France Zupan (1929–2019) že leta 1969 objavil v Pro
blemih prvo sociološko študijo z naslovom »Masovna kultura
— strip«,25 v kateri je poleg izvora in nastanka samega medija
zavrnil zloglasno Werthamovo tezo o negativnem vplivu stripa
na mladino, ki je bila aktualna še iz petdesetih let, ter detajlno
analiziral strip v slovenskem in jugoslovanskem prostoru, s či
mer je hkrati postavil tudi temelje stripovske kritike pri nas.
V začetku sedemdesetih let se je začel drugi val moralističnih
napadov na strip. Od 28. do 30. oktobra 1971 je bil v nekda
nji srbski prestolnici, Kragujevcu, kongres Kulturne akcije, na
katerem se je takratna sekretarka srbskih komunistov, liberalka
Latinka Perović,26 samo mimogrede obregnila ob literarno pla
kih striparjev, rojenih v petdesetih letih, ki je vplivala tudi na tretjo genera
cijo slovenskih striparjev, rojenih v šestdesetih letih (Kastelic, Lavrič, Sitar,
Smiljanič, Štrakl).
23 Nagrada »Sedem sekratarjev SKOJa« je bilo največje jugoslovansko prizna
nje na področju mladinske kulture, umetnosti in športa, ki so jo podeljevali
od leta 1965. Imenuje se po sedmih sekretarjih, ki so v letih od 1920 do 1930
vodili Zvezo komunistične mladine, Josipu Debeljaku, Josipu Kolumbu, Paju
Marganoviću, Janku Mišiću, Miju Oreškemu, Peru Popoviću in Zlatku Šnaj
derju. Vse je oblast ubila v času šestojanuarske diktature v letih 1929–1931,
ko je kralj Aleksander prepovedal vse politične stranke. Od slovenskih avtor
jev so jo med drugimi dobili glasbenik Marko Brecelj, slikar Kostja Gatnik,
pisatelj Drago Jančar, režiser Janez Pipan, skupini Lačni Franz in Pankrti,
smučar Rok Petrovič… Novi kvadrat je bil prvi, ki je prejel nagrado izključ
no za strip.
24 Priznanje pa seveda ni bilo samoumevno, že od pojava Novega kvadrata se
je v medijih razplamtel kulturni boj med desnico in levico o komercialnem in
umetniškem stripu. Desničarja Darko Glavan iz Zagreba in Bojan M. Đukić
iz Beograda sta novovalovcem med drugim očitala elitizem, hermetičnost,
nerazumljivost, prevelik zahodnjaški vpliv in odsotnost jugoslovanske socia
listične stvarnosti v njihovih stripih. Skupino je branil predvsem vodja Mirko
Ilić, pridružili pa so se mu še nekateri levičarski intelektualci iz vse Jugosla
vije, med drugimi tudi Igor Vidmar iz Ljubljane. Epilog je znan, v kulturnem
boju je zmagal Novi kvadrat in strip je postal priznana veja jugoslovanske
umetnosti in kulture.
25 France Zupan je bil prvi slovenski kritik in teoretik stripa. Leta 1968 je začel
v Mladini (št. 37/1968 — št. 6/1969) pisati o stripu, istega leta je v reviji za
likovno kulturo Sinteza (št. 10/11) objavil članek v treh poglavjih (»Strip,
njegov nastanek, avtorji in junaki«; »Začetki stripa v zahodni Evropi in v
ZDA«; »Strip kot del množične kulture«), ki je bil osnova za pričujočo štu
dijo. Leta 1970 je bila Zupanova študija ponatisnjena tudi v dveh številkah
Kulture (št. 9 in 10), beograjske revije za teorijo in sociologijo kulture.
26 Latinka Perović (1933), diplomirana zgodovinarka in političarka, je bila od
leta 1968 do 1972 sekretarka CK KP Srbije in najvplivnejša ženska v drža
vi. Oktobra 1972 so jo z zatrtjem t.i. Srbske pomladi skupaj z Markom Ni
kezićem, predsednikom srbskih komunistov, zaradi preveč liberalnih stališč
odstavili s položaja. V politiko se potem ni več vrnila, čeprav je bila v devet
desetih letih goreča nasprotnica Slobodana Miloševića in rastočega naciona
lizma.
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žo, kar je bilo dovolj, da je še istega večera v režiji pravovernih
mladincev pred zgradbo kongresa zagorela grmada s stripi. Ne
posredni odgovor zvezne vlade na kragujevški kres je po pollet
nem moratoriju prišel 1. julija 1972 v obliki t. i. Zakona o šundu,
ki je dodatno obdavčil trivialno literaturo. Izvedba zakona je bila
seveda v pristojnosti posameznih republik in pokrajin, ki pa so
počakale, da bi videle, kako se bo zakon obnesel v Srbiji, od ko
der je prišla pobuda. Obdavčeni so bili vsi stripi, in precejšnje
število izdaj je po krajšem času zaradi previsoke cene nehalo
izhajati.27 Pri tem je prihajalo do prav absurdnih situacij, pa je
bil genialni Alan Ford označen kot šund. Septembra 1973 se je v
sodelovanju s časopisno hišo »Delo« v kioskih pojavila sloven
ska izdaja Politikinega Zabavnika,28 ki se ga zakon o šundu ni
niti dotaknil, saj je kontinuir ano objavljal tako Jaka Racmana in
Miki Miško (ki smo ju lahko takrat prvič brali v slovenščini), kot
tudi stripe in zgodbe iz narodnoosvobodilne vojne. Zaradi velike
priljubljenosti Zabavnika (samo slovenska naklada je štela pre
ko 60.000 izvodov, skupna pa 400.000, kar je bila sploh najviš
ja naklada kakšne stripovske revije v Jugoslaviji) so spet začeli
pojavljati napadi na strip, češ da kvari mladino, in zahtevami
po uvedbi zloglasnega davka na šund tudi v Sloveniji, na kar
so v študentski Tribuni odgovorili na svoj način. Takrat je bila
namreč zelo popularna prazgodovinska satira »Tilentrop in Ve
sna Sapiens« Nikola Lekića in Lazarja Sredanovića, iz katerega
so uredniki uporabili fragment, v katerem Tilentropov stric Ra
doš v rokah drži gorjačo, navihano spremenjeno v orjaški penis,
poleg njega pa skače lepotica Vesna, ki na stričeve, uredniško
prirejene besede: »To je orožje!« vsa vzhičena vzklika: »Hura!
Spet bo kavs.«29 Takrat se je režala vsa Slovenija in napadi na
27 Založba »Dečje novine« iz Gornjega Milanovca, ki je bila ena največjih stri
povskih založb v Jugoslaviji, je prenehala izdajati kar deset različnih revij.
Zanimivo je, da je bila cena na obdavčenih revijah napisana kar v treh zne
skih. Tako je, denimo, na naslovnici revije Lale ekstra pisalo: »cena proizva
jalca: 3 dinarje, prodajna cena v ožji Srbiji: 5 dinarjev, cena drugje po državi:
3,40 dinarjev«.
28 Prva številka slovenske izdaje Politikinega Zabavnika, ki je zamenjal po
kojnega Zvitorepca, je izšla 14. septembra 1973 (matična št. 1133), zadnja
pa 10. novembra 1989 (št. 1976), skupaj je v sedemnajstih letnikih izšlo 843
številk. Urednik slovenske izdaje je bil Zoran Jerin. Zabavnik je na svojih de
loma barvnih 56 straneh poleg obilice stripov (predvsem ameriške in španske
produkcije) prinašal tudi pustolovske zgodbe različnih žanrov in bogato ilu
strirane zgodovinske članke, ki so skupaj z ljubezenskimi zgodbami bralcev
(»Skrivnosti mladih src«, »Mala pošta«) tvorili formula uspeha, zaradi kate
rega je izhajal celih 16 let. Slovenska izdaja se je razlikovala od srbske po že
omenjenih ljubezenskih zgodbah, športnih in glasbenih straneh ter člankih iz
slovenske zgodovine.
29 Poleg prirejene slike je bil tudi uredniški tekst, ki ga zavoljo boljšega razu
mevanja družbene klime v tistem času navajam v celoti: »Pred nekaj meseci
se je v slovenskem strip–prostoru dokončno uveljavila nova mladinska revija
— Politikin Zabavnik. Verjeli smo, da bo to res nova, socialistično usmerjena
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strip so seveda takoj ponehali, pa tudi zakon o šundu je ostal
mrtva črka na papirju. Tako je srbski stripovski junak povsem
nevede rešil slovenski strip.
Skoraj istočasno je Melita Vovk (1928) v šolskem letu 1973/74
v Cicibanu objavljala kratke enostranske »Zgodbe o ljubezni«,
v katerih na duhovit, hkrati pa tudi ironičen in včasih trpek način
govori o mladinski problematiki tistega časa, od socialne nee
nakosti, problemi z vrstniki in starši ter medgeneracijskem jazu
do ekoloških problemov. Čeprav je strip kronika socialistične
družbe sedemdesetih let, pa ni izgubil prav nič ostrine, ravno
nasprotno, vse družbene anomalije, ki nam jih brez lažnega mo
raliziranja postavi pred ogledalo, so danes še bolj aktualne, kot
ob svojem nastanku. Pri Melitinih stripih bi zaman iskali čistost
in prefinjenost, s skiciozno, že nevrotično risbo in na prvi po
gled nedodelano risbo ter netipično kompozicijo, ki ne priznava
zakonitosti kvadrata, je prva slovenska striparka zakoličila stil,
ki so ga v Stripburgerju uporabljali avtorji še čez štirideset let.
V sedemdesetih letih je hrvaški gastarbajter Željko Lordanić
(1946) v Delu risal priredbe mladinskih klasikov v obliki rot
manovskih slikanic, od katerih jih je kasneje nekaj transformiral
v strip. Eden od njih je bil tudi Swiftov30 »Guliver«, ki je leta
1984 izšel tudi v albumski obliki. Priredba satiričnega romana,
pravzaprav samo prvega dela od štirih, Guliverja med Lilipu
tanci, sicer še zdaleč ne dosega ostrine originala, saj je bila na
menjena predvsem mlajšim bralcem, kljub temu pa lahko tudi v
stripu občutimo kritiko nepravične družbe in totalitarne države.
Lordanićev risarski slog je izjemno konservativen, v kadrih, de
nimo, sploh ne uporablja oblačkov in je celoten tekst po foster
jevsko31 vključen v okvir risbe, kar pa zavoljo arhaičnosti same
oblika zabave, saj so zakoni izpred leta dni tako rekoč prepovedali ves šund
in pornografijo. Žal pa nas je nova revija v svoji številki z dne 28. 12. 1973
globoko razočarala. Kljub vsem komisijam in svetom za tisk je uspelo ured
ništvu Zabavnika vtihotapiti določene sekvence pornografsko usmerjenega
stripa. In kar je še najbolj žalostno, strip izhaja izpod peresa naših, jugoslo
vanskih avtorjev, N. Lekića in L. Sredanovića, nosi pa ime Tilen–Trop in Ve
sna–Sapiens. Ne bomo se spuščali v moralistična razpravljanja, ampak bomo
bralcem predočili lascivno sceno, ki je brez dvoma travmatizirala mlade in
nedolžne bralce. Komentar je prav gotovo odveč.«
30 Jonathan Swift (1667–1745), angleško–irski pisatelj, publicist in teolog je bil
eden največjih umov svojega časa. Njegovo najpomembnejše delo je satirič
ni roman Guliverjeva potovanja (Travels into Several Remote Nations of the
World by Lemuel Gulliver, 1726), ki je ostra in neprizanesljiva kritika takrat
ne družbe in politike, razraste pa se v posmeh vsemu človeštvu in njegovim
ustanovam.
31 Harold Foster (1892–1982) je klasik ameriškega avanturističnega stripa. Nje
govo življenjsko delo je srednjeveška saga o vitezu okrogle mize, »Princu
Valiantu« (1937 ), pri katerem zaradi estetskega videza stripa ni uporabljal
govornih oblačkov, ampak je tekst pisan v zgornjem ali spodnjem delu slike.
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zgodbe in tradicionalne, natančne a statične risbe sploh ni mote
če. Povsem drugačen je stil Andreja Habiča (1939–1986), ki je s
prehoda iz sedemdesetih v osemdeseta leta v Avto magazinu in
Mladini objavljal »Prometne basni« in »Habotizme«. Z nadvse
originalnimi stiliziranimi robatimi trebušastimi liki z očmi na
nosu in ogromnimi stopali (pri ženskah pa so bile seveda več
kot poudarjene prsi in široki boki) je komentiral tako promet
no varnost kot družbene anomalije. Njegovi enostranski kritični
stripi so duhovita zmes karikature, kolažnih časopisnih izrez
kov in stripovske montaže, ki so kljub patini še danes zanimivi
in aktualni, čeprav živimo v drugem času in družbenem siste
mu. Podobno bi lahko rekli za družbeno politične stripe Jerneja
Rovška (1951), ki pa se je za razliko od Habiča vrnil k prvot
ni obliki časopisnega stripa v pasicah z »Mostiščarji« (1980 –
1984), v katerih skozi staroslovansko skupnost z ljubljanskega
barja prikazuje socialistični in samoupravni sistem novodobnih
močvirnikov, pa tudi vseh ostalih Slovencev. Samoupravljanja
in socializma seveda nimamo več, zato pa toliko več birokracije,
arogantnih šefov in pomanjkanja delavskih pravic, ki jih Rov
šek secira v stripu. Kako popularni so bili »Mostiščarji«, nam
pove že dejstvo, da so v Teleksu izhajali skupaj s Parkerjevim
»Čarovnikom iz Ida«, Hartovim »B.C.« in Dobrićevim »Ljubo
Trubo«.32 Tudi Rovškov vrstnik Boris Jukić (1950) se v svojih
stripih brez naslova od leta 1991 v Delu in njegovih publikacijah
tedensko posveča aktualni problematiki povprečnega Slovenca,
tokrat v samostojni državi in kapitalizmu, ki pa se ni v ničemer
spremenila na bolje, ravno nasprotno, družbenih anomalij je še
toliko več. Jukićevi stripi so navkljub risarskemu minimalizmu
in statičnemu kadriranju zaradi odličnega akvarelnega kolorja
prava paša za oči, pri bralcih pa je bil priljubljen predvsem za
radi lahkega humorja, ki je segal od politične satire do erotičnih
vicev.
Tabuizirani tematiki erotike in spolnosti nasploh se je v osem
desetih letih precej posvečal že prej omenjeni Marjan Amalietti.
Njegova strast za risanjem golih ženskih in dekliških aktov je
vidna že v najstniških stripih (Amalietti je bil prvi, ki je v šolskih
revijah risal napol gole punce, kar je danes seveda nepredstavlji
vo, ampak takrat so bili drugi, bolj liberalni časi), ki je prišla do
polnega izraza šele v njegovem prvem albumu za odrasle, Kora
in Dora (1986). Samozavesti lepotici v simpatičnem krimiču,
v katerem seveda ne manjka gole kože, z duhovitimi dialogi in
32 Stripa »The Wizard of Id« (1964) risarja Branta Parkerja in scenarista
Johnnyja Harta ter »B.C.« (1958), ki je v celoti Hartovo delo, sodita med naj
boljše intelektualne humoristične stripe v svetu, »Ljuba Truba« (1954) Milo
rada Dobrića pa je bil eden najuspešnejših jugoslovanskih časopisnih stripov,
izhajal je v več domačih in tujih časopisih, v Sloveniji kot »Janez Banez«, v
tujini pa pod imenom »Dick Trumpet«.
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obilo akcije v intrigantnem feminističnem slogu rešita zapleten
detektivski primer. Kriminalka o ugrabljeni razvajeni bogataški
smrklji, v kateri razkrinkata še spletkarskega zaročenca in raz
bijeta mafijsko bando, pa je bila samo uvertura v Amaliettijevo
veliko gala predstavo, Pet očetov Neninega otroka (1987). To je
zgodba o dveh dekletih, ki ju posili pet tipov. Ena izgubi oko,
druga pa v zameno dobi otroka. Punci, ponižani in razžaljeni
pa, namesto da bi šli na policijo, vzameta pravico v svoje roke
in posiljevalce enega za drugim kastrirata. Najbolj feminističen
slovenski strip, ki ga je narisal – moški! Amalietti je zanj dobil
tudi Poletovo nagrado za najboljši jugoslovanski strip leta 1988
(posthumno), kar je bilo največje stripovsko priznanje v bivši
državi. Kasneje je narisal še barvno razkošni strip Vesele počit
nice, v katerem se je predstavil kot odličen kolorist (v albumu
je bila objavljena samo črno bela verzija) in ki je pravi leksikon
spolnih variant in anomalij kot so fetišizem, sadomazohizem,
sodomija in drugih radoživih posteljnih aktivnosti.
Pravi boom družbeno kritičnega stripa, osvobojenega vseh reš
pektov proti politiki, seksu in cerkvi pa se je pojavil v času Tre
tje generacije slovenskih striparjev, ko je študent humanistike
Ivo Štandeker33 v Mladini34 osnoval rubriko XX stoletje, s ka
tero je po dolgem in počez prekrižaril fiktivni stripovski svet in
hkrati na straneh Mladine z Novim slovenskim stripom ustvaril
realnega, ki se ni več zatekal k domišljijskim temam in junakom,
ampak je naturalistično odslikaval surovo družbeno stvarnost,
katere glavni junaki smo bili mi sami. Eden prvih avtorjev, ki so
v Mladini risali angažirane stripe, je bil Zoran Smiljanić (1961),
ki je že leta 1983 v kranjskem glasilu Kluba ljubiteljev glasbe
objavil »Hišo Metoda Trobca«, s čimer je postavil temelje dru
žbeno kritičnega stripa Tretje generacije. Strip o prvem sloven
skem serijskem morilcu je luciden portret lumpenproleteriata in
hkrati kritika slovenske družbe nasploh. V »Hiši...« na razkošnih
22 straneh paralelno spremljamo dve zgodbi, eno o naslovnem
serijskem morilcu, ki išče svojo pot do ženskega srca in dru
go o nacistih, ki svojo pot že imajo. S filmskim kadriranjem in
33 Ivo Štandeker se je rodil leta 1961 v Mariboru, umrl pa je kot vojni dopisnik
v Sarajevu leta 1992. Velja za najboljšega stripovskega teoretika v Sloveniji,
njegovi eseji iz rubrike »XX. Stoletje«, ki je izhajala v Mladini od 9. 1. 1987
do 2 .2. 1990, so bili leta 1993 ponatisnjeni v posebni številki Problemov. Po
Štandekerjevi smrti je s stripovsko kritiko v Mladini s »Stripodromom« od
leta 1993 do 1997 nadaljeval Max Modic.
34 Prva številka Mladine je izšla v ilegali januarja 1943. Po vojni je postala gla
silo Zveze socialistične mladine Slovenije. Mladina je bila režimski levičar
ski časopis, pri čemer je izpostavljala mladinsko problematiko v socializmu.
Po letu 1968 se je lotevala tudi drugih političnih tem in pisala o političnih
anomalijah ter na režim ves čas gledala kritično. Največjo naklado in branost
je dosegla v drugi polovici osemdesetih letih, ko je pisala o tabuiziranih te
mah preteklosti in napadala enostrankarski sistem in JLA.
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montažo table, izvrstnim scenarijem in psihološko poglobljeni
mi protagonisti sodi strip med najboljša Smiljanićeva dela. Leta
1986 je v Katedri objavil partizanski vestern »1945«, v katerem
so bili glavni junaki bad guys, trije četniki, ki se skušajo po kon
cu vojne prebiti na Zahod in pri tem pobijejo vse živo, na kar
naletijo. S stripom, v katerem »partizani cepajo kot zajci« kot je
dogajanje slikovito opisal politik Jože Smole,35 je nehote začrtal
smer revizionističnega stripa, ki se je med vojno in po njej raz
bohotil predvsem v Srbiji in na Hrvaškem. Naslednje leto je v
Gorenjskem glasu objavil dvostranski strip »Kje je revolucija?«,
v katerem nakazuje propad socializma in dotedanjih vrednot, ki
je sprožil tudi burno razpravo o odstranitvi monumentalnih Do
linarjevih36 kipov v centru Kranja. Istega leta je začel v Mladini
z objavo trilogije »Hardfuckers«, na pol fiktivnem prikazu slo
venske polpretekle zgodovine pred državljansko vojno v Jugo
slaviji.
Vse naštete stripe je Smiljanić objavil v Mladini, kjer je začela
svojo pot tudi zdaj že legendarna »Diareja«, ki jo je leta 1988
začel risati takrat anonimni Tomaž Lavrič (1964), danes vseka
kor prvo ime slovenskega stripa. »Diareja« je stiliziran, likovno
minimalističen pasični strip, osvobojen vsega balasta interier
ja in eksterierja z glavnim junakom čiste linije, ki bi ga težko
uvrstili v katerikoli žanr, scenaristično po eni strani sicer spada
med humoristično satirične stripe, po drugi pa briše mejo med
politično karikaturo in stripom in vsak teden neprizanesljivo ko
mentira slovenske (prej tudi jugoslovanske) politične anomali
je in je tako svojevrstna kronika razpada Jugoslavije in rojstva
nove države, ki nam vsekakor podaja bolj avtentično sliko na
polpreteklo zgodovino kot vsi režimski učbeniki skupaj, da ra
znoraznih črnosrajčnih zgodovinarjev sploh ne omenjam. Leto
kasneje je začel risati kratke angažirane stripe v realistično sti
liziranem slogu, s katerimi je domišljijsko nakazal realne pro
bleme takratnega časa. V »Magdi« (1989) hočejo agresivni Slo
venci zavzeti avstrijsko Koroško, v »Operaciji Rampart« (1991)
pa spremljamo državljansko vojno med Unionisti in Separatisti.
Lavrič je mojstrski risar, ki z neznosno lahkoto menja risarske
sloge, od karikaturističnega do realističnega, kar je vidno tudi v
pričujočih stripih, saj je vsak narisan v drugačnem stilu. Odlična
risba, kontrastni črno beli odnosi, ki s poigravanjem svetlobe
35 Jože Smole (1927–1996), je bil partizan, politik, poslanec v skupščini in
predsednik Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL).
36 Lojze Dolinar (1893–1970) sodi med osrednje predstavnike slovenskega ki
parstva 20. stoletja. Prva kiparska dela so bila v slogu akademskega realizma,
kasneje se je približal simbolizmu in secesiji. Med obema vojnama je bil eden
najbolj produktivnih kiparjev spomeniške plastike. Po vojni je delal velike
monumentalne kipe v socrealističnem slogu. Njegovo zadnje in najbolj znano
delo je spomenik Revolucije v Kranju, kamor se je preselil po upokojitvi.
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in senc še potencirajo mračno vzdušje, dinamično kadriranje,
raznovrstni koti kamere, menjavanje perspektiv in različnih pla
nov kot tudi sama kompozicija slike in postavitev figur v prostor
so atributi, ki so deloma prisotni že v zgodnejših stripih, kasneje
pa jih je Lavrič razvil do popolnosti.
Politične tematike se je lotil tudi risar in animator Dušan Kaste
lic (1964), ki je leta 1991 narisal napol dokumentarno parodijo
»Afera JBTZ«. V aferi, ki je Janšo in kompanjone izstrelila v
orbito medijske popularnosti in jih naredila za junake, je razbil
nacionalistični mit o slovenski pomladi, spravil kurje in ostale
tatove v zapor in nasploh postavil stvari na pravo mesto. Sicer
pa to ni edini družbeno angažirani Kasteličev strip, konec osem
desetih let, ko so se v medijih začele pojavljati žolčne razprave
o partizanih in domobrancih (ki še do danes niso ponehale), je v
Mladini objavil dve seriji, »Partizane« (1988) in »Domobrance«
(1989), v katerih se na duhovit način ponorčuje tako iz enih kot
drugih in postavi tako mitologijo boja proti okupatorju na eni
kot mitologijo antikomunizma na drugi strani na povsem real
na tla. Vojne tematike se je v stripu Točno opolnoči v katerem
nostradamovsko prikazuje napad JLA na Slovenijo, leta 1988
lotil tudi Romeo Štrakl (1962). Napol dokumentarističen pristop
s fotografsko risbo, s katero nazorno prikaže agresijo nad lo
kalnim prebivalstvom, je v tistem času tako razburil slovensko
politiko, da se je moral urednik stripa na Mladini, Ivo Štandeker,
celo zagovarjati na sodišču.
Hrvaški gasterbajtar Andrej Brčić Flumian i (1965), Zagrebčan,
ki je v Teleksu oral ledino na področju politične ilustracije, je v
Mladini leta 1988 objavil pornografsko parodijo na Jugoslavijo,
»Pornoslavijo«, ki jo odlikuje profesionalna in natančna reali
stična risba, pisana na kožo pričujočemu stripovskemu žanru.
Fantazijsko sadomazohistično zgodbo, polno nasilnih prizorov,
postavljeno v postapokaliptično industrijsko pokrajino, v kate
ri vladajo dominantna gospodarica Branka in njeni pomočnici
Šemsa in Andreja, ki se izživljajo nad delavcem Ramizem, je
avtor prepletel s komunistično ikonografijo, s čimer je dobil
alegorijo jugoslovanski delavski sistem. Naslednje leto se je
pojavil z novo politično satiro »Bunker«, ki je bila v kasnejših
piratskih izdajah po Jugoslaviji prevedena »Grupa TNT kod Ti
ta«. Parodija na jugoslovanski socializem, ki se bere kot humo
ristična varianta Đilasovega37 »Novega razreda«, je povsem v
37 Milovan Đilas (1911–1995) je bil ključna oseba jugoslovanskega partizan
skega gibanja med drugo svetovno vojno, kakor tudi jugoslovanske vlade
v prvih letih po vojni, ko se je odločno zoperstavil stalinizmu. Kljub temu,
da je do konca življenja ostal prepričan komunist, je postal doma in v svetu
eden najbolj znanih in odločnih kritikov povojnih komunističnih sistemov iz
perspektive marksistične ideologije. Leta 1957 je napisal knjigo Novi Raz
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alanfordovskem38 duhu, kar seveda ni naključje, saj je avtor bolj
ali manj vešče kombiniral originalne slike in dovtipe s svojimi
bolj ali manj vešče narisanimi in napisanimi skeči in ustvaril
povsem novo zgodbo, v kateri Broj Jedan z grupo TNT obišče
starega prijatelja Tita, ki mu je dolžan usluge iz preteklosti.
Opus Iztoka Sitarja (1962) je v celoti posvečen družbeno anga
žiranemu stripu, ki ga obilno začini z erotiko. Že v svojem pr
vem delu iz leta 1984, »Kdo je ubil risarja stripov«, se je posve
til stigmatizirani problematiki samomora, v »Bananah« (1987)
pedofiliji, v »Vrnitvi Malega princa« (1987) pa je skozi kritiko
Weiningerjevega39 filozofskega dela Spol in značaj spregovoril
o moškem šovinizmu. Strip je risan v ekspresivnem linoreznem
slogu, ki ga je uporabil tudi v svojem prvem albumu, Spermi in
krvi (1990), v katerem »psihoanalitske teoretske fragmente«, kot
je zapisal Ivo Štandeker v predgovoru knjige »nesramno pritak
ne pritlehni stripovski formi.« Sperma in kri je skupaj z Ama
liettijevimi Veselimi počitnicami tudi prvi pornografski album
pri nas.
To je na kratko pregled najpomembnejših avtorjev družbeno kri
tičnega in angažiranega stripa do razpada Jugoslavije pri nas, ki
je sobival sočasno z avanturističnim in humorističnim stripom,
kar je unikum ne samo v jugoslovanskem ali evropskem, pač
pa v svetovnem merilu. Povsod drugje v svetu je bil družbeno
angažirani strip odrinjen na obrobje devete umetnosti v obliki
fotokopiranih fanzinov in celo v Franciji, prestolnici stripa, je
bil v albumski obliki izjemno redek40. Kar pa je le dokaz, da se
red: Analiza komunističnega sistema, v kateri je izrazil svoje prepričanje, da
komunizem v državah Vzhodne Evrope ni egalitaren, temveč da vzpostavlja
nov razred privilegirane partijske birokracije. V devetdesetih letih je odločno
nasprotoval nacionalistični politiki in razpadu države.
38 Leta 1970, samo leto dni po italijanski premier i, je v Jugoslaviji izšla prva
številka satiričnega in črnohumornega Alana Forda Grupa TNT Magnusa in
Bunkerja v sijajnem prevodu in adaptaciji Nenada Brixyja ter na mah osvo
jila bralce od Vardarja pa do Triglava. Zanimivo je, da strip ni uspel nikjer
drugje v Evropi in svetu, razen v Italiji in Jugoslaviji. V rodni Italiji je bil
sicer samo eden od dokaj uspešnih stripov in nič več, v Jugoslaviji pa je z
neusmiljeno kritiko tako kapitalizma kot družbe nasploh doživel kultni status
in se svojimi citati, ki so aktualni še danes, zapisal v zgodovino jugoslovan
skega stripa.
39 Otto Weininger (1880–1903) je bil avstrijski filozof. Njegovo najbolj znano
delo je Spol in značaj (Geschlecht und Charakter), v katerem je označil žen
ske za manj vredne od moških, hkrati pa sta se iz knjige napajala tudi homo
fobija in antisemitizem.
40 Najbolj znana primera francoskega politično angažiranega stripa je narisal
v svojem zgodnejšem obdobju jugoslovanski rojak Enki Bilal po scenarijih
Pierra Christina, Falange črnega reda (1979), o fašističnem nasilju španskih
falangistov po Francovi smrti in Partijo lova (1983), o komunistični eliti v
času stalinizmu v Vzhodni Evropi. Slednji je bil tudi Smiljanićev vzor pri
»Hardfuckersih«.
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slovenski strip, ta enfant terrible uradne kulture, najbolje počuti
prav v vlogi gorečega levičarskega kritika naše družbene in po
litične stvarnosti.
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Изток Ситар

Љубљана, Словенија

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, поп арт
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Ниш
                       DOI 10.5937/kultura1965075M
               УДК 741.5(497.11)”18/19”
821.163.41.09-1 Сремац С.
оригиналан научни рад

СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА СТАРИХ
БАНАЋАНА И НИШЛИЈА 
У СТРИПАРНИЦИ И 
БИОС КОПУ 
СТЕВАНА СРЕМЦА
Сажетак: Књижевник Стеван Сремац (1885–1906), као профе
сор гимназије, „провео је у Нишу једанаест најбољих година свога
живота”. У граду на Нишави настала су нека од његових најбо
љих дела. Поред осталог ту је срочио и Бал у Елемиру, еп у де
сет песама (1890) за који је „слике у тексту” гравирао заједно са
Стеваном Никшићем Лалом (1853–1938), професором и карикату
ристом. Сремац је са много талента и духа решавао проблем дра
матуршког приказивања следа догађаја па је језиком стрипа (па и
графичког романа / graphic novels) визуелно разбијао и илустровао
еп. Пре него што је почео да сриче стихове, оловком на хартији,
начинио је скицу величине 21,8 пута 13,8 цм, разложио причу у
осам одвојених (панорамских) призора и два поља и тако, пре него
што су инауг урисана модерна издања „литературе у сликама”,
(ис)користио изведену форму данашњег стрипа.
Кључне речи: Стеван Сремац, Стеван Никшић Лала, Ниш, (пра)
стрип, сториборд, биоскоп, еп

Мало је познато да је књижевник Стеван Сремац 1890. годи
не, конципирајући еп Бал у Елемиру, скицирао и обрисе пр
вог српског смехотворног (пра)стрипа, док нешто касније,
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у освит у века филма, Јован Скерлић у красним пасусима /
описима Зоне Замфирове (1903) препознаје елементе „пра
вог биоскопа који ради пред читаочевим очима”.1 Зато јед
ном од наших најзначајнијих и најчитанијих реалистичких
писаца припада видно, ударно место у устоличењу данашње
прилично стамене домаће медијске сцене, засебно – умет
ности стрипа, карикатуре и, донекле, филма. Сремчев сине
матички сензибилитет, односно допринос развоју овдашње
кинематографске мисли, помно је истраживао и разложио
Ранко Мунитић. Захваљујући Скерлићевом критичком есеју
„Стеван Сремац: књижевна студија” (1909), и он апостро
фира баш пасус из Зоне и Сремца проглашава важним родо
начелником „Београдског филмског критичарског круга”.2
Нама ништа друго не преостаје него да покажемо како је
аутор „Зоне” и „Бала” не само размишљао (или боље рећи
„кадрирао”) филмски већ стрипски (ре)креирао романескне
и „епске” слике / призоре из свакодневног живота и то – при
крају претпрошлог века!

„Жути деран” на „Балу у Елемиру”
Негде у исто време када се појавила Мунитићева хресто
матија, припремајући са Ивицом Стевановићом, илустра
тором и дизајнером, материјал за графички роман „Катил”,
у Сремчевој Спомен соби3 нишког Народног музеја, нашли
смо и издвојили неколико посве занимљивих пишчевих
скица, докумената и оригиналних рукописа. Поред осталог,
скенирали смо пишчеву Бележницу из 1895. године, увод
ну страницу Зоне Замфирове (1898), насловну приповетке
„Ибиш–ага” и многа друга документа... И на крају, издво
јили, за нас посебно занимљив, пишчев графички кроки
— наменски, у форми данашњег сториборда (storyboard /
или изведене „књиге снимања / сликања”), урађен да заузда
епску распричаност и (раз)реши заплет „Бала у Елемиру” –
шаљивог спева осмишљеног у „строго шестосложним
1 Скерлић, Ј. (1909) Стеван Сремац: књижевна студија, у: Писци и књиге.
IV, Београд: Нова штампарија „Давидовић”, стр. 81.
2 Мунитић, Р. (2007) Београдски филмски критичарски круг, III, Прилози
(1896–2006), Београд: „Центар филм”; Ниш: Нишки културни центар,
стр. 904.
3 Заоставштина С. Сремца у нишком Народном музеју налази се од 1951.
захваљујући двојици Нишлија, Александру Ненадовићу (управнику
Музеја) и Бориславу Гојковићу (адвокату из Ниша). Од Сремчевог при
јатеља Милорада Павловића Крпе, откупљена је скоро целокупна за
оставштина, и предата Музеју, „на управљање”. Заоставштина, поред
осталог, садржи личне предмете, рукописе, пишчеву библиотеку и не
што оригиналнх рукописа Сремчевог ујака Јована Ђорђевића. На стал
ној поставци се може видети реконструисани амбијент радне Сремчеве
собе.
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метричким јединицама”4 а као типична Сремчева „драже
сна и обешењачка посланица”.5
Или боље рећи: нашли смо и издвојили скицу (21,8 пута 13,8
цм) изведену оловком на хартији – одељену у две панорам
ске табле са по четири призора, а припремљену за илустро
вање ове козеричне посланице. Призори су јасно и педантно
нумерисани, од један до осам, и касније су, на основу њих,
урађени и комплетирани цртежи који су постали саставни
део коначне верзије поеме. Поменимо узгред да се, до сада,
најкомплетније издање Бала у Елемиру појавило 1979. годи
не, а њега је за потребе Српске књижевне задруге „за штампу
приредио и појашњена написао” – Младен Лесковац док је
„фамилијарна сећања забележио и цртеже уз њих уредио” –
Александар Дероко!
Дакле, ова скица, затим пет колорисаних сликарских при
лога Стевана Сремца, допуњени илустрацијама његовог
имењака Стевана Никшића Лале6 (насловна страна плус
два црно–бела цртежа), гравирани су наменски за потребе
Бала... августа 1890. године. Готово шест година пре него
што је у свету инаугурисан „модерни стрип”, пре него што
је Ричард Ф. Аутколт (Richard F. Outcault) на страницама до
датка престижног Њујорк ворлда (The New York World), нај
зад, комплетирао нарав, „глас” и стас „Жутог дерана” (The
Yellow Kid), који несаломиво осваја „Велики псећи циркус
у Mекгугановој улици” (The Great Dog Show in McGoogan’s
Avenue).
На први поглед, супротстављамо две средине апсолутно
супротних културних предзнака и видика, духовних тран
спозиција и уметничких сензибилитета. Али осмотримо ли
пажљивије, налазимо много суптилних знакова који везују
наше ствараоце с краја претпрошлог века и Пулицеровог
(Joseph Pulitzer) техничког илустратора. Занимљиво да су
сва тројица аутора: Сремац, Лала и Аутколт, прва двојица –
обликујући Човекову трагедију – или – Бал у Елемиру –
истинити догађај; епос у десет песмама са сликама у
4 Лесковац, М. (1979) Сремчев „Бал у Елемиру”, у: Сремац, С. Бал у
Елемиру, истинит догађај; епос у десет песама са сликама у тексту,
Београд: Српска књижевна задруга, стр. 80.
5 Исто, стр. 68.
6 Стеван Никшић Лала (1853, Жабаљ — Београд, 1938) у Ниш долази
1884. и ту остаје све до избијања Великог рата. У почетку је држао ча
сове краснописа, касније цртања и калиграфије. Припадао је културном
кругу С. Сремца чије су интелектуално језгро чинили још и Миле Па
вловић Крпа, Јеремија Живановић (оснивач и први уредник часописа
„Градина”), Бохомил Свобода и други. Остао је упамћен као један од
најстаријих наших сликара – цртача и карикатуриста.
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тексту, а Американац уобличавајући авантуре „једнозубог,
ћелавог дерана у јаркожутој спаваћици”,7 низом мозаичних
призора, лабаво али сугестивно (по)везаних, рефлектовали
субверзивни дух нових, тек долазећих „модерних време
на”. Несвесно су моделирали основе новог (с)ликовно-ли
терарног медија у повоју и оживели један заумни и посве
апсурдно-комични универзум.
А исто тако, зближује их креативни темперамент/”експе
римент”, употреба инверзне оптике у приказивању свако
дневних враголија и маштарија малих, сасвим обичних љу
ди – неспособних да се прилагоде затеченим друштвеним
околностима.

Ниш, пишчев стваралачки завичај
Занимљиво да су сви апострофирани Сремчеви (с)ликовно–
литерарни артефакти, и Бал... и Зона..., настали у нишкој
вароши, коју је као добровољац “ђачког батаљона” 1878.
ослобађао. У њој „провео једанаест најбољих година свога
живота”8 (од 1879. до 1881. године и од 1883. до 1892), уче
ћи ђаке тек формиране гимназије основама домаће и опште
историје, географије, српског језика и теорије књижевности
(„литерарни облици”). „Међутим, било је времена када је
у недостатку одговарајућих наставника у школи, морао да
предаје и предмете који нису спадали у његову струку, пре
свега цртање...” 9 И како, веле његови биографи, „Сремац се
брзо привикао на Ниш, шта више, неизменично је заљубљен
и разочаран у њега, огорчен и одушевљен њиме, значи –
постао је његов прави грађанин”.10
А по ослобођењу од Турака, Ниш постаје ведра, весела и
напредна варош. У почетку Сремац је фасциниран напуште
ном турском касабом и „малим и великим , старим и добрим
Нишличићима”,11 „кротким и добродушним, оријенталним
и мени милим људима”.12 А када је схватио како је у „сукобу
старог и новог, старо унапред било осуђено да пропадне, као

7 Tomić, S. (2003) Do visina Olimpa I, Novi Sad: Forum – Marketprint,
str. 11.
8 Скерлић, Ј. (1909) Стеван Сремац: књижевна студија, у: Писци и књиге,
IV, Београд: Нова штампарија Давидовић, стр. 53.
9 Николић, М. Р. (1968) Друго Сремчево службовање у Нишу, Градина бр.
3, Ниш: Културно-просветна заједница Општине Ниш, стр. 61.
10 Петровић, Ж. (1980) Стеван Сремац, грађанин и песник старог Ниша,
Ниш: Народни музеј Ниш, стр. 15.
11 Исто, стр. 27.
12 Скерлић, Ј. нав. дело, стр. 57.
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већ истрошено и преживело”,13 покушао је од незадрживе
ерозијe времена да сачува / опева весело „живување”, „старе
адете14 и чеси15” типичних варошких „асли16–мераклија” и
„шалџија”!
Речју, стара варош није представљала само „оквир његовог
живота”, већ и неисцрпни извор грађе за његово стварала
штво, „Сремчев књижевни завичај. Пред њим се отварала
читава панорама људи, типова, нарави, карактера. А он се
сав предао посматрању, проучавању и бележењу у мале све
ске и нотесе, даром необичног и оштроумног посматрача”.17
Дакле, записивао је све интересантне појаве и описивао љу
де које је сретао у чаршији у бележнице, једној врсти дана
шњег notebook–a! Све време, одмереним ангажовањем, аги
тује за очување старих вредности, али не као залог чувања
прошлости по сваку цену већ подсећања на стари кардашки,
мераклијски начин живота! Зато је бележио сваку типску
реч, милозвучни израз, стару реченицу, занимљиву анегдоту
или дијалог, име или песму, максиму или неку скарадност,
псовку, гест…, и стално је „правио скице. На основу њих
данас можемо реконструисати читав стваралачки процес у
коме су настајала Сремчева дела...”,18 од почетног крокија,
до прве или друге верзије приповетке исписане читким и
лепим рукописом.
Очигледно Сремац није био кабинетски литерата, већ је
балзаковски ослушкивао и посматрао, преписивао живот!

Бал, у дискретном нонпарелу
Поред осталог, он је у Нишу, на задату животну тему, најпре
ликовно / стрипски скицирао а затим, „у чамотињи момачке
доколице, сањарећи о Банату, вративши се у детињство”,19
поетски срочио и Бал у Елемиру, весели еп у неколико одво
јених графичких слика, у коме, како тврди Младен Леско
вац, у изобиљу има „прозаичног сеоског животарења и три
вијалног банатског – сеоског и сељачког – надмудривања,
шпекулисања у шеретског таворења”.20 У коме се „врзмају
само ситни сеоски сатанаили, а подваљују једни другима
ћабласти мељови и штрангови, и узајамно млате не толико
13 Исто.
14 Адет — обичај, закон, ред
15 Чеси — части.
16 Асли — прави, истинит, непатворен
17 Павловић, М. (1938) Стеван Сремац, Београд: Југо–исток, стр. 52.
18 Исто, стр. 22.
19 Лесковац, М. нав. дело, 79.
20 Исто, стр. 66.
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опаки колико смешни клопоши и заметкавге: сви заједно
ипак нимало опасни и бескрајно љупки”.21

Јунаци, универзални у својој 
помахниталој маргиналности!
Овај љупки, ведри „епос”, „компонован” у филмском сти
лу слепстик-лудорија и темпу лагодног равничарског бив
ствовања, имао је неформални, фамилијарни карактер јер
га је славни писац самиздатски, у форми интерног, малтене
поетског фанзина / записа, стварао за личне потребе. Није
имао намере да публикује епски драмолет у којем су, касни
је, теоретичари књижевности открили многе вредности, па
и поетско-стилски дискурс романа Поп Ћира и поп Спира.
„Пуних шеснаест година Сремац је ћутао о Балу; нико сем
његових најближих није о њему знао ништа. Критичан и
опрезан, он сам очевидно никада није ни помишљао да га
објављује”.22 Вест о Сремчевом дебитантском раду обело
дањена је тек после његове смрти, захваљујући Милету Па
вловићу, пишчевом биографу, који је у богатој књижевнико
вој заоставштини пронашао рукопис и понудио Редакцији
Бранковог кола на издавачки увид.
На страницама сремскокарловачког часописа, „у дискрет
ном нонпарелу”, октобра 1906. године, отиснута је скромна
вест „да је нађен рад утолико интересантнији што је у сти
ховима – дванаестерац – и што је илустрован руком самог
Сремца (...) Слике су махом карикатуре и израђене су већи
ном у боји. По њима се може закључити како је пок. Сремац
имао дара уметничког”.23

Аматер у сликарству
Имао је не само књижевног, већ и ликовног (карикатура и
стрип!) а касније видећемо и филмског дара. Да, баш тако!
О његовом књижевном опусу готово да је речено све, док
Младен Лесковац примећује како „заиста није писано мно
го о илустрацијама у Балу као о песми самој (...) И ако за
ужи круг пријатеља и познаника пок. Сремац не беше тајна
да је он и аматер у сликарству, шири кругови, мислимо, то
ни данас не знају”.24 Не знају, а и не претпостављају да је
Сремац, са ове временске дистанце посматрано, био ства
ралац мултимедијалне синтезе и акције, а што би савремени
21 Исто, стр. 67.
22 Исто.
23 Исто.
24 Исто.
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естетичари, попут Ранка Мунитића, подвукли: „хипотетич
но схваћеног света по себи као објективно егзистентног”.25
Данас изгледа много очигледније него што је било пре нешто
више од једног века, када се (по)рађала уметност „литерату
ре у сликама” и „покретних слика”, да је Сремац ударио те
меље стрипског медија, савремене српске карикатуре и нове
сликовно-књижевне форме – једне врсте графичког романа
(graphic novels). Представљао је веома реална бића и среди
не, испредајући приче најразузданијег гротескног привида,
и све подређивао лирско-памфлетској пројекцији унапред
задатог литерарног концепта. „Карикатурна представљања
његових омиљених и у причању му верно сачуваних типова
беху такорећи свакодневна забава његова. Између школских
часова, у канцеларији, врло је радо на комадићима хартије
цртао у неколико потеза комичне типове из Бачке и Баната
или, са истом љубављу, из свог драгог Ниша...”26
Али, пођимо редом. Да будемо јасни! Ликовна посебност
Бала у Елемиру до сада се мерила само по „тежини” седам
уметнутих слика у тексту, од којих су две, црно-беле: пета и
седма, ручни цртачки рад Стевана Никшића Лале. Међутим,
када „Балу” придодамо и до сада мало познат и анализиран
Сремчев кроки из нишког Народног музеја, готово концеп
туалистички набацане сцене нумеристички распоређене за
будући след слика у епу – органски (по)везане а растегнуте
у два „каиша”, схватате да је (наш) писац био стваралац
демијург који идиличне завичајне призоре реализује снагом
парастрипског иконографског упризорења. А, потом, ако до
дамо дан, месец и годину настанка епа (сам Сремац је угра
вирао: „Ниш, 30. Авг. (у вече) 1890”) онда је јасно да и овом
нашем приповедачу припада видно месту у Пантеону резер
висаном и за светске ауторе који су крчили путеве развоја
нове стрипско-приповедне технике комуницирања!

Стил лаке и ведре карикатуре
Сремац је са много талента и духа покушао да реши, а ски
цира проблем просторног приказивања па је формом дана
шњег сториборда визуелно распарчао, драматуршки след
догађаја. Односно, скицом величине 21,8 пута 13,8 цм, ра
ђеном оловком на хартији, разложио је причу у осам одвоје
них призора и два поља, а на једној стрипској планши / та
бли. У планши су сви призори бележени бројевима од један
25 Мунитић, Р. (1982) Документарни филм – да или не, Београд: Институт
за филм, стр. 18.
26 Аноним. (1907) Слике у спеву Бал у Еламиру, Нова искра бр. 1, Београд:
Р. Ј. Одовић, стр. 31.
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до осам, док је у последњој, закључној сцени „кафанске ту
че” покушао да успостави дијалог са читаоцем, као „најја
чом и најистакнутијом карактеристиком стрипа”.27 Сремац
је аплицирао текст, односно поклич „Фајронт!” тако да се
комплетан прастрип завршава (јединственим) закључком,
пишчевом адендом – „Свуд је добро, али код своје кућице
најбоље”!
Дакле, ова цртана анимација, развијена у неколико ориги
налних слика-призора, послужила је Сремцу за разраду фа
буле и финализирању илустрација у самом оригиналу, епу
Бал у Елемиру. На основу стрипске скице, изведене „фи
ним топографским пером”, он је начинио пет бојених илу
страције величине 10,5 пута 6,5 цм и директно их гравирао
на текст, док су два црно-бела цртежа Стевана Никшића
Лале, осликана пером на комадићима хартије, накнадно
налепљена / умонтирана.
Сремчев рођак Александар Дероко, писац, илустратор и ар
хитекта, закључује: „...ако би требало рећи што ближе о илу
страцијама ... сасвим је јасно да је Стеван и овде узео стил
лаке и ведре карикатуре... Мале композиције су веома једно
ставне, цртеж им је чист и прецизан”.28 А са колико је поле
та, стваралачког ентузијазма и техничког напора приступио
пројекту, показује графичка опрема целог епа, од насловне
стране, коју је у „предсецесионистичком стилу, помодном у
то доба”29 урадио Стеван Никшић Лала, до начина како га је
сам књижевник „озго акварелисао”,30 како је разложио боје.
Зато укупна вредност Бала у Елемиру лежи у техничкој
скрупулозности, суптилном и продуховљеном методу пре
медитације, тежњи да се уравнотеже сви његови и ликов
ни и литерарни аспекти. А баш они одговарају (данашњој)
форми/уметности стрипа која, по учењу Мориса Хорна,
„представља облик графичке уметности” и „приповедачке
књижевности”.31
27 Хорн, М. (1974) Гррр!Фијууу! Трас! Или: како да заволите стрип а да
не изгубите углед, Пегаз бр. 1–2, Београд: Културни центар Београдa,
стр. 9.
28 Дероко А. (1979) Нека фамилијарна сећања и понешто још из старих
писама / све допуњено сликама из породичних албума. у: Сремац, С. Бал
у Елемиру, истинит догађај; епос у десет песама са сликама у тексту,
Београд: Српска књижевна задруга, стр. 59.
29 Лесковац, М. нав. дело, стр. 83.
30 Дероко у поговору Бала у Елемиру, пред осталог, сведочи када Сремац
„више није становао код нас и ми смо деца одлазили код њега да нам
дá фарбице, оне мале у дугмићима, да цртамо о бојадишемо, ове исте,
ваљда, којима је он бојио своје мале композиције у књижици Бала”...
31 Хорн, М. нав. дело, стр. 8.
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Краснописци фотографске вештине
Велика заслуга за данашњи графички изглед и медијски
углед Бала у Елемиру припада и Стевану Никшићу Лали,
„вишем учитељу цртања” у нишкој гимназији. Он је, приме
ћује Александар Дероко, „за разлику од Сремца, ипак усво
јио више реалистичко представљање и на својим компози
цијама а и код појединих фигура на њима, сваке за себе (...)
А велики труд уложио је за цртеж на корицама... Он је ту дао
једну малу али богату композицију, романтично декоратив
ног духа како су тада украшавани наслови и корице књига и
илустрованих листова обично у свету”.32
Стеван Никшић Лала користио примарни дескриптивноадитивни метод да би постигао јединствени циљ којем те
же многи и данашњи аутори стрипа: не толико представи
ти одређену причу колико изнети њену спољашњу факто
графско–карактерну типографију, а при том интерпретирати
и скривене драмске па и поетске потенцијале које затечени
ликови и атмосфера око њих носи. Захваљујући Сремцу, и
Лала презентује свој поглед на свет, фиксира монокуларну
слику реалности а цео пројекaт постаје нека врста отворе
ног метафоричног знака различитих сликовно-поетских
монтажних целина. Сваки истргнути фрагмент (мислимо на
седам илустрација, 300 обележених стихова – одељених у
десет „поглавља” Бала!) добија специфично, посебно али и
заједничко симболично значење.
Уосталом, све то луцидно закључује анонимни аутор некро
лога који је у лето 1938. године освануо на страницама По
литике: „Сликар Никшић–Лала био је запажен својим цр
тањем ликова, и онда када фотографија није још била тако
приступачна свету као данас, он је у неку руку својим пор
третисањем савременика надокнађивао недостатак фото
графске вештине”.33
И тако двојица (наших) краснописаца, на крају претпро
шлог века, стварају интересантан универзум наглашеног
фактографског набоја, налик луцидном стрипском колажу у
којем се мешају најразличитији садржаји, личности и про
стори. А поред Бала оставили су нам у аманет много гото
вих и тек започетих скица, цртежа, портрета, још довољно
неистражених али атрактивних „ориенталских призора” из

32 Исто, стр. 60.
33 Аноним. (24. VI 1938) Умро је стари сликар и професор цртања Стеван
Никшић–Лала, Политика, стр. 6.
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нишког „старог, доброг доба”,34 који имају етно карактер
фолклорних нумера, али и првог стрипског погледа на свет.
Кад се пажљиво разгледају и многе друге скице / цртежи
у Сремчевој Спомен соби нишког Народног музеја, поред
осталог и Лалин циклус35 заведен у архивској збирци баш
данашњим језиком медија стрипа, као: „Портрети старих
Нишлија, Четири табле, из 1890. године”, осети се чар ме
та–стрипа, парауметничког артефакта, строго условљеног
очајничком жељом аутора да се спасе и сачува истрошена
стварност која је неповратно временски бледела и трунула
испред њихових очију.

„PS: Love story” на јужносрбијански начин
Иако се кретао мање-више у средини „која је у свему још
имала карактер заостале, турске провинције”,36 строго оме
ђене паланачким духом , Сремац је био итекако склон тра
гању за новинама, једној врсти „експеримента” па скоро у
сваком његовом раду могуће је пронаћи „трагове тежње за
опитом”.37 „Чудна ствар!” кличе и закључује Јован Скерлић:
„Сремац који је у толикој мери био антидемократа, описивао
је са великим симпатијама живот простог народа, и, поред
све своје у основи романтичне душе и мржње на реализам
као духовну струју, у приповеци је био реалиста доследније
и потпуније но ико. Иначе у толикој мери традиционалиста
и противник новачења, радио је своје приповетке потпуно
модерном методом”.38
С друге стране, мало је наших писаца, попут Сремца, разви
ло тако богату и разноврсну галерију реалистичких типова и
ликова. Сремчев реалистички метод писања усредсређен је
пре свега ка издвајању детаља, зато што је, примећују многи
историчари домаће литературе, „његово око постало оштри
објектив”39 који хвата и најситније животне манифестације.
Јован Скерлић неколико пута потврђује баш ту његову осо
бину, те подвлачи како ниједан наш приповедач нема толико
уоквирених живих људи и личности, „стварних без ичега
апстрактнога и фиктивнога. А таквим су брзим и овлашним
цртама насликани у Зони Замфировој типови који ујутро
пролазе улицом у Нишу. То је прави биоскоп који ради пред
34 Скерлић, Ј. нав. дело, стр. 56.
35 Опширније о Лалиној заоставштини у нишком Народном музеју видети
у: Милтојевић, Б. (2004) Антологија нишког стрипа, Ниш: Просвета.
36 Скерлић, Ј. нав. дело, стр. 53.
37 Исто.
38 Исто, стр. 68
39 Исто, стр. 81.
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читаочевим очима”40 и издаваја цитат с почетка приповести
о големој љубави између кујунџије Манета и чорбаџијске
ћерке Зоне:
„Пролазе мамурни практиканти и полицијски писари веч
но промукла гласа, можда од издавања усмених наредаба
а још више од силних (како се они лепо изражавају) „кр
канлука”; пролазе учитељи, кисела лица и погнуте главе,
мислећи једнако даноноћно о свом бедном учитељском
стању, коме ваљда у свој Европи равна нема; пролазе про
фесори свију професија и дисциплина, историчари и ми
кроскопичари, биолози и абиолози, филолози и математи
чари – ови последњи са грдним фасциклама поправљених
ђачких задатака под мишком, од којег поправљања доби
ше и сами неки уморан и скоро рећи глуп израз на лицу.
Појављују се и попови, застају на часак на авлијским вра
тима, ваде грдне чешљине и брзо чешљајући у ред доте
рују браду, а затим се журно крећу на свој посао; журе
се да пре од свију стигну на касапницу или рибну пијацу
да уграбе бољи део. Пролазе ђаци и ситни и крупни, му
шки и женски, основци и препарандисти. Основци иду са
књигама и лепињама под мишком, и џевељају и галаме; а
препарандисте са књигом под мишком, бритвицом о куку
и бригом за вратом, иду у групама, али не џевељају и не
галаме, него иду тихо и ћуте и изгледају зловољни и за
бринути...”
Ефектним експозиционим поступком, техником прета
пања, дискретно, уз притајено пулсирање времена, вешто
се документаристички вивисекцира привид реалности а
стрипским и филмским језиком сабија простор изван интри
ге и главног заплета. Пажљиво читајући Скерлићеву „књи
жевну студију” о Сремцу, интересантно, писану само деце
нију и по од прве париске кино пројекције браће Лимијер
(Auguste и Louis Lumière), налазимо још пасуса развијених
„следом низа фотографија и биоскопских слика”!41 Зато није
само Зона Замфирова обложена волшебном магијом филм
ског времена и простора већ и одломци „Божићне печени
це”, „Погрешно експедованог аманета”, „Чича–Јордана”. И
у њима пажљиви читалац може да открије концентрацију
различитих филмичних елемената у једном „кадру” / пасу
су. Захваљујући Сремцу и овде су речи записане „истом ме
тодом како су фиксиране слике на емулзији филмске траке

40 Исто.
41 Исто, стр. 81.
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и читалац их реактуелизује читањем онако како се кино
спектакл репродукује пројекцијом у кинодворани”.42
Зато за нашу историју културе, посебно масовних медија,
овај пример је двоструко занимљив и подстицајан за разми
шљање. Најпре показује како Јован Скерлић још почетком
века, када су филмске пројекције представљале кафанску,
вашарску атракцију и – ништа више, исказује своју, рекли
бисмо, визионарску, страснозанесену љубав према кинема
тографском изуму браће Лимијер и осећа његову моћ пред
стављања живота. Зато га Ранко Мунитић, заједно са Срем
цем, сврстава у претече „Београдског филмског критичар
ског круга”! А уједно откривамо и како Стеван Сремац раз
мишља стрипски а пише (и кадрира) филмски, дочаравајући
на себи својствен, романескни начин сенке биоскопа, али
моћ фотографске илузије да оваплоти кретања по дубини.
Или боље рећи, користи широкоугаони објектив ока да до
чарао перфектну (кино) слику у дубини у свим плановима –
што је само корак да се постигне тотална филмска илузија.
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Branislav Miltojević
Niš

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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СЕРЈОЖА И НИНОЧКА У 
КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ
Сажетак: У раду се описује феномен настанка стрипа о руским
емигрантима у Краљевини Југославији, који су чинили одређени
културолошки тип, интересантан и за истраживаче стрипа и за
социологе, културологе и наратологе. Уколико нам се могућност
анализе стрипа као одређеног текста, обједињеног системом кул
турних маркера / кодова, специфичних како за београдску, тако и
за емиграцију уопште, учини занимљивом, онда ћемо бити у мо
гућности да разумемо овај текст свакодневног живота, који је
настао не само у средини првог таласа руске емиграције, већ и
земље која их је прихватила. И не само што је настао, већ је био
изложен високом степену митологизације, стварајући сопствене
типолошке моделе.
Кључне речи: руска емиграција, стрип тридесетих година,
Краљевина Југославија, типологија лика, поетика стрипа

Покушај анализе сатиричних новинских чланака као одређе
ног текста, обједињеног системом културних кодова, специ
фичних како за београдску, тако и за руску емиграцију уоп
ште, приближава нас разумевању тог свакодневног текста,
који не само да је настајао у земљи која је примила први та
лас руске емиграције, већ је и био изложен високом степену
митологизације, стварајући сопствене типолошке моделе.
Као што је познато, у контакту са туђом културом, код чо
века се неизбежно јавља тзв. когнитивна дисонанца1 и да би
је неутрализовао, човек мења своје понашање, тј. покушава
да се прилагоди окружењу. Ако му из било ког разлога не
пође за руком, долази до тзв. културолошког шока – осећаја
1 Фестингер, Л. (1999) Теория когнитивного диссонанса = A theory of cog
nitive dissonance / Пер. А. Анистратенко, И. Знаешева, Санкт-Петербург:
Ювента.
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физичке и емоционалне неугодности. Краљевина Срба, Хр
вата и Словенаца, а затим и Краљевина Југославија, урадиле
су много да се руске избеглице не осећају као странци. О
томе читамо у одломку из успомена Н. Роншчина: „И ево,
ту смо. Ма какав је то запад, кад се град зове Београд – Бели
Град и када се главна зграда на његовом главном тргу висока
кућа у облику брода са кулама и шиљцима зове ’Москва’, и
када је краљ у прошлости био руски ђак? И на натписима су
руска слова, иако је начин слагања необичан за око... брзо
смо се навикли. У ствари, шта може да буде тешко, кад се нож
на српском каже – нож, человек – човек, женшчина – жена?
Треба само да се намести језик као за школски црквеносло
венски и све ће ићи као подмазано. А колико је тога руског!
Па и ти натписи над мрачним улазима ’кафан’, у којима у
високим бачвама спава густо, јако вино. Свако трговинско
предуз еће има свој покровитељски мото. Попут ’код генера
ла Скобељева’, ’код белог Цара’, ’код веселог Руса’... и сам
сам видео натпис у малом граду ’код Петра Степановича,
кијевског спахије’. Многи су отишли. Конвој за конвојем –
десет, двадесет, тридесет хиљада Руса, отераних ватром
Грађанског рата. И убрзо своје новине, комитети, канцела
рије и, наравно, безброј ’Рјурика’, ’Варјага’, ’Асторија’ са
руским балалајкистима, са самоваром на столу, са лењим ва
рењикама и сибирским пељменима. И за папириће који још
јуче нису ништа вредели, већ их је носио ветар и покривао
палубу брода, данас дају пуноправне, праве динаре, и после
милиона за прокријумчарену пљескавицу од псећег меса, за
лошу харингу, кутију шибица – излози који се ломе од сва
којаког заборављеног добра, и миран, пријатан бас: ’Само
изволите, за батушке попуст, може и на вересију!’”2
На овакву атмосферу утицале су и одлуке Југословенске
владе, која је 1928. године, на основу споразума Министар
ства спољних послова Југославије и Министарства просве
те, са Комисијом за руске избеглице основала Руски култур
ни комитет (РКК), који је требало да створи институције од
значаја за живот руских емиграната „без којих се руски ин
телигентни човек осећао истргнутим из културног живота –
науке, књижевности и уметности, у коме је он заузимао до
стојно ... место.”3
Већ 1922. године министарски савет донео је одлуку да се
све руске избеглице изједначавају у правима на плату са
2 Рощин, Н. (1932) Русские в Югославии. По чужим краям. Париж:
Иллюстрированная Россия.
3 Косик, В. И. (2007) Что мне до вас, мостовые Белграда?: Очерки о рус
ской эмиграции в Белграде (1920–1950-е годы), Ч. 1, Москва: Институт
славяноведения РАН.
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својим југословенским колегама. Ситуација се донекле из
менила и погоршала након убиства краља Александра Пр
вог Карађорђевића у Марсељу. У писму В. Н. Штрандмана
од 1. септембра 1936. године, принцу-регенту Павлу је рече
но: „Министарство унутрашњих послова одбија да емигран
тима додели југословенско држављанство, што их лишава
права да остваре зараду, чак и у страним предузећима, којим
се налаже да дају предност домаћим радницима...”,4 али у
основи руске избеглице у Југославији осећају подршку, ка
ко власти, тако и становништва. И што је веома важно, сва
кодневни процес међукултурне трансформације, који је по
правилу прилично трауматичан, повезан са интеграцијом у
туђу културну средину и стварањем нових маркера идентич
ности, код руских избеглица у Југославији није био толико
изражен: културолошке разлике је наравно било, чак и више
него што се на први поглед чинило, али она није изазивала
велику нелагодност, већ је омогућавала стварање удружења
и живот у оквирима уобичајеног поља самоидентификаци
је: „У Београду можете не само слободно да се служите ру
ским језиком, већ и да у потпуности живите у атмосфери
’рускости’. Нема државне установе у којој на различитим
положајима не би радили Руси.”5
Тако серија прича (у руским сатиричним новинама Бух!) пи
сца В. Брандима „Србин о Русима” (у № 4) и „Како су Руси
освојили Београд” (у № 20) иронично описује „окупацију“
Руса, где је перцепција емиграције као инвазије представље
на, па и у ироничном кључу, прилично суптилно. Описујући
сопствену земљу, коју довитљиво назива Краљевином Срба,
Хрвата, Словенаца и Руских избеглица, Брандим пише:
„Шта су нам дали Руси? Руски балет, руску салату, руску ба
лалајку, руске табакере од руске платине, руске аристократе,
руске иконе и обичај да се женама љуби рука. Шта су Руси
од нас узели? Ракију, вештину псовања, државни посао са
каквом таквом платом, а они који су оженили наше девојке –
и мираз” (№ 4). Описујући изобиље Руса у Краљевини,
Брандим наравно претерује, али у тој гротески нема непри
јатељства: „...Некада сам хтео да одем у Русију и да мало
поживим са Русима. Сада за тим нема никакве потребе. Ују
тру ми новине доноси Рус. После њега се појављује мле
кар – Рус. У продавници уље и јаја купујем од Руса. Цига
рете ми на киоску продаје Рус. У трамвају слушам руски.
У канцеларији се читав персонал потчињава само нашој
4 Переписка бывших царских дипломатов 1934–1940. Сб. Документов
(1998), в 2–х кн. Кн. 1. 1934–1937, Москва: Гея.
5 Иллюстрированная Россия = La Russie Illustree: Двухнедельный литера
турно-иллюстрированный журнал. (1932) Ред. М. П. Миронов, Париж.
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дактилографкињи – Рускињи. Једем руску салату за вечеру
у ресторану ‘Руска лира’, слушам руске балалајке и руске
песме. Служи ме конобар Рус. Пијем руску вотку и напијам
се као Рус и кући ме вози шофер, поново Рус” (№ 4).
Јасно је да су револуционарни догађаји у Русији и појава
великог броја руских емиграната у Европи условили много
социјалних феномена у рецепцији догађаја које је неопх од
но узети у обзир. Руски свет, сударивши се са другим кул
туролошким моделом и нашавши се у процесу свакодневне
међукултурне трансформације, тј. у процесу увек прилично
трауматичном, повезаном са интеграцијом у туђу културну
средину и израдом нових маркера идентичности, наравно
није се могао тако лако навићи на ново стање ствари. Али
и прихватне земље такође су пролазиле кроз процес адапта
ције на руску емиграцију. За Србе је он био посебно тежак,
с обзиром на то да је нарушавао или у потпуности рушио
вековима постојеће представе о Русији и Русима. Отуда је
понекад долазило до неслагања са неким облицима живота
руске емиграције, за које су такође кривили руску револуци
ју, која је покварила „праве Русе”. А неслагање је утицало на
појаву критичких и сатиричних материјала.

Слика 1 У листу „Време” од 28. јуна 1937. год. изражава се
чуђење што у Београду Руси још увек бирају губернаторе

Не може се рећи да је руска емиграција у Југославији, зе
мљи пријатељски настројеној и словенској, била поштеђена
размирица са локалним становништвом. На пример, 1932.
године у листу Jugoslovenska politika појавио се низ мате
ријала Д. Павићевића, у коме је он, намерно претерујући,
покушао да оштро супротстави раскош Руса и немашти
ну Југословена. О томе сведоче наслови чланака, попут:
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„Руси се госте, наши гладују”, „Руси нас даве”, „Руси су
побеснели”.6
Фебруара 1937. године делегација српских представника
посетила је директора „Радија А. Д.”, генерала Калафато
вича и изјавила је следеће: „Ми, Срби, у својој кући до
звољавамо себи да вређамо Русе, оне Русе који су за време
европског рата бранили Београд и погинули на Солунском
фронту... Али да оставимо мртве, просто је недостојно да
Срби вређају ону браћу Русе, који се сада у беди, изгубив
ши своју домовину, муче и пате по целом свету... Постоје
две нације без отаџбине – Руси и Јевреји. Међутим, из не
ког разлога, нападају само Русе.”7 Ипак данас, анализом ра
дио емисије које су остале забележене у виду штампаних
брошура (издавачка кућа Т. Костића из Београда, 1937. год),
морамо закључити да су пре свега описиване разлике кул
туролошког карактера, будући да су Србима били необични
и обичаји за Масљењицу, и руске традиције, и ресторански
живот, а сметала им је гордост емиграната, који су се бране
ћи се од стварности, понекад исувише нападно, сећали ле
пота из прошлости, уздишући што су сада у таквој сељачкој
провинцијалној Европи.
А данас нас насмеје, каткад чак и разнежи оно што је по
некад изазивало неразумевање Руса и Срба, којима су са
развијеним патријархалним системом односа били чудни
многи облици свакодневних, породичних односа.
На пример, у новинама Време од 13. 8. 1934. год. појављује
се оваква белешка:

Слика 2 Руски мужеви
6 Косик, В. И. (2007) Что мне до вас, мостовые Белграда?: Очерки о рус
ской эмиграции в Белграде (1920-1950-е годы), Ч. 1, Москва: Институт
славяноведения РАН.
7 Маевский, В. (1966) Русские в Югославии. Взаимоотношения России и
Сербии, Т. 2. Нью-Йорк: Ист. Кружок, стр. 70–72.
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Једнако дирљиво и трагично приказана је и избегличка ру
ска машта о повратку кући. На пример, у причи Симе Ми
личића у листу Правда од 24. септембра 1933. год. – „Боже,
царја храни!” – читамо повест, скора као да испод Гогољевог
пера, о једном пару Ивану Ивановичу и његовој жени Ксе
нији Јевгењевној, у којој се као лајтмотив појављују речи
јунака, које понављају у себи као утеху:

Слика 3 Приповетка „Боже, царја храни!”

Речи јунака написане су у српској транскрипцији, али на ру
ском. И та молитва, тај утешни сан, овај крхки, простодушан
и смешан пар чини дирљивим и задивљујуће упечатљивим.
И њихов руски језик, којим они говоре на туђини, одједном
постаје трагичан и узвишен, а и наиван, као и свака моли
тва. Они су, пише аутор, чисте дечије душе, које не разумеју
зашто њихова мајка лежи у тесном сандуку и куда је односе
суморни људи. И та трагична нота ову смешну причу чини
веома упечатљивом и поставља важне оријентире за схвата
ње трагедије која се десила у Русији.
Сатирични есеји о руској емиграцији, као и серија буле
варских романа, чији су јунаци били руски емигранти (на
пример роман Татјана, Божидара Сталиновича, који је из
лазио у листу Правда од јуна до августа 1933. године) зах
тева посебно истраживање, које може бити интересантна
допуна опште слике културне рецепције руске емиграције
у Југославији.
Серија новинских фељтона и стрипова сатиричног каракте
ра изнедрила је културолошки тип, такозваног „Серјожу”,
који се појавио у периоду од 1933. год. (као јунак радио дра
ме Београдског радија) и заједно је са женом Ниночком од
мах постао јунак анегдота, новинских чланака, радио драма,
позоришних представа. Излазиле су чак и књижице које су
се врло радо куповале на киосцима.
Редакција листа Време је искористила ту популарност и ура
дила чак и „интервју” са, како је у наслову истакнуто, нај
популарнијим Русом у Београду.
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Слика 4. Интервју са Серјожом

И овај лист је започео најпре серију фељтона, а затим је и
Серјожу, Ниночку и њиховог друга Аркадија учинио јуна
цима стрипа. Стрип о Серјожи најчешће се појављивао и
у новинама Време и Дан а цртало га је и писало више ау
тора (што се и осећа, када је реч о квалитету, који је увек
различит).

Слика 5 Фељтон о Серјожи

Слика 6 Најава стрипа

Управо су у лику Серјоже приказане све културолошке раз
лике, које су изазивале одређене конфликте. Серјожа пред
ставља оно што је заједно са Русима дошло у Краљевину
и постало део живота: палачинке, руска салата, навика
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испијања чаја (на коју се и сада понегде на Балкану гледа
као на типично руски хир), домаће животиње у градским
становима, које са укућанима живе у истој просторији (што
је за Србе било незамисливо), навика љубљења дамама руке
и додавања капута, а такође породични односи (помоћ жени
у кућним пословима и сл.) – све је то био Серјожа.

Слика 7 Каиш стрипа

Серјожа је бивши пуковник, сада Ниночкин муж и човек ко
ји никако не може да схвати да је повратак у Русију немогућ.
Серјожа је паметан, али веома наиван, упркос својој памети
и животном искуству. И та његова наивност, његова вера у
људе и представља половину сижеа, чинећи их не само сме
шним, већ често и чеховски немилосрдно узнемирујућим.
Такав је случај са смешном причом (Т. Костић, „Божићно
прасе”), у којој се говори о Серјожи који је за последње па
ре купио прасе за Божић (не би ли све било као некад, као
у мајчици Русији), ангажује првог Циганина на кога је на
ишао, даје му прасе и плаћа да му га однесе. Наравно, пу
ковника Серјожу не интересују документа Циганина јер он
добија његову часну реч да ће му однети прасе на адресу.
Циганин даје часну циганску реч и нестаје са прасетом зау
век, а сироти Серјожа одлази у милицију. И ту долазимо до
вероватно најдирљивијег дела читаве смешне приче: он не
одлази да пријави крађу, одлази јер брине што му Циганин
није донео прасе јер му се вероватно нешто десило, можда
му је припало тешко, можда се разболео... И никако не може
да разуме смех полицајаца, понављајући само – „Дао ми је
часну реч, частан је човек. Морате да му помогнете…” Тако
једна смешна анегдота, одједном постаје скоро гогољевска
прича, прича о смеху, који је пропраћен сузама.
Серјожина простодушност је наравно претерана, са сати
ричном оштрином, али је безазлена и његов лик чини сим
патичним и дирљивим. Он је прави „мали” човек.
Додуше, руска емигрантска штампа није имала разумевања
за сатиричан поглед са српске стране и жустро је реаговала,
посебно када је реч ишла о стрипу. Новине Руска газета
и Руски глас посветили су неколико чланака стрипу, а не
што је смирио оштру расправу чланак проф. А. Погодина,

96

ИРИНА АНТАНАСИЈЕВИЋ
који размишљајући у културолошком контексту о пореклу
српске русофилије и русофобије, пише да стрип о Серјожи
не може да има ружне последице по руску емиграцију, јер
је реч само о реакцији друштва, изазваној културолошком
дисонансом.

Слика 7 Карикатура о Серјожи и српској штам
пи у руском емигрантском часопису „Руски
глас” (превод: — Е, драги мој, Ваша карикату
ра неће проћи. Зашто да љутимо Стаљина? Не
го, видите Серјожу. Ево вам теме. Он већ није
занимљив и није потребан, можете се смејати
на његов рачун до миле воље.

Интересантно је пропратити и развој лика, који је почео као
сатира на руску емиграцију, а временом постао огледало ју
гословенског друштва, јер је касније у Времену баш Серјо
жа тај који наивно и зато оштро коментарише политичке и
друштвене прилике у земљи.
Није изненађујуће да се управо лик Серјоже – наивног и ча
сног човека, који не разуме лаж и превару, користи у сати
ричним причама, не би ли се оштрије приказао недостатак
друштвених појава, слабости друштвених структура. И то
је веома занимљиво, јер јунак, који је креиран како реакција
на долазак руских емиграната, одједном постаје и глас срп
ског друштва, а његов статус дошљака има додатни плус, јер
формира стил приповедања, где је наиван поглед са стране
има у себе више сатире, него метафорички опис ситуац
 ије.
За време рата исту улогу играће лик Равајла – српског наив
ног сељака, јунака пропаганде кабинета М. Недића, чија је
наивност знак јаке и неискварене душе.
Прикупљање у једну антологију стрипова и текстова о Сер
јожи, уз прикладне коментаре и аналитички приступ, било
би од великог значаја када је реч о рецепцији оба народа
у периоду између два светска рата. И ја се надам да такво
истраживање можемо очекивати у најскорије време.
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SERYOZHA AND NINOCHKA
IN THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA
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.
Key words: Russian immigration, comics of the 1930s, the Kingdom of
Yugoslavia, Serbia, image typology, the poetics of comics
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ДАВИД ШТРБАЦ – КОЧИЋЕВ
МИКРОУНИВЕРЗУМ У СТРИПУ
Сажетак: Рад се бави утицајем књижевног опуса Петра Кочића
на дневни стрип „Давид Штрбац” Мира Млађеновића који је из
лазио на страницама бањолучког дневника Глас (Глас Српске) од
1973. до 2007. године. Стрип сублимише хумор и сатиру из драме
„Јазавац пред судом”, при чему вјешто спаја и актуелизује Кочи
ћев књижевни свијет и смјешта у садашње доба.
Кључне ријечи: микроун иверзум, стрип, Давид Штрбац, Петар
Кочић

Утицај књижевних родова на стрип су вишеструки јер је ис
куство писане ријечи далеко старије од „причања приче у
сликама” које се појављује готово истовремено када и филм,
са којим има доста сличности у визуелном приповиједању
(предочени покрет, кадрирање, план, ракурс...итд). Стрип
није лако добио легитимитет „озбиљне умјетности”, а још
увијек ни (званичну) верификацију посебне умјетности, па
се у смислу вредновања посебности алтернативно користи
одредница „девета умјетност”.1 Предрасуде према стрипу
као „неозбиљној умјетности” дијелом произлазе и због не
уједначеног квалитета раних стрип креација (па и касније),
које су свој живот углавном сводиле на странице дневних
новина или за дјецу, више као нека врста забавног гег ко
ментара прилагођеног најчешће широј публици. Данас се за
стрип одомаћио назив графичка новела управо због њего
вих посебности које се у највећем дијелу заснивају – пр
во на ликовности, а онда и на наративности – јер синкре
тички обједињује друге умјетности у стрипску посебност.
1 Panzner, C. (2018) „The Ninth Art, a look at the emergence of graphic
novels“, Аrts Еditor, 28 Jan 2008, http://artseditor.com/site/the-ninth-art
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Кроз историју стрипа постоје бројни аутори који су својим
причама обезбиједили достојно мјесто у највећим дометима
стрипа, стварајући потпуно оригиналне и аутохтоне креац
 и
је, али је значајан број стрип аутора своју инспирацију про
налазио и у познатим књижевним дјелима. Њихова полазна
тачка за поступак „стриповања” била је различита – било
кроз форму дјелимичне (са мање или више препознатљивим
литерарним утицајима) или као потпуна адаптација књи
жевног дјела прилагођена посебности визуелног припови
једања (или језику стрипа). Управо због своје популарности
код шире публике књижевна дјела су често „стрипована”,
при чему је њихов стрипски живот често добијао потпуно
оригинални облик. У овом тексту ћемо се бавити стрипом
који за своју полазну тачку има једну познату приповијет
ку, за чије разумијевање је потребно познавање књижевног
опуса Петра Кочића.2

Петар Кочић и Крајишници
Босанска Крајина, рубно, сјеверозападно подручје Босне и
Херцеговине због свог географског и стратешког положаја
често је кроз историју било на граници великих царевина –
прво отоманске Турске а онда и Аустро–Угарске Монархије
под чију управу ће доћи послије Берлинског конгреса 1878.
године. Периферни положај на контакту великих цареви
на подразумијевао је и посебан однос колонизатора. Увијек
под посебном присмотром туђинске војске, насељен стра
ним чиновницима који су овдје пажљиво спроводили коло
нијалне интересе и гушили било какав бунт становништва.
Из једног таквог историјског искуства, гдје су „странци би
ли домаћи” изникао је и Петар Кочић, чија је књижевност
значајним дијелом била артикулисани глас подјармљеног
крајишког народа, на првом мјесту из горштачког Змијања,
Мањаче и Грмеча. Кочићев литерарни опус није велик, али
по значају јесте један од најзначајнијих у српском и југо
словенском књижевном простору. Његова најпознатија при
повијетка „Јазавац пред судом” смјешта у централно мјесто
Давида Штрпца и савршено осликава особине Кочићевих
ликова који су обојени неком чудном лирском љепотом. Он
их посматра кроз своје горштаке које колонизатори угњета
вају и присиљавају да се сналазе, при чему они морају да
буду и мудри и лукави. Тежак живот Крајишника под окупа
цијом учинио је да Давид са великом лукавошћу посматра
2 Петар Кочић (Стричићи код Бање Луке, 29. јун 1877 – Београд, 27. ав
густ 1916) био је српски песник, писац и политичар. Рођен је у селу
Стричићи на Змијању, на планини Мањачи код Бање Луке, у данашњој
Републици Српској (Босна и Херцеговина).
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свијет око себе, али и у таквим околностима он себи поста
вља циљ да исмије чиновнички систем окупаторске власти.
У тој намјери Давид код Кочића није само обичан босански
сељак, он се уздиже на мјесто универзалног симбола свих
угњетених сељака у покореној Босанској Крајини, па и у
Босни и Херцеговини. Коначно, Кочићев свијет Крајишника
није само испуњен бунтом и отпором, то је и свијет пре
дивних крајишких планина и пејзажа који су истовремено
и лирски и сурови – то је свијет из којег долази и Давид
Штрбац.

Стрипски Давид Штрбац
Популарност приповијетке Петра Кочића утицала је да
Давид Штрбац своје мјесто пронађе и у стрипу, и то тамо
гдје је то по логици и најприродније, међу Крајишницима
у Босанској Крајини. Као феникс из пепела, Кочићев Да
вид Штрбац је васкрснуо у облику стрипа 1973. године на
страницама листа Глас (данас Глас Српске) из Бање Луке,
у креацији Мире Млађеновића3. Овај вишеструко таленто
ван аутор стрипа, врстан карикатуриста и новинар, створио
је неколико новинских стрипских ликова, од којих је најпо
знатији Давид Штрбац обиљежио његову цјелокупну стрип
каријеру.4 Стрип је у дугом временском периоду био нека
врста заштитног знака листа Глас, јер је Млађеновић кроз
форму стрипа био и хроничар свих битнијих политичкоекономских промјена у Босанској Крајини – у времену од
социјалистичког, транзицијског до капиталистичког доба.
Нажалост, „локални” карактер новине (Глас је био регио
нална дневна новина за Босанску Крајину) утицао је да
је овај стрип остао непознат изван Бање Луке и Босанске
Крајине.
По карактеру, Давид Штрбац је био сатирични стрип јед
нокаишне форме. У појединим фазама препознају се јасни
стрип утицаји (рецимо, у раној фази Бенита Јаковитија) да
би се постепено јасно профилисао и постао препознатљив
у традицији најбољих новинских стрипова, доста уједначе
ног стила и цртежа. Излазио је у форми каиша са неколико
варијација – у раној и зрелој фази био је то стрип јасно ои
вичен са једним или два цртежа, да би на крају излазио као
каиш са два јасно оивичена цртежа. Млађеновићев цртеж
3 Миро Млађеновић рођен је у Бања Луци 1949. године. Био је главни и
одговорни уредник Гласа Српске и један од ветерана бањалучког стри
па. Преминуо је 29. априла 2007. године у Бањој Луци, у 58. години
живота.
4 Први стрип каиш „Давида Штрпца”, изашао је 2. априла 1973. године,
а посљедњи неколико дана послије ауторове смрти 2007. године.
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карактерише дебља линија због употребе фломастера, који
је углавном користио као цртачки алат. Током три децени
је излажења, стрип је имао неколико прекида, нека и дуго
трајнија, мијењао је и форме (једно вријеме је излазио и као
карикатура на насловној страни у плавој боји) да би се у
коначници вратио у препознатљиви облик стрип каиша, али
сада у боји.5 Интересантно је да је овај стрип наставио да
излази једно кратко вријеме по ауторовој смрти. Популар
ност стрипа је локално била велика па је „Глас” осамдесе
тих година прошлог вијека издао и посебну свеску, по избо
ру приређивача, са најзначајнијим стрип каишевима Давида
Штрпца.6

Хумор и сатира
Млађеновићев Давид Штрбац је примјер дјелимичне стрип
ске адаптације са значајним елементима новог и оригинал
ног, прилагођено медију стрипа. Основа јесте Кочићев лик,
Давид задржава карактеристичан спољни изглед и карактер
типичан за горштака са Змијања: капа, гуњ, лула, штап, ду
ги бркови, мудар је и препреден... – али је нарација смје
штена углавном у градску средину, у савремено доба које је
обиљежено својим проблемима. Стрип карактерише сатира
и бриткост хумора блиска оригиналном „Јазавцу пред су
дом”, јер Давид остаје и даље тип лукавог босанског сељака
с краја 19. вијека кога стално газе „неке” власти. Као и код
Кочића, у Млађеновићевој креацији Давида, провејава дух
праве (политичке) сатире, па је на удару све оно што је ла
жно, обмањивачко, умишљено, било код једне личности би
ло код читавих друштвених група; оштром, немилосрдном
подсмијеху излажу се нарави једне епохе, несавршености и
зла једног друштва...7
Стрип Давид Штрбац је на првом мјесту друштвена и по
литичка сатира, фокусирана на одређене групе (власт и они
који је економски спроводе), често брутална и непосредна.
Пошто је у поступку обликовања главног лика Давид зами
шљен да живи у савремено доба, умјесто аустроугарских
чиновника и власти стрипски Давид живи и води борбу са
социјалистичким директорима, саосјећа са проблемима ма
лих људи, најчешће радничке класе као синонима једног
друштвеног уређења, за кога Давид (и аутор Млађеновић)
утопијски сматра да би требало да буде праведан. У фокусу
5 Стрипски каиш је колорисан компјутерски, на цртеж који је радио
Миро Млађеновић.
6 У оквиру едиције „Гласова свеска број 6” на 32 странице, са 84 каиша,
представљен је 1987. године „Давид Штрбац”.
7 Bogdanović, Ž. (1994) Umetnost i jezik stripa, Beograd: IP „Orbis”.
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су најчешће неправде из живота обичних људи, а сам Давид
је углавном само пасивни посматрач, слично двојици ста
раца8 из британско-америчке луткарске серије Мапет Шоу
(The Muppet Show) али за разлику од њих, Давид врло ри
јетко неком реченицом и сам коментарише (што је често
назначено његовим зачуђеним лицем).
Његова размишљања су понекад измјештена изван пробле
ма појединаца, друштвено су шира, дајући стрипу универ
залнији значај. Млађеновић у том поступку помјера свој фо
кус на опште проблеме социјалистичког друштва, а у касни
јој фази и на феномен надолазећег национализма, који као и
у стварности, полако разграђује заједничку државу југосло
венских народа. Давид Штрбац је и вјеран хроничар једног
простора и времена који критички путем стрипа биљежи све
битније етапе у развоју и разградњи једног друштва, па га
у том смислу тек треба одговарајуће вредновати. Највећи
домети стрипа Давид Штрбац односе се на период соци
јалистичког времена, који је и кулминација ауторовог кре
ативног узлета, са неким од антологијских стрип каишева,
који су по квалитету сатире у равни најпознатијих новин
ских стрипских хероја тог времена, на првом мјесту „Грге”
Ице Вољевице.

За крај…
Завршавајући ову кратку студију може се рећи да је Давид
Штрбац један од најзначајнијих босанско-херцеговачких
новинских стрипова у периоду социјалистичке Југославије.
Нажалост, локални „домет” новине у којој је излазио утица
ли су да је овај стрип остао прилично непознат изван среди
не гдје је излазио, па због тога није ни одговарајуће вредно
ван. Као ријетко који аутор новинског стрипа, Млађеновић
је успјешно спојио елементе различитих умјетности – књи
жевности и стрипа – стварајући оригинални стрип, који у
основи задржава књижевни Кочићев микроуниверзум, због
чега је био близак и популаран код шире читалачке публи
ке. Хумор и сатира као главни адути овог стрипа, често су
опори и песимистични, али актуелни и данас, и то је најја
снија веза која спаја Млађеновићевог и Кочићевог Давида
Штрпца, стварајући од њега безвременског стрип јунака ко
ји осликава менталитет „људи са границе”, на првом мјесту
српског народа Босанске Крајине из кога је и поникао.

8 Валдорф и Сталтер.
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DAVID ŠTRBAC –
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 David Štrbac created by Miro
Mlađenović (1949–2007) and published on the pages of Banja Luka
newspaper Glas (Glas Srpske), from 1973 to 2007. This comic strip
sublimates the humor and satire featured in the classical Serbian drama
Badger on trial (Jazavac pred sudom), while skillfully connecting and
actualizing Kočić’s literary world, situating it in the present age.
Key words: microuniverse, comic strip, David Štrbac, Petar Kočić
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ВИЗУЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 
СРПСКОГ НАЦИОН АЛНОГ
ИДЕНТИТЕТА У СТРИПУ 
ХИЈЕРОНИМУС БОШ
Сажетак: Процес глобализације дестабилисао је и изменио дота
дашњи положај националног идентитета, што је за последицу
имало да национална уметност изгуби статус званичне уметнич
ке праксе. Стрип, као посебан вид уметничког изражавања, у свом
визуелном и текстуалном наративу, нуди многобројност нацио
налних кодова са заједничком улогом – комуникација са читаоцем.
У овом раду анализираће се визуелни елементи српског национал
ног идентитета у стрипу Хијеронимус Бош са намером њиховог
представљања и тумачења, с обзиром на то да нису саставни
делови наратива стрипа. Хијеронимус Бош до сада је издат у ви
ше европских земаља, а креирали су га француски издавач Делкур
(Delcourt), сценаристи Перез (Perez) и Риком (Ricaume) у сарад
њи са српским академским сликарoм и илустратором – Бобаном
Савићем (Гето).
Кључне речи: национални идентитет у стрипу, одело — визуел
ни симбол, сусрет култура, Бобан Савић – ГЕТО, народно одело,
визуелна комуникација

Увод
Током XIX века модерна мисао о нацији била је водећа идеја
за утврђивање европског живота и перцепције појединца од
ређујући све његове манифестације у разноразним сферама
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друштва. Нација се дефинисала континуираном прошлошћу
која се поштовала и одржавала, јасно одређеном мисијом и
судбином1, потом и правом на формирање државе. Развој на
ционалне идеје код српског народа започет је од краја XVIII
века, преко Првог и Другог српског устанка, до формирања
националне државе када национално усмерава културнополитичке циљеве.2
Сведоци смо многобројних трансформација савременог
друштва. Почетком XXI века културни међународни односи
обиловали су хетерогеним стратегијама, мотивима који су
сменили дотадашњи вид културно-политичког испољавања:
некадашње одлике националне моћи добиле су улогу наци
оналне репрезентације која се на симболичком плану кори
сти у међународним и интеркултурним односима. Процес
глобализације дестабилисао је и изменио дотадашњи поло
жај националног идентитета који је уступио место пост
модерном идентитету интерпретираном махом кроз кул
турни конструктивизам. Креирано је поље ранијих и нових
национализама који се испољавају симултано са наметну
тим процесима транснационалног и наднационалног.3 Мно
штво је стручних теорија које разматрају последице ових
промена. Водеће од њих могу се сврстати на два опозитна
мишљења: глобализација је довела до уочавања различи
тих културних образаца и посебностима унутар шире свет
ске заједнице и, глобализација је елиминисала разноликост,
националне идентитете4 и аутохтоност локалних култура.5
С обзиром на то да идентитет по себи тражи припадност
1 Више о судбини нације погледати у: Smith, D. (1999) Ethnic election and
national destiny: some religious origins of nationalist ideals, in: Nations and
Nationalism 5 (3), London: European Institute, London School of
Economics, рp. 331–355.
2 Више о томе у: Макуљевић, Н. (2006) Уметност и национална идеја у
XIX веку: систем европске и српске визуелне културе у служби нације,
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
3 Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна дипломатија и идентитет 
Србије, Београд: Clio, стр. 16.
4 Истраживачи и аналитичари, као неке од негативних последица гло
бализма, наводе осећај неизвесности, неодређености и страха код по
јединца. Нестанак ранијих одлика припадности условило је тежњу ка
перманентном редефинисању његовог па и идентитета народа којем
припада. На ширем плану постаје принуђен да учестало, на различите
начине, сагледава сопствену историју. Уведен је и термин „рађање ка
рактера”. Погледај: Bauman, Z. (2004) Identity Conversations with 
Benedetto Vecchi, Cambridge: Polity Press.
5 Божиловић, Н. (2014) Глобализација културе и нови идентитетски
обрасци, Социолошки преглед, vol. XLVIII (2014), No. 4, Београд:
Српско социолошко друштво у сарадњи с Институтом друштвених
наука и Институтом за криминолошка и социолошка истраживања,
стр. 532–535.
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нечему, једновремено тиме негира могућност глобалног
идентитета услед немогућности да припада апстрактном
ентитету – свету. Креира се незаустављив цикличан процес
који покреће осећање несврстаности, изнова будећи потребу
за припадношћу, односно, националном одређеношћу, која
је у спрези са идејом да појединац припада „целом свету”.6
Сусрети култура омогућили су преиспитивања али и учвр
шћивања засебних националних идентитета. Дијалог кул
тура под притиском глобализације трпи, са једне стране, си
ловито потискивање националних посебности, а, са друге,
истицање локалних идентитета и специфичности. Стрип,
као посебан вид уметничког изражавања, у свом визуелном
и текстуалном наративу, нуди многобројност националних
кодова са заједничком улогом – комуникација са читаоцем.
Француски стрип Хијеронимус Бош7, из серијала „Ред
Хаоса”, започиње наруџбином краља Филипа Лепог – плат
но Страшног суда од угледног фламанског сликара – унука
чувеног Јан Ван Ајка (Jan van Eyck), Хијеронимуса Боша
(Hieronymus Bosch)8. Изненађен захтевом теме од краља
чувеног по лаком моралу, сликар у више наврата покуша
ва да пронађе инспирацију. Међутим, током првих насли
каних сцена, Бошов ум постаје замућен и демони са слике
почињу да оживљавају. Мислећи да губи разум, да се његов
стваралачки потенцијал претвара у последице менталне ра
зорености, одлази код брата, припадника озлоглашене сек
те адамита од кога сазнаје да насликани ликови постоје и
да су се представљени догађаји управо десили. Сценаристи
се поигравају стварним ликовима и историјским догађаји
ма, креирајући причу прожету мистиком и хорором. Она ко
респондира са начином живота Хијеронимуса Боша ког су
историчари уметности представили као личност која је жи
вела у два света: реалном који испуњава простор око њега и,
универзуму његове имагинације.9

6 Исто, стр. 535.
7 Perez, D., Ricaume, S. and Geto, S. (2011) L’orde du chaos: I. Jérôme
Bosch, Paris: Delcourt.
8 Хијероним Бош је фламански сликар (око 1450–1516), унук чувеног Јан
ван Ајка. Његов сликарски опус препознатљив је по мултиплицираним
значењима. Псеудоним који је први пут употребио када је краљ Филип
Лепи наручио слику Страшни суд, са једне стране означава локалитет
места где је рођен (Бош), а, са друге, латинизован назив његовог имена
у то време на грчком је означавао свето дрво; Saint Jerom: Hier onymus/
лат./, Ἱερώνυμος /гр./
9 Ilsink, М. and Koldeweij, J. (2016) Hier onymusBosch. Visions of Genius,
London: Mercatorfonds, ’s-Hertogenbosch – Brussels: Het Noordbrabants
Museum.
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Покушаћемо да на овом примеру анализирамо националне
(донекле и цивилизацијске елементе), са циљем да пред
ставимо и растумачимо њихов начин примене и улоге у
стрипу.

Сусрет култура у стрипу „Хијеронимус Бош”
Неизоставно је уочити посебност стрипа Хијеронимус Бош
која се огледа, са једне стране, у тематици која приказује
епизоду из замишљеног живота изузетно комплексне лич
ности фламанске историје уметности, Хијеронимуса Боша,
а, са друге, у професионалној сарадњи француског издава
ча Делкура (Delcourt), сценариста Переза (Perez), Рикома
(Ricaume) и српског академског сликара и илустратора —
Бобана Савића (псеудоним: Гето). Мултиетнички тим, при
ликом креирања стрипа, подразумевао је сусрете култура ко
ји су се у раду визуелно испољили у виду, условно речено,
креолизације у малом.10 Уколико под креолизацијом подра
зумевамо „стварање изнова”, овде би то подразумевало ви
зуелни језик који би био довољан за потребе илустровања
наратива, а опет, креиран као плод различитих културних
модела издавача и уметника. Сажето, у контексту наше те
ме, креолизација би подразумевала смешу визуелних елеме
ната из различитих традиција и култура које се манифестују
у стрипу. Можда се то најбоље може уочити на илустраци
јама амбијената11 одвијања радње, где нису представљени
аутентични фландријски локалитети. Измешане су куће и
зграде које би могле да се нађу у српској, па и европској сре
дини ранијих времена, са архитектонским елементима који
би могли да задовоље просечног читаоца и његову машту
усмере у правцу приче. Користећи документацију из српске
архитектуре, уз минималне модификације, створен је слико
вит приказ средњевековног места данашње северне Фран
цуске и јужне Холандије. Као на Примеру 1, Примеру 2 и
Примеру 3 где уочавамо камене сеоске објекте, са дрвеним
прозорима и сламнатим кровом.12 Пример 2 приказује амбар

10 О креолизацији погледај у: Cohen, R. (2007) Creolization and Cultural
Globalization: The Soft Sounds of Fugitive Power, in Globalizations 4 (3),
Oxford: Routledge, рp. 369—373.
11 Током деветнаестог века простор је такође учествовао у грађењу наци
оналних идентитета. О томе више погледати у: Макуљевић Н. (2006)
Уметност и национална идеја у XIX веку: систем европске и српске
визуелне културе у служби нације, Београд: Завод за уџбенике.
12 Сламнати кров је углавном коришћен у приморским местима, док су
шумовити предели унутрашњости континента нудили већу могућност
за прављење дрвеног крова.

109

МАРИЈА РИСТИЋ
типичан за европска средњевековна села13 док Пример 3 је
дино црквом у позадини визуелно упућује и разоткрива да
је реч о хришћанском месту. С обзиром на то да су фран
цуска и српска вегетација сличних карактеристика, оне нам
не пружају могућност лоцирања места. Једино одећа јунака
информише да је реч о поменутој области Европе.
Поред одеће актера кадра, одлике амбијента одређене нације
пружају поједини архитектонски елементи прихваћени као
карактеристика одређене географске области и кроз истори
ју усвојени као вид презентовања нације. На Примеру 4, у
централном делу кадра, уочавају се контрафори који су по
стали један од обележивача француске архитектуре. На тај
начин неутралном амбијенту из српске средњевековне архи
тектуре и сеоске културне баштине, додавањем контрафора
постигнут изглед француског села.

Народно одело
Народ, посматран кроз идеологију национализма, заузимао
је посебно место у визуелним представама где је имао улогу
носиоца идеала нације.14 Кадар где су представљени главни
јунак стрипа, Хијеронимус Бош, и пријатељ Хоусен док ше
тају кроз фландријско село Ден Бос15 посебно истиче визу
елне елементе који рефлектују српску нацију.16 Приказан је
сеоски амбијент где су представљени припадници различи
тих нација, што закључујемо на основу њихове одеће. Глав
ни јунаци стрипа приказани су у оделима карактеристичним
за подручје Фландрије из шеснаестог века. Како би веро
достојно дочарао епоху, аутор стрип илустрације визуелне
прилоге за ношње актера проналазио је у стручним књигама
о костимима тог периода али и на протагонистима Бошових
слика. Тиме је створена нова димензија комуникације са чи
таоцима који познају сликарски опус Хијеронимуса Боша.
Међу приказаним актерима на тај начин разазнајемо срп
ског сељака, кога, у односу на остале ликове, препознајемо
најпре према српском народном оделу. Посебно се уочавају
шајкача, бела кошуља, панталоне и опанци.

13 У појединим селима, где се није пратио процес модернизације, још
увек је могуће видети овакве амбаре.
14 Видети: Smit, D. (1998) Nacionalni identitet, Beograd: Biblioteka XX vek,
str. 26–71.
15 Данас је Ден Бос главни град холандске провинције Северни Брабант.
Други назив је Хертогенбос.
16 Погледај пажљиво трећи кадар: Perez, D., Ricaume, S. and Geto, S.
(2011) L’orde du chaos: I. Jérôme Bosch, Paris: Delcourt, p. 23.
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Један од водећих носилаца визуелизације националног
идентитета јесте визуелизација њеног народа путем одела.
Савремена литература наводи да је за тумачење идентитета
од изузетног значаја концепт етничке одеће, као и то да се
симболизам из национализма „извлачи из здравог, нетакну
тог бодрог живота сељака.”17 Историчар уметности др Не
над Макуљевић прецизно износи историјски контекст који
је условио да у српској уметности XIX века дође до креи
рања визуелних представа народа у служби конституис ања
нације.18 Приликом стварања националних идентитета, ло
кална или регионална одећа постала је означитељ етничке
припадности.19 Тиме је народна ношња добила улогу једног
од елемената који репрезентује национални идентитет, со
бом носећи маркер различитости међу осталим национал
ним групама. Овако посматрано, несумњив је начин визу
елне диференцијације српског сељака од осталих актера
кадра. Визуелна употреба народне ношње заснивала се на
њеном доживљају као једног од традиционалних елемената
који су приказаној личности пружали пригодан карактер.20
За нашу тему занимљиво је споменути да су јахаће панта
лоне „француског кроја” пред Први светски рат замениле
чакшире оријенталног порекла, зарад процеса србијаниза
ције ношње.21 Чак и на овом примеру може се запазити да се
називи који упућују на нацију користе да би означили облик
одела, демонстрирајући нам интеркултурне размене, које се
нужно рефлектују на визуелни идентитет појединог наро
да. Овако тумачено, одело саопштава националну припад
ност кроз свој комплетан облик или само неки појединачни
елемент.22 Временом, за презентацију српске нације путем
одеће најчешће је био довољан само приказ шајкаче23 или
17 Гелнер, Е. (1997) Нација и национализам, Нови Сад: Матица српска,
стр. 86.
18 Погледај: Макуљевић, Н. (2006) Уметност и национална идеја у XIX
веку: систем европске и српске визуелне културе у служби нације,
Београд: Завод за уџбенике, стр. 123–142.
19 Taylor, L. (2004) Establishing Dress History (Studies in Design),
Manchester: Manchester University Press, p. 201.
20 Опширније у: Sulzer, J. (1798) Allgemein e Theorie der Schoen en Kuenste,
Frankfurt und Leipzig: Drittel Theil, рp. 52–54.
21 Прошић–Дворнић, М. (2006) Одевање у Београду у XIX и почетком XX
века, Београд: Стубови културе, стр. 273.
22 Welters, L. (1999) Ethnicity in Greek Dress, in: Dress and Ethnicity: 
Change Across Space and Time, ed. Joanne, B. Eicher, Oxford, Washington:
Berg, рp. 53–77.
23 Шајкача је у деветнаестом веку постала саставни део војничке одеће.
Кнез Михаило је „купио 50.000 шајкача од Аустрије, за потребе народ
не војске. Радило се о граничарској, шајкашкој капи, доцније познатој
као шајкача”. Видети: Службено одело (2001), стр. 79.
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опанака24 који су посматрани као истакнути елемент народ
не ношње и имали визуелну способност да самостално упу
ћују на све елементе српске нације.25 Капа сељака из стрип
илустрације симултано представља друштвени слој – сеља
ка, и национални идентитет – Србина.
С обзиром на визуелно–наративне потенцијале стрипа, на
овај начин употребљене представе одеће служе као визуел
ни кодови путем којих се брже и јасније саопштава припад
ност нацији.
Занимљиво је споменути да је трансформације идентите
та уз симболичко третирање капе у служби представљања
одређеног идентитета (Пример 6) користио и Хијеронимус
Бош. Моћна улога путем креирања идентитета, уз подру
гљив став према свештеницама, остварена је додавањем ка
пе калуђерице антропоморфној представи свиње. Довољан
је само елемент свештеничке одеће како би се недвосмисле
но упутила провокативна порука. У овом контексту, пример
нам показује да је идентитет директно условљен визуелним
интерпретацијама.

Типологија личности – 
стереотипи – национални лик
За стрип као „цртани роман”, ликовну, односно, графич
ку новелу, од изузетног је значаја приказ људског лика, где
мимика одражава осећања актера а црте лица изражавају
карактер. Покушаји одређивања карактера на основу црта
лица познат је од антике када је добро прихваћен од грч
ких филозофа. Потом, током средњег века, само су поједини
практиковали овакво виђење, да би га затим реактуел изо
вао Лаватер (Johann Kaspar Lavater). Он је био заговорник
да поједине нације имају карактеристичне изгледе лица,
а своју тезу заснивао је на основу путописаца, Винкелма
нових истраживања, Буфона и других прилога заговорника
физиогномије.26

24 Више о улози појединих елемената етничке одеће погледај у: Anderson,
B. (2006) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism, London: Verso.
25 O концепту који капу дефинише као ознаку идентитета погледај: Nash,
M. (1989) The Cauldron of Ethnicity in the Modern World, Chicago:
University of Chicago, p. 12.
26 Willis, J. and Todorov, A. (2006) First Impressions: Making Up Your Mind
After a 100–Ms Exposure to a Face, Psychological Science, 17, New York:
рp. 592–598.
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Стварање идеалне националне физиономије27 и њеног кори
шћења у уметности зарад презентовања нације, реципрочно
је стварало многобројне стереотипе, како визуелног препо
знавања једног народа, тако и перципирања других народ
ности.28 Прве две странице француског издања стрипа Хије
ронимус Бош, можемо сагледавати у виду пролога серијала
„Ред Хаоса” (Прилог 7).29 Први кадар прве табле, приказује
замишљени сусрет представника светских моћника. Пред
стављена је будућност виђена из очију прошлости, одно
сно, како је, у времену пре дешавања радње стрипа, пророк
Јевсевије (Eusebius) видео састанак и својеврсно примирје
светских лидера после којег је уследила општа катастрофа.
Они су национално диференцирани према прихваћеним фи
зиономијама нација и раса. Тако уочавамо Азијата и црнца
док се рукују30 склапајући договор, док је белац тик до њих.
Азијат има стереотипно обло лице косих очију, црне косе и
мало нижег раста; црнца истиче тамна пут, пуне усне и ко
врџава коса; док белца који, према стереотипима највише
подсећа на нордијски тип беле расе, карактерише висина,
светле косе и пути. Иза њих су истакнуте заставе Енглеске,
Србије, вероватно Француске и Јапана, о којима ће касније у
раду бити нешто више речи.
Поигравање са типологијом лица присутно је и у изгледу
Бошовог брата, који је припадник секте адамита. Иако је у
стрипу он фиктивни лик, аутор га представља са цртама ли
ца које подсећају на лик Исуса Христа. Имајући на уму да
је стрип преведен на неколико светских језика, у контексту
цивилизацијског идентитета, заједничко за хришћанску кул
туру јесте физиономија Христовог лика која је општепри
хваћена и препознатљива. Коришћење овакве иконографи
је изузетно је довитљиво, с обзиром на то да христоликог
протагонисту лако препознајемо и везујемо за идеологију
адамита.

27 Упоредити: Leoussi, A. S. (1998) Nationalism and Classicism, The Classi
cal Body as National Symbol in Nineteenth–Century England and France,
London: MacMillan Press Ltd.
28 Тако, на пример, визуелни приказ српског националног хероја подра
зумевао је снажног мушкарца, тамне косе и бркова, оштрих црта лица.
Вук Караџић је износио како би требало да изгледа национални српски
херој Марко Краљевић, којег је иконографски извео Анастас Јовано
вић. Видети: Макуљевић, Н. (1995–96) Лик Марка Краљевића у срп
ском сликарству романтизма, Београд: ЗНМ XVI–2, стр. 189.
29 Погледај: Perez, D., Ricaume, S. and Geto, S. (2011) L’orde du chaos: I.
Jérôme Bosch, Paris: Delcourt, рp. 2–3.
30 Занимљиво је поменути и гест као цивилизацијску конвенцију, потом и
руковање у протоколима широм света.
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Напослетку, већ анализирани српски сељак, ликом подсећа
на Вука Караџића, личност која је незаобилазна када је реч
о представљању српског идентитета.

Застава као обележје националног идентитета
Кроз историју, хералдика је собом носила визуелне елемен
те који на симболичком плану означавају идентитет, идеоло
гију и легитимност онога који их користи. Застава и грб по
стала су најизразитија обележја једног народа или државе, а
потом и елементи националних обележја, односно, нацио
налних симбола.31 У уводном делу, кадар који смо спомиња
ли када смо анализирали типологију личности у служби
презентовања националног идентитета, иза три помињане
личности приказане су енглеска, српска, француска и, веро
ватно, застава Јапана.32 На основу њих, ми знамо да је реч о
окупљању званичника различитих националности из разних
крајева света.
Боје српске заставе симболички су представљене на више
места у стрипу, најчешће на сликаревој палети. Уколико се
пажљиво прати ток радње, оне читаоца који их уочава, могу
да наведу на једну нову димензију читања стрипа.
Кадар у којем се Бош први пут суочава са оживљеним лико
вима са своје слике, и пролази кроз тежак ментални колапс
који ће бити резултат свих потоњих његових реакција, нала
зимо га у атељеу, у моменту очајања, док је палета на поду.
Боје које су на њој видљиве су плава, црвена и бела. Бош
свом помоћнику даје савет „Само нове четкице остављају
боју – упамти то ако желиш да постанеш добар сликар, Лу
берте.” На симболичком плану, то би могло да носи собом
значење: „нада је у новим нараштајима који собом носе и
чувају одлике идентитета српства...”

Косовски мит као носилац 
српског националног идентитета
Помешаност митског наслеђа и историјских догађаја кори
шћена је, почевши од XIX века, у сврху утемељења прошло
сти једне нације.33 Креирана слика прошлости користила се
према потреби актуелних социо-политичких збивања. Оту
31 Више о хералдици погледати у: Goodal, Ј. and Heim, B. Heraldry, in:
Dictionary of Art 14, ed. by Turner, J. (1996), London: Macmillian
Publishers limited, рp. 404–428.
32 Perez, D., Ricaume, S. et Geto, S. (2011) L’orde du chaos: I. Jérôme Bosch,
Paris: Delcourt, р. 2.
33 Smith, A. (1999) National Identity and Myths of Ethnic Descent, in: Myths
and Memories of the Nation, Oxford University Press 1999, рр. 57–95.
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да кроз историографију уочавамо да догађај из прошлости,
од националног значаја34, изнова пролази пут од „памћења”
до „заборава”.35 Битка на Косову 1389. године представља
значајан историјски догађај који је коришћен у сврху кон
струисања српског националног идентитета.36 Кроз читав
XIX век, култ Косовске битке користиће се на више начи
на: увођење кнеза Лазара као мученика у програм Цркве,
визуелизације хероја Косовске битке које су почеле да ула
зе у програм српских фресака и уметничких дела, народне
песме и предање, креирање култа Видовдана и његово про
глашење за национални празник 1889. године.37 Компараци
ја, догађаја везаних за битку на Косову38 са хришћанским,
прожела је митску димензију кроз српску прошлост уоб
личавајући косовски мит као место сусрета националног и
цивилизацијског идентитета.
Све до данас, Косово као топос везује се за национални
идентитет Србије.39 Сведоци смо демографских промена ко
је се упорно и консенквентно дешавају на подручју јужне
Србије. Парола Косово је Србија постала је међу Србима
израз поноса а њено јавно изговарање попримило је призвук
евоцирања некадашњих одлика чојства и јунаштва. Међу
тим, јавно коришћење на окупљањима (попут спортских
утакмица где се конфронтирају две нације различите поли
тичке обојености) понекад се тумачи и карактерише и као
чин „фарсе”.40

34 Погледај више о коришћењу историје у сврху идеологије национализма
у: Hall, P. (1997) Nationalism and historicity, Nations and Nationalism 3
(1), London: European Institute, London School of Economics,
рp. 331–355; 3–23.
35 За време писања овог рада сведоци смо разноразних (зло)употреба
косовског наслеђа. Оно се користи са једне стране у сврху одбране на
ционалног српског идентитета, а, са друге, у насилно креирање нове
косовске историје која анулира прошлост.
36 Видети: Popović, М. (1998) Vidovdan i časni krst, Beograd: Biblioteka XX
vek.
37 Макуљевић, Н. (2006) Уметност и национална идеја у XIX веку: си
стем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд:
Завод за уџбенике, стр. 79, 81.
38 Издаја кнеза Лазара Хребељановића, последња вечера пред битку,
одсецање главе, Царство небеско итд.
39 Упоредити: Бећковић, М. (1989) Косово најскупља српска ријеч, Бео
град: Глас цркве; Бећковић, М. (1996) Ћераћемо се још, Подгорица: Ок
тоих; Бокан, Д. (2008) Косово је срце Србије, Београд: Политика, Радио
телевизија Србије, Infinitas.
40 Многобројни су примери, види нпр. http://www.novosti.rs/vesti/sport.294.
html:694013-albanski-novinar-Kos ov o-je-Srb ij a-od-poc etk a-do-kraj autakmice .
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Последња табла стрипа Хијеронимус Бош41 представља
главног јунака оптерећеног мислима, пред празним платном
док га супруга бодри и подржава. Видљив је нож, прикачен
о Бошов појас, који открива да је реч о борбеној и храброј
личности чија епизода недаћа и подвига се привела крају.
Позадина исијава, растачући се ка првом плану у виду лико
ва са познатог Бошовог триптиха, Врт уживања.42 Пратећи
наратив стрипа, увиђамо да је последња сцена са триптиха
Страшни суд уступила место представама које наговешта
вају радост, и које ће тек бити креиране на платну Боша, ак
тера из стрипа.43 У доњем левом углу последњег кадра нала
зи се сликарева палета са поменутим бојама српске заставе
које су сада јасно уочљиве. Тајанствени носилац национал
не поруке српског идентитета исписан је у другом кадру, а
изведен шрафирањем у маниру ранијих визуелних сегмена
та. Овакав гест, може се тумачити као изузетна довитљивост
аутора стрип илустрација имајући у виду сценарио који се
поиграва са кодираним порукама мистичних друштава ко
ји су тајним симболима спроводили некакву агенду. Мале
не црте и тачкице по позадини кадра, Морзеовом азбуком
исписују Косово је Србија.
Језик је посебна ознака националног идентитета. Ћири
личним писмом, у доњем левом углу табле, пратећи дезен
тепиха на којем се налази Бош, његова супруга, црна мачка,
кућни елементи и празно платно које доминира сценом, из
веден је потпис аутора стрип илустрација и година њиховог
настанка.

Закључак
Савремено доба потиснуло је улогу националних иденти
тета који су дефинисани и коришћени током XIX века.
Свеприсутност глобализације утицала је на потискивање
националних посебности, али и истицање локалних иден
титета и специфичности. Национални и цивилизацијски са
држаји представљају визуелне елементе који у себи садрже
алузије на реалну прошлост и актуелно перципирање одре
ђене нације. С обзиром на то да живимо доба глобализма
које националност посматра као категорију прохујалих вре
мена, национални кодови у стрипу Хијеронимус Бош кори
шћени су као општеприхваћени симболи у служби ефектни
је и брже комуникације на релацији слика – текст – читалац.
41 Perez, D., Ricaume, S. et Geto, S. (2011) L’orde du chaos: I. Jérôme Bosch,
Paris: Delcourt, p. 52.
42 Чува се у музеју Прадо у Мадриду.
43 Не зна се која је од ове две представе, Врт уживања и Страшни суд,
настала прва, како се обе датују од 1495–1505.
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Уколико се означитељи националног идентитета користе
у стрипу (за разлику од националне уметности која је би
ла ангажована и званична уметничка пракса од краја XVIII
и током XIX века) они су сада искључиво засебна намера
аутора текста, продуцента или издавача стрип илустрација.
Стрип Хијеронимус Бош креиран је од стране мултиетничког
тима који је својом сарадњом остваривао дијалог култура.
Издавач и сценаристи су из Француске, док је аутор стрип–
илустрација из Србије. Наратив стрипа везује се за област
из Фландрије (данашњи југ Холандије). Преплићу се визу
елни елементи различитих националних идентитета, док
је српски представљен у приказима амбијената, употреби
српског народног одела, типологијом српског националног
лика, Косовским митом и ћириличним писмом.
Важно је истаћи да српски национални елементи нису са
ставни део првобитног наратива стрипа. Стиче се утисак
да су они само последица начина на који је аутор желео да
дуготрајни и понекад мукотрпни рад на реализацији црте
жа учини интересантнијим. Било да је реч о довитљивости
аутора у уметању националних кодова зарад вишеслојне ко
муникације са читаоцима или пак шаљивим поигравањем
путем визуелних представа, он овде негује елементе који су
установљени као обележја српског националног идентите
та. Може се закључити да стрип Хијеронимус Бош делује
на пољу помешане историје и фикције, с намером да се чи
талац информише, подстакне на размишљања, а понекад и
забави повременим упливима актуелних социо–политичких
збивања.
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VISUAL ELEMENTS OF THE SERBIAN NATIONAL
IDENTITY IN THE COMIC STRIP HIERONYMUS BOSCH
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 Hieronymus Bosch aiming to present and
interpret it as these elements are not integral part of the comic narrative.
Hieronymus Bosch has 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: national identity in comics, costume as visual symbol, cul
tures encounter, comics culture, Boban Savić – Geto, folklor costume,
visual communication
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ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
ИДЕЈЕ У СТРИПУ
THE PUNISHER
Сажетак: Стрип, још у свом повоју, постао је жртва злоуп отре
бе медијских корпорација. Шаблонски сценарији су били услов за
тиражност и комерцијалност а они су, уз „Comics Code Autho
rity (CCA)”, несумњиво највише нашкодили стрипу и успоравали
развитак стрипских свезака у високу умјетност. Овај корпора
цијски модел, иако проказан и обзнањен јавности још седамдесе
тих година 20. вијека, није напуштен ни данас. У овом раду ћемо
се осврнути на историју индустријализације стрипа тј. експло
атацију оригиналних замисли попут оне у Марвеловом серијалу
„Панишер”. Анализа обухвата тридесетрогодишњу еволуцију се
рије, опадање квалитета сценарија и цртежа, као и промјене у
карактеру самог Панишера, чиме се покушавају оголити методе
којима се врши стварање франшизе од вјештачки одржаваног се
ријала. Сага о Френку Каслу није најдужа у историји стрипског
мегаиздаваштва, али због своје актуелности представља одличан
примјер удаљавања стрипа од његових умјетничких начела.
Кључне ријечи: експлоатација, Марв ел, Панишер, Френк Касл,
антихерој, хиперпродуктивност, милитаризам

Експлоатација идеје
Мијене у стогодишњем постојању стрипа као медија, како у
текстуалном тако и у цртачком погледу, видљиве су и јасне
чак и лаику на овом пољу. Стално напредовање узроковано
је наслањањем нових идеја на старе и њиховим модифико
вањем до границе препознатљивости полазне замисли.
До титуле вредноване умјетности, амерички стрип се вра
тио тежим, трновитијим путем. Дијелом због размажености
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читалаца навиклих на шаблонизирани стрип, а дијелом због
отклона према новим идејама (гајеном од стране оних који
су склони посматрању сваког вида популарне културе као
пуке забаве), у колијевци модерне девете умјетности, Сје
дињеним Америчким Државама, средином прошлог вијека
се изградило увријежено мишљење да добитну комбинацију
за освајање читалаца аутори и издавачи не смију мијењати.
Овим потезом покушао се остварити већи профит без обзи
ра на то што ће квалитет стрипа опадати са сваким новим
бројем. Не дозвољавајући скоро никакве осцилације и од
ступања од утврђеног концепта, челници издавачких кућа
свјесно су приступали инфантилизацији стрипа.1
Познатије свјетске стрип куће су само слиједиле дати при
мјер новинских магната, који су се након индустријализа
ције филма и књижевности, окренули комерцијализацији
стрипа, који је већ почетком 20. века, у свом платинастом,
а касније од 1930–их у златном добу,2 из забавног штива из
растао у конкурентну медијску форму. Желећи се окористи
ти његовом популарношћу код јавним гласилима несклоног
млађег нараштаја, горепоменути су осамосталили стрип ње
говим премјештањем из новина и часописа у засебне и са
мо стрипу посвећене свешчице (comic books). Овим потезом
се омогућила масовна производња стрипова али је он по
траживао и трајан рецепт за опстанак на тржишту. Један од
њих био је и унајмљивање популарних списатеља за писа
ње сценарија,3 чија су имена требала одстранити колебљи
вост купца свешчице. Инјектирањем обрасца нестрипских
1 Потврда оваквог начина рада се може пронаћи и у одговору Џоа Орлан
да (Joe Orlando), дугогодишњег уредника Детектив комикса, на питање
да ли његово предузеће планира и неко издање за ‘одраслију’ публику:
„Одраслија публика? Не, немам планова за тако нешто. За сада не ви
дим разлоге. Хоћемо да се обраћамо младим читаоцима, ићи ћемо све
више ка млађим, радимо на пројекту стрип–играчки. [...] Сви се чуде
прихваћености супер–хероја од публике, добро се продају. Знам да се у
Европи стрипови обраћају више одраслим читаоцима, код нас је друга
чије, пошто се стрип третира као јувенилна литература. Једини разлог
што се још и сада обраћа пажња на стрипове је тржишна вредност, а не
због уметничке форме. Прихваћеност и квалитет се мери приходом [...]
Читачи стрипа кад одрасту, траже старе стрипове из младости, у стању
су да плате стотине долара за предратна и друга стара издања. Супермен
се цени зато што прави велике паре, а не зато што је уметничко дело.”
Đukić, B. (1981) To je crtač... to je urednik... to je Džoe Orlando, YU strip
br. 35, Gornji Milanovac: Dečje novine, str. 23–24.
2 Златним добом америчког стрипа назива се период од 1938. до 1956. го
дине. Више о томе у: Plummer, J. What is the Golden age?, 17. may 2017.,
1. july 2019., https://bookriot.com/2017/05/17/what-is-the-golden-age/.
3 На примјер, тридесетих година прошлог вијека су за сценарио стри
па „Тајни агент Х–9” (Secret Agent X–9) били задужени Дешајел Хемет
(Dashiell Hammett) и Лесли Чартерис (Leslie Charteris).
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серија, растеретили су се понекад сценаристи, али свођење
радње на клишетска рјешења и неубједљиве заплете успо
рили су нову легитимизацију америчког стрипа међу „висо
ке” умјетности, мада ни приближно колико и цензорски код4
или пропагандно–ангажовани стрип.5
Прекоокеанска популарност Марвелових и Детектив ко
микс суперхероја, условила је ширење раздора између оних
који стрип сматрају забавним штивом и оних који га на
зивају умјетношћу. Поларизацију у порасту и предњачење
европских пројеката покушао је, између осталих, умањити
визионар Нил Адамс6 (Neal Adams) али за његове инова
ције амерички стрипски (сада већ) трустови нису марили.
Комерцијалне трендове у масовној продукцији јефтине за
баве најбоље ћемо осликати повлачењем паралеле са за
кључцима Артура Хејлија (Arthur Hailey) у роману Котачи
(Wheels, 1971), гдје ће овај писац упоредити квалитет два
реномирана произвођача возила са различитих континената.
Хејли, бавећи се у поменутом роману проблемима Џенерал
моторса (General Motors), наводи да су возила произведе
на у детроитском гиганту лоша јер их склапају безвољни и
слабо плаћени људи који у нељудским условима покушавају
да постигну дневну норму. Насупрот њима стоји, примјери
це, један Мерцедес (Mercedes–Benz) чији радници на годи
шњем нивоу направе двоструко мањи број аутомобила, али
их пажљиво и с поносом склапају јер су она за њих умјет
ничко дјело. Овај навод потцртава постојеће супарништво

4 Comics Code Authority (CCA) је цензорски модел надзора стрипова
у складу са моралним и законским назорима, утемељен у САД 1954.
године. На српском: CCA (1975) Kodeks američkog udruženja izdavača
stripova, превела Гордана Велмар–Јанковић, у: Култура, бр. 28, темат
„Strip – deveta umetnost?”, приредио Ранко Мунитић, Београд: Завод за
проучавање културног развитка, стр. 261–265; Видети такође: Đukić, B.
M. (1987) Prijeti li američkom stripu (ponovo) progon, Oscar br. 2, Bjelo
var: Čvor, str. 34–35. Daniels, L. (1988) Comix – A history of comic books
in America, New York: Random House, посебно: Chapter 5: „The Comics
Code controversy”, pp. 83–90. Nyberg, A. K. The Comics Code, in: The Ro
utledge companion to comics, edited by Bramlett, F., Cook, R. T. and Meskin,
A. (2017), New York: Routledge (e–edition).
5 Не смије се пренебрегнути чињеница да је у Другом свјетском рату
стрип био јако пропагандно средство америчког милитаристичког апа
рата. Исти модел налазимо и у сваком наредном сукобу већих размјера
(Кореја, Вијетнам, Никарагва). Негативно на ниво умјетничког у супер
херојским стриповима знатно утиче и ангажованост њихових јунака у
„стварном» свијету, нпр. пројекти Heroes against hunger (Супермен и
Бетмен против глади у Африци) и Deadly legacy / Смртоносно завешта
ње (Супермен спашава необазриву дјецу у Босни од нагазних мина).
6 Đukić, B. (1987) Nil Adams – večiti dečak američkog stripa, Stripoteka br.
906, Novi Sad: Marketprint, str. 3–5.
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између европског и америчког стрипа те ближе појашњава
њихова различита усмјерења.

Панишер
Због увријеженог мишљења у САД о стрипу као пријемчи
вијем виду забаве за све оне којима је мрско читати дуге,
замршене романе класичних аутора, није му било лако иза
ћи из културне нише нижеразредног, „петпарачког” штива.
Дневни каишеви синдикатског стрипа, рани европски (аван
туристички и карикатурални) стрип као и суперхеројске
„тракавице” представљају темељ свеукупне свјетске стрип
баштине и њихова образовна улога за најмлађе читаоце се
не смије пренебрегнути. Постављен је одређени стандард
који су стрипски радници морали поштовати ако су, поред
тржишности, жељели да се и њихово дијело цијени. Један
дио власника и инвеститора издавачких кућа се опредије
лио само за финансијску страну па је масовном производ
њом деградирао поетику стрипа предвидљивошћу садржаја,
повлађивањем циљаној публици и непостојаношћу темеља
основне приче. Индустријским разводњивањем и кратким
роковима за цртаче7, ни визуелни дио није остајао поштеђен
па су неке епизоде реномираних серијала више подсјећале
на скице него на квалитетну и скупо плаћену таблу стрипа.
Иако корпорацион
 изам у стрипу није само болест америч
ких мегаиздавача (италијански пример је Алан Форд – Alan
Ford), пад у квалитету дугогодишњих серијала са мјесечним
темпом изласка, најпримјетнији је баш у Сједињеним Држа
вама. Све мане непропорционалне експлоатације добре за
мисли налазимо у Марвеловим и Детектив комикс издањи
ма, и то махом у суперхеројским насловима. Провидност
стварања ликова попут Жене Паука (Spider–Woman) и Капе
тана Британије (Captain Britain) је очита и више дјелује као
потез немаштовитих почетника него као пројекат озбиљне
издавачке куће. Изреченом пријеком суду претпостављамо
један од Марвелових експеримената, Панишера, наслов који
је осјетио и добре и лоше стране манипулације (не)укусом
а чија је основна порука атрофирала под теретом хиперпро
дуктивности.
Панишер (срп. Казнилац, Казнатељ) је антијунак Марве
ловог свемира, који ће својом појавом у америчком стрипу

7 У новинском синдикалном стрипу је у једној седмици требало изнаћи
рјешење за шест дневних и недјељну таблу.
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постати прво преседан89, а затим правило стотинама пута.10
Он је исто тако добар примјер преваге мрачне стране људ
ског разума, мијене у читалачком укусу младих као што је
добар примјер издавачке безидејности.
Створен као једнобројна напаст али и лак противник за Чо
вјека Паука (Spider–man), Панишер је требао послужити са
мо као кратак предах између безбројних повратака Пауко
вих вјечних непријатеља, Доктор Октопуса (Doctor Octopus)
и Гоблина (Green Goblin). Ипак, овај „сумашедши” официр,
послије увођења „на мала врата” у јавност (1974) и пар го
дина таворења у ладици радног стола познатог Марвеловог
уредника Стен Лија (Stan Lee), 1986. године бива предста
вљен јавности кратким серијалом Кругови крви.11 Почетних
пет епизода (по критичарима и најбољи урадак који је овај
серијал имао), представљају нам Френка Касла (Frank Ca
stle) у улози најозлоглашенијег затвореника затвора на остр
ву Рајкер, који нам у првом лицу даје опис свог унутрашњег
стања и бијегом из “нездраве околине” најављује будућа
чишћења градских улица од разних напасника.
У деценији популарности акционих филмова, пуних насиља
и пролијевања крви, уводни серијал се допао публици која је
добро прихватила једног отпадника од закона за насловног
јунака. Панишер је Френк Касл, бивши маринац, машина за
убијање, који се, завршивши ратовање у вијетнамским пра
шумама, вратио кући. Игром судбине, двије мафијашке бан
де су за обрачун изабрале парк у којем је породица Касл ор
ганизовала излет па се ова, потпуно недужна, нашла у уна
крсној паљби. Трагедију преживљава само Френк и послије
годину дана полицијског неуспјеха у потрази за починио
цима гнусног злочина над његовим најмилијима, одлучује
се за професију самозваног џелата пријеког суда. Већ тад
психички неуравнотежен, Френк израђује мајицу са злокоб
ном лобањом и (нетипично за Марвелове јунаке) креће у рат
са криминалцима без маске која би му прикрила идентитет.
Стечено знање о оружју и стратегији га је учинило изузетно
8 Martin, M. A. The Punisher, in: The superhero book: The ultimate encyclope
dia of comic–book icons and Hollywood heroes, еdited by Misiroglu, G. with
Roach, D. A. (2004) Detroit: Visible Ink, pp. 395–397.
9 Coogan, P. (2006) Superhero: The secret origin of a genre, Austin: Mon
keyBrain Books, pp. 54, 216.
10 Weiner, R. G. (2008) Marvel Graphic Novels and Related Publications: An
Annotated Guid e to Comics, Prose Novels, Children’s Books, Articles, Criti
cism and Reference Works, 1965–2005, Jefferson, North Carolina, and Lon
don: McFarland & Company, Inc.
11 Иако су Кругови крви (Circle of blood) само наслов хронолошки прве
епизоде у петобројном волумен – у The Punisher, по њој се назива читава
серија прича о Френку Каслу из 1986. године.
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опасним по полусвијет у којем је веома брзо стекао репу
тацију Божије казне. Његова незаконита изрицања смртне
пресуде изван суднице Врховног суда, бивају благонаклоно
посматрана од стране поштених полицајаца, који су, оме
ђени законима, немоћни пред потплаћеним шефовима и
несавјесним адвокатима.
Иако му полицајци прећутно дају за право, јер ради прља
ви посао умјесто њих, Френк Касл је бјегунац који се мора
крити по напуштеним складиштима и хангарима, преуређе
ним у праве футуристичке оружарнице. Као човјек од акци
је али не и познавалац модерне технологије, Касл (сад већ
увелико Панишер) са собом вуче искусног програмера и из
умитеља Микрочипа (Microchip), који се свесрдно залаже за
заједнички циљ – од криминалаца чист град.
На просјечно 22 странице до почетка 2019. године изашло
је око 500 епизода Панишер франшизе (War journal; The Pu
nisher vol. 1–10; Punisher: War zone vol. 1–3; PunisherMAX;
годишња и божићна специјална издања, велики број тзв. оne
shot–ова и пропратних spin–off серијала). Угасивши Екс ал
манах 1989. године, горњомилановачке Дечје новине су по
кренуле три мјесечне едиције у којима ће се објављивати
изабрани амерички стрипови. Панишер је, у конкуренцији
са Дистројером (Destroyer) и Конаном (Conan), изгубио трку
од допадљивог варварина па је нашој читалачкој публици
у деведесетим годинама прошлог вијека остао познат тек
као кратковјечан серијал од девет бројева. Послије обнове
стрип тржишта у бившим југословенским државама, ни
један издавач није показао занимање за макар интегрално
објављивање овог серијала.12
Заведени успјехом Кругова крви, Марвел је наставио серијал
и већ сљедеће, 1987. године проширио радњу у едицију The
Punisher vol. 2. У њој налазимо приземне детективске теме
из петпарачких криминалистичких романа у којима Френк
Касл, попут Џејмса Бонда (James Bond) са проширеним mo
dus operandi–јем, бива опреман футуристичким оружјем од
стране компјутерског мага и свезналице Микрочипа. Лајнус
Либерман (Linus Lieberman) звани Микрочип, потпора Па
нишеру налик Бетменовом батлеру Алфреду, ознака је бе
нигнијег дијела серијала и једини прави сарадник којег је
Касл истрпио до краја едиције (1995).
У стотињак бројева ове серије налазимо причљивог и мен
тално стабилног Касла, који елиминацију криминалаца
12 Објављивањем интегралног издања Marvel Essential: Panišer (Čarobna
knjiga, 2016), Френк Касл се вратио на наше просторе након двадесет
шестогодишњег одсуства.
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доживљава као свакодневни и законит посао. Реалистич
ност радње поништава а инфантилност повећава, поред
стереотипних дијалога, слаба мотивација поступака код
злочинаца и ултратешко наоружање, с којим се Панишер,
без видног напора, вере по зградама мегалополиса у потра
зи за злочинцима. Од мноштва „рупа” у сценарију потреб
но је одабрати ону која је у едицији најпримјетнија а то је:
повратак упечатљивих негативаца. Неинвентивност се, као
хронична Марвелова бољка, испољила и на овом несупер
херојском пројекту. У 104 броја мафијаш са унакаженим ли
цем Тестерица (Jigsaw) је враћен у живот чак шест пута!
Овај детаљ угрожава концепт стрипа али и его лика позна
тог по педантности у извршавању свог „посла”. Цртачки,
овај том, изразито слабо стоји. И поред палете радника на
свакој епизоди, већина их оставља утисак крајњег аматери
зма што читаоца мора навести на помисао о драстичном па
ду квалитета у поређењу са цртежом Џона Ромите Старијег
(John Romita Sr.)13.
Угасивши Volume 2, наставилo сe са уназађивањем серијала
вођењем Панишера кроз разна путешествија. Послије осуде
због убиства Ника Фјурија (Nick Fury), изгубио је памће
ње, извршио самоубиство па га преживио, као и удружене
нападе на своје постојање Небојше (Dardevil), Волверина
(Wolverine) и Човјека Паука. Кратко је био и с друге стране
закона и то у улози мафијашког дона (The Punisher vol. 3).
Серијал и едиције у периоду од 1995. до 2004. године опста
ју на дугометражним акционим заплетима („пуцачинама”)
везаним за неки занимљив а дотад недодирнут дио из Ка
словог живота. Тако су вјештачки одржавали франшизу са
нпр. унајмљивањем плаћеног убице који личи на Каслову
покојну супругу Марију или причом о рађању убилачког
инстикта у Френку током боравка на вијетнамском ратишту
(Born).
Ситуација се дјелимично поправља са преласком Панишера
под фирму Max, иначе Марвелову испоставу. Од марта 2004.
године серијал носи ознаку Parental advisory због експли
цитних сцена насиља, сексуалног иживљавања, али и мили
таристичког фетишизма, који се и не покушава прикрити.14
Наративно ваљанија црта серије се поново почела назирати
са логичним слиједом у помраченој свијести Френка Касла.
Послије Микрочипове предаје Панишера закону (у страху
од његовог очигледног уживања у убијању), наш се „јунак”
13 Илустратор Кругова крви.
14 Периодично се издавао илустровани додатак о оружју које користи
Панишер са вјеродостојним објашњењима.
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послије губитка јединог пријатеља, повлачи у себе и у стал
ном бијегу преживљава још пар „сигурних” смрти (у неких
стотинак свесака). Превагнувши из осветника и полицајца
са посебним овлашћењима у психотичног манијака због
пријатељеве издаје, потпуно је мотивисан процес и послије
десетак година приповиједне кризе можемо рећи да је овај
серијал добио, макар на кратко, на увјерљивости.
Подмлађивањем редакције, сценаристички посматрано, се
ријал је кренуо узлазном путањом. Ипак, ни овај узлет про
жет насиљем није потрајао дуго јер се уредништво оптере
тило сталним потрагама за новим, неприказаним начинима
мучења жртава као и Панишеру достојних противника. Ври
један помена је сигурно Енисов (Garth Ennis) и Парловљев
лик Баракуда (Barracuda) чија убједљивост је подстакла
издаваче да покрену spin–off мини–серијал посвећен њему
(Punisher Max Presents: Barracuda). Пуко насиље, поетич
ки необликовано у достојну сценаристику, није формула за
трајно придобијање публике па је тако и The Punisher MAX
отишао у историју са бројем 75.
Удаљавање од реалистичности серијала (самим тим и ква
литета приповиједања), наставило се у 2009. години са од
луком да се Панишер убаци у неки од многих суперхерој
ских универзума гдје ће се заједно са надљудима борити за −
уобичајену тему америчких блокбастера и стрипова − спас
свијета. Замешатељство ствара Мax са покретањем нове се
рије у којој ће Френк Касл имати приземнију улогу – убија
ње Кингпина (Kingpin). Истовремено преплитање двије ли
није исте приче је стандардно за амерички систем пласмана
али с њим се озбиљно удара на потенцијал и јаче сторије не
го што нам је понуђена са другом серијом Punisher MAX-а.
Френков сукоб са Кингпиновим тјелохранитељима Метом
(Bullseye) и Електром (Electra) те лична драма врховног ше
фа њујоршке мафије Вилсона Фиска (Wilson Fisk) је, иако
продужен до максимума (22 епизоде), једна од солиднијих
линија ове франшизе.
Потоње мини–серије су одлични докази немоћи америчких
мегаиздавача да изњедре нешто ново са чим би оживјели ве
гетирајући серијал. Још једно у низу таквих рјешења је било
убацивање идејно истрошеног јунака у временску „црвото
чину” и његово слање у будућност15 (The Punisher 2099 AD)
али и прошлост (Punisher: Noir). Да наш осветник понекад
15 Када серијалу опадне продаја, издавачке куће се одлучују и на овакве
потезе. Први антихерој послат у будућност био је револвераш Џонах
Хекс (Jonah Hex), узданица Детектив комикса. То је учињено 1985.
године за потребе серијала Hex.
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узима и слободан дан доказују нам специјална издања у ко
јима се Панишер на Божић нерадо одлучује да сређује рачу
не са криминалцима (The Punisher: Red X–mas и The Punis
her: X–Mas Special).
Да би избјегли једноличност објеката великих градова,
уредници су често измјештали мјесто радње у јужноаме
ричке џунгле, сибирски лед и блискоисточне пустиње. Смје
штање фиктивног лика у постојећу ситуацију, којом су се
хтјеле сугерисати добре намјере обичних Американаца (већ
поменута памфлет–акција Супермен против Глади), није
мимоишло ни овај стрип па је и Панишер, након Супермена,
свратио у Босну и Херцеговину. Пратећи траг међународ
ног трговца оружјем Викадија (Vikady), Касл је пристигао
у Сарајево из којег је, не снашавши се у сукобу „сви против
свих”, побјегао без гајења илузија да је он, као ратни вете
ран, дорастао таквом сукобу.16 Занимљиво је да је за ову дво
дјелну епизоду (The Punisher War Zone n. 35–36) унајмљен
Џо Куберт (Joe Kubert), који је у овом „босанском двоброју”,
својим цртачким умијећем, ријетко виђеним у комплетној
франшизи успио непристрасно17 да демонстрира погуб
ност ратног механизма по човјеков ум и опстанак људске
заједнице.
Међу упитне уредничке одлуке убројаћемо и Панишерово
старење. Неодредива старост јунака јесте чест проблем у
дугогодишњим серијалима а овдје је она различита од тома
до тома. Међу подмлађеним Марвеловим јунацима нашао
се и Панишер па чести прикази акробација непримјерених
тјелесним могућностима једног шездесетогодишњака пред
стављају артефакт више у корист тезе о америчком нереа
листичком димензионирању људске физичке спремности.
Примијетна је и недосљедност у избору смрти за Панишера.
Петнаестак различитих видова његове смрти нису биле до
вољне па су неке едиције завршиле са остављањем читаоца
у недоумици да ли је Панишер умро од рана задобијених у
још једној самоубилачкој акцији у његовом стилу „сам про
тив свих” или га је опет неко од „поштених цивила” спасио.
Ипак, у мору једноличних и једнократних епизода, издва
ја се она велемајстора Ричарда Корбена (Richard Corben) –
16 »This isn’t my war. My war’s got rules i understand. My war is me against
them. There’s no rules here. No lines. No black. No white. [...] / — Time to go
home. / New York’s going to seem like Disneyland after this trip.« Children
of the Gun (1995) The Punisher War Zone n. 36, New York: Marvel, p. 22.
17 Ако изузмемо забуне у именима − муслимански герилци се зову Митар
и Јосип − финални дио саге Ријекa крви (River of blood) својим текстом
и поруком сигурно неће бити предмет осуде ниједне стране учесника
грађанског рата у Босни и Херцеговини.
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The Punisher: The End − у којој нам отац Бладстара (Blo
odstar), Света мутаната (Mutant World) и Дена (Den) сер
вира одличну постапокалиптичну причу Гарта Ениса о по
сљедњим данима Панишера, сада остарјелог затвореника у
бијегу.
Манир екранизације стрипова у осамдесетим годинама
прошлог вијека није заобишао ни Панишера па је Марвел,
послије бледуњаве верзије из 1989. Године,18 у новом ми
ленијуму приредио још двије,19 приповиједно нимало бо
ље. Рачунајући на млађу публику, продуценти су напусти
ли хронолошки ток и потпуно одбацили основни сценарио,
уништивши тако вишегодишњу разраду карактера Френка
Касла. Ни лоше критике гледалаца филмова о Панишеру ни
су биле довољне да се заврши индустријско експлоатисање
ове замисли па тако у 2019. години, имамо нове стрипске и
телевизијску серију.20

Назире ли се крај лошем тренду?
У овом прегледу тридесетогодишњици Марвеловог сери
јала Панишер, покушали смо приказати експлоататорски
однос према стрипу. Мада је овај начин исцрпљивања по
тенцијала једне добре идеје већ озбиљно нагризао и темеље
европског стрипа (Астерикс – Asterix; Талични Том − Lucky
Luke), мање озбиљан приступ „рестаурацији”, ипак везује
мо за америчке сценаристе. Панишер је један од стрипова
чији је потенцијал у потпуности искоришћен већ у његовом
„пубертету” и чијем се експлоатисању још не назире крај.
„Теме су се можда и удаљиле од типичног Марвеловог ди
јапазона, али неизмјењени, преискушани, преексплоатира
ни приступ, драматургија и карактерологија ту су као и у
сваком другом типичном Марвеловом издању (...) Њихова
махом дјечја публика тешко се може даље варати и мамити,
(...) а одрасли се не могу поново привући формулама које
упорно остају на старим, више него познатим рецептима”.21
Ваља назначити да чедо Џерарда Конвеја (Gerard Convay)
неће прекрити паучина Марвелове архиве јер је Панишер
постао симбол слободног Американца који, испод јужњачке
заставе, узгаја култ оружја и самоодбране те сам штити сво
ју породицу. Милитаристичка нота овог стрипа је најчешћи
18 Goldblatt, M. (1989) The Punisher, New World International.
19 Hensleigh, J. (2004) The Punisher, Lionsgate films and Lexi, A. (2008),
Punisher: War Zone, Lionsgate films.
20 Lightfoot, S. (2017) The Punisher, Netflix.
21 Đukić, B. (1987) Marvelov novi univerzum, RS Magazin br. 87/2, Zagreb:
Vjesnik, str. 98.
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разлог његове злоупотребе па се сви они који бесједе о упит
ном утицају стрипова оправдано прибојавају његовог ефек
та. Инерција би могла донети нови квалитативни и суноврат
Панишеровог стрипа кроз стрип, филм и играчке, јер су
неки модерни конзументи популарне културе спремни про
гутати и духовно неукусније штиво, ако је на омоту свеске
амблем Марвела.
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IDEA OF EXPLOITATION IN COMIC BOOKS
THE PUNISHER

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.
Key words: idea exploitation, Marvel, The Punisher, Frank Castle,
antihero, hyper productivity, militarism
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CHALLENGES OF CREATING
AN AUTHENTIC CHILD’S
PERSPECTIVE IN A
DOCUMENTARY GRAPHIC
NOVEL
ARTISTIC RESEARCH
Abstract: Children books about difficult topics represent only a fraction
of the available books. In children’s literature, the first–person narrative
implies an adult author behind the child as a character. The imbalance
between the narrative voice of an adult and the child focalizing
character indicates power structures and impose an adult’s sentimental
(and educational) ideas to the child reader. The same happened
when I started creating a graphic novel about my own experience of
the bombing, as a child. To avoid this pattern, I decided to make an
authentic perspective of the child going through a traumatic event. This
posed the following questions:To what extent is a graphic novel suited
for departing from power structures in children’s literature? What is
the significance of radical themes in creating the space for empowering
children? Which elements of graphic narratives make the perspective
of a fictional child authentic? This paper outlines the academic and
practical research I undertook to answer these questions. It describes
and emphasises the importance of authentic voice and perspective
of children characters in the literature for children. It focuses on the
importance of literature with radical themes in establishing the space
for a fictional child to explore the world and empower its independent
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quests beyond the boundaries usually set in the children’s literature.
Moreover, it presents the ways it can be used by an author to present
the story from an authentic perspective of the child. It describes and
justifies my choice of using interpretative frameworks from other fields
of cultural studies to question how comics can be used to establish
traditional power structures or depart from them. Finally, it summarises
the ways my academic research influenced the practical research and
enriched the creation of my book.
Key words: comics, narrative, children’s literature

The importance of authentic voice and perspective of
children characters in the literature for children1
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, voice and subjectivity in literature for young
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.

The Story
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, displacement and education:
Building bridges, not walls, 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.

Terminology and medium – 
specific features of comics
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) Narration in the fiction film, 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 “unproductive guarding of borders
between media”, 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) The Narratology of Comic Art, Abingdon: Routledge,
p. 18.
9 Duncan, R. and Smith, M. J. (2009). The Power of Comics: History, Form
and Culture, 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.

Whose story is it?
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. Journal of Graphic Novels and Comics, 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 coincides with 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 a delegated narrator. There are various types of delegated
narrators, and he examines a few cases and gives the examples
for them.
А) The narrator has a simple function to put the story 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) The improbable narrator.
E) The autobiographic narrator, whose “I” bears witness, but
who does not create his or her own story.
For my novel, none of these examples is fitting. For that reason,
I propose including an extra case of Merged narrator. 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, European Comic Art, Brooklyn: Berghahn Journals in association
with American Bande Dessinée Society and the International Bande
Dessinée Society, p. 5.

140

DRAGANA RADANOVIĆ

Elements of children’s perspective
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) The Narratology of Comic Art, 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
book events unfold from page to page, while in the comic novel,
movement from panel to panel on each page, as well as across
the whole text, shows temporal shifts. All of these remarks
16 Bal, M. and Van Boheemen, C. (2009) Narratology: Introduction to the
theory of narrative, 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
Routledge Companion to Children’s Literature, 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 / Point of view
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 Who is the character whose point of view
orients the narrative perspective? while the voice relates to the
question Who is the narrator? In other words, Genette20 adds,
this difference can be seen through the questions Who sees? and
Who speaks? 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) Narrative discourse: An essay in method, 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 Narrative Discourse Revisited, Genette21 redefines the concept
of focalization, and changes the question Who sees? to Where is
the focus of perception?
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, the focalized, and the image field is significant in the
context of comics storytelling since the person or character
who is the focus of attention always has the potential to import
perceptual information and subjective vision into the image.”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) Narrative discourse revisited, Ithaca: Cornell University
Press, p. 64.
22 Mikkonen, K. (2017) op. cit. p. 151.
23 Surdiacourt, S. (2015) Comics and storytelling. Towards a medium specific
narratology, thesis-dissertation, Leuven: p. 118.
24 Jost, F. (2004) The look: From film to novel. A Companion to Literature
and Film, 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
not seen by any entity within the diegesis”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: “Any image
that is edited together with a shot of a person looking, within the
rules of cinematic “syntax”, will be “anchored” in the visual
subjectivity of that person or character”. 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.

Figure 1: Example of primary internal ocularization
26 Jost, F. (2004) op. cit., p. 75.
27 Smelik, A. (1998) And the mirror cracked: feminist cinema and film theory,
London: Palgrave Macmillan, p. 67.
28 Surdiacourt, S. (2015) op. cit., p. 118.
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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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Figure 5: Example of modalized ocularization

Figure 6: Example of modalized ocularization

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 the absence of a camera
in comics, the manipulation of the relation between what the
image shows (from some perspective) and what some character
supposedly sees is an essential means through which comics
can create a sense of a subjective vision”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) The Narratology of Comic Art, Abingdon: Routledge,
p. 158.
30 Mikkonen, K. (2017) op. cit. p. 158.
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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]) First principles of typography, 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.

Figure 8: Font design versions
32 Gallagher, L. (2018). Typography and Narrative Voice in Children’s
Literature: Relationships, Interactions, and Symbiosis. 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.
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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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Cognitive abilities, priorities, and focalized objects
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 is most
often an adult, while the character is a child, if writers want to
create an illusion of an authentic child perspective, they must
pretend that the narrator does not know or understand more than
the focalizing character. In this case, too, the difference between
personal and impersonal narration is of less importance. In
internal focalization, we take part in the character’s thoughts
and feelings in the same way as in a personal narrative, and
sometimes even better.”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 What Maisie Knew35 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’s Literature
Association Quarterly, Volume 28, Number 1, Baltimore: Johns Hopkins
University Press, p. 12.
34 Bal, M. and Van Boheemen, C. (2009) Narratology: Introduction to the
theory of Narrative, Toronto: University of Toronto Press, p. 150.
35 James, H. (1897) What Maisie Knew, 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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Difficult topics examples
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.
Pequeñas Voces (Little voices) by Carrillo37, is a short animated
documentary that gave voice to children in Colombia who are
victims of armed conflict. Silence38 is an animation movie that
speaks about a child that is a Holocaust survivor. The comic
book Persepolis39 follows 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
& Me41 that 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) Challenges of creating an authentic child’s perspective
in a documentary graphic novel — 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, an animated short movie, UK.
39 Satrapi, M. (2000) Persepolis, Paris: L’Association.
40 Britt, F. and Arsenault, I. (2017) Louis undercover, Toronto: Groundwood
Books Limited.
41 Arsenault, I. and Britt, F. (2013) Jane, the fox and me, 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, дечија литература
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ЕСТЕТИКА НЕВИДЉИВОГ
ТАКТИЛНОСТ У ФУНКЦИЈИ 
СТРУКТУРАЛНОГ ЕЛЕМЕНТА 
СТРИПА
Сажетак: У експерименталним формама стрипског медија које
одступају од класичних штампаних форми и базирају се на ин
теграцији различитих медија, структура стрипа разлаже се на
садржаје који као посебне врсте модула учествују у његовој дефи
ницији. Кроз приказе студија случаја пројеката који стрип поста
вљају на граничне позиције ликовних и примењених уметности,
описано је могуће дефинисање структуре стрипа, независно од
продукционих технологија које су га иницијално обликовале. Ком
биновањем савремених технолошких процеса и класичних ликовних
техника, експериментални стрип у најчистијем облику нуди де
финицију медија ослобођену техничких условљавања и показује су
штину његове структуре, коју током година мењају технолошке
промене. Сама структура медија остаје његова главна окосница,
која се у савременом добу, применом нових технологија, обликује
на начин да медиј чини доступним публици различитих визуелних
капацитета, те публика стрипа постаје потпуна. Тактилна ди
мензија у обликовању медија показује независност структуралне
организације медија у односу на систем продукције и прејудицира
естетику њених елемената у будућим технолошким модификаци
јама и иновацијама.
Кључне речи: интердисциплинарност
тактилност, хаптичка адаптација.

стрипа,

инклузија,

Поимање стрипа кроз 
технолошке и медијске аспекте
Досадашња описивања медија стрипа, преламала су се у
више паралелних равни, које су се једнако тицале техноло
шких и ликовно-графичких, али и методолошких структу
ралних одредница. Иако могуће дефинисање стрипа захтева
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свеоб
 ухватно промишљање његове структуре у више права
ца, чини се да савремене тенденције кристализују премису
да се структура стрип медија одржава „на себи као таквој”,
односно, независно од технолошких промена. У периоди
ма зачетака озбиљнијих теорија стрипа (осамдесете године
двадесетог века), као важно својство медија истицала се,
нарочито од стране угледних теоретичара попут Дејвида
Кунзла (David Kunzle), искључивост штампарске технике.1
Током деценија успостављања теоријског обличја стрипа,
аутори су сучељавали ставове о ранијим сличним формама
и они су, очекивано – бивали поларизовани. Док је скроман
број аутора (попут П. Радичевића), стрип форме уочавао од
времена Старог Египта или црквене средњовековне уметно
сти, многи други су (Б. Тирнанић, N. Cohn, М. Радовановић,
З. Зупан, Љ. Кљакић...) држали становиште да без друштве
них прилика, контекста и технолошких датости, зачетак ме
дија не може бити доведен у питање. Суштина става који
технолошки процес уводи у структуру медија, претпоста
вља нужност „обраћања масовној публици”,2 те „мобил
ност”3 медија. У коначним разматрањима поменутих аутора,
ова врста дела (ма ком раздобљу да су припадала), обухва
ћена су термином „протострипа”,4, 5 а у студијама случаја,
као резултат ових претпоставки, дело бива потврђено у свом
изворном медију („фигуративној наративној уметности”6 и
слично). Нешто другачије тумачење дела, односило се на ау
торе који су из стрипског медија преузимали карактеристич
не ликовно-графичке конвенције, али без наративног аспек
та у оквиру третираног медија,7 градећи потпуно специфи
чан израз, али само по уделу „визуелног вокабулара”8 који
припада стрипу. Дакле, у процени једног дела, теоретичари
су се водили не само медијем извођења, већ најпре главном
суштином: наративним потенцијалом слике.

1 Tomić, S. (1985) Strip, poreklo i značaj, Novi Sad: Forum, str. 40.
2 Радовановић, М. (2014) Српски стрип – порекло, развој, значај
[дипломски рад], Факултет за медије и комуникације, Београд: Универ
зитет Сингидунум, стр. 11.
3 Tomić, S. nav. delo, str. 56.
4 Ивков, С. (1995) 60 година домаћег стрипа у Србији 1935–95 [каталог
изложбе], Суботица: Ликовни сусрет, стр. VII.
5 Радовановић, М. нав. дело, стр. 16.
6 Tomić, S. нав. дело, стр. 41.
7 Rustemagić, E. (2011) Profesionalne tajne stripa, Celje: Strip Art Features,
str. 141.
8 McCloud, S. (2005) Kako čitati strip – nevidljivu umjetnost (prev. Danilo
Brozović), Zagreb: Mentor, str. 20.
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У светлу развоја технологија у 21. веку, а нарочито дигитал
них медија, чини се да је поновно разматрање технолошког
чиниоца у конституисању или модификацији неког медија
посве неопходно. Овом темом, нарочито темељно бавио се
Б. Милтојевић у више новинских приказа, а посебно студи
озно у својој књизи Дигитални стрип. Ова опсежна студија
говори управо у прилог томе да форма дигиталног стрипа
више не подлеже штампи, али да та чињеница не оспорава
нити дезинтегрише сам медиј стрипа, штавише, обухвата га
у новим специфичним појавностима, којима се не инсинуи
ра додавање или одузимање самој структури медија, услед
нових или измењених технолошких особености. Тиме се до
води у питање актуелност горенаведеног става неколицине
аутора о непостојању стрипског медија без штампе, јер нас
нове технологије, захваљујући којима стрип наставља сво
је постојање, демнатују и обавезују да раније дефиниције
стрипа поново преис питамо, изменимо или допунимо. О то
ме је З. Посавац, у раним студијама о стрипу (седамдесете
године двадесетог века) забележио: „као и друге умјетности
мијења се и ова (стрип, прим. аут.) са својим временом”,9
те да се његова савременост огледа управо у плурализму
стилова.10 Б. Милтојевић, уводи појмове покретног, проду
женог стрипа (рекомбиновање штампаног стрипа и анима
ције)11 и истиче нова значења односа бесконачне дигиталне
слике – фрејма и стриповског панела,12 док истовремено за
пажа да се у свом формалном, али и суштинском – дигитал
ни стрип све више окреће тактилном.13 Парадоксално, сти
че се утисак, да је данас доступност (дигиталног) стрипа пу
тем мрежа далеко већа, него што је то у прошлим временима
била његова штампана форма, којом је одређен сам зачетак
медија. Дигитални стрип неоспорно јесте стрип, уважавају
ћи притом и некадашњи захтев за масовном дистрибуцијом
и мобилношћу.
Како су медију стрипа претходили други медији,14 мно
штво одредница стрипа везано је за појмове илустрације,15
9 Posavac, Z. (1975) Strip i stripologija, Život umjetnosti: časopis za pitanja
likovne kulture, br. 22–23, Zagreb, str. 138.
10 Исто, стр. 139.
11 Милтојевић, Б. (9. август 2014) Покретни стрипови, Политика, сепарат
„Кулутура, уметност, наука”, Београд: Политика АД, стр. 9.
12 Miltojević, B. (2013) Digitalni strip, Novi Sad: Komiko, str. 14.
13 Милтојевић, Б. (19. јул 2014) Смајли и бесни човечуљак у земљи вир
туелних чуда, Политика, сепарат „Кулутура, уметност, наука”, Београд:
Политика АД, стр. 6.
14 McCloud, S. нав. дело, стр. 151.
15 Ивков, С. нав. дело, стр. 248.
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сликовнице („рудимент стрипа”),16 или „развијени облик
карикатуре”.17 Нарочито су сликовнице сматране блиским
стрипским формама, али је граница постављена у визуел
ним18 или значењским19 односима текста и слике, односно
њихових улога у наративном току. Најзад, на траговима
свих наведених односа, теоретичари су током времена по
себно разматрали и важно питање везано за релацију медиј
‒ уметност,20 које је уопштено закључено ставом да „стрип
није нити може бити (...) уметност”,21 те да је у једном ме
дију реферирање на уметничко, садржано тек у његовом
„унутрашњем потенцијалу”.22

Експерименталне форме – 
гранична подручја стрипа
У историји југословенског, потом надаље српског стрипа,
рани експерименти описују се од средине (код неких ауто
ра и краја) седамдесетих година двадесетог века. Иако се
у свету та врста искорака, пре свега подстакнута Крамбо
вим (Robert Crumb) радом догодила раније,23 овај период је,
сем важности појаве експеримента, уједно први тренутак у
коме се дешава и важна промена – улазак стрипа у галериј
ске просторе.24 О томе П. Ивановић у свом дипломском раду
„Београдски стрип” бележи:
„Стрипови који су настајали у периоду постојања ове групе
(група ’Туш’, прим. аут.) били су карактеристичног стрип
израза, они су рушили све постојеће норме класичног стри
па, као што су вођење радње кроз сценарио и кадрирање,
али и поштовање основних правила у цртању, а такође и са
ма форма стрипова ове групе је била карактеристична по
својој дужини, односно стрипови су били изразито кратки,
а порука коју је уметник преносио изражавана је најчешће
16 Ignjatović, S. (1979) Poetizam stripa, Osijek: Revija, str. 45.
17 Zupan, Z. (2007) Vek stripa u Srbiji, Pančevo: Kulturni centar, str. 12.
18 Tomić, S. нав. дело, стр. 46.
19 Ивков, С. нав. дело, стр. 247.
20 Kon, N. (2009) Razbijanje defin icije stripa: odvajanje kulturalnog od struk
turalnog u stripu, Zarez, dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, br. 247,
Zagreb: str. 26.
21 Кљакић, Љ. Ј. (2010) Стрип, проширени медиј. О неким аспектима
стрипа, његовог језика и садржаја, Трећа генерација: огледи о стрипу,
фигуралној нарацији, популарној култури, трагању за слободом, утопи
ји и сродним темама (1973–1988) [рукопис], Београд, стр. 7.
22 Исто.
23 Ивановић, П. (2010) Београдски стрип [дипломски рад], Београд:
Висока школа струковних студија – Београдска политехника, стр. 45.
24 Исто, стр. 42.
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у једној табли стрипа. Ова група аутора је уз уметнике оку
пљене у групи ’Студио за нови стрип’ из Лучана и ауторе
окупљене у групи ’ЗЗОТ’, као и још један број уметника,
практично поставила основ за развој експеримента у стри
пу и новог стрип израза на овим просторима, који је свој
замах добио појавом читавог низа младих аутора деценију
касније.”25
Почевши од јануара 1979, захваљујући активности Туш–
групе која је тада основана,26 експериментални израз при
сутан је на сцени у пуној активности, а већ 1980. године
излази и књига стрипа под називом Луди језик27 у целости
посвећена овој групи. Ова врста стрип форме, бележи С. Иг
њатовић: „...са особеном знаковношћу и семантиком, мимо
устаљених кодова и идиолекта комерцијалног стрипа, одно
сно уз уважавање тек основних правила овог медија (која се,
потом, разграђују или надограђују, превазилазе захватом и
значењем) стиче ‚право грађанства’ и у дневној штампи”.28
Примећени су и експерименти Горана Ђорђевића и Војисла
ва Радуловића, под називом Процеси у квадратном систему
(негде и: „Истраживања процеса у квадратном систему”,29
објављени у Пегазу бр. 4–5, 1975), који се издвајају зани
мљивим проконцептуалним садржајем, те их теоретичари и
хроничари виде као засебно поље деловања у стрипу, нази
вајући их јасно „графичким спекулацијама”.30
У овом периоду делују и Миленко Пајић и Владимир Ду
њић у оквиру „Студија за нови стрип” у Лучанима. Од 1977.
до 1979. излагали су своје радове у Београду (СКЦ, Гале
рија Атељеа 212), Чачку (Дом културе) и Загребу (Галерија
сувремене умјетности),31 али нису били познати широј јав
ности. Б. Јанковић и Д. Стојић приредили су 2007. године
монографију Студио за нови стрип, сабирајући њихове екс
перименталне табле и осветљавајући овај период њиховог
стваралаштва у области стрипа (1975–1980).
Граничним формама стрипа и његовим трансформацијама
бавили су се и Вујица Решин Туцић и Славко Матковић.32
25 Исто, стр. 60.
26 Ignjatović, S. нав. дело, стр. 75.
27 Ивановић, П. нав. дело, стр. 60.
28 Ignjatović, S. нав. дело, стр. 75.
29 Zupan, Z. нав. дело, стр. 81.
30 Ignjatović, S. нав. дело, стр. 79.
31 Zupan, Z. nav. delo, str. 81.
32 Вељашевић, В. (2014) Ненаративни стрип — примена принципа фор
малне редукције [докторски уметнички пројекат], Београд: Факултет ли

161

ДРАГАНА КУПРЕШАНИН
Како је Матковић деловао између књижевности и визуел
них уметности, следствено је користио стрип у својим умет
ничким истраживањима, чији су резултат „радови редуко
вани до нивоа знака, са намером да својом једноставношћу,
и корелацијом са другим комадима из серије формирају
целину”.33
Уопштено узевши, одступања од класичног израза теорети
чари своде под „алтернативно, истраживачко, експеримен
тално”,34 које карактеришу инверзија,35 ауторство,36 слобо
да,37 (негде је то и „антистрип”)38 са обраћањем публици ко
је је „директно, ангажовано и тематски непредвидљиво”.39
У времену у коме су настајале, експерименталне стрипскe
форме биле су недовољно разумљиве, о чему сведоче и по
једини инострани стрип аутори, попут Џулса Фајфера (Jules
Feiffer), који за своје ране стрипове каже: „У току првих се
дам година мог рада људи су тврдили да оно што цртам уоп
ште нису стрипови”.40 Комплексност и ширину појма опо
зита класичног израза А. Туцаков описује као underground:
„Underground стрип јесте критика наративне организације,
графичке и цртане структуре, јунака, етичких начела, па и
продукцијских и дистрибутивних канала комерцијално ета
блираног стрипа. Док комуникациони модели комерцијал
ног стрипа почивају на низу стандардних процеса и правила
од којих ретко одступају, underground прихвата стратегију
обртања функцијски континуиране радње, нарушавањем
једносмерне наративне логике, временски след је померен
или сасвим сажет, не поштују се монтажни закони, облик и
величина поља нису униформисани. Сам начин визуелног
предочавања је антидескриптиван, не постоје типске сте
реотипне физиономије јунака, већ су, напротив, антиподи
свакој идеализацији, деформацијом анатомских предста
ва фигура, уз пропорционални несклад мерила простора и
предмета.”41
ковних уметности, Универзитет уметности, стр. 31.
33 Исто, стр. 37.
34 Павковић, В. (2003) Наш слатки стрип, Београд: Народна књига –
Алфа, стр. 94.
35 Bogdanović, Ž. (1994) Umetnost i jezik stripa, Beograd: Orbis, str. 26.
36 Miltojević, B. (1994) Tragovi u plavoj ilovači, Niš: Dom, str. 60.
37 Miltojević, B. (2006) U paukovoj mreži, Beograd: Narodna knjiga, str. 91.
38 Tirnanić, B. (1989) Ogled o Paji Patku, Beograd: XX vek, str. 172.
39 Obradović, S. (2007) Novosadski strip, Novi Sad: Prometej, str. 274.
40 Tirnanić, B. нав. дело, стр. 172.
41 Tucakov, A. (2000) Strip u Srbiji 1975–1995, Beograd: Zadužbina Andreje
vić, str. 98–99.

162

ДРАГАНА КУПРЕШАНИН
Међутим, процеси алтернативног као противуречја класич
ног стрипа седамдесетих година у Југославији (или пак ра
нијих година у Америци), сводили су се на једну одређе
ну врсту експеримента, која се тицала поетике, монтажног
принципа или третирања призор–поља, али која у самој
продукцији (превасходно штампа, евентуално колаж или
фото–колаж) није у значајној мери одударала од продукциј
ског стандарда медија. Стрип продукција је између педесе
тих и седамдесетих, без обзира на појаву експеримента, у
суштини „концептуално остала иста”,42 те видљивији пома
ци долазе тек почетком нашег века. Када током деведесетих
година двадесетог века „алтернативни и експериментални
стрип преузимају доминацију у стрип–издаваштву”43 сцена
се мења тек у релативизацији позиција ових поларитета, али
су даљи експерименти изузетно ретки. Та пракса и не изне
нађује ако знамо да је одбацивање клишеа јако тешко, с об
зиром да су „корени таквог приступа уједно и корени самог
стрипа”.44
З. Зупан у књизи Век стрипа у Србији бележи и запажања
Н. Грујичића да је „деведесетих година код нас ‚главни ток
представљао заправо алтернативни, андерграунд стрип...”,45
те цитира Михаила Куртовића: „Без обзира колико била ја
ка и зачуђујућа снага фанзинског, односно алтернативног
стрипа, на њој не може почивати читава девета уметност.
Стрипу је неопходно ’хорско певање’, а то значи ускладити
најразличитије гласове, јер је то прави начин његовог посто
јања”.46 Љ. Кљакић такође износи сличан став, истичући да
је „најпримереније у оквиру једне стрип праксе одговорити
другом”,47 односно, сачувати јединство медија кроз најшири
спектар израза.

Простор деловања и деловање у простору
Београдски Међународни салон стрипа, од оснивања (2003)
у систематизацији награђивања аутора, учесника Салона,
42 Кљакић, Љ. Ј. (2010) Слобода или стрип. Кратки извештај са једног уз
будљивог путовања, Трећа генерација: огледи о стрипу, фигуралној на
рацији, популарној култури, трагању за слободом, утопији и сродним
темама (1973–1988) [рукопис], Београд, стр. 3.
43 Радовановић, М. нав. дело, стр. 66.
44 Varadi, T. (mart 1978), Stripovna naracija ili ponovno čitanje „Virusa”,
Pegaz, br. 7, Novi Sad: NIP „Forum”, OOUR Marketprint, str. 92.
45 Zupan, Z. nav. delo, str. 124.
46 Исто.
47 Кљакић, Љ. Ј. (2010) Човјек за стрип, Трећа генерација: огледи о стрипу,
фигуралној нарацији, популарној култури, трагању за слободом, утопи
ји и сродним темама (1973–1988) [рукопис], Београд: стр. 3.
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укључује и „награду за иновацију у стрипу” и то је можда је
дино опште место на коме се током година (сада већ више од
деценије и по) могу видети експериментални приступи ау
тора, а чиме се они и подстичу да делују у оквиру овог поља.
Управо наведено говори у прилог важности институциона
лизације стрипа (о чему је већ било речи), јер иако она има
тежњу уопштавања у формалном смислу (па и садржајном),
неретко значи и доследност и континуитет који су у овом
случају само допринели подсећању на важност експеримен
та, односно изражајну особеност медија која сукцесивно
доприноси његовом развоју и трајању.
На петом београдском Међународном салону стрипа, 2007.
године је нарочито био запажен рад аутора Александера Ћу
рића – просторни стрип: „Прича о поноситом човеку”. Иако
су му претходили аутори с интересантним промишљањима
(Н. Пејић, М. Веселиновић, С. Рестецка (S. Restecka) и Ж.
Санецка (J. Sanecka) – пољске стрип ауторке и Б. Милен
ковић), њихови радови више су се тицали техничких мо
дификација, али таквих које су нимало или у тек незнатној
мери уопште разматрале или доводиле у питање структуру
самог медија. Александеров рад, у самом каталогу описан
инсталацијом,48 много је више од просторне поставке, нај
пре због наративног потенцијала. Тродимензионалност у
овом раду односи се на више равни – формалну, структу
ралну и семантичко-идејну – и по томе овај рад надилази
поимање инсталације као такве, јер се не односи на интер
венцију у простору која је садржај самог простора, одно
сно, ону интервенцију која мења перцепцију простора нити
му даје нека значења. Каталог петог Салона доноси рецен
зију З. Стефановића у којој посебно запажа да се „највећи
продор у алтернативном изразу није десио у дводимензи
оналној форми (која је само ликовно потврдила већ виђене
школе), већ у проширивању стрипске уметности ван папир
ног медијума – на инсталацију, просторну интервенцију и
скулптурну димензију”,49 чиме се најзад подсећа и изнова
указује на оправданост теза о неусловљености медија на
чинима његове технолошке реализације. Ћурић поводом
награђеног рада у септембру 2008. године приређује изло
жбу просторног стрипа у Студентском културном центру
у Београду, под називом „Сервис за динамику простора”
где, сем награђеног рада, излаже и још неколико експери
мената заснованих на сличном принципу структурисања. У
приказу ове изложбе С. Вуковић вредност и иновативност
48 Ćurić, A. (2008) Prostorni strip [PDF prezentacija], Beograd: str. 1, 30.
49 Stefanović, Z. (2007) Hiljadu cvetova, okean pupoljaka, Peti međunarodni
salon stripa, [katalog izložbe], Beograd: Studentski kulturni centar, str. 2.
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у Ћурићевом раду, налази у напуштању стереотипских од
носа стрипа и савремене уметности, (претходно) утврђеним
директним трансферима из једне области у другу.50 У овој
промени приступа медију, а у односу на претходно награђи
ване експерименте, постављено је важно питање о структу
ри стрипа, на начин који до тада није био разматран. Зато и о
материјалности у самом раду Ћурић истиче „...да је потпуно
небитно од каквог материјала је стрип, већ оно, око чега тре
ба обратити пажњу, јесте правилан психолошки и визуални
приступ према његовој причи, кадровима и табли као завр
шном производу...”51 Надаље се награђени експериментални
радови на Салону не истичу посебном иновативношћу до
ергодичке52 приче М. Милинић Богдановић (2010) или ра
дова А. Гајића (2011, 2012). У оба Гајићева рада („Камени
стрип” и „Премотавање”) интересантан је приступ читању
рада, јер захтева интерактивност и неку врсту тактилне ак
тивности читаоца. Гајићево „Премотавање” значајно је као
први експериментални рад у историји ове манифестације
који је понео и главну награду Салона (Grand Prix), чинећи
изузетак свих прошлих и наредних Салона (до 2018). Ауто
ри су затим експериментисали материјалима не одступајући
од класичног наративног тока, враћајући се на стандарди
зоване медијске трансфере, до евентуалног увођења звука
у стрип (А. Петровић, 2015), који је интересантан са аспек
та уврежене „аудио–визуелне суштине”53 стрипског језика.
Експанзија иновације из 2007. године, или ванстандардни
приступи, нису више понављани. Ипак, Међународни салон
стрипа остаје отворени простор деловања за све ауторе чији
експериментални радови имају „посебну ликовну поетику
и на тај начин разбијају стереотипе о овом уметничком ме
дију”.54
Нешто другачији је случај са експерименталним стри
пом „Бајка о крушки и зецу” ауторке Драгане Купреша
нин, серији цртежа намењеној за приказивање у простору.
Серија је започета 2008. године и настајала је сукцесивно,
у „наставцима”.

50 Вуковић, С. (20. септембар 2008) Стрип од плеха, гвожђа, иверице...,
Политика, сепарат Кулутура, уметност, наук а, стр. 5.
51 Ćurić, A. nav. delo, str. 1, 30.
52 Lazić, B. (2010) Vrt zatočenika, komparativne studije iz umetnosti stripa,
Beograd: Balkansko književno društvo, Balkanski književni glasnik, str. 143.
53 Miltojević, B. (2013) нав. дело, стр. 231.
54 Pješčić, M. (2017) 15 godina Salona stripa, Petnaes ti međunarodni salon
stripa, [katalog izložbe], Beograd: Studentski kulturni centar, str. 2.
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Слика 1 Прича о поноситом човеку, Александер Ћурић, 2007
(Изложба Уметничке асоцијације Татлин, Галерија Културног
центра Параћин). Фото: Иван Станисављевић / УАТ

Прво „издање” реализовано је 2010. године у галерији „Ко
ларац” под називом „Стрип”, а затим су у наредним годи
нама уследили нови наставци у више београдских галерија
(Freedom, СУЛУЈ, Мала галерија УЛУПУДС-а) при чему је
свако наредно представљање подразумевало додатни низ
цртежа-кадрова који у простору граде нарацију („Каиш” –
2011, „Два облака” – 2012, „Два у један” – 2013). У наведена
четири различита простора, цртежи су излагани линеарно,
али се сам наративни ток мењао са убацивањем нових је
диница – кадрова.55 Иако је поставка цртежа значила да сам
простор и посматрач у њему активно узимају удела у креи
рању наратива, сегментираност простора четврте поставке
је отворило питање простора као могућег структуралног
елемента рада. У оквиру „Априлских сусрета” 2015. годи
не у Студентском културном центру овај је наговештај раз
рађен и употребљен на начин да је поставка под називом
„Репринт” – овај пут целовита (62 цртежа–кадра), у оквиру
једне просторне јединице рашчлањена тако да зидови гале
рије недвосмислено преузимају функцију стрипске табле
или каиша. Табле организоване на овакав начин, налазе се
у паралелним позицијама и различитим просторним рав
нима, те омогућавају посматрачу – читаоцу да кретањем у
простору мења токове радње. Цртежи постају стрип само
уједињени са простором који омогућава њихов наративни
потенцијал, уз активност посматрача–читаоца. Од постав
ке „Два облака” 2012. године, ауторка уводи у цртеже ко
лажиране сегменте, које позивају на учешће тактилног, али
само на нивоу визуелног подстицаја. За разлику од Ћури
ћевог концепта просторног стрипа, Купрешанин развија
концепт стрипа у простору – „стриповања амбијента”56 – у
55 McCloud, S. (2006) Making comics, New York ‒ London ‒ Toronto ‒
Sydney: HarperCollins Publishers, p. 14.
56 Стефановић, З. (2013) Два у један или кућа–бајка за крушку и зеца, Два
у један, [каталог изложбе], Београд: СУЛУЈ.
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коме сам простор са изложеним радом чини неодвојиву це
лину, јер изглед амбијента условљава и саму организацију и
динамику нарације.

Слика 2 Премијерно приказивање концепта Репринт на изложби
Драгане Купрешанин у „Срећној галерији” Студентског културног
центра, у оквиру Априлских сусрета 2015. године. Кретањем у
простору, посетилац-читалац стрипа је у позицији да мења токове
радње. Фото: Драгана Купрешанин

Важан стрип експеримент реализује Владимир Вељашевић
2014. године у оквиру докторског уметничког пројекта „Не
наративни стрип – примена принципа формалне редукције”
на Факултету ликовних уметности у Београду, постављају
ћи питање структуре медија у оквиру поља графике, иступа
јући у простор са прочишћеним и симплификованим ликов
ним формама којима негира наративност – поставком нара
тивног низа. Иако ова серија графика подразумева тираж,
реализација поставке је изолована од концепта репродуко
вања. На графикама су изоловани сегменти појединачних
призор–поља, измештени из контекста оригиналног стри
па, те је њихов наративни потенцијал поништен и негиран,
чак и потенциран постављањем у наративни низ. Вељаше
вић 2018. издаје експериментални пиктограмски графички
роман Слободан пад (издавач „Бесна кобила”), који делује
кроз поље илустрације и дизајна, формом стрипа која тако
ђе залази у друге примењене области и релативизује њихове
границе.
Без обзира на базични медиј који аутори користе у свом
раду (скулптура, цртеж, графика), ове студије показују да
у истраживањима аутора блиских стрипу, постоји тежња
за преиспитивањем и потврђивањем структуре стрипа ван
технолошких принципа реализације, односно да је сама
структура медија могућа ван штампе, било да је реч о ин
теграцији са простором у ширем смислу или форми која
унутар простора делује независно, али не претпоставља ти
раж. У том контексту, тираж у случају поставке Д. Купре
шанин „Репринт” постоји (изложба је током 2017. године
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реализована у галеријским просторима Културних центара
у Горњем Милановцу, Шапцу и Панчеву). Наведене студије
случаја говоре у прилог томе да више не постоји потреба за
питањем „самог постојања одређених компоненти у једном
делу, већ која им је улога”,57 стога што свака од компонен
ти, по логици ствари, мора понети одређену структуралну
функцију, да би медиј био кохерентан у свом обличју.

Хаптичко читање визуелног и 
тактилног у стрипу
Управо због концепата који не инсистирају на дводимензи
оналности штампе (Ћурић, Купрешанин), техничке интер
венције и њихова употреба (челик, жица, угљен, колаж) дају
материјалну диференцијацију која у класичној форми стри
па најчешће бива обрађена у једној техници. Иако у овим
радовима саме вредности материјала не позивају на так
тилност у читању, оне неминовно значе продор у визуелно
перципирање рада на начин да текстура или фактура макар
значењски учествују у грађењу приче. Ова и претходна ис
куства отворила су питање технолошког у медију и дефи
нисању његових особености, и подстакла на истраживања
у смеру употребе материјала, али тако да они могу преузети
структуралну функцију у медију. Тако је формиран концепт
експерименталног тактилног стрипа, који од 2013. годи
не истражује Д. Купрешанин у оквиру докторског уметнич
ког пројекта „Невидљиви талас” на Факултету примењених
уметности, а који испитује тактилитет и хаптичко читање у
медију стрипа. Уважавајући искуства неколицине иностра
них аутора попут Мејера (Philipp Meyer) и Мануача (Ilan
Manouach) који су тактилно у стрипу свели на перцептивну
или хаптичку функционалност у којој непознавање концеп
та уједно значи немогућност формирања наратива (Мануач)
или његову баналност (Мејер), Купрешанин развија концепт
инклузивности и омогућава формирање наратива који није
нужно условљен претходним искуством у ужем смислу за
целокупну публику, а то значи и укључивање дела публике
(слепи и слабовиди читаоци) који у свом искуству немају
познавање медија стрипа. Изабравши форму стрипа, која
већ доказано „може да изрази апстрактну сферу мишље
ња”,58 пројекат „Невидљиви талас” се развио у захтеван
изазов, управо због ОИ59 публике којој је нарочито тешко

57 Kon, N. нав. дело, стр. 25.
58 Tirnanić, B. нав. дело, стр. 184.
59 Особе са инвалидитетом (публика различитих визуелних капацитета и
чулне осетљивости), прим. аут.
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хаптички представити апстрактне појмове, који су у раду
више него заступљени.
Овај експериментални пројекат је адаптација авангардног,
експерименталног романа Вирџиније Вулф Таласи (1931)
који због своје специфичне драматрушке структуре омогу
ћава адекватан хаптички или визуелни утисак атмосфере ро
мана својом динамиком, односно уједначеним, монотоним
ритмом приповедања, који се тек повремено прекида дру
гом паралелном радњом у оквиру главне радње. Визуелно
одсуство ликова романа у стрипу, омогућава ближу иденти
фикацију са самом радњом. Свака страница стрипа је адап
тирана тактилно, са укупно преко петнаест различитих тек
стура у раду и текстом на Брајевом писму и ћириличним
текстом. Овде је интересантно направити паралелу са експе
риментима који су резултирали „невидљивим илустрација
ма”60 чији је садржај управо концепт, а које нису адаптиране
за слепу или слабовиду публику, како би њихов назив могао
имплицирати. У овим радовима, одсуство сваког садржаја,
сем идејног, онемогућава хаптичку перцепцију и намењена
је само видећој публици.
„Невидљиви талас” је у форми изложбе представљен у Но
вом Саду 2018. и 2019. године поводом „Награде за присту
пачно уметничко дело” Инклузивне галерије (галеријски
простори „Атеље МП” и Галерија СУЛУВ). Изложбе су у
потпуности реализоване на начин да буду приступачне ОИ
публици (конзоле са контрастним оквирима, постављање
радова на одређене позиције на зидовима галерије, тактил
не стазе, приступне рампе, тактилне мапе изложбене по
ставке, каталог изложбе преведен на Брајево писмо). Иако
је због високе цене продукције стрип реализован у тиражу
од свега три примерка, рад показује дијапазон могућности
за даља истраживања тактилног у стрипу и постављања
законитости хаптичке адаптације. Израђен комбинованом
техником (УВ штампа и колаж), са великим уделом рељеф
них облика који формирају призор–поља на свакој страници
стрипа без визуелне штампане информације, рад је препо
знат као иновативан, не само због начина израде, већ пре
свега, укључивања ОИ читалаца у публику стрипа. Тактил
не форме које преузимају улогу класичне штампе видећем
читаоцу дају визуелну информацију путем визуелне дифе
ренцијације, на начин на који слепом или слабовидом чи
таоцу дају могућност хаптичке диференцијације, међутим,
управо интеграцијом штампаних визуелних и рељефних
60 Savić, B. (2003) O ilustraciji [magistarski rad], Fakultet primenjenih umet
nosti, Univerzitet umetnosti, Beograd, str. 47, 49.
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информација, разуме се да је оптимално решење управо у
њиховом јединству. Као што видећем читаоцу тактилност
даје или додаје вредност у визуелној перцепцији (опционо и
хаптичкој), на исти начин читаоцима са ограниченим визу
елним капацитетом, визуелне штампане информације омо
гућавају додатни стимулус њиховој хаптичко-визуелној ди
ференцијацији. Изузетак су читаоци без остатака вида, а без
претходног визуелног искуства, који ће се у читању водити
само рељефним структурама.

Слика 3 Изложба Невидљиви талас 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 Невидљиви талас (2018) ‒ рељефни колажирани детаљ
у оквиру призор-поља на страници експерименталног тактилног
стрипа. Фото: Драгана Купрешанин

Дакле, у овом раду инклузивност значи додатну вредност, те
да покушајем удаљавања од класичног израза прилазимо су
штини медија, свођењем на саму структуру. Експерименти у
оквиру медија стрипа и искораци у његовом поимању, неоп
ходни су управо ради увида у релативност диспозиција које
се односе на техничке аспекте који су сматрани одредницом
медија као таквог. Без намере да се медиј стриктно дефи
нише, јер се уочава тенденција да кроз време доживљава

170

ДРАГАНА КУПРЕШАНИН
модификације и да то за последицу има рушење одређених
постулата, закључак који истраживања тактилног у стрипу
доносе, односе се само на потврду шире дефиниције медија
(на пр. „низ цртежа у секвенцама”61 или „умјетност слије
да”)62 јер суштина стрипа јесте његов наративни потенцијал.
Међутим, хаптичка адаптација у оквиру медија представља
искорак у томе, због интеграције целокупне публике, без об
зира на њене визуелне капацитете, јер овај пут начин реали
зације у коме материјал преузима функцију структуралног
елемента, омогућава другачије (проширено) читање медија.
Импликација ове врсте иновације, може се поново разумети
и као друштвено-историјски тренутак техничких капаците
та који то омогућавају, те да је за медиј стрипа (али и друге)
обликовање условљено обухватним напретком друштва у
коме ће и у будућности наћи нишу за даљи развој, негације
или стагнације. Експериментални радови у медију стрипа
значајни су, јер управо показују његову тренутну позицију у
оквиру актуелних друштвених процеса, односно потребе и
правце даљих трансформација. Експериментални стрип de
facto, има задатак да буде у „опозицији према самом себи”,63
пре интеграције у „заједнички, средњи ток”.64 Ако је рађање
стрипа морало узети у обзир и „присуство свести код савре
меника о постојању стрипа као посебне медијске форме”,65
онда је свако уже дефинисање медија унапред осуђено на
будуће ревизије, управо због тога што сама структура стри
па одолева тиражу, технологији, или било којој другој врсти
ограничења која спутава слободу функционисања његове
структуре.
Оно што стрип очекује у наредним модулацијама, оно што
се од савременог експеримента интегрише у његове будуће
појавне форме, говориће у прилог томе да је зачетак стрипа
ипак тамо где је заживела његова базична структура, осло
бођена свих будућих канона, дефиниција и ограничења, а
да је његово трајање кроз време само део тог започетог бес
коначног процеса. Без обзира да ли се тактилно у стрипу
61 Ивков, С. нав. дело, стр. 247.
62 McCloud, S. (2005) нав. дело, стр. 199.
63 Кљакић, Љ. Ј. (2010) Стрип за нови свет. Живот је корпа пуна треша
ња, Трећа генерација: огледи о стрипу, фигуралној нарацији, популарној
култури, трагању за слободом, утопији и сродним темама (1973–1988)
[рукопис], Београд: стр. 6.
64 Bogdanović, Ž. (priređ.) (1994) Umetnost i jezik stripa, Beograd: Orbis,
str. 26.
65 Радовановић, М. (2014) Српски стрип – порекло, развој, значај
[дипломски рад], Факултет за медије и комуникације, Универзитет
Сингидунум, Београд, стр. 15.
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односи на његово читање, или хаптички градивни елемент,
оно ствара једну посебну (не)видљиву естетику која суптил
но модулира медиј кроз технолошка крешенда савременог
тренутка, исто онако како ће их у будућности, у стрипу (не)
видљиво означавати неки нови појавни облици овог медија.
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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 avantgarde 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 tactile comics.
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: the interdisciplinarity of comics, inclusion, tactility, haptic
adaptation
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МЕСТА 
БАШТИЊЕЊА СТРИПА
Сажетак: Рад представља прилог истраживању владајућих меха
низама, процеса и места баштињења стрипа, као настојања да
се упознају, сачувају, запамте, поделе, представе и допуне вред
ности важне за поједина друштва и заједнице у којима се ства
рају стрипска дела, али и за разумевање ширих цивилизацијских
процеса. Питања која воде ово истраживање односе се на про
блеме у процесу музејског „посвећења” стрипа, посебно на изла
гачке праксе и изложбене капацитете који представљају кључно
место припреме контекста за адекватно присуство стрипа у
музејима. Одговарајућа изложбена пракса упућује на конститу
тивно јемство медија и природу представљених, односно чуваних
материјала.
Кључне речи: стрип, институционално препознавање, места
баштињења, музејско посвећење, изложбени капацитети

Године 2010. у Нелсон Еткинс Музеју уметности у Канзасу
(САД), уметница Клер Туми (Clare Twomey) представила је
рад „Заувек”, конципиран у односу на колекцију самог му
зеја.1 Наиме, уметница је изабрала један предмет из збирки
музеја. Изабрани предмет била је керамичка шоља из 18. ве
ка, коју је уметница репродуковала у 1354 примерака исто
ветних шоља (то одељење музеја поседује 1354 експоната),
изложила их и предложила уговор са публиком. Наим
 е, сва
ки заинтересовани посетилац био је у могућности да понесе
са собом једну од тих шоља, односно део уметничке и ци
вилизацијске тековине коју баштини овај музеј, али најпре
би морао да потпише сагласност да ће предмет, у њеном или

1 Catherine, L. F. (2010) Forever: Responsibility and Memory. Приступљено
5. август 2019. Доступно преко http://www.claretwomey.com/projects_-_
forever.html
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његовом дому, на адекватни начин бити чуван и заштићен.
Заувек.
Верујем да овај уметнички пројекат о начину баштињења и
чувања уметничких дела, о личној одговорности сваког чла
на заједнице у том процесу и праву на то ко одлучује шта
треба очувати представља инспиративни увод у тему места
баштињења стрипа.
Полазећи од оваквог погледа на природу баштињења ва
жних дела, и ми крећемо од охрабрујуће чињенице. А то
је да је стрип већ обезбедио врхунски степен очуваности и
вредновања у нашој најширој заједници. Јер, вероватно да
не постоји уметничка форма чија су места поузданог похра
њивања тако распрострањена и валидна, као што је стрип.
Односно, вероватно да не постоји дом на нашим просто
рима који не поседује стрип, а неретко су стрипови у ин
дивидуалним колекцијама у кућама и систематизовано на
полицама организовани и заштићени. И заиста, има ли ве
ће гаранције баштињења дела од његовог присуства, кон
тинуираног „живота” и брижљивог чувања у готово свим
домовима једне заједнице?
Зато окосница овог текста, која се односи на музеолошку
и институционалну валоризацију стрип остварења, доби
ја једну комотнију позицију, јер стрипу је већ обезбеђено
сигурно место за многе наредне генерације, у најважнијим
местима људске заједнице. У њиховим домовима.
Но, упркос том цивилизацијском гаранту, још увек постоје
недоумице око места стрипа у музејима.
Ипак, важно је говорити о месту и одговорности музе
ја у контексту званичног вида друштвене легитимизације
остварења реализованих у медију стрипа, јер музеји и да
ље представљају места ауторитета и јединствене просторе
контемплације, места структуре сећања и реакције на кризу
сећања. То су институције чија би водиља морала бити не
престана интелектуална, ментална, историјска, морална и
естетска будност, одговорност и елан.
Упркос времену које одликује колапс компетенција у нашој
средини и прекинути протоколи између историје уметно
сти, музеја и уметничке праксе, музеји ипак морају задр
жати незамењиву позицију места где се воде најзначајнији
преговори са животним, друштвеним, политичким, идеоло
шким, стваралачким реалностима. Музеји морају опстати
као јединствена места паралелног посматрања различитих
стваралачких позиција, као места највише друштвене ре
презентативности, али истовремено и као јединствена места
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интимних сусрета са делима. И због тога, и у ово несавесно
време треба говорити о томе шта се баштини у музејима и
које место стрип заузима у нашој културној традицији, у на
шем културном наслеђу. Самим тим оснажићемо и аргумен
тацију која сведочи о капацитетима стрипа у оквиру интер
националне презентације наших најзначајнијих културних
остварења.
Но, на самом почетку, у циљу систематичнијег прегледа про
стора која се односе на места баштињења стрипа, корисно
би било класификовати и засебно идентификовати:
- Места физичког и симболичког очувања стрипа као ар
тефакта у виду колекција оригиналних стрипских табли и
стрипских издања, којима су посвећени музеји, попут, у
нашем случају Музеја примењене уметности, али којима
би требало да посвете пажњу и други музеји и институ
ције, попут Музеја града Београда или Народних музеја
у Суботици, Нишу, Лесковцу, Панчеву итд, као градова
са значајном традицијом стрипског стваралаштва у на
шој средини, чија би дела референтни музеји требало да
обрађују, излажу и баштине;
- Места промовисања и даљег ширења стрипске културе,
попут улоге коју Француски институт има у нашој сре
дини за француски стрип, а Центар за уметност стрипа,2
као иницијатива Удружења стрипских уметника Србије
(УСУС), Удружења „Свет стрипа” из Крагујевца и Дома
омладине, Београд, на стрипска остварења у Србији. Овој
категорији припада и специјализована делатност Срећ
не галерије Студентског културног центра, Београд, али
и стрипски фестивали, који су веома значајни за област
стрипа, и
- Места савремене уметности, галерије и музеји савреме
не уметности. У овој категорији у свету можемо навести
примере попут галерије Фондације Картије (Cartier), La
mais on rouge, али и Музеј савремене уметности (MAC) у
Лиону, Хамер музеј, Лос Анђелес, Музеј савремене умет
ности, Лос Анђелес, бијенала савремене уметности, по
пут Бијенала у Авру итд. У нашој средини ту улогу су
до сада потврдили изложбени простори Културног центра
Београда, који у оквиру савременог уметничког израза не
гују и савремено стрипско стваралаштво. У 10, Галерија

2 Програмска јединица УСУС, почела са радом у мају 2017. године. У
просеку годишње учествује директно и индиректно у стотинак програ
ма, десетак већих фестивала и изложби, као и више капиталних едици
ја. http://www.usus.org.rs — прим. ур.
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савремене визуелне уметности Панчево, Електрика итд,
наведимо у овом тренутку само неколико примера.

Музејско „посвећење” стрипа
„Тинтин у Гран Палеу! Овај догађај позиционира стрип међу
Лепе уметности, а истовремено обезбеђује приступ Жоржа
Ремија бесмртности.” Овим речима недавно преминули фи
лозоф Мишел Сер (Michel Serres) у уводу каталога изложбе
посвећене чувеном творцу Тинтина Ержеу 2016. године у
Гран Палеу,3 сумира значај музеја у процесу цивилизацијске
легитимизације људског стваралаштва.
Друштвено препознавање стрипа јесте подложно његовом
присуству у музејима. Изложбе стрипа у музејима су, тако
ђе, један од кључних фактора у критичким и академским ди
скусијама о уметничком и културном легитимитету стрипа.
Музејске изложбене хале и депои сасвим извесно јесу емпи
ријско поље на коме можемо истраживати карактер односа
према стрипу и другим уметностима и приступити хијерар
хијској структури овог односа. Јер, то су места откривања
која следе након детаљне методолошке процедуре, што у
срећним исходима резултира богатим чувственим, рефлек
сивним, спознајним, аполонским и дионизијским сусретима
са делима.
Зато би било упутно навести кључне критеријуме који се
најчешће наводе у аквизиционим политикама музеја:
1. Естетски: репрезентативна дела високог естетског
квалитета,
2. Технички: дела која сведоче о развоју одређених тех
ничких дисциплина у области уметничког стваралаштва,
занатској вештини, разумевању медија;
3. Историјски: значај дела за историју стваралаштва у пе
риоду који баштини одређена институција, а које се од
носи на важне друштвене феномене, разумевање историј
ских догађаја, делатности особених за поједине периоде;
4. Документарни: дела која омогућавају боље сагледава
ње осталих радова у збиркама, која контекстуално сведо
че о начину живота и особеностима одређеног периода.
Уколико пратимо ставке наведене на овом месту, чини се да
нема озбиљније препреке за баштињење стрипа у музејима.
Но, то што је стрип изложен у музеју, не доводи аутомат
ски до његовог исправног институционалног препознавања.
3 Hergé au Grand Palais, 26. септембар 2016 – 15. јануар 2017.
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Веома је важно говорити о изложбеним капацитетима и
излагачким праксама, јер та питања воде ка адекватним
принципима баштињења стрипа у музејима, стварања јасно
конципираних колекција и њихове музеолошке обраде.

Излагачке праксе и изложбени капацитети
Начин на који је стрип представљен, како је извршена селек
ција, утемељеност и јачина изложбеног концепта, архитек
тонска поставка, одабрани тоналитет, карактер и квалитет
текстова у каталозима, брошурама, на информативним па
нелима – представљају пресудна места на која треба обрати
ти пажњу.
Иако је стрип већ више од 50 година присутан у излагач
ким просторима значајних музеја, чини се да још увек ни
су успостављени кључни методолошки и презентациони
изложбени модели.
Наиме, иако постоје подаци да је већ од 20-их година про
шлог века стрип повремено излаган на салонима, попут
изложбе стрипа одржане у Валдорф Асторији у Њујорку,
априла 1922. године,4 једна од кључних изложби за даљи ток
музејске презентације стрипа, била је изложба организова
на у Музеју декоративних уметности, Лувр у Паризу 1967.
године – „Стрип и наративна фигурација” (Bande dessinée
et Figuration narrative). Више фактора је утицало да управо
ова изложба представља преломни тренутак у институци
оналној презентацији стрипа, имајући у виду место њеног
одржавања, дужину трајања изложбе и њен комуникацио
ни капацитет. Иако на овој изложби први пут наилазимо на
озбиљан изложбени пројекат који је покушао да одговори
на одређене постављене циљеве – на препознавање ствара
лачких карактеристика медија стрипа, указивање на специ
фичну наративну димензију, институционалну легитимиза
цију, представљање широког опсега друштвеног, естетског,
економског, културолошког значаја стрипа – активирани
излагачки механизми поставили су стандарде на којима се
већином и данас темеље изложбе стрипа, а којима домини
ра презентација увећаних репродукција, уз излагање и ори
гиналних стрип табли, скица, припремних цртежа, албума,
књига итд.

4 Couperie P., Moliterni, C. et Gassiot–Talabot, G. (1967) Bande dessinée et
Figuration narrative – Histoir e / esthétique / production et sociologie de la
bande dessinée mondial – Procédés narratifs et structure de l’image dans
la peinture contemporain e, Paris: Muse des Arts Décoratifs – Palais du
Louvre, p. 145
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Након ове изложбе стрип фестивали су углавном преузе
ли улогу продуцената и организатора великих стрипских
изложби, те је у вакууму интензивнијих академских и ин
ституционалних иницијатива, утицај фестивалске публике
био одлучујући у домену карактера фестивалских изложби.
Тако непољуљана хиперсценографичност5 постаје формал
на особеност која континуирано дефинише изложбене по
ставке стрипа, те се добрим делом прелила и на подручје
појединих музејских поставки. Зато ни након тога, изложбе
стрипа нису могле да се ослободе овог диктата специфич
не амбијенталне сценографије и транспоновања графичког
плана у тродимензионалну сценичност.6
Чињеница је и да се светски музејски центри боре са изазо
вима представљања остварења из области стрипа у својим
галеријама. Јер, комплексна природа медија и стереотипно
виђење стрипа усмеравају изложбене поставке засноване
првенствено на феноменолошком приступу стрипским де
лима уз позоришну и мултимедијалну инсценацију. Недав
но окончана велика изложба посвећена мангама у Британ
ском музеју7 то такође потврђује. И ту видимо борбу да се
изађе из естетских оквира контекстуалне валоризације стри
па, где у просторној поставци доминирају принтови позна
тих стрипских карактера увећаних димензија, уз паралелну
изложеност оригиналних стрипских табли, цртежа и скица,
који омогућавају увид у креативни процес аутора. Но, ток
изложбе контролише интерактивно-забавни карактер раско
шне поставке, са пуно радова изложених у витринама, ски
цама и оригиналним таблама у професионалним рамовима
неутралних оквира. Амбијентални сегменти, попут полица
са низом манги, очито подсећају на феноменолошки приступ
поставке, односно на уобичајено место колекција стрипова
у домовима или на феномен специјализованих продавница
манги у Јапану. Иако се данас не доводи у питање да највећи
светски музеји попут Тејт музеја или других европских му
зеја припремају изложбе посвећене нпр. шунга графикама8,
које су некада биле штампане у облику књига, јер су и биле
делимично стваране и као едукативно штиво, данас кусто
си још увек бојажљиво прилазе стрипској продукцији. На
овој изложби су то настојали одбранити истичући квалитет
графичке културе традиционалног Јапана, уз експонат који
5 Menu, J. Christophe, Mai 2009. Приступљено 5. септембра 2019.
Доступно преко https://www.du9.org/entretien/jc-menu/
6 “Opéra Bulles”, “Opéra Komiks”,1996, “Ils rêvent le monde – Images de
l’an 2000”, “Maîtres de la bande dessinée européenne”, 2007.
7 https://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/manga.aspx
8 https://www.mak.at/en/shunga
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представља завесу традиционалног Кабуки театра из 19.
века (Shintomiza Kabuki позоришна завеса, осликана 1880,
сликар Kawanabe Kyōsai). Упркос овако веома амбициозној
концепцији, у самој поставци ипак доминира утисак забав
ног парка, који је на крају још више истакнут засебним сег
ментом са изванредним савременим уметничким радовима,
инспирисаним мангама.

Изложба манги, Британски музеј, Лондон, 2019.

Но, и поред недовољно јасне представљачке оријентације,
оно што охрабрује јесте начин на који се оригиналне табле
ових аутора чувају у светским музејима и архивски обра
ђују, као и сва друга дела која су реализована у медијима
цртежа или било ког графичког поступка.
У погледу институционалне подршке, увек егземпларне мо
деле оријентације пружају француска и белгијска културна
сцена, те наводимо институције попут La Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image, le Musée de la bande dessinée
у Ангулему, Le Centre Belge de la Bande Dessinée у Бриселу и
Le Musée Hergé у Лувен ла Нев. Али музеји стрипа постоје и
у Барселони,9 Базелу,10 Франкфурту,11 Хановеру,12 Истанбу
лу, Кјоту,13 Лондону,14 Сан Франциску,15 Стокхолму, Токију
(неколико музеја манги).16 Музеје стрипа имају и Аргенти
на, Данска, Португал, посвећене једном аутору, националној
продукцији или са интернационалним поставкама.
Зато је јасно да данас треба говорити не о томе да ли стрип
треба да се баштини и излаже у музејима, већ је право пи
тање на које треба да одговоримо „Са којим циљем и како
9 https://museudelcomic.org/
10 https://cartoonmuseum.ch/en/
11 http://caricatura-museum.de/info.html
12 https://www.karikatur-museum.de/
13 https://www.kyotomm.jp/en/opentime-cost/
14 https://www.cartoonmuseum.org/
15 https://www.cartoonart.org/
16 http://www.ghibli-museum.jp/en/

181

АНИЦА ТУЦАКОВ
организовати изложбе стрипа, да би био адекватно присутан
у музејима?”
У досадашњој пракси значајних светских музеја можемо
идентификовати читав инвентар могућих циљева при по
ставци изложби. Кроз разрађене стручне и перцептивне при
ступе, аутори поставки су настојали истицати или комбино
вати концепте који би активирали едукативне, педагошке,
документарне, архивске или искуствене капацитете стрипа.
Но несумњиво највише естетску димензију, користећи стра
тегије истицања једног сегмента стрипа, конфронтацију, тј.
јукстапозицију стрипа у односу на друге уметничке форме,
те непосредну стваралачку мобилизацију талента стрип
ских аутора у односу на сасвим нови креативни поступак у
контексту услова изложбе.
Изложбе су организоване око дела једног аутора, на основу
географске припадности аутора, по генерацијској припад
ности, на основу одређеног пројекта или одређеног издања,
а организоване су и тематске изложбе, које успостављају
односе стрипа са архитектуром, графиком итд.
Репродукована дела су увећана, а изложени су цртежи свих
формата, делови стрипова, скице, фигурине, анимирани
филмови, интервјуи са ауторима, примењени материјали,
књиге.
Наиме, кључна препрека за адекватно присуство стрипа
у музејима лежи у лимитираном изложбеном капацитету
стрипских табли и начину њихове презентације. То је ге
нерална одлика актуелне културне ситуац
 ије где су ствара
лачка, културна и ауторска вредност дела у сенци њихових
изложбених капацитета.
Зато би ваљало посветити пажњу питању конститутивног
јемства медија стрипа. Како је репродуктивност стрипа
једна од његових кључних карактеристика, треба испита
ти улогу и статус оригиналне стрипске табле, да бисмо бо
ље разумели њену улогу на изложби. Јер оригинална табла
не представља форму стрипа у његовом финалном облику.
У стрипу репродукција представља финално дело, те тек
штампано издање активира ауру овог дела.

Изложбена вредност оригиналне 
стрипске табле
Истина, неспорно је да излагање документарног материја
ла јавности на увид има својих оправдања, јер тада истиче
мо интелектуалне механизме приликом стварања дела. Но,
ту говоримо о вредности сведочанства. Како је литерарна
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димензија стрипа подједнако важна, можемо консултовати
област књижевности. Када се излажу рукописи на изложба
ма и која је њихова улога? У писму пријатељу Сидни Шифу
(Sydney Schiff) из 1922, Пруст наводи да не би волео да се
консултују његови рукописи, јер они претходе финалном де
лу.
Да ли се тако може рећи да је оригинална табла налик књи
жевном рукопису?
Када излажемо оригиналну таблу, ми излажемо само фраг
мент једног остварења. Свакако је веома тешко, и доста не
функционално изложити све табле једног албума у целости.
Постоје, наравно, спектакуларни изузеци, но то већином ни
је уобичајена пракса, јер не би било смислено тражити од
публике да прочита и прати цели албум на овај начин.
Све те табле тек у штампаној форми представљају финал
но дело, које је повезано са читаоцем без било каквих ме
дијатора. Албум који читалац има у рукама део је интимне
сфере, личног и јединственог односа између дела и читаоца.
Овакав став свакако је опозитан вредности излагања ориги
налних табли, те мање подесан једној „колективној симулта
ној рецепцији” попут нпр. сусрета са сликом у изложбеним
галеријама.
Но, иако изложбе већином неутрализују значајну димензи
ју стрипа – наративну димензију, оне су неопходне и има
ју своје оправдање као комплементарна контрибуција. Јер
изложбе су простори који усмеравају наш поглед, обогаћу
ју наше искуство и могу открити капацитете стрипа и ван
оквира форме књиге.
Јасно је да музеји првенствено усмеравају пажњу посети
лаца на цртачку виртуозност и инвентивност линије или
композиционих решења. Фрагментарни карактер појединих
табли у односу на целину свакако треба имати на уму при
ликом поставки, но аргументи за њихово излагање су број
ни. Понекад су дела ретко доступна у штампаном издању
(посебно код старијих издања), те квалитативно нови сусрет
са њима оправдава и овај вид перцепције појединих стрип
остварења. Припремне скице или оригиналне табле несум
њиво су једини поуздани извор путем кога можемо пратити
важне ауторске информације попут потеза четкице, беле
шки о кадрирању, колору или формату. Али, с обзиром на ге
нерацијску шароликост публике, коју данас великим делом
чине одрасли читаоци, значајни део те јавности жели да ви
ди управо оригиналне табле, да доживи њихову јединстве
ност и раритет. „…Јединствени извор оригиналног цртежа?
Повратак ауре, фасцинација уметничким делом, физичким
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оригиналом, раритетом, такође” (…Vers la matrice unique du
dessin original? Retour de l’aura, fascination pour le corps de
l’œuvre, sa physique originelle, sa rareté aussi).17
Видети оригиналне табле Џорџа Херимана, Винзора Меке
ја, Харолда Фостера, Ержеа, Хуга Прата или Андрије Мау
ровића, поменимо само неколико имена која убедљиво под
упиру идеју врхунског естетског доживљаја за велики део
поштовалаца стрипа, отворених према надоградњи иску
ства стрипа, омогућило би непроцењиву естетску, интелек
туалну и емотивну спознају у условима музејских поставки.
Јер, можда највећи разлог излагања оригиналних табли
треба потражити у чињеници да оригиналне табле аутори
зују графичку материјалност дела, коју не можемо наћи у
штампаним албумима.
Из важне перспективе значаја физичког очувања наслеђа, од
виталног су значаја услови чувања од стране специјализова
них институција. Баштињење оригиналних табли у музеји
ма, као и стрип албума у Одељењима за графику и уметнич
ке књиге, обезбедило би њихову физичку очуваност, која је
често компромитована условима који постоје у приватним
колекцијама или библиотекама. Оригиналне табле сачуване
на адекватан начин у депоима музеја су зато гарант у односу
на материјалну пропадљивост штампаних стрипова.
Да бисмо боље разумели место стрипа у институцији музе
ја, односно пронашли пут према његовом адекватном при
суству у њему, занимљиве информације нам пружају музеј
ски текстови у каталозима, саопштењима за штампу или на
информативним панелима припремљени поводом поставки
које су посвећене неком аутору стрипа, одређеном делу или
групној изложби стрип радова. Текстови аутора изложби,
директора институција или кустоса, готово увек указују на
потребу да се говори о питању легитимитета стрипа, оправ
даности да стрип буде представљен у тој институцији, о
уметничком легитимитету ове форме изражаја генерално
и легитимитету његових стваралаца. Иако ту постоји читав
низ позиција и широк спектар различитих рефлексионих то
налитета, оно што је присутно код свих јесте утисак да му
зејска позиција стрипског стваралаштва није очигледна и да
представља место дебате.
Иако је имала велики медијски одјек и концепт помињане
велике изложбе о Ержеу из 2006. оставља амбивалентан ути
сак оправдања због присуства стрипа у музеју. То подвлачи
17 Groensteen, T. (2006) Un Objet culturel non identifié, Collection « Essais »,
Angoulême: Éditions de l’An 2, p. 152
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и оксиморон назива првог дела поставке „Величина мале
уметности“, као покушај да се начне тема легитимитета. А
постојећу чврсту хијерархијску структуру оснажује и кон
цепцијски оквир садржаја уводног дела изложбе са селекци
јом апстрактних и фигуралних слика које је Ерже насликао,
као и периферни музејски простори у којима је изложба би
ла постављена (Фоаје, Форум и Мезанин).
Да би се стрип на адекватни начин представио у музејима,
морамо препознати и избећи презентационе стереотипе и
рутинске поступке. Јер, музеји су места реафирмације сим
боличког реда и са тим на уму треба приступити и позицији
стрипова у њима.
Зато веома добар путоказ пружа изложба организована у два
музејска простора у Хамер музеју и Музеју савремене умет
ности у Лос Анђелесу 2005 / 2006. “Мајстори америчког
стрипа” (Masters of American Comics),18 кустоса Џона Кар
лина (John Carlin) и Брајана Вокера (Brian Walker), са чи
стом, озбиљном музеолошком поставком и селекцијом дела
15 најзначајнијих америчких стрипских аутора – од Џор
џа Херимана, Винзора Мекеја, преко Милтона Канифа, до
Крамба, Шпигелмана и Криса Вера. Није било увеличаних
стрипских ликова, интерактивних паноа, нити сегмената са
искључиво забављачком функцијом. То је била чиста музеј
ска поставка оригиналних табли и стрипских издања, коју је
пратио импресивни каталог у издању Yale University Press.
Овакве изложбе постављају сасвим другачију стратегију и
представљају релевантну референцу у покушају реализа
ције адекватне изложбене (концепцијске и представљачке)
позиције стрипског стваралаштва у музејима на које треба
да се позивамо.

„Masters of American Comics”, Хамер музеј

18 The Hammer Museum and The Museum of Contemporary Art, Los Ange
les, https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2005/masters-of-american-comics/
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Два доминантна модела интеграције стрипа у
дискурсе великих музејских институција
Но, у последњих 10-ак година, ипак можемо препознати два
доминантна модела на који се стрип интегрише у дискурсе
великих институција.
Са једне стране имамо праксу коју реализује Центар Пом
пиду. Наиме, овај центар се састоји од више организацио
них јединица, међу којима се налазе и Национални музеј
модерне уметности, али и Библиотека. Изложбе стрипа су
углавном постављане на ободима централног уметничког
музеја и организоване првенствено од стране Библиотеке,
попут изложби Co–Mix Арта Шпигелмана 2012 или Gaston,
au–delà de Lagaffe 2016 / 2017.
Пракса коју спроводи овај музеј заснива се, суштински, на
преносу стрипа у поље институционалне комуникације са
публиком, у поље сувенира и пригодних бочних изложбе
них продуката. Стрипски аутори су позвани као сарадници
у оквиру актуелних изложби, чији је задатак пружање креа
тивног коментара поводом стваралаштва Уметника коме је
посвећена централна изложба. Нпр. поводом велике изло
жбе посвећене Далију 2012 / 2013, потом 2014 / 2015 Мар
селу Дишану Marcel Duchamp: La peinture même, те Рене
Магриту 2016 / 2017. Резултат су били различити стрипски
осврти на биографију и стваралаштво аутора, те позицио
нирање стрипских аутора као биографа или медијатора. Ме
ђу позванима ауторима били су Адмон Бодоан (Admond Ba
udoin), једна од централних фигура аутобиографског стрипа
у Француској поводом изложбе Далија, а за Магритову из
ложбу су позвани David B. Eric Lambe, François Olislaeg er,
Brech Vanderbroucke, Мирослав Секулић–Струја. На исти
начин можемо пратити учешће Ж. Сфара у оквиру изложбе
Музеја Орсеј „Pierre Bonnard” 2015, где је учествовао радом
у каталогу и засебним албумом на 64 стране. Са друге стра
не, у оквиру изложбе коју је поставио Музеј Дали, Париз
Joann Sfar – Salvador Dali: Une seconde avant l’éveil, 2016 /
2017, упоредно су изложени Сфарови цртежи и Далијеви ра
дови, уз засебну реализацију стрипа Fin de la parenthèse. На
сличан начин упућен је позив и швајцарском стрип аутору
Зепу (творцу популарног стрипа Titeuf) од стране Palais des
Beaux Arts у Лилу, да реализује пројекат који би приближио
ту институцију новој публици. Том приликом је конципи
рао и реализовао ин–ситу интервенцију и стрипску публи
кацију. На свим овим примерима можемо сагледати окви
ре у којима се стрипским ауторима нуди место у највишим
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институцијама као медијатора изложби савремене или тра
диционалних уметности.
Са друге стране, у последњих 20-ак година, отворена су вра
та према културним институцијама и галеријама, које воде
изложбе стрипа према новим територијама. Примери таквих
изложби су Врум! Блага стрипа и савремене уметности
(Vraoum! Trésors de la bande dessinée et art contemporain),19
где су оригиналне стрипске табле изложене уз дела савреме
не уметности – инсталације, мурале, скулптуре итд.

Vraoum! Trésors de la bande dessinée et art contemporain

Ту је потом респектабилни изложбени формат демонстри
ран на групној изложби Квинтет (Quintet) у Музеју савре
мене уметности у Лиону20 2009, на којој су учествовали
уметници Јуст Сварт (Јoost Swarte), Гилберт Шелтон (Shel
ton), Мас (Masse), Крис Вер (Chris Ware), Стефан Блан
ке (Stéphane Blanquet), када су представљене стрип табле,
али и скулптуре, инсталације, дизајн. Те пример Бијенала
савремене уметности у Авру (La Biennale de l’Art Contem
porain, Havre 2010), на коме су представљена дела Вона
Бодеа (Vaughn Bodé), Јохана Гернеа (Jochen Gerner), ко
лектива Атрабиле, упоредо са нпр. делом Вима Делвоја
(Wим Делвоy). Пример који такође води ка узбудљивом и
комплексном сусрету са стрипским остварењем јесте при
суство и презентација дела америчког стрип аутора Крис
Вера, у оквиру великих изложби посвећеним савременим
визуелним уметностима.21 Укљученост дела стрипских ау
тора у поставке на којима су представљени аутори из свих
сегмента широког спектра савремених визуелних уметно
сти – од видео инсталација, сликарства, просторних инста
лација, фотографија итд, пружа сасвим другу врсту сусрета
19 La maison rouge, Париз, мај–септембар 2009.
20 http://www.mac-lyon.com/mac/sections/en/exhibitions/2009/quintet
21 Jimmy Corrigan, Chris Ware, Whitney Biennial, New York 2002, Кустоси
Lawrence R. Rinder, Chrissie Iles, Christiane Paul, and Debra Singer.
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са стрипом. Избор дела Криса Вера није случајан, јер је реч
о аутору који преиспитује класични приступ стрипу. Његово
дело одликује минуциозна психолошка студија карактера,
истраживање новог естетског хоризонта медија и дослов
но нова архитектоника стрипа, која реализује визуелно и
просторно потентна остварења.
У нашим оквирима на такав начин су представљена дела
Саше Ракезића, алиас Александра Зографа22 или Нине Бу
њевац.23 Често је њихов рад и на оваквим изложбама пред
стављен у виду принтова, што због природе њиховог рада,
као што је случај са Александром Зографом, што због кусто
ског концепта изложбе. Али њихова позиционираност која
омогућава искуство паралелног сагледавања низа преговора
који савремени визуелни уметници воде са стварношћу, ег
зистенцијом, животом, стваралаштвом, изразом, обезбеђује
онај начин сагледавања стрип остварења у музејима и гале
ријама, на који желимо да скренемо пажњу и који желимо да
охрабримо. У нашој средини постоје примери који на сли
чан начин представљају остварења савременог стрипа, по
пут веома значајног Фестивала алтернативног, ауторског и /
или несврстаног стрипа Ново доба, који је у октобру 2019.
године имао своје десето издање, али и који реализује про
граме током целе године. У последње време Ново доба ре
ализује пројекте у сарадњи са мултимедијским, неформал
ним центром Матријаршија,24 који велику пажњу посвећује
стрипу у оквиру других савремених израза. То су неинсти
туционалне манифестације и изложбени пројекти које води
жива и неухватљива енергија савременог стваралаштва и
остварења попут савременог стрипа и који су, свакако, не
замењиви и на значајном нивоу веома важни мотори стрип
стваралаштва.
Ново доба, Матријаршија, Фијук првенствено представљају
жива, неопходна и успешна места окупљања и радног про
стора једне заједнице.

22 “How I met America”, стрип Александра Зографа објављен у каталогу
изложбе “American Effect” Whitney музеја 2003.
23 Нина Буњевац, Fatherland, принтови, 54. Октобарски салон, „Нико
не припада ту више него ти”, кустоси Даниела Дуганџић Живановић,
Катја Коболт, Дуња Куковец и Јелена Петровић, Београд, 2013.
24 Матријаршија је настала 2014. године уједињењем организација Turbo
Comix, Артиљерија и још неколицине других иницијатива. Стрипски
аутори који припадају овом центру јесу Игор Хофбауер, Wostok,
Хелена Клакочар итд.
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Le Dernier Cri, Ново доба, Галерија У10, 2016.

Када говоримо о музејима, једна од често помињаних фло
скула односи се на место заједнице у раду музеја. У случају
стрипа, место заједнице више не би представљало баналну
синтагму. Јер, тешко да бисмо нашли институцију попут
Политикиног Забавника која би могла да повеже једну целу
друштвену заједницу и за чије оснивање и рад би постојао
консензус свих грађана једне земље (и оних који су остали,
али и великог броја оних који су отишли). Институција за
чији рад би били заинтересована публика из целог регио
на. Такав музеј би, заиста, могао да представља референт
ну и виталну институцију, попут Музеја стрипа у Брисе
лу или у Ангулему, са изразито широким концепцијским,
изложбеним и програмским потенцијалима.
Но, док идеја о музеју Политикиног Забавника за сада
још увек почива у домену жеља, с обзиром на друштвени
и економски контекст у коме сагледавамо ову тему, код нас
природну локацију за баштињење стрипских остварења
представља Музеј примењених уметности у Београду.
Музеј примењених уметности је у последњих неколико де
ценија организовао значајне изложбе посвећене стрипу, по
пут гостовања велике изложбе 60 година домаћег стрипа у
Србији Слободана Ивкова (1996),25 концепта и организације
изложбе Илустратори Политикиног Забавника (2007),26 из
ложби посвећених опусима појединих аутора или појединим
стрипским пројектима (Одбрана утопије, 2014), те са ре
довним присуством стрипских радова у оквиру дипломских
изложби студената са Факултета примењених уметности.
25 Изложба 60 година домаћег стрипа у Србији Слободана Ивкова ориги
нално је постављена у Ликовној галерији у Суботици фебруара 1995.
године.
26 Иако је у називу наведена илустрација, на изложби су представљене и
стрипске табле најзначајнијих ликовних уметника који су сарађивали
са Политикиним Забавником, од Соловјева и Кузњецова, до Милана
Јовановића и Драгана Боснића.
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У оквиру одељења Савремена примењена уметност и дизајн,
Музеј примењене уметности у Београду баштини стрип.27
Колекцију чине оригиналне стрипске табле. Музеј има око
40 инвентарисаних радова, насталих у периоду од 1977. до
1995. године. Углавном су то стрипске табле које су аутори
поклонили Музеју након изложбе 60 година домаћег стри
па у Србији. Изузетак је табла стрипа „Бич божији” Алек
се Гајића, која је откупљена након његове изложбе у МПУ
2005. године. Аутори чија се дела налазе у Музеју су Зоран
Пекан, Саша Ракезић, Ивица Кољанин, Драган Лазаревић,
Петар Меселџија, Бранислав Керац, Душан Вукојев, Ради
вој Богичевић, Владимир и Новак Брајовић, Ратомир Петро
вић Раца, Дарко Антанасијевић, Драган Живанчевић, Жељ
ко Бјелица, Божидар Веселиновић, Зоран Туцић, Тибор Ба
да, Горан Томић, Владимир Станић, Владимир Станковски,
Василије Афанасијев и Рајко Милошевић Гера.
Поред ових радова, у колекцији се налази и одређени број
цртежа за стрипове које је радио аутор Ђорђе Милановић, а
који тек треба да буду обрађени.
Према речима Слободана Јовановића, кустоса овог Музеја,
финансијска средства која се на годишњем нивоу опредељу
ју за откуп дела савремене примењене уметности, нажалост,
нису довољна да се методолошки конципирају колекције ра
дова које музеј баштини, било хронолошки, тематски или по
ауторима. Из тог разлога, поједине колекције се попуњавају
у складу са финансијским могућностима.

Лазар Бодрожа, „Марија на пркосима”, Одбрана утопије, Музеј
примењене уметности, октобар – новембар 2014.

Присуство стрипа у музејима представља значајну тему, јер
би рад музеја и даље требало да остане релевантан за кул
туру и историју заједнице. Свакако би било лепо да посто
ји специјализовани музеј попут нпр. Музеја Политикиног
27 „Колекције плаката и графичког дизајна, илустрације и опреме књиге,
стрипа, карикатуре и фотографије у периоду од 1945. садрже богату и
разноврсну збирку предмета.”
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забавника. То би било оправдана инвестиција и институција
која би баштинила дела наших стрип аутора и илустрато
ра током 80 година. Стрип несумњиво припада Музеју при
мењене уметности, али стрип припада и другим музејима,
попут Народног, Музеја савремене уметности, Музеја града
Београда, Народних музеја у Нишу, Лесковцу, Новом Саду,
Суботици (наведени су већином градови са снажном стрип
ском сценом), јер стрипови сведоче о вредностима значајног
дела визуелног стваралаштва у нашој средини и региону. О
естетским, животним, графичким достигнућима једне сре
дине, о великој традицији, о графичкој култури, о нашем
односу према свету и интернационалној култури.

***
У нашој средини можемо да идентификујемо значајне и
континуиране активности две различите позиције баштиње
ња стрипа – активности места промовисања и даљег ши
рења стрип културе и активности места савремене умет
ности. Односно, са једне стране богату промотивну и ди
стрибутивну делатност фестивала – Салон стрипа Срећне
галерије Студентског културног центра Београд, Београд
ски фестивал стрипа Трас!, Гашин сабор, Нифест Међуна
родни салон стрипа у Нишу, Сомборски фестивал стрипа,
Балканска смотра младих стрип аутора у Лесковцу, Стри
полис у Зрењанину, поменимо само неке. Са друге стране
стрип заузима све поузданије место и у галеријама савреме
не уметности и на местима савремене уметничке продукци
је. Ту припада излагачка активност поменутих галерија са
времене уметности, али и делатност асоцијације Ново доба,
Матријаршија, Фијук, Грррр! Интернационални фестивал
ауторског стрипа итд.
Оно што недостаје јесу места озбиљне методолошке обраде
и адекватне музејске презентације.
Јер, квалитет стрипских дела и издања које можемо пратити
путем наведена два презентациона модела у нашој средини
пружају нам гаранцију да са правом можемо аргументова
но говорити о феноменолошким, ауторским, друштвеним,
историјским, стваралачким и цивилизацијским успесима
стрипске сцене у нашој средини, и о оправданом месту стри
па међу осталим уметничко–примењеним и визуелним ди
сциплинама у музејским колекцијама и поставкама. Озбиљ
ни музеолошки приступ умирио би фестивалску естетику и
осветлио подједнако важне аспекте стрипског стваралаштва
који можда нису довољно истакнути на основу досадашњих
излагачких пракси. На тај начин би био јаснији пут који
би водио ка конципирању колекција стрипа у музејима и

191

АНИЦА ТУЦАКОВ
принципима њиховог физичког баштињења. Извесно је да,
као и у случају других медија, присуство стрипа у музејима
треба да буде засновано на одређеним методолошким прин
ципима. Неки радови због документарног или архивског
значаја, али одређена дела неспорно и због значајног допри
носа у пољу визуелних и примењених уметности.
Зато овај текст, заправо, представља прилог за позив музе
јима да преиспитају свој однос према стрипу и да развију
аквизициону стратегију којом би и тај део стваралаштва
и аутора били презентирани у музејима. Односно, стрип
ски радови обрађени, феноменолошки и документацио
но, изложбено представљени и афирмисани, њихов естет
ски квалитет савладан, те сама дела систематски физички
баштињена.
Тако би и кустоси били охрабрени да конципирају аквизи
ционе политике које би укључивале и оригиналне стрипске
табле. За то је потребно установити методолошке норме
за систематизовано баштињење стрипа, како у односу на
ауторе, тако и на стрипска издања, часописе и новине, ко
ји би дефинисали кључне тачке за потенцијалне стрипске
аквизиције, попут:
•

Дефинисања карактера и статуса колекције стрип
ског стваралаштва,

•

Дефинисања временског оквира које покрива ко
лекција,

•

Уметничке и / или историјске релевантности: дело
мора одражавати мисију музеја и постављене циље
ве колекција;

•

Истраживачког и изложбеног капацитета;

•

Стања очуваности итд.

Наведимо само полазна места неопходна при конципирању
стрип колекција или њиховом обогаћивању.
О начину изложбене презентације и даље се води борба и
дебате и на светском нивоу, још увек постоје странпутице
и још увек трају истраживања. Али треба подсетити на чи
њеницу да стрипови чине део највећих светских музеја и
то у земљама које су мање значајне у области стрипа од на
ше земље, а са много богатијим визуелним достигнућима и
да колекције највећих светских музеја поседују оригиналне
стрипске табле.
Стрип је нешто са чиме треба да се представимо и свету и
нама. У том процесу најпре морамо изградити однос према
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стрипу као музеолошки и галеријски валидном визуелном
изразу и тако га изложбено и представити. Треба охрабрити
кустосе великих групних изложби да уврсте дела стрипа у
своје поставке. И то не искључиво као поставке засноване
само на медију стрипа, већ у оквиру целокупног визуелног
израза који карактерише и ово време. Јер, наравно, као и у
другим медијима, не представља сваки стрип значајно дело
савремене визуелне уметности, нити је тако конципиран.
Морамо и даље говорити о месту стрипа у музејима, јер му
зеји и музејске поставке представљају платформу на којој
се дефинишу питања цивилизацијског статуса, успоставља
ју друштвене норме, на којој се одвија процес цивилизациј
ског и друштвеног „посвећења” и трансфер симболичког
капитала.
Овај рад представља један од прилога који може водити ка
том сложеном и потребном процесу.
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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,
museum acknowledgement, exhibition potentials

Синиша Радовић, Van Helsing contre Jack l’eventreur,
перо и туш, 2012.

194

М. Г. ЗАСЛАВСКИЙ и М. Б. НАЗАРЕНКО
Независимый исследователь, Москва, Россия; 
МГУ имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет,
Москва, Россия
DOI 10.5937/kultura1965195G
              УДК 741.5 Билал Е.
                         741.5 Кристин П.
оригиналан научни рад

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СССР ПОСЛЕ 1983 Г. В
ПРОГНОЗАХ ЗАРУБЕЖНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СОВЕТОЛОГИИ И В
ГРАФИЧЕСКОМ РОМАНЕ
ПЬЕРА КРИСТЕНА И ЭНКИ
БИЛАЛА «ОХОТА»
Аннотация: Статья посвящена известному графическому роману
французских авторов П. Кристена и Э. Билала «Охота» (Partie
de chasse, 1983). В рамках данной статьи рассматриваются
структура и визуально–нарративные методы «Охоты», а также
даётся анализ прогностического потенциала заключительной
части романа в сравнении со сценариями будущего развития
СССР, выдвигавшимися западными экономистами и советологами
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в период конца 1970-х – начала 1980-х гг. Сравнительный анализ
показывает, что «Охота» оказалась ближе к предугадыванию
событий Перестройки, чем прогнозы зарубежных советологов.
Ключевые слова: советология, экономика СССР, Перестройка,
комиксы, Пьер Кристен, Энки Билал, графический роман «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 1960-х – 1970-х 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) Partie de chasse, Paris: Dargaud.
2 Christin, P. Entretien avec Pierre Christin // Sceneario.com [сайт]. URL:
http://www.sceneario.com/interview/entretien-avec-pierre-christin_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. Полное собрание. Книга 1.
(пер. с франц. В. Чепига) Санкт-Петербург: Азбука.
5 Кристен, П. и Мезьер, Ж. К. (2017) Валериан. Полное собрание. Книга 2.
(пер. с франц. В. Чепига) Санкт-Петербург: 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 1930-х – 1960-х 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: The New Future Trilogy,
(translated by T. R. Smith) New York: An ibooks, inc.
7 Кристен, П. и Билал, Э. (2005) Легенды наших дней. (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 что-либо 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 франко-бельгийских традиций контурно–
штриховой графике, расцвеченной цветовой подложкой.
Ретроспективные сцены решены цельными рисунками в
акрилово-гуашевой технике – начиная с 9-й страницы Э.
Билал полностью переходит на нее (здесь и далее номера
страниц комикса указываются согласно авторской нумерации
9 Christin, P. et Bilal, E. (1979) Les phalanges de l’ordre noir, 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 85-летний 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) An Economic History of the USSR 1917–1991, London:
Penguin Books, p. 432.
13 Ханин, Г. И. (1988) Экономический рост: альтернативная оценка,
Коммунист, Москва: ЦК КПСС, № 17, с. 83-90.
14 Easterly, W. and Fischer, S. (1994) The Soviet Economic Decline: 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) Socialist Planning, London: Cambridge University Press,
p. 16.
16 Höhmann, H. H. (1982) SowjetischeWirtshaft 1981/1982: Wirtschaftstage,
Stand des 11 Fünfjahresplan, Entwicklungsperspektiven, alternative Modelle
der Wirtschaftspolitik, Koln: p. 42.
17 Harrison, M. (2002) Coercion, compliance, and the collapse of the Soviet
command economy, The Economic History Review, Hoboken: WileyBlackwell, p. 399.
18 Верт, Н. (1996) История советского государства. 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) SowjetischeWirtshaft 1981/1982: Wirtschaftstage,
Stand des 11 Fünfjahresplan, Entwicklungsperspektiven, alternative Modelle
der Wirtschaftspolitik, Koln: pp. 40-42.
20 Götz-Coenenberg, R. (1986) Die Preisbildung in der UdSSR am Beginn des
12 Fünfjahrplans: Grundprobleme und Reformaussichten, Köln: BIOST,
pp. 55-61.
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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, Modernisierungsprobleme in der Sowjetunion, 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/partie-de-chasse-de-pierre-christinet-enki-bilal-le-communisme-en-bande-dessinee_3077142_1819218.html
(дата обращения 12. 9. 2019).
23 Christin, P. et Bilal, E. (1983) Partie de chasse, 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
1980-х 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 когда-либо 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 1980-х 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) Санкт-Петербург: Азбука.
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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
СССР-а које су изнели западни економисти и совјетолози током
касних 70-их и раних 80-их 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, Пјер Кристин, Енки Билал, графички роман „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:
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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.
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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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Универзитет националне одбране Кине – Факултет војне културе;
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.

233

郑化改 (ЏЕНГ ХУАГАИ) (ZHENG HUAGAI)

234

郑化改 (ЏЕНГ ХУАГАИ) (ZHENG HUAGAI)

235

郑化改 (ЏЕНГ ХУАГАИ) (ZHENG HUAGAI)

236

ЖИКА БОГДАНОВИЋ
Атенеум, Београд, Србија
УДК 741.52(73)”18”

КОМШИЈЕ ЖУТОГ ДЕРАНА
ИЛИ ОНА ДРУГА АМЕРИКА
Чини се, док посматрамо тог митског жутог дерана, да су
били у праву они који су га сместили на прво место међу
свим ликовима уметности стрипа. Истина је да се његов тво
рац, Ричард Фелтон Аутколт, усмерио различитим трачни
цама од Буша, Кристофа и Тепфера, својих претходника, чак
се вративши неколико корака уназад, одустајући од приказа
у низу сличица (призора); међутим, његови панели носили
су у себи довољно динамике, чак и сликовно–приповедачке
кинетичке енергије, да бисмо до изражаја, поред визуелне
представе, имали наративни ток.1 Чинило се, у тим раним
данима, да панели потпуније, делатније, па и духовитије мо
гу да прикажу глобалну стварност сиротињских четврти у
растућим америчким велеградима, насељеним махом ими
грантима различитих европских националности. Али оно
што је тим панелима давало подстицај није проистицало
једино из стваралачке (уметничке) сфере, већ, исто тако, и
исто толико, из потребе за истицањем посебног карактери
стичног за нижу класу, социјалног миљеа. Двојица великих
такмаца на подручју штампе, с краја деветнаестог и почетка
двадесетог века у Америци, имала су идеју да ће (тешку)
усељеничку стварност побити непосредним и делатним
хумором;2 то, међутим, није само био начин за придоби
јање све већег броја читалаца, већ и усађивања, у те исте
читаоце, очекивања да буду прихваћени конституент нове
животне средине. Чувени образац melting pot-a – посуде за
1 Имајући у рукама једну несвакидашњу ликовну инсценацију, Аутколт се,
као човек несумњиве луцидности, вишеструко потрудио да искористи
свој, као што је већ стотину година свима знано, насумични проналазак;
и тако је, са растом популарности свог стрипа, првобитне панеле у ка
снијем раду све више замењивао класичном стрипском формом: заокру
женим низом од (углавном) равномерно распоређених сличица.
2 Прича о настанку и првобитном развоју џеза заснована је на готово
идентичним основама; линије развоја на подручјима популарне кул
туре увек су водиле од сиромашних градских четврти према отменим
квартовима.
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справљање јединственог јела од најразличитијих састојака
(нација) – бивао је делотворан већ у првој, а сигурно у дру
гој усељеничкој генерацији; али, истовремено, са јачањем
инклузионог елемента повремено непријатан, саркастични
хумор на рачун имиграната, постепено је губио тле, препу
штајући класи на челу државе да потражи нове начине и пу
теве асимилације
Трудољубивим аналитичарима социјалних турбуленција у
економски, а поготово технолошки све снажнијој Америци
(Сједињеним Државама) чињеница да се у визуелним меди
јима, стрипу колико и филму, најотвореније испољава брзи
на промена није промакла, при чему је штампа – дневници
великих тиража – до појаве радиофоније чинила најбољег
преносника информација (а убрзо и масовне забаве). И када
се, технолошком грешком у колор издањима, појавио један
неугледни момчић у жутој кошуљици, стрип је, као и други
визуелни медији на свој начин, добио свог не само социјал
ног већ и уметничког репрезента. Тај жути деран, међутим,
у почетку једва да је био уочен; осим жутила, на крају кра
јева, бар у почетку није имао никакву другу особину која
би га истицала. Често лакоруко примењиваном интелекту
алном спекулацијом, ипак, у даљем развоју ствари израстао
је до симбола – поготово што се и стрипу, као и низу других
медија, па и тек зачетих уметничких дисциплина, оно што
је настало као случајност, чак и техничка грешка, неретко
тумачи као стваралачко откриће.
Није, дакле, тешко замислити постојање оних који појаву
Жутог дерана (The Yellow Kid) сматрају неком врстом тех
ничког инцидента, или, једноставније речено, случајношћу,
односно техничким промашајем. Ипак, овакво становиште,
уместо да им препречава пут, у осетно већој мери отвара
нова питања. Има ли смисла, питање је, и на овом подруч
ју, и на појединачном случају Жутог дерана, још једном
тражити изговор у разрешењу нерешиве дилеме о случај
ности и нужности? Уметност, кажу једни, не трпи случај
ности, док други додају да креативни инфлукс, не само када
је уметничко дело у питању, носимо дубоко у свом бићу.3
Импровизација или предестинација?
Све су аналогије опасне, макар само зато што се заснивају
на недоречености. Ни са Жутим дераном није другачије, тај
3 Класичан је пример случај Ел Грека, шпанског сликара из шеснаестог
века, са ликовима које карактерише (претерана) издуженост лица, па и
читавих фигура. Сматрало се дуго времена да се ради о стилу, док конач
но није превладао став да се ради о оптичкој деформацији сликаревог
чула вида.
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стрип јесте настао технолошком грешком, али остаје (отво
рено) питање није ли та технолошка грешка била намерна,
производ (можда) туђег ума који је предвидео историјске
и феноменолошке последице (наводно) претеране употре
бе жуте боје. Зато једино у хотимичан избор боје можемо
сумњати: жути деран могао је, исто тако, бити црвен или
плав.4
Првна вредност овог (прото)стрипа, дакле, сабрана је и из
ложена на две равни. Једну, дакако, чини социјални аспект,
у основи документаристичке провенијенције, и сваки раз
говор о њему неминовно би довео до истог закључка. Али,
тај закључак, с друге стране, захтева и један додатак, такође
вредносног типа: он, наиме, чини да стрип буде изједначен
са већином уметничких дисциплина које нам дају сведочан
ство о свету у коме живимо (или, како ће можда једног да
на рећи, о свету, малом или великом, у каквом смо живели:
какве смо градили куће, како смо се одевали, како смо се
лечили, како смо пријатељевали и како и колико смо се во
лели). Али, није довољно да, суочени са Жутим дераном,
извлачимо a posteriori закључке који се, иначе, првенствено
тичу научне обраде животних искустава. Пред нама је, за
право, бар у овом часу много важнија потреба: да се поза
бавимо вредношћу не Аутколтовог социјалног исказа, већ
вредношћу његовог (визуелно-наративног) израза.
Његов је цртеж, да онда наведемо, веома густ, композици
оно неразливен, суштаствен у представљању ликова, пун
унутрашње динамике и речитих детаља, доследно у складу
са временом (у сликању ликова и амбијента). То чини да се
налазимо пред двоструким задатком – често заморним, али
и испуњавајућим – да све нити повежемо у клупко глобалне
експресије. То је клупко, онда, како се можемо осведочити,
дело у коме нема судара, сувишака, ни заосталог отпада; као
да је, заправо, изливено из једног комада, сфере у којој се,
у великом парадоксу, преламају сва обећања и радости жи
вљења. Смех је господар призора и чини се, понекад, као да
је срећа (приказаног света) у сиромаштву; али то је зато што
су пред тај свет постављени циљеви за које су сигурни да
ће бити остварени, ако не одмах, можда у другој или трећој
генерацији.
Још један елемент, готово по диктату, Аутколтов стрип везу
је за графичку уметност, линије и мрље изведене су тако да
4 Не и зелен, или љубичаст, или шарен; ради се, у његовом случају, о јед
ној од основних боја спектра. Свако мешање боја искључило би случај
и ми бисмо били лишени задовољства што се, ево, већ више од стотину
година бавимо загонетком деранове жутоће.
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не остављају никакву сумњу у погледу коришћења цртачког
инструментарија: користио је перца и четкице, али понекад,
како се чини, и саме прсте, претварајући обрисе у оно што
се у сликарској техници назива гвашем. То, опет, Жутом де
рану даје сасвим посебан тон, представљајући га реликтом
– драгоценим реликтом – који нам стиже из неке изгубљене
прошлости, подсећајући нас да не започиње све од нас и да
живот има безброј доказивих лица. Тај минули, дивни – како
су Италијани спремни да кажу – piccolo mondo antico.

1. Слика Жути деран

2. Слика Жути деран

3. Слика Жути деран
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GELIEBT UND BEARGWÖHNT.
ZUM KULTURELLEN
STELLENWERT VON COMICS
IN DEUTSCHLAND.

(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.

246

DIETRICH GRÜNEWALD
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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RODOLPHE TÖPFFER –
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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СТРИП – РЕФЛЕКСИЈЕ И
СЕЋАЊА НА 80 ГОДИНА
ЧИТАЊА СТРИПОВА
Тешко би могао замислити задовољство, радост и одуше
вљење једанаестогодишњег интелигентног дечака, читаоца
нове свеске стрипова која му је допала у руке – неко ко то
није сам доживео. Књижевност и уметност уопште, и у ра
нијим годинама, код деце изазивају најлепша осећања (на
пример усхићење), која углавном пролазе непримећена од
родитеља и ближе околине старијих, јер фамилије знају
углавном за срећан израз млађих чланова породице кад им
поклањају играчке. Доказ за ово постоји очигледан и данас,
јер неки издавачи књига жуде и успевају да своје књиге за
децу опреме и украсе тако да би ове што више личиле на
играчке. У овоме ми видимо намерно избегавање огромне
одговорности издавача ради комерцијалног успеха. У та
квим издањима чак и садржај књиге или свеске постаје спо
редан, а нико се због тога није до сад побунио. А сећамо се
веома јасно културно-просветне хајке на појаву и феномен
стрипа као нечег штетног, и то у разним временима нашег
друштвеног развитка. А стрипови који су излазили редов
но у свескама скромне али пристојне израде, коштали су у
време свог процвата по примерку само 1 динар! Осим то
га, шаренило им није било циљ. Свеске стрипова биле су
у почетку на графичком нивоу свог времена, штампане на
новинској хартији, као и сва остала штампа, али зато, скоро
без изузетка, опремљене и снабдевене (као сва друга стрип
издања на свету) најпопуларнијим прилозима из прве руке
стрип–индустрије. Њихови цртачи и уредници били су по
правилу највиши стручњаци свог времена, с напоменом да
су у нашој земљи превођена и издавана најбоља, свежа дела
светске стрип–продукције, скоро одмах приређена за нашу
публику. Цела Европа прихватила је светске наслове не само
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Америке (САД), постојбине класичног стрипа, него су у нас
прихваћени и одмах издавани стрипови целог света. Млађој
деци читали су и објашњавали приче, заплете и авантуре
старија деца. Дечја публика је размењивала посебна издања
и уопште све свеске и колекције до којих је долазила. Кру
жење стрип свезака, касније и повезаних у комплете, ишло
је од руке до руке, а проценат читатељки, девојчица, чак и
врсних познавалаца „проблематике” стрип литературе, био
је знатан. Сигуран сам да сте већ схватили да ово пише све
док времена. Продор стрип литературе у нашу земљу де
шавао се тридесетих година 20. века, управо кад је масовни
стрип тек био рођен и освојио свет. Имао сам срећу и задо
вољство да читам прве бројеве Мике Миша, Политикиног
Забавника, Микијевог царства и других стрип листова ко
ји су се појављивали. Био сам иначе већ страстан читалац,
знао сам многа класична дела светске књижевности, и ме
ни је било занимљиво што су издавачи и цртачи, сликари,
уметници, често бирали за своје цртане верзије најпознатија
дела светске књижевности, дела писана не само за децу, не
го, напротив, и многа дела аутора који су се прославили у
уметничкој књижевности уопште. Стрипови рађени овде у
Србији, по светској књижевности или која је долазила из Ру
сије, радили су Руси, цртачи и сликари, који су по томе оста
ли заслужни људи српског стрипа и легенде стрипа уопште,
људи којима ће бити посвећена још већа пажња у историји
културе, просвете и графичке уметности у нас. Постоје већ,
и још ће их овде зацело бити, и теоријске студије о стри
пу (социолошке, естетичке, историјске, информативне...) и
корисна је свака прилика да се о томе говори.
Говорећи о стрипу као засебној врсти уметности („пета, де
вета, осамнаеста уметност”, свеједно), желим да нагласим
да је стрип сасвим озбиљна ствар. Стрип није инфериорна,
рубна, споредна појава, лака забавна ствар чипс–културе по
трошачког друштва, стрип не припада чак ни поп–култури,
достојној сваког поштовања... Стрип има историју стару не
колико хиљада година. Од Дордоњских шпиља, кроз цело
старо доба изложени су на зидовима пећина цртежи срна у
бекству, у оригиналном, реалистичком, визуелном приказу
покрета. Сав свет је покрет! Стрип је уметност задржаног
покрета, настављеног у времену. Стрип је факт и портрет
човека у континуитету, судбина у наставцима. У исто време
он је цртана трака живота, подерива уметничка измишљо
тина, без улагивања и рачунице, али пуна драгоцености, уз
буђења и поуке. Разуме се да свако појединачно дело као
индивидуално остварење има сопствену вредност, па тако
и стрипови имају различите вредности, међу њима има и
слабих и лоших, а такође издвајају се и они веома добри и
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истичу се ремек–дела тог уметничког жанра. Историја стри
па, како смо рекли, показује трансформацију његове форме
и намене, предочава нам труд човека да створи облик који
би изразио не само један вид креације, него и покушај да се
у исти мах нагласи пролажење времена, сукцесија стварно
сти, односно трајност људског напора, доказ људске снаге и
пуноће живота.
Испочетка то није била уметност, али клица артизма у раз
витку писмености, васпитности, па и забаве, нарације и ху
мора, може се у научном прилазу елаборирати у појавама
стрипа. Ликовни делатници настојали су одвајкада да овеко
вече изглед, дело и славу великих монарха, освајача и вођа
народа, исто као и приче о духовним бићима својих верова
ња, а и о сподобама доњег света. Палате, тргови, форуми,
арене и гробишта украшена су понегде поред споменика и
читавим каишевима ликова и битака свог времена. И тако
звана примитивна племена (погрешан научни појам) ство
рила су небројене уметничке објекте у којима се на први
поглед види покрет догађаја и смисла одређене епохе. Тако
се може, рецимо, запазити да су тотеми, високи стубови
духовног значења, детаљно извајани, исцртани и обојени, са
низом симболичних детаља и украсима, заправо вертикал
ни низови догађаја у ритмичном и алузивном, мистичном
значењу динамике времена, богата дела покрета људског
друштва и уједно утвари високе светиње. Религиозно сли
карство свих времена оставило је богате трагове вајарског,
иконографског и графичког ликовног израза о главним би
блијским догађањима и лицима својих веровања. Нека од
ових остварења могу се читати као дешавања у низу.
Велико и дуготрајно Египатско царство, у својој заједници
науке, духовности, државности и мита, створило је импре
сивни израз свог схватања трајности, лепоте математике,
градитељства и нарочито смрти! Извајало је ликове богова,
владара и духовних сподоба, а своје писмо, мешавину хије
роглифа и знакова за фонетске гласове, утврдило као дело
високе културе човечанства. Сваки знак египатског писма
представља мистерију, као и сам живот. Одгонетањем до
кумената египатског древног писма, које личи на цртанку
дубокосмислене, криптичне историје људи, можемо такође
посматрати као реку симбола, слику везану уз прости, днев
ни ток живота (што је близу дефиниције стрипа). Чудни ка
менови Стоунхенџа, гротескни кипови Ускршњих острва и
реалистични глинени војници древне Кине, показују само
тајну непрекидног низа, појам кола (серије), вечити покрет
неба и непокориву масу звезда. Астрални дух уметности,
епска дужина спевова и кратак трептај анегдоте људског
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века, све су то знакови човековог разумевања свог положа
ја у универзуму. У средњовековним енциклопедијама, које
нису тако ретке, налазе се многи прикази људске славе и
покора исцртани у једнаким квадратима у логичном низу.
Уметничко причање већ развијених епоха потенцирало је
употребу језика и уметничке облике нарације у низу.
Овде није место где би се ни приближно могла показати
историја стрипа, његови корени, рудименти, ни савремени
успон тог рода уметности и забаве. Не знамо шта је узрок
томе што је стрип, неким природним консензусом својих
стваралаца, себи изабрао и задржао сасвим нарочити дух
форме. То је разуђен блок једне масовне уметности, која
је намењена најширој публици, стрип употребљава израз
(површно гледано) наивне уметности, мада од врло сведе
ног приземног графичког израза користи и најфиније, нај
више скале своје ликовне и литерарне вредности. (Погле
дајте прве цртеже Микија Мауса које је начинио лично Волт
Дизни, погледајте намерно просте цртеже Александра Рај
монда и многе крајње наивне садржаје савремених аутора!)
Стрип изражава демократију. Он је лектира за све, при че
му у својој суштини не потцењује ни знање, ни ученост, ни
врхунске проблеме науке и, како се зна, чак ни философију и
футурологију. Детаљна историја стрипа обухватила би сва
како с највећом пажњом речену деценију процвата стрипа и
„писаних романа” у свескама који су се појавили заједно. О
томе пише Умберто Еко, велики писац данашњице, у својим
аутобиог рафским и проблемским романима и социолошким
студијама. Умберто Еко није историчар или ликовни крити
чар, али он је (као и неки други) схватио разлоге појаве ве
ликог успеха и продора популарне штампе и уопште живот
не људске жеђи за штивом слободног духа. Да, то је можда
дефиниција стрипа: слободан дух, који није пројектован од
стране крутих, бирократских, високопарних установа вла
сти. Стрип, лако а мудро, безазлено штиво, које се са своје
стране не односи снисходљиво ни према законима лепог, ни
легитимног, ни васпитног − у временима диктатура имао је
укус, па и барјак слободе... Тридесетих и четрдесетих годи
на двадесетог века беснео је у Европи рат, а с нешто касни
јим почетком и у Америци и Азији. Еко се обара на наци
оналистичке, криптофашистичке, малограђанске и назадне
одлике масовне књижевности у свескама, која се у Италији,
као и у целој Европи, читала у доба његове младости. И баш
у то доба он је открио и величину и сјај које су јефтине све
ске пружале пониженом становништву. Свет је трпео рат,
окупације, диктатуре, тортуре закона и опште немаштине.
Ту су долазили и анђели стрипа, чаробне приче слободе, а
исто тако и безвредни „шунд” романи, да читаоцима покажу
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не само узбуђење гангстераја, убистава и превара, него и ле
поту и супериорност вилинског света етичког и човечног:
обиља дворова и раскоши, који оличавају свет естетског и
љубавног, у својој суштини надмоћ слободе и смисла чо
вечности. Хумани светови, са нешто романтизма и протка
ни паучинастим веловима тајанствености, као и лириком с
наглашеним нотама модерног, обузимали су душу читаоца
и заузели би део његове душе заувек. Омиљеност стрипа је
увек заошијана, човек нашег времена остаје за цео живот
под утиском лектире. Дете се веже за јунаке у којима наслу
ћује свој сопствени лик, своју правицу и своју храброст. На
стрипу се учи, као на раним фазама распознавања ликовне
опсервације, да без грешке ускоро осећамо и разликујемо
бесконачни свет музејског и репрезентативног сликарства.
Уметност у детету буди жељу да и само, ако га има, развије
дар сликања. Није гола тврдња да мали читалац из стрипа,
гледајући авантуре неустрашивих, стиче и сам уверење како
се за правду у сваком случају мора борити, поготову из оне
лектире која садржи идеал неускраћене слободе идентичне
с људском душом...
Али, у нашем свету, у првој четвртини двадесет првог века,
још има у нашим установама појединаца који наглашавају
да они говоре у име закона, правде, школе, религије, вла
сти итд, и сматрају да су они позвани да забрањују, да не
допуштају, да смеју да уништавају добра за која они држе
да нису ваљана! И данас срећемо најаве или изјаве, позиве
и претње да нешто треба забранити! То је рецидив дикта
турā, жеља за комисијама културе које ће спаљивати књиге
(између осталог)...
Развитак ширења стрипа као литературе, који, између оста
лог има и забавни карактер, у социјалном смислу најзад тре
ба да буде разумљив и историјски и човечански. Можемо
навести многе важне појединости о стрипу, заправо споме
нули смо само неке, јер овог пута за то немамо времена, али
ће љубитељ све то пронаћи на другим местима, укључујући
и стриповане забавнике који у сваком броју доносе обиље
података енциклопедијског знања уопште. По мом мишље
њу, могло би се критички, научно и у оквиру стручне оце
не, чешће говорити о вредности појединих стрипова, барем
оних познатих на целом свету. Многи од тих наслова чак
и захтевају критичку обраду, углавном ради јавности, као
што, уосталом, свака творба од општег значаја захтева јавну,
позвану за то, критику. Држим, по разгранатости преведе
них на наш језик и овде објављених, да таквих наслова има
око деведесет. То би био леп посао за вредног зналца... Овде
ћу навести десет наслова стрипова моје младости, а међу
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њима и данашњих, за које могу да кажем да су извршили
утисак, или утицај, на мене. То су ови стрипови, избор је
подређен разним околностима мог живота.
•

Флаш (Флеш) Гордон

•

Фантом

•

Мандрак мађионичар

•

Детектив Х9

•

Тарзан

•

Џим из џунгле

•

Принц Валијант

•

Тим Тајлор

•

Old Mickey

•

Корто Малтезе

Флаш Гордон је први изашао у ванземаљски простор. Био
је претеча модерних свемирских прича и филмова. Преде
поха свемирских тема је у лепој књижевности позната. Али
Флаш Гордон је, по романескној структури, на линији дана
шњих „рата светова.” Осим тога, он је имао дружбеницу, а
то се у јунакā класичног стрипа уобичајило.
Мандрак је прототип елитног мађионичара, али звезда
циркуса холивудског типа. Имао је пратиоца, снажног црн
ца Лотара, што није споредно. Својим вансеријским трико
вима борио се против злочинаца. Богат човек. Становао је у
ексцентричном дворцу.
Детектив Х–9, ремек дело Александра Рејмонда било је по
обичају најстаријих стрипова цртано умереним потезима.
Заплети су били једноставни за разумевање, али је оштрица
и досетљивост правде била узбудљива. Детектив џентлмен
представља узор многобројних својих наследника.
Тарзан је опште разграната светска фабула о белом детету
изгубљеном у прашуми, које је тамо одрасло међу дивљим
животињама. Модел приче о Тарзану потекао је из књижев
ности, али био је подстрек за Хала Фостера и више америч
ких и европских цртача. Помало је задржавао схватање о
примитивној Африци, али с небројеним варијацијама аван
тура, махом борбе против разбојника и одличним сликама
мишићавог хероја и реалистичким позама звери прашуме
стекао је глобалну славу.
Принц Валијант је раскошно приповедање о елегантном
раздобљу британског витештва. Подлога је еп, историјска
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истина, о средњовековним дворовима, сукобима краљева,
себара, племића и народних јунака. Ове приче учинио је бе
смртнима у модерном добу један од најбољих цртача света
Хал Фостер. Тако је овај стрип и у конкуренцији уметнич
ког приступа најлепши. Бајковит, али обрадом углавном ау
тентичних историјских збитија, створио је, између осталог,
обожаваоце времена о којем прича и освојио поштоваоце
доброг укуса.
Тим Тајлор је срж стрип кодекса атлантске сфере. Млад чо
век. Осваја знање и науку пустоловина. Тип углађене школе,
с покровитељима који га васпитавају. Атмосфера колонијал
ног духа. Премоћ беле расе. Свака похвала супротставље
на овој идеологији била би протерана из свих популарних
издања западног света.
Old Mickey. Један од најбољих, најбогатијих и најузбудљи
вијих стрип забавника наше земље између два рата био је
загребачки недељни стрип лист Mickey strip. Име овом ли
сту није дао Мики Маус, кум толиким стрип забавницима у
нас. Лист се звао по главном јунаку домаћег стрипа, чији су
наставци објављивани баш у њему. Наиме, главни прилог
у овом забавнику, стрип сасвим неконвенционалан, који је
заузимао десетак страна у сваком броју, био је дело славног
Андрије Мауровића. Old Mickey био је наслов Мауровиће
вог стрипа, а име његовог главног хероја. Стари каубој, Ста
ри Мачак, доживљава упркос својих година, низ озбиљних
авантура, увек у одбрани невиних и у акцијама против раз
бојника. Литерарно савршен, а у цртежу врхунски оригина
лан, не личећи ни на ког другог на свету, Мауровићев изра
зити цртеж дао је нагласак целом листу. Супротно од свих
дела о којима смо говорили, квадрат овог стрипа дат је цео,
чист, без балончића текста, то су били квадрати или пра
воугаоници компоновани по ликовним законима, а текст се
налазио испод слике у неколико редова. Цела ствар је била
супер романтична, узбудљива и некако фина, као музика.
Корто Малтезе, и у исто време његов цртач Хуго Прат, ми
слим да су апсолутно савремена легенда! И да је овде да
нас сувишно о њима било шта рећи. Тај лик, тај цртеж, то
схватање стрипа, савременог читаоца и уметничког дискур
са уопште, заслужују да се о њима напише дебела књига.
Корто садржи веома много мистичног, он чепрка по тајнама
континената, он је чедо езотерије. Његов творац спада тако
ђе у највеће цртаче нашег доба. Да сам заборавио све књиге,
све свеске и све часописе мог живота, а да ми је у сећању
остало само пет–шест огољених свезака, волео бих да једна
од њих буде о ученим пустоловинама Кортоа Малтезеа.
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Енглеска реч comics употребљава се још и данас у значењу
стрип уопште, она је појам за ову уметност. По свом значе
њу, природно би било да та реч означава појам само једне
врсте стрипа — а то је комични, дакле шаљиви стрип, који
је, бар у Америци, популарнији и доносе га многе новине.
Разуме се да се стрипови данас појављују (не као пре) у ве
ома различитим штампаним формама. Данас се стрипови
објављују углавном у књигама већег формата, или мањег
у брошираном повезу, али са много страна. Често наила
зимо на скупа издања штампана на луксузној хартији и у
префињеним бојама.
Ја сам као читалац огромну продукцију ове забаве поделио
на два одсека. Једну групу сам већ претходно означио, а
другу сам сврстао у комични стрип. А ту су догађаји и до
живљаји измишљених ликова креирани као посебне фигуре,
чији је изглед сасвим карактеристичан, оригиналан и који
по томе, и другим специфичним одликама, постају љубим
ци као симпатични створови маште. Има их готово толико
колико и оних цртаних у људском облику. Ови су јунаци, мо
жда, омиљенији код деце, или, стварно, код љубитеља хумо
ра. Ево која су од ове врсте остварења мени била најмилија
и које сматрам неизоставним из темељне историје стрипа:
•

Попај

•

Породица Тарана

•

Гиле и Риле

•

Каменко и Кременко

•

Бети Буп

•

Мачак Феликс

•

Три угурсуза

•

Хогар Страшни

•

Талични Том

•

Алан Форд

Морнар Попај можда је (изузев Дизнијевих ликова) најра
спрострањенија фигура у комичном стрипу. Врло много
треба у генијалној замисли, стварању и распростирању у
свет једног уметничког лика као што су Дон Кихот, Хамлет
и слични... Попај, рекло би се, нема ниједну врлину ових
светских јунака. Али једна нереална, шлампава фигура, са
својим још шлампавијим друштвом Пером Ждером, Оливом
и малим Кићом, позната је целом свету. Саме њихове поја
ве − безбрижног тукаџије са лулом, верне и виспрене Оливе
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и других лица ове комедије без краја − поседују чар чврсте
инспирације и благог хумора са доста граје.
Породица Тарана била је за старије читаоце сјајна свако
дневна критика малограђанског менталитета у милионским
градовима САД. То су слике „обичних људи” приземног ка
рактера, али једне породице златног срца, њиховог комши
лука и улице. (Кафана „Код Тоше на ћоше”.) Чланови поро
дице имају тежње ка афирмацији и заради („амерички сан”),
а до гуше су у суровом али хуморескном свету данашњице.
Гиле и Риле су (заборављена) двојица пријатеља здружена
по уобичајеном водвиљском дублу кловнова, али то су лич
ности суседства у малим градовима средње класе, који сво
је смешне доживљаје готово ништавног живота приказују
у скеч–форми дневног урнебеса неспретности и погрешног
схватања провинцијске стварности модерног доба. Висок и
низак, дебео и мршав, као јунаци стрип–хумора скоро забо
рављени, дати су у одличном цртежу. Забавни су и одрасли
ма и деци у једном високо професионално израженом блиц
шарму.
Каменко и Кременко. Под овим српским насловом постоје
два засебна стрипа сличног садржаја, на тему о животу у
каменом добу. Данашња публика добро познаје ту тему по
цртаним филмовима овог смешног пара јунака и њихових
ближњих. Све је засновано на критици модерног време
на, чија се средства и елементи упоређују са добом сасвим
друге технике и философије живота. Сукоб начинā живота
у судару изазива енергију хумора. Једном пронађен кључ и
поставка основе дела користи се обилно. Сви данашњи оби
чаји и системи имају варијанту у давно превазиђено време
и то је мајдан идеја. Шире анегдотски постављени садржаји
чине занимљивим ове ведре причице.
Бети Буп је веома љупко остварење намењено женској пу
блици, малој и великој, то је незлобива карикатура естраде,
моде и глуме, уметничког и помодног света, највише из ку
лоара ревијског позоришта и помодних кућа. И поред свега,
„Бети Буп” је крајње успело дело, чија је лирика забавна, а
ликови су напросто симпатични. Све је ту дато у с мером за
слађеној атмосфери, с нагласком на главни лик чији ће нам
се детињасти гламур и данас свиђати.
Мачак Феликс је најуспелији стрип за малу децу о домаћим
животињама, кућним љубимцима. (Читао сам га и волео још
пре осамдесет година!) Скоро да бих ово ремек–дело стри
па сасвим издвојио из свих група. Групе само теоријски по
мажу разврставању и номенклатури. У ствари, сва дела од
вредности су потпуно индивидуална и представљају само
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себе. Феликс је нама присан албум слика о нежној мачки,
скоро усамљеној, јер у њеној причи и нема других ликова.
Али уметник је остварио тиху, ваздухом и светлошћу тапа
цирану атмосферу, ту мачка траје своје дане љубави и па
жње у којој нема ни мрве неукуса или досећања о домаћим
љубимцима. „Феликс” је цртана музика. На махове Срећни
Феликс доживљава чак и сцене напада противника, који би
могли бити и људски. Али свуда је он једино са богатством
своје личности, а околина му је блага, сценографија ненаме
тљива... Његов аутор је знао да се издвоји из безосећајног
стереотипа који мучи овај свет.
Три угурсуза су заиста стрип о којем нећу пропустити при
лику да кажем неколико речи. Те су аљкаве, али генијалне
домаће приче, или секвенце, у целини, 100%, одраз нашег
менталитета! Нешто касније дух какав је у њима појавио
се у италијанском неореализму, само што је наше дело још
опуштеније у дрскости свог хумора. Мени као дечаку, на
равно, није падало на памет да запамтим ауторе ове домаће
бурлеске (која је одушевила сву децу, све читаоце стрипа у
то време). Не знам ко су одиста непознати ствараоци овог
шаљивог самиздат дела, створеног јамачно такође из шале.
Наше бављење цртаном забавном техником и елоквенцијом,
и поред остварења светске вредности, никад није било на
прегнуто с претензијама бренд продукције... Јунаци анег
дота и доживљаја „Три угурсуза“ били су Ћороња, Носоња
и Брадоња, с доследном физиономијом. Већ њихова имена
и појава боема, уличара и нерадника (у одећи која одгова
ра њиховој класној припадности) била су урнебес за децу
и друге читаоце! Од овог стрипа изашле су свега две или
три свеске! Издавач ми је и данас непознат. То је било дав
но, али сећам се ових вагабунда и њиховог упорног неслага
ња са јавним редом, обичајима и пристојношћу. То су били
први јунаци поп културе, они су одбијали културу, пошто
је званична, лажна култура заузимала место дозвољеног...
Стрипове који су одговарали званичним вредностима, или
их нису угрожавали − власт и бизнис су помагали. Они су
култури потребни. Ћороња, Носоња и Брадоња нису... Не
само ради библиографије, мислим да би свеске „Три угурсу
за”, важне за историју нашег духа, било потребно пронаћи
и обновити.1
1 Здравко Зупан у књизи Век стрипа у Србији (2007) пише: „Само неко
лико месеци по завршетку рата на тржишту су почела да се појављују
нова стрипована издања. Крајем новембра 1945. године у Београду је
изашла прва (од три колико је укупно издато) свеска стрипа Три угурсу
за за време окупације. Иако је у импресуму као издавач наведено пред
узеће ’Просвета А. Д.’ а као уредник потписан Саво Недић, будући да
се њено седиште налазило у Хилендарској бр. 7, било је јасно да је иза
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Хогар Страшни. Ослањајући се на разне изворе о нордиј
ској култури и повести, творци овог километарског стрипа
створили су (немилосрдним индустријским путем) свима
познату „цртану сагу”, заправо пародију, о викиншком стра
шном борцу, јунаку и љубитељу трпезе и добре капљице,
представљајући га успут као кућног лењивца и злосрећ
ног борца који је жртва разних непредвиђености. Ни њего
ва жена Хелга није мање популарна. Волим перманентну
досетљивост овог забавног артикла данашњице.
Талични Том је савремени стрип о прохујалим каубојским
временима. Болећив до крајности, на ивици шунда, чини ми
се да је понекад сасвим тривијалан. Међутим, у њему као
да је окајано време Дивљег Запада. Аутори као да се овом
пародијом подсмевају самима себи и читаоцима. Још нисам
открио тајну величанствене тривијалности овог јунака, а то
је ипак тајна самог вестерна.
Алан Форд творевина је новог духа цртаних авантура. У без
бројним наставцима ових драмских, заправо комедиограф
ских чинова, поред главног лика Број 1, појављују се мно
ги стални чланови клана, опскурни типови, који у основи
приказују некакву неозваничену клику, један „центар моћи”
sui generis. Услед провидних политичких алузија, пратећи
праксу овог друштванцета, неки коментатори су тврдили да
се ради о алузији на ову или ону групу актуелне политич
ке моћи. На страну то, ја видим сјајну литерарну драмску
основу ове комедије карактера, а можда и ситуац
 ија. Стрип
је више за одрасле него за децу, али мислим да он, и то трај
но, са својим скривеним пословима, одушевљава оне читао
це који су стари и млади уједно.
У неколико речи о новинама желим да читаоца, макар оскуд
но, подсетим о, додуше пролазној, улози новина у ширењу
стрипа. Негде сам рекао шта ја мислим да новине (дневни
листови) треба као прво да садрже: Стрипове − рекао сам −
прво, затим анегдоте, па мале шале, онда мисли великих
људи итд... То сам рекао озбиљно, а сад повремено чујем
препричавање овог савета. У историји стрипа новог века
овог подухвата стајао најпознатији предратни издавач Александар Ј. Ив
ковић. Аутор сценарија био је предратни новинар, уредник првог срп
ског и југословенског стрип-листа Стрипа Војин М. Ђорђевић, док су
на цртежима радили Милорад Добрић (1924–1991) као главни цртач и
Славко Саша Мишић (1925–1982) као помоћни цртач.” Стрип је судски
забрањен од стране нове комунистичке власти у децембру 1945. (због
„омаловажавања Народно-ослободилачке борбе”), а стрип је следећих
година званично сматран од стране режима за непожељну и опасну поја
ву. Прве две свеске серије је 2015, седамдесет година касније, прештам
пала издавачка кућа „Комико” из Новог Сада у едицији „Златно доба
српског стрипа” – примедба уредника.
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новине су одиграле главну улогу. На десетине дневних ли
стова у Сједињеним Државама почеле су редовно објављи
вање каишева стрипа. Најпре по један каиш дневно, затим
по седам–осам каишева, разних, један испод другог. У не
дељном издању новина појавио би се, као свечаност, блок
неког од стрипова у наставцима. Многи дневни листови на
свету напросто су оживели графички и садржајно доносећи
ову новину. После ратова оживела би демократија и култур
ни популизам. Стрип и политика нису се помешали, ако је
било изузетака, били су ретки. Стрип је био органски део
занимљивих новина. Новински стрип је повукао стварање
и излажење стрип–новина и стрип–забавника. У Србији
је излазило неколико дневних листова. Политика, Време,
Правда, Балкан, Борба, Вечерње новости. Београдске но
вине, Политика Експрес и још неколико других. Али нису
сви прихватили стрип, не знам зашто, можда из финансиј
ских разлога. Предњачиле су новине Политика и Време.
Објављивање стрипова, а с њим појава и већег броја дома
ћих аутора (о чему ће бити засебно речи) значило је и про
цват српског стрипа. Истакла се Политика својим додатком
„Политика за децу”...
Хоћу да се осврнем на новине Време. Познато у политич
ком смислу као десничарски, реакционаран лист, каткад
наглашено и као профашистички, Време са темом којом се
бавимо на овом месту нема додира. Штампано на великом
формату, „Време” је доносило обиље стрипова, углавном
увезених од страних агенција. Сећам се појединих који су
графички изгледали фантастично. Сећам се једног настав
ка стрипа урађеног по роману „Алиса у земљи чуда” с на
ставцима на четврт стране новина, изведеног у маштовитом
стилу првог реда и сјајно преведеним, прерађеним текстом.
Чуо сам ових дана да у Народној библиотеци Србије посто
је целе одаје у којима лежи неколико вагона стрип свезака.
Нисам био тамо, не знам, али верујем да се ово благо струч
но обрађује и региструје. Чуо сам, међутим, нешто о годи
штима дневног листа Време. Годишта овог листа између два
рата више не постоје. Уништена су, наводно, приликом бом
бардовања Београда 1941. године. Свако намерно уништа
вање културних добара треба најоштрије осудити. Апелујем
да се траже и нађу, ма појединачно, сви релевантни остаци
тиража листова у којима су штампани они стрипови, или
њихови наставци који по оцени стручњака имају значај по
културну баштину Србије.
Позната је по развитак и очување стрипа улога фирме „По
литика”, о којој ће још бити речи. Осим објављивања Дизни
јевих стрипова, „Политика” је значајна и за другу широку
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делатност на овом пољу. У време мог детињства и дечаштва
до мене су долазили стрип забавници Политикин Забав
ник, Микијево царство, Стрип, Плави забавник и други,
као и многи појединачни стрипови који су почели излази
ти у засебним свескама. Недељни часописи, као, на пример,
Панорама, имали су редован и обиман додатак са стрипови
ма, чак и Железнички венац, који је ЈЖ слала свим својим за
посленима, имао је стрипски додатак. Политикин Забавник
је објављивао, често, посебне свеске целих епизода неких
дела са својих страница.
Велику улогу на овом пољу одиграле су још две установе
које у овом тексту не могу да не поменем. Једна од њих је
чувена, неизоставна и благословена Стрипотека. Овај ан
тологијски трезор светског стрипа који срећом излази го
динама задовољавајући нашу носталгичну потребу за кла
сичним и модерним стрипом, успева да врши свој задатак
похвално. Друге установе објављују такође већ годинама
свеске знатног обима, стрипове популарне на тржишту. У
тим свескама је избор издавача, по могућности и укусу: све
ске Алана Форда, Мартија Мистерије.
На наговор пријатеља написао сам овај чланак, сећање. Ина
че, ни у каквој вези нисам са продукцијом или агентурама
стрип бизниса у свету или овде. Осећам носталгију за да
нима детињства и дечаштва. Осећам бригу што се уметност
стрипа код нас сасвим погрешно тумачи и оцењује. Моја
једина корист од овога написа (ово је само приказ одређе
не уметничке делатности), је што могу, мирне савести, да
читам и оно што је добро и оно што је „штетно и треба да
се забрани”.

Синиша Радовић, Van Helsing contre Jack l’eventreur,
перо и туш, 2012.
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УДК 741.52

ОД ФРЕСКЕ ДО СТРИПА
Сликарско–антрополошки увиди
Фреска — и у Ласкоу, и у Алтамири, на стени је фреска —
први је човеков архетипски буквар. С обзиром на милени
јумску народну неписменост, слике на зиду су ондашњем
човеку, данас свакако недораслом нашем времену, била
„улаз кроз златна врата” у скривени свет душе.
Данас наши најмлађи, као весници још већег прогреса који
нас у развоју људске врсте очекује, сигурно јесу заинтере
совани и за оне архетипске слике до којих конвенционалним
путем не могу доћи. Та пречица је стрип! Остаје нам само
да поставимо знак математичке еквиваленције између ових
двеју парадигми: фреска и стрип! Тако различити и дале
ки, а тако близу! У добу информатике и нанотехнологија ова
начелна неподударност није немогућа. Напротив.

Извор Праслике
Андре Малро (André Malraux), говорећи о култури, каже да
мозак и интелигенција, ма како означавали највиши биоло
шки облик тог квалитета баш код човека (мозак и интели
генцију, као карактеристику врсте, имају и многе животиње)
нису оно по чему коначно разликујемо квалитет звани човек
од осталог квалитета. Као и многи други, и Малро сматра
да је култура та којом се човек коначно одвојио од осталих
живих бића и да култура представља настанак и нарастање
свег богатства око и са човеком, али пре свега нарастање
самога човека.1

1 Мораћемо, ипак, да приметимо да човек, упркос сопственој великој же
љи и потреби за таквим статусом, није врхунац развоја земаљског живог
света, већ само „саплеменик” са свим другим живим бићима, укључу
јући и амебе, бактерије, зглавкаре, мраве, сисаре и остали живи свет. У
супротном, уколико је човек „циљ” Творца, ови испод његовог биоло
шког савршенства не би постојали, јер – човек је крајњи циљ. Човек би,
по таквом најег оистичнијем схватању, као врхунско биће, једини посто
јао. Колико би цивилизација због таквог сиромаштва живог света била
осиромашена, не бисмо смели ни да замислимо.
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Култура је процес. Култура је човеков развојни пут којим
искорачује изван својих нагона, почев од промискуит ета и
дивљаштва, од тотема и анимизма, од палеолитске уметно
сти, од облутка и облице ка точку као једној од њему важних
тачака ослонца и, потом, уређенијим друштвеним, држав
ним и, као резултату удруживања са окружењем и све веће
зависности од њега, политичким (политика = нужни инте
рес) односима са околином са којом се све више идентифи
кује и везује и без које не може као појединац да опстане.
Креће се постепено ка монотеистичким религијама и умет
ности Новог века, ка напредним и усавршенијим знањима
и направама које лако прихвата и које препознајемо данас
кроз аутомобиле и авионе, ракете и компјутере, нуклеарна
постројења, генетски инжењеринг, информационе и нано
науке и технологије.

А сутра…?
Богатство културе, оно које нас је и одредило као врсту у
односу на мноштво других, потиче само из једног, јединог
извора – наше различитости у односу на друге врсте, али и
различитости у односу између сваке јединке унутар људске
врсте.2
Ма колико да ових неколико уводних назнака, без обзира
како их разуме, прихвати или одбаци свачији ум који их про
чита, делују као фраза у ма којем облику, она је – изворно
посматрајући, тешко подложна суштинској негацији.
Није човек култура. Култура (и некултура) је дело које човек
оставља иза себе. Култура је дело које је потекло из дуби
не срца, а никако оно нешто што потиче и дотиче из умне
жеље човека да остави нешто од себе потомству за корист
(овде смо, чини се, већ на прагу не–културе, као кључне
категорије ума).
Морамо се око нечега ипак разумети: ум, као први који на
ступа иза емоција (и нагона), није далеко испред њих, ма
колико до данас (над)умне делатности човека непрекидно
давале резултате. Ти резултати најмање су последица ве
зе емоција–ум, а највише (мада то тешко прихватамо) везе
ум–интуиција. Интуиција, још увек дубоко скривена испод
безбројних велова наталожених током стотина и стотина
2 Ко је заслужан, или одговоран, за ову хијерархију или устројство у нама
видљивом и разумљивом свету, сада се нећемо бавити. Делом због очи
гледности, а још више због наше индивидуалне несавршености у одно
су на Творца, односно творачку енергију која је све саздала, а коју ми
само наслућујемо и пратимо је у, највишем домету, интуитивно. Мање
или више доследно.
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хиљада година људске и земаљске цивилизације, још увек
је бескрајно далеко изван рационалног домашаја данашњег
људског ума… Зашто? Зато што период (тренутак!) у коме
ми данас пребивамо није циљ коме је до сада тежила свеу
купна цивилизација, већ један космички трептај универзу
ма, који ми, због своје несавршености, покушавамо себично
да прогласимо за циљни, или нешто слично. Човек би овде
могао бескрајно много да научи од мрава, или, још боље, од
пчела! Мрав је синоним за истрајност, кротост и дисципли
новано колективно постизање грандиозних корак–по–корак
циљева, а пчеле су једина жива бића која су до данас, вољом
Творца, добиле задатак да нам својим мрављим трудом по
даре производ из ове наше баште у којој живимо, а који је
најсавршенији органски производ за који се зна: мед. Имамо
за то и доказе: мед из ћупова закопаних некада давно, а ис
копани недавно, данас има исте карактеристике и јестивост
као и пре неколико хиљада година, када је и створен. Није
ли то путоказ да се око нас још увек налазе сви савршени
материјали, технологије и рецепти, али не знамо још како да
их најлакше откријемо и најбоље употребимо.
Цивилизација и култура имају дубину која се очима не да
сагледати и докучити. Човек има, упрошћено гледајући
према томе, три примарне димензије. Прва је емоционал
на (чулна), друга је умна (разумна), а трећа, још увек ве
ћини недокучива, јесте духовна димензија (метадимензија,
димензија срца, како би то малобројни узвишени духови из
прве свакоме од нас спочитали).
Пошто ум реагује и везује се најчешће за опажајне и емо
ционалне вредности, духовна димензија човека је оно што
појединцу миленијумима измиче. Већина се брзо умори од
овог трагања, ако се уопште упусти у то, и посегне за пречи
цама, не слутећи да је то најсигурнији пут у душевни ћорсо
как… Као што кажу мудри, врхунски уметници су исти као
сви ми, само много бољи. Или, оно у шта гледамо није увек
оно што видимо.
Дело човека има све атрибуте културе, пре свега из основ
ног каузалног разлога: култура је развојни процес. Остало
у вези културе је у подкатегоријама културе (подкултура,
субкултура…), мерљивих очима оног другог дела људске
цивилизације, које су до дана данашњег надугачко и наши
роко објашњаване, препричаване и остављене, као у магли,
многим појединцима на даље препричавање. Тај други део
цивилизације је управо онај који се труди – због своје неса
вршености на релацији између срца и ума, а испред којих
неуморно истурају сопствене емоције – да онима који су ту
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релацију разумели и савладали одузима драгоцено време и
енергију делања.
Дело човека, надахнућем у небеској тишини лако створено,
или мукотрпно кроз живот пробијајући се у свесветској бу
ци света бескомпромисно грађено, правила нема, остаје са
мо резултат животног напора сваког члана универзума „од
протоплазме до човека”, како то пророчки преноси савреме
ницима и будућим нараштајима ава Јустин Поповић, или ка
ко то још пророчкије беседи причајући о вредности човека
васељенски двоструки доктор философије Николај Велими
ровић: Два страшна странца видим у себи, и ја се пробијам
између њих, гостујући час код једнога, час код другога….
Значи – пита се потом човек, носилац свеукупне културе —
по овоме, нисам аутентичан!? Па, ко сам ја..?
И мудри Николај наставља: Има неко у дну душе моје, кре
нем да га дохватим — но, видим да су ми за то потребне
руке дуже од васионе. Питај Њега ко сам ја.

Између светог и световног
Као млад човек, интуитивно у себи осећајући долазеће вре
ме и покушавајући да у њему препознам, утврдим и пред
ставим колико-толико своје будуће животно битисање и
умеће (које ми, желео то себи да признам или не, никако ни
је било јасно какво је, одакле долази и у шта би требало да
увире), пролазио сам кроз фазе и ситуације које су, верујем,
својствене већини младих бића, претходно васпитаваних и
усмераваних ка великим, или бар достојним човека, живот
ним циљевима. Значајан опсег свеукупне људске културе –
уметност, и то ликовна, била ми је као бакља у тамној ноћи
високо подигнута у тим жељама, надањима и очекивањима!
Уметност, у најширем смислу, била ми је водиља у младо
сти. Машта, које ми у мисаоном и сновиђачком смислу није
недостајало, била ми је покретачка енергија тих дугих деце
нија одрастања, лутања и сазревања. Некако са стране, тих
дечачких година, интуитивно осећајући динамику и лагано
прилажење и стапање са све бржим социјалним, образов
ним, техничким и технолошким напретком свеукупне ци
вивлизације из доба мога детињства и ране младости, нови
информационо-популарни медиј – стрип – наметнуо ми се
некако из прикрајка, неочекивано, али без жеље да му се
одупрем. Памтим да сам веома брзо, са огромном жељом да
постанем сликар, стрип прихватио из дна своје душе. Кри
тички, радознало, али спреман „да му дам још једну шансу”
да у мом дечијем универзуму маштања о будућности опста
не и да га последично томе још преиспитам. Кратке и јасне
поруке, истовремено ликовне и наративне, умножавале су се
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многоструко у мојој глави и водиле ме ка неким новим све
товима, мени до тада непредстављеним од стране званичне
и официјелне педагогије и образовања, али и формалне ли
ковне уметности тога доба. Ипак, оно што ме је неодољиво
привлачило ка стрипу, био је најчешће маестрални цртеж,
вариран и понављан безброј пута увек са истим квалитетом
и жаром цртача. Кратке, јасне и језгровите сцене предста
вљене неуобичајеним цртачким и ликовним умећем, лако и
брзо су ме освојиле и повеле ка новим световима које су
замислили аутори.
После тих првих, тајних сусрета са делима стрипских ме
дија, охрабрио сам себе да покушам да репродукујем неке,
мени тада важне, делиће тог великог умећа нових мајстора
ликовних уметности на помолу. Цртежи (наравно, и проми
шљени текст) који су носили епску причу о принцу Вали
јанту, касније Тарзану завидне душевне и физичке снаге у
амбијенту афричке џунгле (машта свакога од нас уздизала
се геометријском прогресијом до неслућених граница), или
о детективу Рипу Кирбију, који се на умекшан начин бори у
нашем времену без велике епике, били су ми довољан иза
зов за потајно бесомучно цртање и копирање неких сцена
за које сам сматрао да их велика уметност из музеја није
довољно користила, али које су уметницима–почетници
ма–сањарима, у које сам себе убрајао, веома важне да би
напредовали и држали корак са временом у коме пребивам.
Моју непоколебљиву жељу да, поред овог искорака у стрип,
постанем сликар-уметник, ништа није могло да наруши.
Званично, до тог доба сам се на леп, и то педагошки леп
начин, упознао са сликарским делима и класике, ренесансе,
модернизма, али и 20. века. Нешто касније, због критичког
става који сам тада имао према сопственим вредностима, па
и вредностима сопственог народа у том смислу, упознао сам
се и са великим уметничким делом мога народа. „Кокети
рање” са новим медијским трендовима мени је било крајње
изазовно и инспиративно, поготову што сам у наредним го
динама открио још краће стрипске форме, у маестралној из
ведби или стрип цртача, најчешће, или удружених цртача и
текстописца. Породица Тарана, Јулија Џонс, касније кратке
форме, али маестралне по свему, Дениса враголана, Снупи
ја, Хогара Страшног, Дикана и још мноштва других, трајно
су окупирали моју душу и срце. Касније сам откривао да су
и наши значајни сликари имали „излете” у просторе стри
па и илустрације (посебно ми је занимљив Младен Јосић
са својим илустрацијама о Доситеју Обрадовићу, које су на
шој јавности и даље непознате). Временом, све више сам се
удубљивао и у текст, без обзира што је моју главну пажњу
запоседао мајсторски цртеж који је носио основну поруку и
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причу ка читаоцу и који сам до најситнијих детаља анализи
рао, критиковао, или уздизао до крајњих висина.3
Истовремено, током тих раних година и првих деценија жи
вота, значајан део моје мистичне потребе, без које нисам
могао да дишем, заокупљала је атмосфера цркв и и, ређе,
манастира у које бих повремено одлазио. Знам да је томе
била пресудна моја склоност (и наклоност!) таквој мистич
ној атмосфери, као и чињеница да смо као седмогодишња
деца моја сестра близнакиња и ја крштени у сеоској цркви
наших родитеља (због идеолошких разлога тога времена то
се није урадило у шабачкој саборној цркви), и да је свеште
ни чин крштења обавио деда по мајци моје будуће супруге.
„Деда попа”, како су га многи тада звали, ведар, насмејан
и господствен, био је онај пламичак који ме је тада и још
много година касније одржао у узбурканом свету мојих ду
шевних потреба. Мистичне, мени тада још нејасне, језгро
вите форме света који до тада нисам познавао, указивале су
ми се повремено пред очима гледајући их на иконама и на
рочито на фрескама. Мистична и ванвременска атмосфера
која је владала у храмовима, поготову оним са фрескопи
сом на зидовима и сводовима, будила је у мени од раних
година опијајућу смиреност и потребу да се чешће нађем у
таквом амбијенту. Волео сам дуго да посматрам те слике на
зидовима подељеним, као и стрип, на појединачне сцене ко
је, уместо текстом, својом тајанственом композицијом, бо
гатим колоритом, сугестивним погледима ликова на њима,
али пре свега префињеним мистицизмом који је избијао из
дубине слика право ка нама плету ону чудесну нит ка срцу и
души, која се, као паукова мрежа, никако не може прекину
ти ни данас. Идући од сцене до сцене, временом, полако се
везивала, мада још увек немушта, порука и претакала у при
чу све снажнијег и јаснијег значења. Исто као и код стрипа:
мајсторски повезани основни градивни елементи сваку од
ових „прича” лако, брзо и једноставно транспортовали су
до наших емоционалних, умних и душевних потенцијала.
Нема сумње, оба ова „медија”, и древна фреска, и савреме
ни стрип, имали су заједнички темељ: архетипско порекло.
Мој млади и неразвијени дух, који је тада био у пуној потре
би преиспитивања, био је, Творцу захваљујем данас за то,
3 Ово се продужило све до данашњих дана, када сам преко маестралног
америчког цртача Бруса Блица својој деци, у њиховом предшколском уз
расту, омогућио да се упознају и вежбају на традицији стрипског цртања
своју креативност. Резултат овог вишемесечног рада са њима данас је
гомила блокова које смо заједно исцртали Станко, Растко и ја током тих
изузетно забавних вежби посредством телевизије упоредо са Брусом
Блицем.
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разапет у троуглу измећу сликарске класике, мистике меди
теранско-балканског велелепног и дубоког наслеђа и прима
мљивих свакој новој генерацији нових искустава и трендова
које време собом неумитно носи и утире пут новим хтењима
човека: класична ликовна традиција, фреска и стрип су за
творили овај животни троугао. Свака од ових ризница, то
сам схватио много касније, архетипског је предзнака. Зато
их тако лако, али свом снагом, и прихватамо. Та снага се
лако може проверити на најједноставнији начин: пред фре
ском, као и пред стрипом, са истом снажном потребом ста
јаће и деца, и млади, и стари. По(р)уке ће истом снагом бити
прихваћене код већине.
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА
У ОKРИЉУ
СОЦИЈАЛИСТИЧKОГ 
СИСТЕМА
Сажетак: Оснивање Београда 202 у јуну 1969. године као новог
програма у систему Радио Београд, представљало је рефлексију
друштвених, политичких, економских и културних процеса и про
мена карактеристичних за глобалне и екс југословенске просторе.
Нови радио програм донео је организовану и контролисану дере
гулацију медијског простора, афирмацију комерцијалних принци
па пословања, модернизацију односно американизацију и то пре
у области медија него у сфери привреде. Kроз пет програмских
блокова који су пратили ритам дана (јутро, преподне, подне, по
подне и вече), Београд 202 је понудио публици разноврсне забавне,
музичке и информативно-сервисне садржаје који је требало да
употпуне позитивну слику „савршеног” југословенског социјали
стичког друштва. Реч је о првом емитовању форматираног радио
програма на нашим просторима, што је иначе била стандардна
пракса радио продукције у САД тог времена.
Kључне речи: Београд 202, комерцијални радио, дерегулација,
либерализација, американизација, Југославија
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Социо-политички и културно-медијски
амбијент оснивања Београда 2021
Педесет година у животном веку човека, пет деценија или
пола века, симболично представљају зрелост, зенит ствара
лаштва, почетак капитализације стечених знања и искуста
ва. Са друге стране педесетогодишњи континуитет у „жи
воту” једног медија, говори о дуговечности, оправданости
и одрживости, спремности да се прилагоди и реаг ује на
изазове који долазе из политичке и економске сфере или су
везани за императиве тржишта, публику и нове технолошке
могућности.
У овој 2019. и следећој 2020. години Србија и Београд су
у прилици да обележе пет деценија два респектабилна ра
дио програма, радио станице: Београда 202, који је емиси
они рад започео 27. јуна 1969. и радија Студио Б који је
почео да емитује програм на територији Београда 1. априла
1970. године. Између почетка историје и традиције ова два
програма скренули бисмо пажњу и на још један експери
мент из јула 1969. године, када је група новинара, музича
ра, ентузијаста, покушала да покрене нову, по неким особи
нама пиратску радио станицу ван система Радио Београда,
симболичног имена Радио Авала. Овај покушај завршио се
забраном званичних органа, али је ова група посвећеника
истрајала у својим настојањима и 1. априла 1970. године
основала радио Студио Б.
Година о којој говоримо, 1969, изузетно је интересантна у
светским и домаћим оквирима. То је година „после” 1968,
године бројних покрета, студентских протеста, борбе за со
цијалну правду, која је у Југославији завршена дипломат
ском изјавом председника Јосипа Броза Тита „Студенти су у
праву” и френетичним спојем масе у „козарачко коло”2. Kако
истиче Предраг Марковић, уочава се реална либерализаци
ја политичког система, односно прокламовање слободе ми
шљења, јавно испољавање плурализма ставова и политич
ких опција и покретање бројних дискусија о демократији па
чак и одбацивање владиних предлога у Скупштини, при че
му партијски врх више не прогања своје неистомишљенике

1 Tекст је настао у оквиру рада на пројекту „Идентитет и сећање: тран
скултурни текстови драмских уметности и медија (Србија 1989–2014)”,
пројекат број 178012 који реализује Факултет драмских уметности у Бе
ограду, а који је финансиран од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС.
2 Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam, Beograd: Službeni glasnik, str. 43.
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као у претходним годинама3. Полако почиње удаљавање од
традиције НОБ-а, капитализују се бенефити успостављања
покрета несврстаних4, афирмише се тзв. „меки социјали
зам”, којим се грађанима Југославије дају веће слободе за
разлику од грађана осталих земаља Источног блока.
За 1969. годину везује се прво спуштање на месец посаде
Аполо 11 (20.  јул 1969), односно пад совјетске Луне 15 на
тло Месеца (21. јул 1969), али и чињеница да је крајем ок
тобра послата прва порука преко Арпанета, претходника
Интернета.
Kада је реч о култури и уметности, у августу је одржан фе
стивал Вудсток (Woodstock), у њујоршком Музеју модерне
уметности (МоМА) одржана је изложба Yugoslavia: A Re
port5. У беог радском Атељеу 212 премијерно је изведена
представа „Kоса”, док је драма „Kад су цветале тикве” Дра
гослава Михаиловића у Београдском драмском позоришту
скинута са репертоар а после пет извођења интервенцијом
Јосипа Броза Тита. Ова два примера јасно показују дуалност
„меког социјализма”: веће слободе Југословена од житеља
других земаља Источног блока, односно контролисану, али
ипак широку слободу изражавања у неполитичкој сфери и
релативно попустљив третман дисидената6. За разумевање
економских прилика интересантан је податак да је у децем
бру 1969. године Дајнерс Клуб (Diners Club) ушао на југо
славенско тржиште, што се може сматрати почетком либе
рализације, променом курса привредног развоја, почетком
одступања од дириговане привреде и заокрет ка пословању
у складу са тржишним принципима. Иако се за преломну
годину 20. века узима 1989. година када почиње процес
европских интеграција, долази до слома Совјетског саве
за и транзиције социјалистичког политичког и економског
система7, можда би са временске дистанце требало разми
слити о тези да је модернизација, па чак у неком смислу и
почетна транзиција, трансформација економског система,
3 Марковић, П. (1995) Друштвени живот Београда 1948–1965 – Утицаји
света подељеног на Исток и Запад, докторска дисертација, Филозоф
ски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр. 417, 418.
4 Покрет несврстаних је основан 1961. године у Београду.
5 Изложба одабраних радова Југословенских уметника. Интересантно је
да је од јула 2018. до јануар а 2019. године у истом музеју одржана из
ложба посвечена југословенској архитектури у периоду 1948–1980, под
називом: Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980.
6 Dragović-Soso, J. (2004) Spasioci nacije: intelektualna opozicija Srbije i
oživljavanje nacionalizma, Beograd: Fabrika knjiga, str. 35, 36.
7 Додајемо и процес дезинтеграције Југославије, која је праћена
грађанским ратом.
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заокрет ка тржишном пословању на простору Југославије
(СФРЈ) почео већ крајем шездесетих година тачније 1969.
године. Интересантно је да су се принципи тржишног по
словања прво појавили у сфери уметности, медија и културе
што показује оснивање алтернативних позоришних група,
оснивање и покушаји оснивања нових електронских медија8  
односно нови модели организовања и финансирања филм
ске продукције9. Због тога има доста основа да овај пери
од развоја југословенског друштва означимо као перио
дом модернизације10 и американизације11 као „(пред)фазе
глобализације.“12.

Београд 202 – дерегулација у оквирима медијског
система Радио телевизије Београд
Оснивање новог програма у систему Радио Београд, Београ
да 202 у јуну 1969. године, према много чему је парадигма и
рефлексија друштвених, политичких, економских и култур
них процеса и промена карактеристичних за глобалне, али и
ексјугословенске просторе. Оснивање новог радио програ
ма представљало је организовану и контролисану дерегула
цију медијског простора, афирмацију комерцијалних прин
ципа пословања, модернизацију односно американизацију и
то пионирски у области медија пре него у сфери привреде.
Београд 202 је требало да понуди нове, разноврсне, забавне
садржаје који ће афирмисати ведру и оптимистичну слику
стварности, али не као ескапизам, бег од реалности13, већ
8 Београд 202 (јун, 1969), Радио Авала (јул, 1969) односно радио Студио
Б (април, 1970).   
9 Реч је о филмским радним заједницама које су биле носиоци продук
ције. У мају 1966. године основан је Сервис филмских радних зајед
ница који почетком 70-их година мења име у Центар филмских радних
заједница СР Србије, касније Центар филм.
10 „Под модернизацијом се, тако, подразумевају промене друштва, привре
де, политике којима настају нови и стално бољи услови живота.” (Ми
тровић, А. Европеизација и / или модернизација, Годишњак за друштве
ну историју I, бр. 2, 1994, стр. 143 према: Vučetić, R. (2012) Koka-kola
socijalizam, Beograd: Službeni glasnik, str. 35.
11 „... намеће се закључак да је американизација шири појам, који значи
утицај Америке на остатак света свим садржајима епохе, док модерни
зација подразумева усавршавање услова живота.” (Митровић, А. Евро
пеизација и / или модернизација, Годишњак за друштвену историју I,
бр. 2, 1994, стр. 145 према Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam, Beo
grad: Službeni glasnik, str. 35.
12 Kuis el, R. (2006) Americanization for Historians, Diplomatic History, Vol.
24, No. 3, Summer, 2006, р. 515 према: Vučetić, R. (2012) Koka-kola socija
lizam, Beograd: Službeni glasnik, str. 36.
13 Што је карактеристика бројних радио и ТВ програма у Србији током
90-тих година, година грађанског рата, дезинтеграције југославије,
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као надоградњу „савршеног” југословенског друштва. Њи
ме су се суптилно промовисале вредности социјалистичког
друштва, кроз програме у којима доминира музика, било да
је реч о промоцији актуелне „западне” или домаће забавне,
народне или староградске музике. У складу са чињеницом
да је иницијатива за оснивање овог програма потекла од Би
роа за економско пропагандне делатности Радио телевизије
Београд (РТБ), овај програм је више од осталих програма
Радио Београда, форсирао комерцијалне садржаје, емитова
ње реклама, огласа и осталих садржаја кроз које је Радио
Београд могао да оствари тржишне приходе. Програмску
схему чинило је пет програмских блокова који су пратили
ритам дана (јутро, пре подне, подне, поподне и вече), чи
ме је Београд 202 био први форматиран програм на нашим
просторима. Императив овако постављених радио станица
и њиховог програма је јасна тржишна оријентација, идеја да
се оствари велика слушаност и популарност, да се садржа
ји ускладе са потребама, жељама и укусима публике, инси
стирање на емитовању популарне музике14. Београд 202 је
медиј који је промовисао тренд модернизације, американи
зације односно вестернизације југословенског друштва што
потврђује тезу да су се тржишни, комерцијални принципи
пословања у југословенском друштву пре афирмисали у
сфери медија него у сфери привреде.
Под утицајем економских чинилаца долази до дерегулаци
је радијске продукције, односно имплементирања обележја
комерцијалног радија чији је циљ повећање слушаности у
тренутку када се појављују назнаке конкуренције, како би се
оправдали приходи од радио-претплате и како би се приву
као већи број оглашивача и тиме остварио додатни профит.
Овај процес експлицитно се очитава у увођењу делимично
или у потпуности комерцијалних, форматираних програма,
у повећавању обима економско-пропагандних садржаја и
усаглашавању музичких програма са жељама и потребама
слушалаца односно кроз популарне, комерцијалне, говорне
и музичке садржаје.  
Неки од најзначајнијих догађаја који су према писању днев
ног листа Политика обележили крај јуна и почетак јула
1969. године, период када је са емитовањем програма прво
започео Београд 202, а потом и Радио Авала, су извештаји: са
„вијетнамског ратишта”; о „депонији смећа” која „угрожава
20.000 становника” ... и „узалудним жалбама грађана нове
бомбардовања од стране НАТО снага.
14 Али могу бити и оријентисани ка специфичним мзичким жанровима
како би се изашло у сусурет и публици са специфичним потребама.
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Kарабурме” (27. 06); изјави шефа НАСЕ Фон Брауна да ће
„за десетак година обични људи путовати на Месец”; „ми
лијарди и 248 милиона нових динара за проширење Црвене
заставе” (28. 06); дискусији на универзитетима о реформи
високог школства (29. 06)... Један од текстова објављених у
Политици 1. јула 1969.15 под насловом „Визија света 2000.
године – Kако искористити повећено слободно време” даје
пројекцију будућности и тада далеке 2000. године. У тексту
се истиче „под претпоставком да ће људи боље живети а
мање радити”... „да ће се смањивати стаж за пензију а про
дужити активан живот, повећава се и слободно време.” У си
туац
 ији у којој ће „новца бити у изобиљу људи ће све више
обраћати пажњу на ствари које могу новцем купити“ што
ће све довести до појаве „нових идеолошких покрета који
ће покушати да оправдају побуну младих свих друштвених
слојева”... а „вероватно ће се испољити и други симптоми
социјалне патологије: душевне болести, неурозе, разводи
бракова, самоубиства.”16. Из угла 2019. године, глобализа
ције, јефтиног тржишта радне снаге, доминације трансна
ционалних компанија и значајно измењене социјалне слике
света, али и Србије, ова предвиђања која су на марксистич
кој идеолошкој линији, суштински описују савремени тре
нутак уз чињеницу да се животни век људи свакако проду
жио, али се продужио и радни век што је предмет бројних
синдикалних побуна и у свету и код нас.
Kада је реч о култури, уметности и свакодневном животу
у свету и Србији, у првој недељи емисионог рада Београ
да 202 бележе се припреме извођења драме „Пигмалион” у
Југословенском драмском позоришту са Радмилом Андрић
и Стевом Жигоном у главним улогама, док Народно позо
риште у Београду најављује врло амбициозан репертоар за
нову сезону на коме ће се наћи дела „од Сервантеса до Јова
на Христића”. Те године Седмојулске награде, као највиша
друштвена признања, добили су: Бета Вукановић, Бранко
Ћопић, Бруно Брун, Хуго Kлајн и Иван Антић17. Због неста
билних временских услова отказана су два извођења (27. и
28. јуна 1969. године) балета „Лабудово језеро”; 1. јула су
пуштене у продају улазнице за III Битеф за који је комплет
улазница коштао од 20 до 300 „нових динара”18, а у оквиру
друге редовне Скупштине конференције за друштвену анга
жованост жена Југославије дискутовало се о положају жене

15 Политика, бр. 20021, година LXVI, уторак, 1. јул 1969, страна 5.   
16 Исто.
17 Политика, бр. 20022, година LXVI, среда, 2. јул 1969.
18 Политика, бр. 20021, година LXVI, уторак, 1. јул 1969.    
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са констатацијом да он „зависи од ње саме”19, што се може
схватити као позитиван тренд скретања пажње на важност
емаципације жена и борбе за њихова права.
У описаном амбијенту, у петак, 27. јуна 1969. године, у 8.00
часова огласио се нови програм Радио Београда, Београд
202. Иницијативу за оснивање новог, четвртог програма
Радио Београда дао је Биро за економско пропагандне де
латности (ЕПП) Радио телевизије Београд20, што је јасно де
финисало концепт и очекивања од новог програма. Београд
202 је требало да буде комерцијални радио програм, зна
чајно финансиран од економске пропаганде – реклама, што
значи да је реч о пројекцији у високом обиму самоодржи
вог програма који се није доминантно ослањао на средства
која је РТБ остваривала од претплате21. Програмска схема
новог програма, битно се разликовала од традиције која је
карактерисала Први, Други и Трећи програм Радио Београ
да. За разлику од постојећих програма у чијој структури је
доминирало следствено емитовање радио емисија, програм
Београда 202 чинили су програмски блокови – пет дневних
блокова који су пратили ритам дана и обавезе слушалаца.
Програм је био организован по моделу: 6.00–8.00 Јутро;
8.00–12.00 Пре подне; 12.00–15.00 Подне; 15.00–20.00 По
подне и 20.00–24.00 Вече, а садржај сваког програмског бло
ка у најави је дат описно са нагласком да окосницу програма
чине музика и информације у дијапазону од дневно-поли
тичких до сервисних. У кратким описима садржаја програм
ских блокова апострофиране су појединачне емисије битне
за одређени блок чија је функција била да задовоље потребе
публике. Овакав начин дефинисања програмске схеме у то
време је био нека врста стандарда у америчкој радиодифу
зној пракси с обзиром да су на тим просторима постојале
искључиво комерцијалне, форматиране станице22 чији про
грами су били усаглашени са потребама, жељама и укусима
публике и биле снажно оријентисане да својим програмом
обезбеде високу слушаност, опстанак на тржишту и зараду.
Иако уредници Радио Београда нису јасно наглашавали да
19 Политика, бр. 20018, година LXVI, субота, 28. јун 1969.    
20 Стога је утврђено да Биро врши „програмску, пословну и финансијску
реализацију” Београда 202; Симовић, Ж. (1989) Време радија: Хро
ника Радио Београда 1924–1929–1945–1989, Београд: Радио Београд,
стр. 236.
21 Маричић, Н. (1994) Профили радија, Београд: Радио-телевизија Србије,
Радио Београд, стр. 111, 112.
22 И мањи број непрофитних станица – колеџ и универзитетске радио ста
нице, станице локалне заједнице, community станице, односно PBS – pu
blic broadcasting service, битно другачији од модела јавних сервиса који
ће карактерисати европски радио дифузни простор.
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је овакав начин креирања и поставке програмске схеме био
инспирисан америчком, западном праксом и тзв. формати
рањем садржаја радио програма23. Нови модел је требало да
у југословенском социјалистичком друштву отвори простор
комерцијалном концепту радио програма, а касније и дру
гих електронских медија. На овај начин добијамо потврду за
тезу да је пре формалне транзиције југословенског, српског
друштва и раскида са диригованом привредом и преласка на
тржишно пословање, медијска, радио продукција била мо
дел и путоказ за будуће промене, афирмацију либералних
модела пословања, важности  повиновања захтевима потро
шача, што је у овом случају била медијска публика. Пример
програмског и пословног концепта Београда 202 показао је
капацитет медија да промовишу економске, па и политичке
промене и дају нове смернице развоја друштва. Kолико су
оне биле прогресивне питање је за будућност, али свакако
су осликавале дух будућих времена.

Kако је све почело
Најмлађи програм Радио Београда, Београд 202, био је на
мењен првенствено грађанима Београда и требало је да за
довољи „потребе човека у велеграду коме је нарочито по
требна сервисна и градска информација”24. Он је требало да
обезбеди брзину у информисању уз уживо вођене пограме
са изласцима из студија и уз отвореност према свим садр
жајима градског живота25 .
Према првобитној идеји, Београд 202 је требало да буде
„репризни талас свих најуспелијих остварења, а то зна
чи музичких емисија и преноса свих осталих програма.”26.
Међутим, врло брзо се одустало од ове идеје и превладало
је становиште да би овај „талас” требало да буде намењен
највећим делом урбаној, беог радској публици, са доминант
ним музичким садржајима, који нису структуирани тради
ционално у емисије већ више као нека врста програмског
тока у коме се нижу нумере, сервисне и опште инфромације
23 Експанзија форматираних радио станица у Србији спорадично почиње
крајем 90-тих година, а интензивно од 2006. године. Нажалост, овај про
цес није допринео диверзитету програмских садржаја, већ до мултипли
кације потенцијално успешних формата чиме долази до „загушеност”
етра врло сличним радијским програмима.
24 Развој програма радија и телевизије, Информатор РТБ, бр. 227, август,
1976, стр. 6.
25 „Даљи правци развоја концепције програмског система Радио-Београ
да”, Информатор РТБ, бр. 315, јануар 1984, стр. 4.
26 Kоцић, Љ. и Миљковић, Љ. Траговима сазвучја музике, зборник Ов
де Радио Београд, ур. Булатовић, М., Марковић, Р., Миленковић, М. и
Џунић, С. (1979), Београд: Радио Београд, стр. 127.
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уз афирмацију забаве, рекреац
 ије, релаксације у смислу че
га су делови програма јасно били усмерени ка посебним
слушалачким групама – деци, старијим слушаоцима, тури
стима, домаћицама... За разлику од осталих програма Радио
Београда, у програму Београда 202 убедљиво су доминира
ли садржаји забавно-рекреативног типа, што је према изјави
Рада Ђурића првог главног и одговорног уредника Београда
202 „овај радио основан је са идејом да буде пријатељ куће,
да буде стално присутан, а да не смета”27.
Част да отвори први програм Београда 202 припала је ком
позицији Шу-шу Шумадијо у извођењу Оливере Kатарине.
Прва водитељка програма који је по много чему стекао епи
тет комерцијалног радија28 била је Ханија Гаковић. Kао ло
кални, беог радски програм Београд 202 развио је програм
ски концепт који је форсирао блоковску структуру и форма
тиран програм, што је за то време и услове био јединствен
приступ креирању радио програма на нашим просторима са
узором у развијеним светским, првенствено америчким ра
дијским праксама. Београд 202 је имао и један стратешки
и друштвено битан задатак, а то је да у смислу концепта
неутралише, буде замена Радио Авали чије оснивање као ме
дија ван сист ема РТБ није позитивно прихваћено од стране
државног политичког и партијског врха.

Садржај и особености програма
Београда 202, јун 1969.
На основу доступних материјала, првенствено информација
о радио и телевизијском програму које су објављиване сва
кодневно и једном седмично у форми недељног РТВ додатка
у дневном листу Политика, можемо да приметимо да иако
је програм започео 27. јуна 1969. године, у недељном пре
гледу РТВ програма (од суботе, 28. јуна до петка, 4. јула)
није објављен садржај програма Београда 202. Разлог овоме
може бити у чињеници да је руководство Радио Београда
емитовање почело без свих неопходних припремних кора
ка, пре него што је то формално планирано, па тако нису
27 Званични сајт РТС-а, доступан на: http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/21/
rts-2/1143062/trezor.html, приступљено 21. јуна 2019.
28 С обзиром на то да је био део система Радио Београда односно Радио те
левизије Београд, и поред изражених комерцијалних аспеката, Београд
202 није био прави комерцијални радија, с обзиром да су за његово по
словање била обезбеђена средства од претплате; Маричић, Н. (1994)
Профили радија, Београд: Радио телевизија Србије, Радио Београд, стр.
114, 115. Међутим захваљујући модерном програму, емитовању попу
ларне музике и актуелним сервисним информацијама имао је знатно
већи потенцијал да привуче оглашиваче који су нашли интерес да се
рекламирају у његовим програмима.
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правовремено доставили информације надлежној служби
Политике тако да она није могла да објави комплетан радио
и телевизијски програм за наступајућу седмицу. Још интер
ресантније је што је у објављеном недељном РТВ програму
за период од 5. до 11. јула, у петак 5. јула дат збирни опис
програма Београда 202 за читаву седмицу са апострофира
њем пар карактеристичних емисија које ће бити емитоване
током те недеље.
У првој недељи свог емисионог рада Београд 202 је емито
вао укупно 126 сати програма дакле свакодневно 18 часова,
од 8..00 до 24.00 часа. Програм је био структуиран у пет
дневних блокова, који су пратили ритам дана (Јутро, Пре
подне, Подне, Поподне и Вече) и примарно је имао забавнорекреативни и информативно-сервисни карактер односно
функцију да задовољи потребе и жеље слушалаца, станов
ника Београда, али и „оних који су гости Београда” (среда,
2.07, од 8.00 до12.00) односно, „нарочито онима који ретко
или први пут долазе у Београд” (понедељак, 30. 06, од 8.00
до 12.00).
Програмску схему Београда 202, анализирамо на основу
информација и описа који су објављивани у дневном ли
сту Политика у недељи од 27. јуна до 4. јула односно РТВ
додатка који је објављен у петак, 4. јула и који се односи
на најаву програма за недељу од 5. до 11. јула 1969. годи
не. За разлику од информација о садржају Првог, Другог и
Трећег програма за које је дата тачна и прецизна сатница
сваке појединачне емисије, садржаји програма Београд 202
су представљени кроз опис садржаја програмских блокова и
навођење тек по које карактеристичне емисије. Описи садр
жаја су прилично неконзистентни или блаже речено аутори
ових текстова су се трудили да најава садржаја програма за
сваки дан буде креативна, иновативна, водили су рачуна да
избегну шаблонско навођење идентичних садржаја из дана
у дан. Из ових описа јасна је жеља да се овим најавама ухва
ти тренутак времена, забележе актуел ни трендови, било да
је реч о уобичајеним дневним рутинама (недељни ручак, ку
повина, одлазак на пијацу) или ширим друштвеним крета
њима (државни празник 4. јул, изградња Новог Београда...).
Kреатори ових најава као да су правили најјаве дан уочи
емитовања са идејом да оне буду ведре, забавне и да при
вуку пажњу публике што је за последицу имало различито
именовање истих и сличних програмских садржаја.
У описима садржаја врло је изражена сервилност и снисхо
дљивост креатора програма у односу на слушаоце чије су
потребе као и они сами, у центру интересовања овог про
грама. С обзиром да је иза оснивања Београда 202 стајало
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одељење Радио телевизије Београд задужено за економску
пропаганду, као и да у југословенско друштво полако проди
ре дух либералног капитализма и модернизације, овај тренд
се очитава у симпатичним најава и описима делова про
грама. Тако су описи делова програмских блокова гласили:
„обавештење о томе шта потрошачима нуде привредне ор
ганзације” (понедељак, 30. 06); „и само неколико савета за
куповину” (уторак, 1. 07); „ново у продавницама распрода
ја” (четвртак, 3.07).
У појединим описима садржаја провејавају и рефлексије на
социјалим питањима Тако на пример у једној најави за блок
од 12.00 – 15.00 часова у суботу, 28. 06. стоји: „За дан одмо
ра – у ствари за оне који имају петодневну радну недељу –
специјални програм”, што говори да је највећи број грађана
имао радну недељу од понедељка до петка што значи да су
имали слободан викенд током кога су могли да се посвете
слушању радио програма. Запослени у беог радском радију
свакако нису припадали тој категорији. Још један интере
сантан пример који кроз најаву програма осликава свако
дневни живот грађана социјалистичке Југославије везан је
за понедељак, 30. 06. и део најаве програма за термин од
8.00 до 12.00 у којој се каже: „крећемо у куповину, а како је
тек сутра први и нисмо примили лични доходак, набавићемо
све знатно јефтиније.” Из ове најаве очитава се сигурност
социјалистичког система у коме је исплата личног дохотка
гарантована за 1. у месецу, што је давало прилику грађанима
да планирају и рационално распоређују своја примања, али
што је из данашњег угла интересантно није било непланског
трошења новца, кредита, дозвољених минуса, куповине на
чекове с одложеним роком доспећа. Да ли је то била добра
пракса или не показаће време?  
У најавама програма повремено се потцртавају родне улоге
у домаћинству. Тако се у опису програмског блока од 8.00 до
12.00, за недељу, 29. 06. наводи „11.16 припреме за недељ
ни ручак. Дотле нека се одмарају и домаћице, јер ће бити
довољно времена да се, уз неколико практичних савета, све
припреми строго на време.” Оваква најава са једне стране
ставља радио станицу у позицију „породичног координа
тора”, саветодавца који и поред тога што јасно инсиситира
да је редовни посао, обавеза, домаћице припрема недељног
ручка, „допушта” женама да се ипак мало опусте и релакси
рају до термина до кога су то предвидели креатори програма
Београда 202.
У недељној програмској схеми, у појединим блоковима, ин
цидентно се појављују посебно спецификоване појединач
не емисије и термини њиховог емитовања. Најмаркантније
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место припада емисији „Радио младост – Нови Београд 69”,
која је у првој недељи емитована чак пет пута: петак, 27.06;
субота, 28. 06; понедељак, 30. 06; уторак, 1. 07. и четвртак,
3. 07, а у најави програма за седмицу од 5. до 11. јула уо
чавамо да се поново планира емитовање ове емисије која
је очигледно имала специфичну информативно-политичку
функцију, промоцију пројекта изградње Новог Београда и
величање успеха социјалистичке изградње.
Друга емисија која је емитована три пута у току ове седми
це је емисија „Децо паркирајте се” која је под ови називом
емитована у петак, 27. 06. и 4. 07, мада је и за среду, 2. 07,
у термину од 12.00 до 15.00 часова планирано емитовање
сличног садржаја, али је вероватно из жеље креатора најава
програма да буду иновативни садржај је описан као: „парки
рајте крај радио пријемника”. Трећа емисија која је посебно
издвојена у првој и другој недељи емисионог рада Београда
202 је „Ми маторци у спорту” која је емитована у суботу,
28.06. од 15.00 до 20.00, а чије емитовање је најављено и
за седмицу од 5. до 11. јула. Од осталих емисија издвајају
се: „Специјални програм за излетнике”, „Индијански про
грам за децу”, „Свадбени марш” – за свеже брачне парове,
„Kонцерт за улицу”, рубрика „Ако долазите у Београд”...
У целини, садржаји програма Београда 202 подређени су
презентацији општих и сервисних информација односно
доношењу забаве и релаксацији кроз разноврсне музичке
садржаје.
Kада је реч о музици, за најаве и описе музичких програ
ма користи се низ врло различитих форми па тако из на
јава сазнајемо да нас у програму очекују: „добру музику”,
„пријатна изненађења”, „неки хит”, „музичке жеље слуша
лаца”, „музички ватромет”, извођачи музичких нумера су
„ваши љубимци”29, „најомиљеније медлодије, најомиље
нији интерпретатори”, „ове ноћи са вама са најпознатијим
интерпретаторима”, „трочасовна ревија мелодија и извођа
ча”, „добра забава за све од 5 до 105 година”... Реч је о по
пулистичким, пријемчљивим, „питким”, заводљивим наја
вама музичког програма које не откривају много тога осим
да је реч о савременом, модерном, пожељном, квалитетном
програму који ће свакако задовољити укусе и очекивања
публике.
У програму је доминрала забавна, популарна музика. На
родна музика је планирана за поједине програмске блокове
током свих дана у недељи осим петка и понедељка и то у
29 Што се на неки начин може сматрати почетком изградње култа звезда,
првих селебритија у социјалистичком друштву.  
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различитим терминима30, док су за староградску или „ста
ру градску” музику резервисани среда и петак од 15.00 до
20.00 часова.
Термини емитовања информативних програма нису били
прецизно дефинисани, али срећемо описе у појединим бло
ковима попут: „корисне информације”, „много информаци
ја вишеструко корисних”, „телекс 202”, „телепринтер 202”,
„сваког часа најновије вести из света и наше земље”, „најно
вије вести са свих меридијана”. Локалне, београдске, вести
се појављују као: „последње београдске вести” или „Седам
градских брда нису више тајна: Београдске вести”...
Сервисне информације су обједињене кроз делове програма
који су описани као: „куда на одмор, куда на викенд”, „из
вештаји са пијаца”, „вести сезоне”, „временска прогноза”,
„метеоролошка прогноза”, „информације за туристе и дома
ћице”, „спортске информације”, „извештај са пијаца о про
изводима и ценама”31. Генерално програмска схема Београ
да 202 за време и прилике била је велико освежење и одмах
је привукла пажњу и стекла велику популарност код публи
ке. Друга интенција овог програма везана за креирање попу
ларног програма који би био мост између публике и оглаши
вача, успешно је отворила пут првим и будућим облицима
комерцијализације, било да је реч о државно-друштвеном
медију (Радио телевизија Београд) који је увек имао део
прихода остварен од реклама или будућим експлицитно
комерцијалним медијима.
У будућим годинама свог постојања Београд 202 је остао
одан развијању идеје о забавном, највећим делом музичком,
информативно-сервисном и комерцијалном програму који
је из године у годину напредовао, развијао савремени ра
диофонски израз, померао стандарде радијске продукције и
остао најкомерцијалнији програм, прво у сиситему РТБ, а
потом РТС-а. У том смислу овај програм је отварио значај
не домете у смислу: покретања и реализације програма из
јавних простора32  што је овом радију денело епитет „ради
ја који се гледа”; организовања и учешћа у различитим ху
манитарним акцијама; отварања могућности грађанима да
партиципирају у креирању програма и реализацији емиси
ја. Током своје историје, Београд 202 је значајно утицао на
30 Субота и недеља од 8.00 до 12.00; уторак од 6.00 до 8.00; среда од 6.00
до 8.00, од 12.00 до 15.00 и од 20.00 до 24.00, четвртак од 12.00 до 15.00.
31 Kомплетан опис програма Београда 202 настао на основу најава програ
ма у дневном листу Политика дат је у прилогу рада као реконструкција.
32 Доминантно опредељење програмске стратегије 80-тих и 90-тих година
20. века.
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афирмацију поп, рок и хеви метал музике чему је нарочито
допринела емисија Хит 202, касније Хит недеље, настала
1971. године. Истовремено, овај програм је био препозна
тљив по неговању крајње разноврсних музичких жанро
ва што је промовисано кроз емисије као што су: Драгстор
озбиљне музике (уметничка музика); Драгстор забавне му
зике (популарна музика), Сав тај џез (џез музика); Диско
сусрети (диско музика), 501 (демо и алтернативна сцена),
да би са друштвеним променама и новим трендовима, био
отворен програмски простор и за народну, новокомпоно
вану музику и емисију Посело 20233. Са жељом да одгово
ри потребама младе публике, Београд 202 је увео емисију
Индекс 202, намењену студентској популацији, која је еми
тована сваког радног дана, а недељом је имала специјално
издање – играни програм Индексово радио позориште, ко
ји је у једном тренутку деведесетих постао врло значајан,
друштвено проактиван, хумористично-сатирични програм.
Генерално, Београд 202 је и данас, после бројних промена и
трансформација, очувао јединствен имиџ модерног, музичко-
забавног и информативно-сервисног програма, програма са
највећим комерцијалним потенцијалима, препознат међу
грађанима Србије, па чак и региона.

Закључак
Београд 202 почео је са емитовањем програма 27. јуна 1969.
године, као четврти програм Радио Београда, у глобалном
амбијенту значајних политичких и друштвених дешавања –
Вијетнамски рат, „освајање” Месеца, „хладни рат”; а на
простору Југославије слабљење традиције народноослобо
дилачке борбе, почеци међунационалних тензија... Реч је
о програму који је означио ново поглавље у развоју медиј
ског система Југославије и Србије с обзиром да је његово
оснивање означило почетак дерегулације, отварање медија
ка тржишту, афирмације комерцијалних принципа послова
ња медија у оквирима државног односно друштвеног Радио
Београда34. Београд 202 је понудио модеран, разноврстан,
динамичан, претежно музички и забавни програм, у коме
су биле заступљене опште и сервисне информације које је
требало да олакшају живот Београђана, али „гостију Београ
да”. Програм је зрачио оптимизмом, ненаметљивошћу и у
правом смислу секундарности радија као медија био је нека
33 Емисија Посело 202 је емитована из отвореног простора под називом
Посело на Малом Kалемегдану што је био често оспораван програм коме
су придодавани епитети кича и шунда.
34 Номинални оснивач Радио телевизије Београд је био Социјалистички
савез радног народа Југославије па је према томе власник био народ.
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врста „невидљивог” кућног пријатеља. Иако је Београд 202
морао да промовише вредности социјалистичког друштва,
програми у којима је доминирала забавна, домаћа и стра
на популарна музика, великим делом је промовисао запад
не вредности и стилове живота. Обиље музике и водитељи
који су више били аниматори, присутни тек да дају по коју
информацију или забаве публику кроз неколико малоброј
них ауторских емисија, јасно су нудили екапизам и будили
машту о животу у потрошачком друштву западне Европе и
Америке. Ово је требало да буде најкомерцијалнији од свих
програма и радија и телевизије, да пласира популарне са
држаје и привлачи оглашиваче да преко својих реклама оба
вештавају публику, слушаоце овог радија о својим произво
дима и услугама. Програмска схема Београда 202 пратили
је ритам дана и била подељена на програмске блокове и са
пуно аргумената можемо рећи да је реч о првом формати
раном радио програму на простору Југославије и Балкана,
промотеру модерности и професионалности односно доказ
да је либерализација, афирмација тржишних принципа, де
регулација у социјалистичкој Југославији почела пре у сфе
ри медија, културе и уметности, много пре него у области
привреде. Са друге стране оснивање Београда 202 на неки
начин је било изнуђено. У колебљивим друштвеним окол
ностима, општој демократизацији, буђењу критичке свести
једна група проактивних новинара, музичара, интелектуа
лаца и пре свега заљубљеника у радио и музику посебно
британски поп припремала је оснивање Радио Авале, радио
станице која је покушавала да следи праксу Радио Луксем
бурга, Радио Kаролине... Иако је Устав СФРЈ дозвољавао
грађанима да оснивају и радио станице овај покушај је био
будно праћен од стране надлежних органа с обзиром да је
Радио Београд до тада имао монопол у етру и неизвесно је
било у ком правцу би могло да се развија оснивање новог
медија ван система Радио Београда и истинске дерегулаци
је. Радио Авала је почела са радом 1. јула 1969. године, али
је после десет дана милиција обуставила рад. На овај начин
Београд 202 је остао једини модеран, савремено конципи
ран, информативно-забавни програм, без конкуренције у
постојећем радијском систему и са врло великим потенци
јалом да буде комерцијално финансиран и самодржив. На
нову радио станицу ван система Радио Београда, Србија и
Београд ће чекати до 1. априла 1970. године када је основан
Радио Студио Б.

299

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

300

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

301

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

Прилог
Програмска схема Београда 202 за недељу од петка 27. јуна до
петка, 4. јула 1969. године и извод из недељног РТВ додатка за 
недељу од 5. до 11. јула 1969. (извор: дневни лист Политика)
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BEOGRAD 202 – DEREGULATION AND
LIBERALIZATION UNDER THE SOCIALIST SYSTEM
Abstract
The establishment of Beograd 202 in June 1969, a new program in the
system of Radio Belgrade, represented a reflection of the social, political,
economic and cultural processes and changes that were characteristic
of the global and ex-Yu spaces. This new radio program established
an organized and controlled deregulation of the media space, as an
affirmation of commercial principles of business, i.e. modernization
or Americanization, first in the field of media and then in the sphere
of economy. Through its five program blocks that followed the usual
daily rhythm (early hours, morning, noon, afternoon and evening),
Beograd 202 gave their audience a variety of entertainment, music and
information contents, whose purpose was to invoke a positive image
of the “perfect” Yugoslav socialist society. It was the first example of
broadcasting a radio program of such format in our region, although at
the time, it was a frequent practice of radio production in the USA. The
initiative to launch this program came from the Advertising Department
of the Radio Television Belgrade, which leads to the conclusion that the
purpose of the program was to be listened to be popular and interesting
to advertisers. Beograd 202 had a much larger commercial dimension
in comparison to other Radio Belgrade programs, but considering
its financing – throughout the subscription system, it was clearly not
a commercial station in today’s sense of the word. Another aspect of
establishing a new program in the system of Radio Belgrade was a
desire to forestall an attempt of a group of journalists and enthusiasts
to establish a radio station in mid-1969 in Belgrade, independently of
the Radio Belgrade system, that would offer a different programming
concept, contemporary expression and popular European and
international music. All the same, they group managed to establish a
new, pirate radio station, that started the broadcasting on July 1, 1969,
under the name of Radio Avala which was banned just after ten days.
Another new radio station, one that was outside of the Radio Belgrade
system – Radio Studio B – eventually started to broadcast on April 1,
1970.
Key words: Belgrade 202, commercial radio, deregulation,
liberalization, Americanization, Yugoslavia
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ОД ПРЕДМЕТНЕ КА 
СИСТЕМСКОЈ УМЕТНОСТИ
Сажетак: За разлику од стандардних приступа у тумачењу нео
авангардних пракси, углавном базираних на Биргеровој (Peter Bir
ger) интерпретацији, чије је полазиште авангарда, а исход ин
ституционализација авангардних пракси и губитак критичког
потенцијала, циљ овог истраживања је да покаже да су оне ефе
кат промена које се могу препознати у различитим регистрима
и да се могу довести у везу са Куновим (Thomas S. Kuhn) појмом
промене парадигме. Теза овог истраживања је да неоавангардне
праксе представљају увођење новог начина функционисања умет
ничког рада, а то је систем. Системски начин функционисања
представља критички одмак од појма аутономије који је од кључ
ног значаја за модернистичко схватање уметности и увођење ре
лационог начина функционисања уметничког рада, базираног на
повезивању различитих елемената, уметничких и неуметничких,
као и успостављање конекција са неуметничким регистрима и си
стемима. Закључак овог истраживања је да је системски начин
функционисања уметничког рада производ измењеног друштвеног
контекста, јачања конзумеристичког друштва, доминације меди
ја масовне комуникације и масовне културе чији су ефекти масовна
производња слика и њихова доминација у регистру визуелног, до
тада резервисаног само за уметност. Истовремено, систем као
измењени начин функционисања уметничког рада је, гледано из да
нашњег угла, транзициони период између дуалног (свет вс. слика,
апстракција вс. репрезентација, висока вс. масовна уметност...)
и умреженог начина функционисања, што је кључно обележје
уметности на почетку 21. века.
Кључне речи: савремена уметност, неоавангарда, систем,
умрежени свет, нове уметничке праксе, авангарда, аутономија
уметности
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Увод
Опште је место да су шездесете године прошлог века један
од најзанимљивијих периода у новијој историји уметности.1
У том  тренутку, појављује се низ уметничких пракси, а и
сам концепт савремености. Реч је о последњем великом екс
перименту у уметности који је дестабилизовао до тада не
прикосновену позицију слике као традиционалног ликовног
медија.2 Полазиште је, свакако, авангарда, њено откриће од
стране млађих генерација уметника, пре свега, америчких
за које је била потпуно ново искуство.3 Ипак, за појаву нео
авангарде није довољно позивање на авангарду, њено сво
ђење на понављање и институционализацију авангардних
пракси. Неизоставно је да се, у периоду између почетка века
и послератног периода, пуно тога изменило и да је удаља
вање и дестабилизовање модернистичког пројекта и модер
нистичких идеја саставни део свих тих промена. У складу с
тим, излишно је и, можда, неразумно очекивати да уметност
остаје иста, непроменљива и сведена на наслеђено схватање
уметности, које је производ другог времена и прошлих до
гађаја, као да једино она подлеже некаквом универзалистич
ком фантазму о „вечно истом”!
Један од кључних разлога за заокрет у уметности је криза
идеје аутономије – и то не само у уметности.4 Показало се да
је високоодернистички модел уметности, заснован на идеји
о аутономији уметности и естетској вредности као врхун
ској безинтересној вредности, погодан оквир за уписива
ње различитог идеолошког садржаја, било да је реч о тра
диционалној варијанти оличеној у нацистичкој уметности
или модерној, чији највиши одмак представља апстрактна
уметност. На почетку 21. века идеја о аутономији има пот
пуно измењено значење. Она је неодвојива од доминантне
парадигме умрежености: умреженог комплексног света који
се више не може посматрати, а ни разумети, помоћу катего
рија, подела, класификација које дефинишу један регистар
1 Термин шездесете, односи се на период много шири од једне декаде:
и другу половину педесетих и већи део седамдесетих, јер се шездесете
узимају као врхунац тог процеса, што је опште прихваћено у историо
графији. (нап. аут.)
2 Видети: Stanković, М. (2018) ”Аrt is what makes life more interesting than
art”, Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu 14, Beograd: Filozofski fakultet, 129-144.
3 Видети: Hopkins D. “Introduction”, у: Neo-avant-garde, приредио Hopkins,
D. (2006), Amsterdam – New York: Rodopi, рр. 1-18.
4 То је, истовремено, једна од кључних идеја студентских протеста 1968.
(нап. аут.) Видети: Ross, K. (2001) May ‘68 And Its Afterlives, London:
The University of Chicago Press; Stakemeie r, K., and Vishmidt, M. (2016)
Reproducing Autonomy, London-Berlin: Mute Publishing.
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функционисања, било да је реч о економији, политици, нај
новијим трендовима у исхрани или уметности. Она је, мо
гло би се рећи, реакција на потпуно умрежени начин функ
ционисања комплексних система који чине мреже. Она је,
заправо, разлика која чини оквир за функционисање једног
система који је на свим нивоима повезан са разним другим
системима. Паралелно са дестабилизовањем идеје аутоном
ности у свим регистрима, конституишу се приступи који
за полазиште имају, не аутономност, већ релациони карак
тер, повезаност, а који су компатибилни са истраживањима
у науци, теорији, технологији. Самим тим, реч је о много
широј промени, могло би се рећи парадигматској промени,
којом је окончан вишевековни просветитељски пројекат ба
зиран на хуманистичким вредностима. Истовремено, уво
ди се концепт савремености, којим је у први план стављен
убрзани технолошки развој, повезивање природних и дру
штвених наука и системски приступ као полазиште за про
учавање различитих феномена. Сличне промене одиграва
ју се и у уметности, а њихов врхунац представљају управо
шездесете.
Ако је полазна претпоставка да шездесете представљају
преокрет, рез или последњи велики експеримент у умет
ности, онда је прелаз на системски начин функционисања
саставни део тог експеримента. Нове уметничке праксе
експерименталне су јер истражују другачије начине рада
у уметности у односу на доминантни, слику као традицио
нални уметнички медиј. Њихово заједничко полазиште је да
уметнички рад није више нужно естетски, привилеговани
предмет. Може укључивати уметничке, али и неуметничке
материјале, поступке и праксе. Може бити део реалног про
стора или процес ограниченог трајања или перформатив.
Нагласак се пребацује са материјалних компоненти рада на
концептуални, тако да је концептуална раван оно што пове
зује различите елементе, уметничке и неуметничке, у одре
ђени систем. Ефекат тога је да материјална компонента рада
није више носилац смисла, показатељ аутономије и ексклу
зивни предмет високог занатског умећа, чак није нужно ни
предмет! Уметнички рад почиње да функционише као си
стем. Шта значи да је уметнички рад почео да функционише
као систем? Које су карактеристике таквог начина функци
онисања? Како се оне манифестују? Како се уопште може
објаснити системски начин функционисања у уметности?
Зашто је уопште овај појам – генерички, општи и, пре свега,
научни а не уметнички – релевантан за уметност?
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Систем: промена парадигме
Оно што Томас Кун назива променом парадигме,5 рефери
шући на револуције у науци које мењају опште прихваћене
„истине” о свету и начину на који он функционише, Капра
(Fritjof Capra) посматра као много шире промене које се ре
флектују и на друштво, културу и представљају промену
социјалне парадигме, коју дефинише на следећи начин:
„Констелација концепата, вредности, перцепција и прак
си коју дели једна заједница и која формира специфично
схватање реалности које је у основи начина на који се та
заједница организује”6.
Кун је реаг овао на промене које се одигравају у прве три де
ценије 20. века у физици, а Капра на ефекте ових промена на
„телу друштва” и разумевању света, те је утолико реч о ни
зу промена у различитим регистрима, које имају заједнич
ко полазиште. Заједничка премиса ових промена (научних,
социјалних и културних), које чине нову парадигму, јесте
холистички приступ или еколошки, уколико термин еколо
шки схватимо у најширем значењу као „међузависност свих
феномена”: индивидуалних, друштвених и природних.7   
Капра указује на неколико различитих манифестација ове
холистичке парадигме која је променила устаљена меха
ницистичка и супстанцијалистичка схватања наслеђена из
19. века. Она се могу препознати у најразличитијим реги
стрима: од људског организма до економије. Прво, као што
сам назив упућује, пребацивање тежишта на целину. Једна
од кључних премиса претходне парадигме је да се одређени
систем може разумети ако се разуме како функционише сва
ки његов део. Холистички приступ, међутим, полази од тога
да се део може разумети једино на основу динамике целине,
тако да „...у ствари делови ни не постоје. Оно што називамо
делом је само исечак (pattern) у мрежи односа”.8

5 Kuhn, T. S. (2002) Struktura znanstvenih revolucija, Zagreb: Naklada
Jasenski i Turk.
6 Capra, F. Systems Theory and the New Paradigm, у: Systems, приредио
Shanken, Е. А. (2015), Cambridge: Whitechapel Gallery and The MIT Press,
рр. 22-26.
7 Овакав приступ близак је источњачким религијама и то је оно чиме се
овај аутор бавио у својој књизи Тао физике указујући на паралеле изме
ђу актуелних научних откића у физици за које се испоставило да имају
бројне паралеле са источњачким религијама (нап. аут.).
8 Capra, F. Systems Theory and the New Paradigm, Systems, нав. дело,
стр. 23.
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Друго битно обележје холистичког приступа је пребацива
ње тежишта са структуре као непроменљивог система еле
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
парадигми је замењено схватањем да је свака структура, у
ствари, манифестација одређеног процеса, нешто као фраг
мент кадра у филму. Из тога следи, парадоксално, да је оно
непроменљиво, заправо, тренутно „стање ствари”, из чега
произилази да материјална компонента није нужно носилац
смисла, информације или значаја.
Треће обележје холистичког приступа је промена од објек
тивног ка епистемолошком знању. У старој парадигми, ве
ровало се у идеју о објективном знању, које је независно од
свих других чинилаца. Показало се, међутим, да свака врста
изоловања директно утиче на сам предмет проучавања, јер
производи нови скуп веза које одређују како функционише
предмет проучавања. До тада, оно што је посматрано као
„најчистији” пример објективног знања, било је проучавање
у тзв. лабораторијским условима у којем су све компонен
те случајног унапред искључене. Показало се, међутим, да
на извођење експеримента у лабораторијским условима ди
ректно утиче сам чин посматрања, односно онај који изводи
експеримент, јер постаје кључна компонента самог експери
мента као једног „новог” система који се конституише у са
мом процесу експериментисања и чија је компонента и сам
посматрач.
Последње обележје холистичког приступа као новог пара
дигматског модела тиче се начина на који се приступа зна
њу: схватање знања које се конституише као „зграда” са
стављена од цигли, која има свој темељ / основу, односно
„фундаменталне законе, фундаменталне принципе”, мења
се у схватање знања као успостављање мреже односа. Глав
ни аргумент за прелазак на мрежу и поред привлачности и
саморазумљивости претходног схватања, лежи у томе да
нема неприкосновених, апсолутних односно фундаментал
них сазнања у која се, у одређеним ситуац
 ијама, не може
посумњати. Ово, како Капра истиче, „изузетно непријатно”
искуство води уједно ка још једној промени, а то је проме
на од „истине” ка апроксимативном сазнању, што се најди
ректније види у томе што су „сви научни концепти и теорије
ограничени и апроксимативни”. Капра се овде позива и на
Хајзенберга (Werner Karl Heis enberg) који каже: „...свака реч
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и концепт, колико год били јасни, имају само ограничени
опсег апликативности”.9
Заједничко за све поменуте манифестације промењене па
радигме је системски начин функционисања, који урачунава
аутономију појединих система. Та аутономија је ограниче
на, јер оно што, у много већој мери, одређује начин на ко
ји функционише систем је његова међузависност од других
система. На исти начин, оно што одређује појединца, ин
дивидуу, персону или личност конституише се управо кроз
интеракцију са другим људима и окружењем. У противном,
уводи се некаква апстрактна ситуац
 ија изолованих јединки
које се своде на исто. Отворени системи се конституишу
кроз константну интеракцију са окружењем, другим систе
мима и успостављање веза је једино њихово непроменљиво
обележје. Може се закључити да све поменуте манифеста
ције промењене парадигме уводе, не само у систем, већ и
у умрежени свет као савремену, дигиталну парадигму коју
живимо. Из тога се намеће питање да ли је систем главно
обележје нове парадигме или је, истовремено, увођење у
умрежени начин функционисања?
Када се говори о смени парадигми у њеном проширеном
значењу који предлаже Капра, као научне, али и социјалне и
културне, занимљива је Бергсонова (Henri Bergson) позици
ја. Све оно што је у његовој Креативној еволуцији посматра
но као упад поетског у филозофски систем – витални про
цес, витална сила (élan vital) – и што је у великој мери ути
цало на његово скрајнуто позиционирање у теорији 20. века,
већ после неколико деценија добило је своје научно обја
шњење, или бар паралелу научном, у истраживањима у нпр.
молекуларној биологији у проучавању живих система, што
показује да је он мислио „из нове парадигме”. Чини се, ипак,
да су га уметници тог времена пре разумели од филозофа
и научника, пре свега, футуристи, па чак и Роден (Auguste
René Rodin). Они су настојали да покрену физичку инертну
материју у скулптури следећи управо његове увиде о витал
ној енергији и процесу који конституишу живот, уместо ме
ханике, физичких предмета и хемијских елемената што је, у
том тренутку, преовладавало у науци.

Систем: социјални модел
Увођење појма систем у регистар науке приписује се биоло
гу Лудвигу фон Берталанфију (Ludwig von Bertalanffy) четр
десетих година 20. века. За разлику од класичног приступа
у којем се органски ентитети проучавају као аутономни и
9 Исто, стр. 25.
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насупрот друштвеним, он долази до неопходности уво
ђења потпуно нове равни у којој се преплићу биолошко и
социјално. Ту нову раван он назива системима.
„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
од њих. Ово је један од најранијих приступа који заобилази
устаљену поделу на друштвене и природне науке и с тим у
вези потпуно засебне методологије. То је компатибилно са
појавом низа нових дисциплина које, такође, укључују еле
менте из природних и друштвених наука, као што су: ки
бернетика, информатика, комуникација, теорија система.
Једна од кључних књига из тог периода, базирана на ин
тердисциплинарном приступу кроз повезивање природних
и машинских система је књига Норберта Вајнера (Norbert
Wien er) објављена 1948. године: Cybernetics: Or Control and
Communication in the Animal and the Machine.11 Кључни тер
мини у теор ији система су input, output и feedback. Оно што
их повезује је информација. Информација је оно што може
да утиче и промени рад система и она, у извесном смислу,
постаје (не)опипљива паралела виталистичком појму енер
гије у бергсоновском смислу, која се креће, али и покреће, и
одређује живот, у најширем смислу.
Никлас Луман (Niklas Luhmann), социолог који теорију си
стема примењује на проучавање друштва, каже да систем
није целина нити део, као ни форма. Најприближније од
ређење система је разлика: систем је дефинисан разликом;
систем продукује разлику.12 Теорија система је управо зато
примењива на проучавање друштва, јер готово сви теориј
ски покушаји проучавања друштва као ентитета, који су се
развијали у склопу модернистичког пројекта, суочавали су
се са сличним проблемом: ако је друштво једна целина / је
динство, шта је то што га чини целовитим / јединственим,
специфичним и различитим од природе у којој је доминирао
10 Burnham, J. (1975) Beyond Modern Sculpture, New York: George Braziller,
р. 317.
11 Исто, стр. 316.
12 Luhmann, N. (1995) „Systems theory and post-modernism”, School of
Economics and Political Science, London, https://www.youtube.com/
watch?v=EHnbWEYHkd8 (приступљено 27. 3. 2019.)
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хијерахијски систем (право јачег)? Да ли је то религија, си
стем вредности, солидарност или једнакост? Пошто ниједан
од ових принципа није функционисао, због разлика које су
их све време пратиле, онда се у модерној појавила идеја гра
ђанског друштва као кровни концепт који је требало да обје
дини све разлике унутар једног друштва, „неут рализује их и
сачува принцип јединства”. Други принцип у оквиру модер
нистичког пројекта јединства друштва је „подела рада”, која
се током прве половине 20. века развија у специјализације
као уређени скуп разлика које су једно друштво чиниле је
динственим, модерним (свако обавља свој део посла, а циљ
свих је напредно, уређено, модерно друштво). Ефекат тога је
издвајање различитих система односно подсистема унутар
друштва (као већег система): економски, политички, обра
зовни… Кључно обележје свих ових подсистема, у модер
нистичком кључу, било је аутономија, из чега следи да еко
номија нема везе са уметношћу, као ни политика, односно
да економија нема везе са политиком. Гледано из данашњег
угла, овакав приступ делује као очигледна неистина или „на
учна фантастика”, међутим, неколико деценија раније то је
опште прихваћено полазиште. Сумња у аутономност ових
система обележава почетак постмодернизма, одустајање од
идеје јединства друштва као целине. Теорија система, која
се јавила неколико деценија раније у природним наукама,
пружила је могућност мишљења друштва унутар концепта
разлике.
Концепт система је „чиста апстракција”13 и као такав није
близак, нарочито природним наукама као што је биологи
ја, која се бави проучавањем опипљивих, живих организа
ма. Ипак, реч је о радикалном искораку у односу на кон
венционална научна схватања што се, гледано из перспек
тиве садашњег може превидети, имајући у виду да се појам
комплексних система и мрежа из апстрактног проширио на
свакодневни живот. Главни проблем у теорији система је по
тенцијално неограничен број могућих система који су међу
собно испреплетани, што отежава откривање начина функ
ционисања појединачног система. Из тог разлога, уведен је
још један термин – окружење:
„Свака модерна теорија система почиње са разликом из
међу система и окружења. Друштво је сачињено од број
них система: породица, школа, партија… Окружење није
само природно окружење, већ и људи са својим индиви
дуалним разликама и најзад, други системи. Ако се пође
од ове разлике између система и окружења, онда је могуће
13 Burnham, J. (1975) Beyond Modern Sculpture, нав. дело, стр. 318.
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анализирати промене које се дешавају унутар једног си
стема у односу на околину и друге системе, као и то како
други системи утичу на одређени систем”.14
У једном од својих предавања Луман истиче да је разлика
између отворених и затворених система превазиђена. Сва
ки систем је на одређеном нивоу затворен. Главно обележје
затвореног система је каузална изолација – то би значило да
се промене у једном систему рефлектују на сам систем. По
казало се, међутим, да промене из једног система могу ути
цати на други систем и да је та комуникација са спољним,
односно, околином, кључно обележје било ког система и по
ред каузалне изолованости која опстаје у појединим нивои
ма његовог начина функционисања. Луман, такође, полази
од претпоставке да постоје јасне границе између система.
Главни проблем у теор ији система јесте како функционишу
комплексни системи: ако је промена у односу на околину
оно што дефинише функционисање система и ако пођемо од
тога да је „околина” (природа, људи, други системи…) све
време у процесу промене, поставља се питање како уочити
каузалне односе ако имамо комплексне системе? Чини се да
ово питање истовремено оцртава унутрашње границе теори
је система, које ће бити померене тек са парадигмом умре
жености када се доводи у питање дуални приступ (систем
– околина) као и претпоставка о јасним границама једног
система. До тада, овај проблем је привремено одложен уво
ђењем принципа „редукције система”. Његова функција је
да умањи комплексност система. Као што нико од нас не
може истовремено да прими и доживи пуно сензација, већ
их селектује и одбацује, на сличан начин, функционише и
систем. „Редукција је ефекат формирања система.”15
Главна критика социјалне теорије система је да се само бави
каузалним односима и начинима функционисања различи
тих система, а да не пружа критички увид у разликовању
друштвених система, нпр. демократског од фашистичког.
Могући одговор на ову критику је да је теорија система
методолошки приступ, који не урачунава квалитативне и
етичке параметре, али може да укаже на ефекте промене и
међузависност различитих система. Истовремено, премиса
дуалног, систем вс. околина, може се посматрати као ефе
кат доминантне модернистичке парадигме у тренутку појаве
теорије система, а данас као рецидив претходне парадигме.

14 Luhmann, N. https://youtu.be/qRSCKSPMuDc (приступљено 27. 3. 2019).
15 Исто.
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Систем: културни модел,
уметнички рад као систем
Налазимо се у транзицији од предметно орјентисане ка систем
ски орјентисаној култури. Ту се промена конституише, не из
ствари, већ начина на који се ствари раде.16

Појава наука као што су информатика, кибернетика и тео
рија комуникација шездесетих година прошлог века у вези
је са наглим технолошким убрзањем и експанзијом масовне
културе. Последица тога је дестабилизовање крутих поде
ла на дисциплине, природне и друштвене науке, емпириј
ске и неемпиријске приступе. Један од кључних разлога
за увођење појма систем у дискурс културе и уметности је
управо његова компатибилност са науком, технологијама и,
уопште, „променом парадигме”, чији се ефекти препозна
ју у различитим регистрима, како природних, тако и дру
штвених наука. У регистар уметности уводи га Џек Бирнам
(Jack Burnham), настојећи да нађе адекватно објашњење за
низ пракси које су укључивале рад са индустријским мате
ријалима, новим технологијама, тродимензионалним про
стором, а превазилазиле су медиј скулптуре који им је, због
тродимензионланости, био најближи. Иако је још тада до
био своју позицију у регистру уметности, пре свега захва
љујући овом аутору, чини се да овај појам није заживео, није
био шире прихваћен, тако да је тек након 2000. добио своју
ширу теоријску и критичку експликацију.17 Ипак, чини се
да је најпрецизније мапирао промену која се у том тренутку
одигравала, чија је окосница ревалоризовање појма аутоно
мије и критичко удаљавање од истог. Ефекти те промене су
и даље присутни у уметности, и не само то, већ представља
ју кључни међукорак ка умреженом начину функциониса
ња уметности, што је једно од кључних обележја уметности
данас.
Шта су карактеристике системског начина функциониса
ња? Који су разлози његовог увођења? Да ли се тиме може
објаснити појава низа нових уметничких пракси крајем пе
десетих, шездесетих година? Већина њих заправо није ни
„нова”, јер се појављује у првим деценијама 20. века у окви
ру историјских авангарди18 као најранија манифестација
почетка промене парадигме, компатибилне са променама у
физици у прве три деценије 20. века које Кун такође доводи
16 Burnham, Ј. (1968) Systems Aesthetics, Systems, нав. дело, стр. 112-115.
17 Open Systems: Rethinking Art c. 1970, приредила Salvo, D. (2005) Tate Pu
blishing; Systems, приредио Shanken, Е. А. (2015), Cambridge: Whitecha
pel Gallery and The MIT Press.
18 Birger, P. (1998) Teorija avangarde, Beograd: Narodna knjiga / Alfa.
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у везу са почетком промене парадигме. Ипак, тек шездесе
тих оне постају део уметничке сцене, у јаком смислу, а не
ексцес у уметности као што је био случај на почетку 20. ве
ка. Шездесетих се дестабилизује подела на тзв. високу и ма
совну уметност. „Претходна парадигма” у уметности препо
знаје се у дуалној матрици: поделе, класификације, типа ле
пе и примењене уметности, висока и масовна уметност. Оно
што обележава линију континуитета између високомодер
нистичког схватања гринберговског типа и традиционалне
уметности, управо је дуална матрица као делезовска „слика
мишљења” (Gilles Deleuze), чија је главна манифестација
репрезентација. У традиционалном кључу она функциони
ше као одраз / опонашање реалности, а у модерном као Дру
го у односу на реалност односно не-репрезентација или ап
стракција. И за један и за други модел кључни су: предмет –
уметничко дело као естетски предмет и носилац значења и
медиј – слика и скулптура као традиционални уметнички
медији.
Са новим уметничким праксама ова два кључна појма дово
де се у питање. Уметничко дело више није нужно уметнич
ки предмет, па чак ни предмет! Уместо тога, може да буде
неуметнички предмет, може да буде амбијент, акција, ин
тервенција, гест, извођење, тело, текст... Самим тим и појам
медија губи своју одређујућу улогу. Неки други термини по
чињу да се појављују у регистру уметности: информација,
софтвер, процес, видео, систем. Оно што им је заједничко је
што не урачунавају атрибут „уметнички”, јер циркулишу у
различитим регистрима: науци, медијима, технологији, ко
муникацијама, информатици... Истовремено, сваки од њих
урачунава хетерогене компоненте међусобно повезане: ма
теријалне, процесуалне, медијске, технолошке. Бирнам за то
уводи појам системске естетике који објашњава на следећи
начин:
„Специфична функција модерне дидактичке уметно
сти је да покаже да уметност не обитава у материјалним
предметима, већ у везама између људи и између људи и
њиховог окружења.”19
То је у супротности са доминантном уметничком високомо
дернистичком парадигмом у уметности у којој је уметност
позиционирана насупрот реалности, а уметник насупрот
друштву. Оно што га издваја од друштва је тзв. занатски
фетишизам који коинцидира са идеализмом, односно са
измештањем уметника у симболичку позицију недодирљи
вог, узвишеног на линији традиционалног, романтичарског
19 Burnham, Ј. (1968) Systems Aesthetics, Systems, нав. дело, стр. 114.
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схватања уметника као генија, што је основа за модерни
формализам. Истовремено, инсистирање на оваквом роман
тичарском схватању уметника и унутар модерног контекста
најчешће је у функцији „покривалице” за одржавање ели
тистичког мита о уметности које за полазиште има класну
поделу на начин како је то Гринберг (Clement Greenberg) ар
тикулисао у свом есеју „Авангарда и кич”.20 За разлику од
тога, како Бирнам наводи, у напредном технолошком свету
прогресивни уметник не стоји насупрот друштву нити, мо
гло би се додати, изнад друштва. Напротив, он настоји да
умањи дистанцу између свога рада и друштва, а то пости
же тако што преузима средства за продукцију из самог дру
штва. Та средства су медији за масовну комуникацију као и
низ других поступака и техника које немају нужно „умет
нички” предзнак. Самим тим он доводи у питање концепт
границе, што је следеће битно обележје системског присту
па које Бирнам издваја.
Граница има кључну улогу у високомодернистичком схвата
њу уметности и може се разумети у више различитих равни:
као граница између уметности и неуметности. У традицио
налној уметности оквир слике има веома важну функцију,
управо из тог разлога, јер одређује границу у односу на оно
што је изван слике и што није уметност. На сличан начин,
постамент издваја скулптуру у тзв. симболички простор на
супрот реалном, оном у којем се налази посматрач, док је
у позоришту просцениум оно што одваја публику од изво
ђача. Граница се може разумети и као јасна разлика између
медија која дефинише његово функционисање. Томе одгова
рају Гринбергова начела о медијској специфичности и само
критичности медија, односно преиспитивање граница и мо
гућности самог медија као главна обележја модернистичког
сликарства. Насупрот томе, у системском приступу граница
није од значаја. Тако систем може да укључује „ситуац
 ије
изван и унутар контекста уметности”, може да укључује
„људе, поруке, атмосферске прилике, изворе енергије...”21 и
променљив је у времену и простору. На овај начин се може
приступити већини уметничких пракси које не припадају
традиционалним уметничким медијима.
Занимљиво је да су се исте године, појавила још два тек
ста која су имала за циљ суочавање са појавом низа нових
уметничких пракси, односно оно што је, у том тренутку,
алтернатива у односу на доминантно схватање уметности.
20 Greenberg, C. (1934) Avant-Garde and Kitsch, Art and Culture (1961)
Beacon Press.
21 Burnham, Ј. (1968) Systems Aesthetics, Systems, нав. дело, стр. 115.
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То је текст „Дематеријализација уметности” Луси Липард
(Lucy R. Lippard) и „Уметност и предметност” Мајкла Фри
да (Michael Fried). Липард, као и Бирнам, говори о удаљава
њу од предмета, од материјалног у продукцији уметничког
рада. Тај процес она анализира уводећи појам дематерија
лизација. Њена полазишта су, опет супротно владајућој па
радигми, схватање уметности као идеје и акције (art as idea
and art as action).
„У првом случају, материјално је потиснуто, док је сенза
ција конвертована у концепт; у другом случају, материја је
трансформисана у енергију и време-покрет.”22
Она, такође, закључује да ће предмет, ако се кретање наста
ви у овом правцу, највероватније нестати из уметности као
застарели елемент уметничког рада. Уместо њега, у први
план долазе временска димензија и покрет.
За разлику од ова два текста који проблематизују удаљава
ње од предметног као кључно обележје нових уметничких
пракси (ка систему у Бирнамовом тексту и дематеријали
зацији у тексту Луси Липард), текст Мајкла Фрида управо
предметност ставља у први план.23 Он се врло негативно
односи према свим појавама које се удаљавају од традици
оналних уметничких медија, пре свега, према минималној
уметности. Он уводи појам театралност преузимајући га
од Кавела, који упућује на оно што је у супротности са ау
тентичним, непоновљивим и јединственим као традицио
налним обележјима уметности. Предметност (objecthood)
он доводи у везу са обичним, свакодневним предметом на
супрот уметничком делу. Док Бирнам и Липард у својим ин
терпретацијама имају слична полазишта, а то је удаљавање
од предмета – материјалне компоненте уметничког рада –
Фрид исти процес удаљавања од традиционалних медија
интерпретира као приближавање предметном. Он прецизно
детектује помаке и разлике у односу на модернистичко (и,
с тим, у вези традиционално) схватање уметности као што
су нестајање граница између различитих медија, укључива
ње публике, околности у којима је рад изложен и целокуп
не ситуације као и искуства и с њим повезаном временском
димензијом. Његове претпоставке, међутим, идеолошки
су обојене и због тога прецизно изведена интерпретација
добија негативни предзнак.
22 Lipard, L. (1968) The Dematerialisation of Art, in: Changing. Essays in Art
Criticism, приредио Battcock, G. (1971), New York: A Dutton Paperback,
р. 255.
23 Fried, M. (1967) Art and objecthood, http://atc.berkeley.edu/201/read ings/
Fried Objcthd.pdf; Приступљено 15. 4. 2019.
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У чему се препознаје његова идеолошка позиција? Прво, он
своје контрааргументе базира на концепту високе уметно
сти. Подела на високу и ниску уметност једна је од кључних
обележја официјелног схватања уметности у том периоду.
Она имплицитно урачунава и води ка тзв. елитистичком
схватању уметности које је кључно полазиште за Гринберга
у есеју „Авангарда и кич”. То је схватање засновано на кла
сној подели по којој култура (и уметност) припадају и обра
ћају се вишој класи – оној која је финансијски стабилна и
солвентна. То је уједно и главни „недостатак” авангарде ко
ји Гринберг износи, „неизграђен концепт буржоас ког”, која
је у овом случају синоним за вишу класу. Зашто авангарда
има неизграђен однос према буржоас ком? Управо зато што
не урачунава класну поделу.
Иако се елитистичко схватање може приписати, пре свега,
Гринбергу, али можда не нужно и Фриду само на основу не
упитног става према високој уметности, што може да буде
валидан аргумент у прилог томе, оно што такође разоткрива
његову идеолошку позицију јесте инсистирање на квалитету
и вредности за које каже да су централни за уметност. Каква
је веза између квалитета и вредности и елитистичког схвата
ња уметности? Вредност је аксиолошки термин, ствар про
цене и утолико је израз „лажна вредност” оксиморон. Овде
може да помогне Бауман (Zygmunt Bauman) у разјашњавању
везе између квалитета и вредности и елитистичког схватања
уметности.
„На који начин човек може да ’докаже истиност’ или ‘не
истинитост’ неке вредности и какву би меродавност имао
исход тог поступка у спору око истине и да ли би уоп
ште имао неку меродавност? Понављам питања која се
постављају од древних времена, а ми смо још увек јед
нако неспособни да на њих одговоримо као што је био
Понтије Пилат, и још увек чекамо на Христов обавезујући
одговор. Наравно, има много одговора на та питања – али
ниједан до сада није успео да избегне статус ’суштинске
спорности’: ни у домену филозофског дискурса, а, што је
још важније, ни у домену људске праксе.”24
Фридово инсистирање на вредности имплицитно указује на
идеолошки оквир којим се једном одређеном становишту
даје универзално важење, које га истовремено затвара за
све оно што је разлика у односу на њега. По томе се може
препознати и Фридово затворено и конзервативно схватање
које не доводи у питање, не само поделу на високу и ниску
уметност, већ и пледира на искључивост у смислу све оно
24 Bauman, Z. i Donskis, L. (2018) Fluidno zlo, Novi Sad: Mediterran, str. 131.
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што не одговара одређеној (у овом случају, овој) дефини
цији и одређеном схватању уметности заправо и није умет
ност или, како он каже, одговара стању „не-уметности” (the
condition of non-art). Утолико је занимљивија / индикатив
на и једна од првих констатација у његовом тексту, како је
литерарна уметност (термин који он користи за минималну
уметност) идеолошка, што даље не разрађује, али је прогла
шава непријатељем који може дегенерисати уметност, што
имплицитно указује на његову идеолошку позицију.
Ова три текста имају за циљ суочавање са новином, алтер
нативом оличеном у појави низа нових уметничких пракси
које дестабилизују до тада неприкосновену позицију слике
као традиционалног ликовног медија. Гројс (Boris Groys) из
носи тезу да је то био једини начин да се уметност консти
туише као поље деловања у измењеним околностима, пре
свега, пред налетом масовне културе, масовне производње
медијских слика, које су саме по себи моћне, јер су свепри
сутне, доступне и могу да циркулишу у најразличитијим
регистрима.
„...Шездесетих је улога уметника подвргнута радикал
ној редефиницији која није изгубила на значају до данас.
Све до шездесетих романтична слика о уметнику је су
штински нетакнута / неокрњена. Сматрало се да је ’пра
ви’ уметник усамљена, креативна индивидуа која следи,
не спољашња правила и наметнуте конвенције друштва,
већ своју ’унутрашњу нужност’, као што је то Кандински
формулисао (О духовном у уметности, 1912). Креативни
уметнички чин је кључни пример не-отуђеног, ослобође
ног рада... Дужност уметника је управо борба за слобо
ду од ових спољашњих норми, вредности и зависности.
Сматрало се да је ова борба не само могућа, већ неоп
ходна зато што је уметнички креативни чин сам по себи
јединствен, аутономан и слободан изнутра. Уметност тре
ба да изражава ту унутрашњу слободу отворено како би
била препозната као ’права’ уметност. Али, управо се та
унутрашња аутономија и слобода креативног чина дово
де у питање у уметничким праксама шездесетих и седам
десетих година.”25
Питање које се намеће је зашто се доводи у питање слобода,
независност и аутономија уметника? Зашто се доводи у пи
тање схватање о посебности, изузетости позиције уметника
и то од стране самих уметника? Могло би се закључити да
су управо уметници, који су најдиректније и најнепосред
није увезани у уметнички систем, на исти, најдиректнији
25 Groys, B. (2005) The Mimesis of Thinking, Systems, нав. дело, стр. 140-141.
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начин искусили идеолошки оквир оваквог схватања које
експлицитно заговара привилеговану позицију уметника, а
која је заправо у функцији самог система и његових инсти
туција, пре свега, тржишта. Овакво схватање је било нека
врста „покривалице” која је маскирала сасвим другачији по
ложај уметника.
Прво, положај уметника је неодвојив од уметничких инсти
туција, чак зависнички и то је разлог зашто се шездесетих
година јављају стратегије које на различите начине насто
је да овај однос проблематизују и преиспитају, пре свега на
примеру излагачких уметничких институција: увођењем
обичних, свакодневних и одбачених (junk) предмета у гале
рије, додавањем неуметничких функција галеријском про
стору и, најзад, увођењем уметничких пракси које су ми
шљене као интервенција у неуметничком простору, у јавном
простору и излазак из институционалног простора на улицу,
у природу... Ипак, врло брзо се показало да није довољан из
лазак из уметничког простора, па чак ни напуштање града,
одлазак у пустињу! Поље деловања институција није укљу
чивало само физички простор као што је галерија или музеј,
већ је на различитим нивоима неодвојиво од деловања умет
ника или како је Андреа Фрејзер (Andrea Fraser) то, много
година касније, формулисала:
„... наилазимо на носталгију за институционалном крити
ком као сада анахроним артефактом ере која је претходила
корпоративним мега-музејима и 24/7 глобалном уметнич
ком тржишту, носталгију за временом када су уметници
још увек могли јасно да заузму критичку позицију против
или изван институција.  Данас је немогуће бити изван.”26
Друго, показало се да је проглашавање уметника за „вели
ког”, значајног или генија у функцији, пре свега, уметнич
ког тржишта, чија је моћ управо у том периоду на узлазној
путањи. То је једна од кључних стратегија, до данас, у пре
вођење уметничког у робну вредност од које највећи бене
фит нема уметник, већ само тржиште и главни актери на
њему. Већина нових уметничких пракси урачунава управо
ову компоненту, критички се према томе односи и настоји
да уметнички начин деловања измести, дословно или сим
болички, у односу на тржишни систем и конзумерски модел
функционисања који у том периоду достиже свој зенит.
Трећа битна компонента измењеног положаја и уметника
и уметности је масовна култура. У   овом периоду, масов
26 Frejzer, А. (2005) Od kritike institucija do institucije kritike”, Prelom br. 8/9,
Beograd: Prelom kolektiv, str. 224.
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на култура почиње да доминира „читавим визуелним пољем
савременог друштва”27. То се манифестује огромном про
дукцијом „анонимних” слика које циркулишу, дистрибуи
рају се и доминирају у медијима за масовну комуникацију,
које немају везу са уметношћу и са којом уметност не може
да се такмичи. Гројс каже да су поједини аутори и уметници
на овај губитак контроле над продукцијом слика реаг овали
очајничким протестовањем (као Ситуционисти), други су
развили нове стратегије, као што је преузимање слика из ма
совне културе (поп арт), али и једни и други су се према томе
односили као према нечем што је у потпуној супротности са
јединственом субјективношћу индивидуалног уметника. По
Гројсу, тек су минимална и концептуална уметност напра
вили преокрет. Преокрет се састојао од тога што су умет
нички рад позиционирале тако да нагласак више није био на
визуелном, јер визуелно није више било резервисано само
за уметнички начин изражавања, већ на односима. Мини
мална и концептуална уметност су, заправо, најдиректније
увеле начин функционисања уметничког рада као система.
У минималу, систем су чинили предмети у односу са реал
ним простором, ограниченим трајањем, посматрачем, што
су све елементи, односно, делови система од којих се састо
јао сам уметнички рад. Индикативно је да су из самих пред
мета, углавном индустријски обрађених комада, одстрање
ни сви „уметнички” атрибути као што су индивидуалност,
ауторство, занатско умеће, јер су сви ови атрибути увелико
рабљени у масовним медијима, у адвертајзингу или дизајну
у којем је естетско у функцији комерцијалног. У концепту
алној уметности, под утицајем француских структуралиста,
преузет је модел језика као најкомплекснијег система као
модел уметничког деловања. Ово се може посматрати као
акт капитулације у односу на масовну културу. Али, упра
во је то омогућило да се успостави критички однос према
том режиму масовне производње слика. Инсистирање или
задржавање на идеји о уметничком раду као аутономном и
слободном је постављање уметника у „позицију роба или
жртве екстерних система као што су уметничко тржиште,
уметничке институције...”28  Једино успостављањем односа
уметник ставља себе у позицију некога ко може да се суочи
са тим системима.
Шездесете године прошлог века представљају преломни
тренутак јер се у том периоду конституише алтернатива до
минантном модернистичком моделу уметности оличеног у
апстрактној слици, који се у много равни може препознати
27 Groys, B. (2005) The Mimesis of Thinking, Systems, нав. дело, стр. 141.
28 Исто, стр. 142.
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као успостављање континуитета са традиционалном умет
ношћу. Тај алтернативни модел је системски начин функци
онисања у којем се уметнички рад конституише као тачка
повезивања хетерогених елемената, уметничких (као што
су уметничке институције, уметничко тржиште...) и неу
метничких (нове технологије, масовна култура...) и успо
стављање односа са другим системима (реалним временом,
реалним простором, окружењем, посматрачем...). Ефекат те
промене, парадигматске промене јер је у складу са проме
нама које се препознају у готово свим регистрима, је појава
низа нових уметничких пракси и успостављање концепта
савремености. Системски начин функционисања је реакци
ја на измењени свет – свет масовне производње, конзумери
зма и комодификације, „свет робе који доминира читавим
живим искуством”, у којем је „друштвени однос међу љу
дима посредован сликама”.29 Системски начин функциони
сања уметности мења и позицију уметника: за разлику од
модернистичког уметника, чији је фрејминг деловања оцр
тан атрибутима аутентичности, јединствености и оригинал
ности, који за полазиште имају успостављање континуите
та са традиционалним схватањем уметника романтичарске
провинцијенције, савремени уметник је неко ко открива,
дешифрује односе између различитих система. Истовреме
но, одржавање идеје да је уметник слободан, независтан од
норми и конвенција у функцији је других система, чиме се
директно анестезира његов критички и креативни потенци
јал. С тим у вези, позивање на „великог уметника” и „пра
ву уметност”, идеје одавно мртве у уметности, али које се
изнова враћају попут зомбија, увек су у функцији нечега
што нема везе са уметношћу било да је то одређена партија,
политичка опција или мали, лични интерес, стратегија пре
живљавања оних који су одустали од уметности или одавно
изгубили „корак с временом”. Гледано из данашње позиције
на почетку 21. века, систем се може посматрати као кључни
корак у раскидању са традиционалним схватањем уметно
сти базираном на занатском умећу, идеји великог уметни
ка и слободи. Истовремено, то је транзициони период: пр
ви корак у удаљавању од идеје аутономности и незаобила
зни корак до умреженог света. Систем је јединица од које
се састоји мрежа. Системи су у међувремену – од средине
прошлог века до данас – постали толико комплексни да су
прешли у мреже.

29 Debor, G. (1967) Društvo spektakla, http://gerusija.com/downloads/Dru
stvo_spektakla.pdf, 37; приступљено 5. 5. 2019.
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FROM AN OBJECT-ORIENTED 
TO A SYSTEMS-ORIENTED ART
Abstract
Unlike standard approaches to the interpretation of neo-avant-garde
practices mainly based on Birger’s interpretation, which has avant-garde
as the starting point and institutionalization of avant-garde practices
and loss of critical potential as the outcome, the aim of this research is
to show that these practices are results of changes that can be identified
in different registers and   related to Kuhn’s notion of the paradigm
shift. The thesis of this research is that neo-avant-garde practices are
an introduction of a new mode of operation of artistic works, which
basically represents a system. Such systemic way of functioning
represents a critical departure from the notion of autonomy which is
of key importance for the modernistic conception of art and for the
introduction of a relational way of functioning of artistic works based
on the connection of various elements, artistic and non-artistic, as well
as establishing of connections with non-artistic systems. The systematic
mode of operation of artistic works is, at the same time, an outcome of
the post-war social context, strengthening of the consumerist society,  
dominance of the media of mass communication and mass culture
whose effects are the mass production of images and their dominance
in the visual register previously reserved for art. The conclusion of
this research is that the system, viewed from today’s point of view,
is a transition period between dual (world vs. picture, abstraction vs.
representation, high vs. mass art ...) and networked mode of operation,
which is a key feature of art at the beginning of the 21st century.
Key words: contemporary art, neo-avant-garde, system, networked
world, avant-garde, new artistic practices, art autonomy
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ПOРТРЕТИ ЖЕНА КТИТОРА 
У ВРЕМЕ ЛАЗАРЕВИЋА
Сажетак: Ктиторски портрет представља једно од основних
прaва ктитора која су прописана документом који регулише то
право, најчешће типиком одређене задужбине. Током средњег ве
ка ктитори су сликани у оквиру својих задужбина најчешће изнад
места вечног починка. Ктиторски портрет је истовремено пред
стављао и вотивни и фунерарни портрет који је функционисао у
свести посматрача као меморија на преминулог. Ови портрети
комуницирали су са остатком простора нарочито са зидним сли
карством и заједно са њим чинили су сакралну топографију цркве
у оквиру које је функционисао портрет ктитора. Током XIV века
ктиторске композиције добијају још сложенију политичку коно
тацију. Оне преносе позиције ктитора у хијерархији хришћанске
породице народа, али и личну побожност и везивање за Христа,
Богородицу или одређеног светитеља којима се ктитори обраћају
да им буду предстојници на путу личног спасења и спасења члано
ва њихове породице. Ове иконографске промене ктиторских ком
позиција на територији средњовековне Србије најпре се јављају на
портретима кнегиње Милице у манастиру Љубостињи и Равани
ци који су и централна тема овог рада. Док је портрет ктиторке
у Велућу пратио старији модел ктиторског портрета, Миличини
портрети били су модел за ктиторске композиције жена као што
су портрети ктиторки у Руденици и Каленићу о којима ће такође
бити речу у овом раду.
Кључне речи: ктиторски портрет, владарска идеологија,
кнегиња Милица, Љубостиња, Раваница, Каленић, Руденица,
Велуће

Увод
Ктиторски портрет представља идеалну слику ктитора ко
ја често има функцију како вотивног тако и фунерарног и
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репрезентативног портрета.1 Према ктиторском праву пор
трет оснивача манастира једно је од најважнијих ритуалних
права ктитора уз помен и гробно место у цркви.2 Када су у
питању владарске ктиторске композиције оне представља
ју и идеалну репрезентацију владара који је богомизабрани,
миропомазани владар. Ктиторске композиције које су и во
тивне представе сведоче о повезаности ктитора са личним
патроном који је цркву подигао као заветни дар зарад спа
сења своје душе. Жене су током средњег века биле ктитори
великог броја манастира, цркава, илуминираних рукописа и
икона. Њихови портрети су сачувани у монументалном сли
карству и минијатурном сликарству али и на иконама.3 Мо
дел ктиторских композиција из времена Немањића доста се
мења током друге половине XIV века када ктиторска компо
зиција добија још снажније политичке конотације нарочито
када су владарске представе у питању.4 У раду ће бити речи
о променама у иконографији које су се јавиле на женским
ктиторским портретима пре свега на портретима кнегиње
Милице из манастира Љубостиње и Раванице. Док портрет
непознате властелинке из Велућа прати старији модел кти
торских представа, Миличини портрети из Љубостиње и Ра
ванице утицали су на обликовање портрета ктиторки у ка
снијем периоду као што су портрети властелинке Вукосаве
из Руденице и протовестијарице Милице из Каленића.

Портрети кнегиње Милице у
Љубостињи и Раваници
Након пораза српске војске на Черномену 26. септембра
1371. године и смрти цара Уроша V (1355–1371) у децем
бру исте године држава Немањића раздвојила се на посебне
области којима су управљали обласни господари који су се
1 Рад је настао у оквиру пројекта Хришћанска култура на Балкану у
средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века
(177015), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
2 Ћирковић, С. и Михаљчић, Р. уредници (1999)  Лексикон српског сред
њег века, Београд: Knowledge, стр. 340. Више о ктиторском праву ви
дети: Троицки, С. (1935) Ктиторско право у Византији и Немањић
кој Србији,   Глас српске краљевске академије 168, Београд: САНУ,
стр. 79-135.
3 О томе видети: Радојчић, С. (1996) Портрети српских владара у сред
њем веку, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе;
Ђорђевић, И. (1994) Зидно сликарство српске властеле у доба Немањи
ћа, Београд: Филозофски факултет.
4 Маринковић, Ч. Ктитор са црквом као ликовна представа ктиторског
права, у: Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора:
зборник радова са научног скупа одржаног 19–21. марта 2009, прире
дили Ћирковић, С. и Чавошки, К. (2009), Београд: САНУ, стр. 336.
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између себе борили за превласт. Из те борбе као најмоћни
ји изашао је кнез Лазар (1373–1389) након победе над жу
паном Николом Алтомановићем 1373. године.5 Са његовим
доласком на власт поново је створена владарска династија
која је носила име по њему, династија Лазаревића. Лазарева
супруга кнегиња Милица (1335–1405) била је ћерка војводе
Вратка, једног од великаша цара Душана. У народним пе
смама војвода Вратко познат је као Југ Богдан. За њега се
сматра да је водио порекло од Немањића и да је био праунук
Вукана Немањића.6 Ова генеалогија помиње се у српским
средњовековним родословима и била је од изузетног значаја
за кнеза којем је женидба са потомком светородне династије
дала владарски легитимитет. Након кнежеве погибије на Ко
сову пољу 28. јуна 1389. године све до 1393. године  Мили
ца је била регент свом старијем сину Стефану.7 Замонашила
се 1392/1993. у својој задужбини Љубостињи и добила име
Јевгенија, а касније и великосхимничко име Jeфросинија. И
у монаштву Милица је имала запажену политичку улогу. Са
Јефимијом је код Бајазита посредовала за пренос моштију
Свете Петке из Видина у Београд.8 Милица је преминула
11. новембра 1405. и сахрањена је у свом манастиру Љубо
стињи. Након смрти проглашена је за светитељку и српска
православна црква је по календару слави 19. јула.
Миличина задужбина манастир Љубостиња, посвећена
је Успењу Богородице и подигнут је по свему судећи пре
Косовске битке 1388/1389. године.   Црква је триконхосне
основе која представља директан цитат са Свете Горе али и
везивање за Лазареве задужбине Лазарицу и Раваницу.9 Љу
бостиња је првенствено подигнута као вотивни дар кнегиње
Милице за спасење душе ње саме и чланова њене породице.
Ова црква била је и кнегињина гробна црква, место њеног
5 Мишић, С. (2014) Историјска географија српских земаља од половине 6.
до половине 16. века, Београд: Магелан Прес, стр. 45-46.
6 Јечменица, Д. Извори и манифестације моћи и утицаја кнегиње Милице,
у: Кнегиња Милица-монахиња Јевгенија и њено доба, Тематски зборник
радова са научног симпозијума одржаног 12. септембра 2014. године,
приредили Мишић, С. и Јечменица, Д. (2014), Трстеник : Народни уни
верзитет Трстеник: Народна библиотека „Јефимија”, Београд: Фило
зофски факултет у Београду, стр. 18.
7 Мишић, С. Кнегиња Милица и Лазарево наслеђе, у: Кнегиња Милицамонахиња Јевгенија и њено доба, Тематски зборник радова са науч
ног симпозијума одржаног 12. септембра 2014. године, Јечменица, Д.
(2014), Трстеник: Народни универзитет Трстеник: Народна библиотека
„Јефимија”, Београд: Филозофски факултет у Београду, стр. 10.
8 Кашанин, М. (1990) Српска књижевност у средњем веку, Београд:
Просвета, стр. 347.
9 Ђурић, С. (1985) Љубостиња: Црква Успења Богородичиног, Београд:
Просвета: Републички завод за заштиту споменика културе, стр. 31-32.
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вечног починка до Другог Христовог доласка и свеопштег
васкрса. Одмах по подизању цркве започето је живописање
које је највероватније прекинуто због Косовског боја.10 Дру
ги слој живописа насликао је зограф  Макарије о чему све
дочи натпис на луку изнад портала који води из припрате у
наос у којем се помиње Макаријево име. Овај слој живописа
датује се у период од 1403. до 1406/1408. године.  Миличин
првобитни ктиторски портрет настао вероватно за њеног
живота налазио се у наосу цркве, на јужном зиду западног
травеја изнад аркосолијума где се највероватније налазио
Миличин гроб.11  Нажалост овај портрет данас није сачуван
о њему се зна на основу сачуваних записа из тридесетих го
дина XIX века. Милица је била представљена у монашкој
одећи, са моделом своје задужбине о чему сведочи  и оста
так натписа који је тридесетих година још увек био читљив
у којем се помиње као раба Божија кнегиња Милица.12 На
основу сачуваних портрета из ранијих периода може само
да се наслути како је изгледао у потпуности. Врло је могуће
да је кнегиња Милица своју задужбину приносила Богоро
дици као вотивни дар како би јој Богородица била заступни
ца на Страшном суду. Да ли је Богородица била представље
на поред ње као стојећа фигура или је представљена у сег
менту неба не може се са сигурношћу утврдити као и да ли
је можда постојао одређени светитељ који би био посредник
између ктиторке и Богородице.
Иако је овај Миличин портрет страдао у Љубостињи је са
чуван други кнегињин портрет који се налази на западном  
зиду припрате северно од главног портала. Уз Милицу је
представљен и њен супруг кнез Лазар.13

10 Тодић, Б. (2007) Време подизања и живописања Љубостиње, Саопште
ња бр. 39, Београд: Београд: Републички завод за заштиту споменика
културе, стр. 101-115.
11 Стародубцев, Т. (2016) Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића
и Бранковића, књ. 1 и 2, Београд: Универзитет у Беог раду, Филозоф
ски факултет, Институт за историју уметности, Каталог стр. 89; Ђурић,
С. нав. дело, стр. 107-108; Ђурић, С. (1983) Љубостиња, Београд: Ре
публички завод за заштиту споменика, стр. 35-37; Поповић, Д. (1992)
Српски владарски гроб у средњем веку, Београд: Институт за историју
уметности Филозофског факултета, стр. 128-129.
12 Стародубцев Т. нав. дело, стр. 89.
13 Исто, стр. 89;  Стародубцев, Т. Владарске инсигније кнегиње Милице,
у: Ниш и Византија. Зборник радова 11 / Једанаести научни скуп Ниш
и Византија, 3–5. јун 2012. Дани Св. цара Константина и царице Јеле
не, приредио Ракоција, М. (2012), Ниш: Пергамент Принт, стр. 267-278;
Ђурић, С. (1983) Љубостиња: Црква Успења Богородичиног, Београд:
Просвета: Републички завод за заштиту споменика културе, стр. 90-92;
Ђурић, С. (1983) Љубостиња, Београд: Републички завод за заштиту
споменика, стр. 35.
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Слика 1. Ктиторска композиција из манастира Љубостиње, 
преузето из рада Стародубцев, Т. 
Владарске инсигније кнегиње Милице, стр. 269.

На јужном делу западног зида представљени су њихови си
нови деспот Стефан (1389–1427) и Вук Лазаревић (1380–
1410).14 Милица је обучена у владарски орнат, дивитисион
је ружичасте боје, док јој је преко рамена пребачен плашт
зелене боје.   У руци држи скиптар и стоји на црвеном ја
стуку. Кнез Лазар је такође представљен у владарском орна
ту са круном на глави и владарским жезлом у десној руци.
Ова композиција настала   је након Лазареве смрти на Ко
сову у време када је Лазар већ канонизован. Премда је кнез
Лазар на фресци представљен као жива личност и у окви
ру натписа који се налази уз његов портрет не стоји епитет
свети, Милица на глави има отворену круну која се шири у
горњем делу за коју је закачен бели удовички вео. Сликање
ове представе и осликавање целе цркве завршено је након
Миличине смрти узмеђу 1405. и 1408. године када је бригу
о манастиру преузео деспот Стефан.15 Као и Лазарев и Ми
личин портрет је завршен након њене смрти 1405. године.
У натпису поред портрета који гласи „У Христа Бога благо
верна и благочастива и превисока гопођа кнегиња Милица”
налази се њено световно име иако је након што се замона
шила користила искључиво  монашко име Јевгенија. Докази
о томе постоје у повељама које је издавала манастирима на
Светој Гори као и у званичним писмима која је размењивала

14 О томе видети: Војводић, Д. Владарски портрети српских деспота,
у: Манастир Ресава: историја и уметност, Дани српскога духовног
преображења II, приредио Ђурић, Ј. В. (1995), Деспотовац : Народна
библиотека „Ресавска школа”, стр. 69-72.
15 О томе видети: Тодић. Б. нав. дело, стр. 101-115.
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са Дубровчанима.16 Веома је могуће да је коришћење њене
титуле кнегиње и њеног световног имена требало да истак
не њен положај као владара и регента који је богомизабран о
чему говори и представа божанске инвеституре изнад њене
главе у виду Христа који благосиља.
Миличин портрет из припрате представља један вид ктитор
ског портрета иако Милица не држи модел своје грађевине.
Њена представа је у директној вези са супротним источним
зидом припрате. У оквиру аркада на источном зиду предста
вљени су са северне стране Јован Богослов, Свети Петар и
Богородица Заступница, док су са јужне представљени Исус
Христoс, Свети Павле и Јован Богослов.17 Сасвим је извесно
да ове фигуре заједно чине једну врсту композиције заступ
ништва. Миличин портрет комуницира са северним зидом
на којем је представљена Богородица Заступница која је би
ла и лични патрон ктиторке и под чијом је сталном зашти
том кнегиња. Све представљене личности на источном зиду
посредују за Миличино спасење.
О томе да ли је Миличин портрет из припрате Љубостиње
истовремено и њен владарски портрет путем којег је грађен
владарски легитимитет ње саме и њеног сина кнеза  Стефа
на постоје различита мишљења. Једно од њих је да портрет
заиста јесте владарски али да је истовремено и ктиторски.
Ово становиште заступа Бранислав Цветковић и своју тврд
њу заснива на вези између одежда које носе Милица и Ла
зар. Милица је одевена у готово истоветну одежду као Лазар
a симбол власти, скиптар прима директно од Христа.18 Дру
го становиште заступа Татјана Стародубцев која сматра да
Миличин портрет не представља владарски портрет већ да
је део веће целине владарске композиције у којој је као ле
гитимни владар представљен деспот Стефан. Своје мишље
ње поткрепила је чињеницама да иако је Милица обучена у
одору истог кроја као што је и Лазарева, оне нису од истог
16 Митровић, К. Извори и манифестације моћи и утицаја кнегиње Милице,
у: Кнегиња Милица-монахиња Јевгенија и њено доба, тематски збор
ник радова са научног симпозијума одржаног 12. септембра 2014. го
дине, приредили Мишић, С. и Јечменица, Д. (2014), Трстеник: Народни
универзитет Трстеник; Народна библиотека „Јефимија”, Београд: Фило
зофски факултет у Београду, стр. 73-78.
17 Стародубцев, Т. (2016) Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића
и Бранковића, књ. 1 и 2, Београд: Универзитет у Београду, Филозофски
факултет, Институт за историју уметности, стр. 127, 138-141.
18 Цетковић, Б. (1994) Нови прилог проучавању ктиторске композиције у
Раваници, Саопштења бр. 26, Београд: Републички завод за заштиту
споменика културе, стр. 43-44; Цветковић, Б. (1995–1996) О династичкој
слици Лазаревића у манастиру Љубостињи и проблему датовања љубо
стињског живописа, Саопштења бр. 27/28, Београд: Републички завод
за заштиту споменика културе, стр. 69,72.  
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материјала, а такође нису ни исте боје. У рукама држи па
лицу а не жезло што говори о томе да није представљена
као владар већ је представљена  на исти начин као што су
раније приказиване принцезе и жене владара из породице
Немањић.19
Сачуван је још један Миличин портрет који може да се по
сматра као ктиторски. Реч је о портрету који је насликан у
цркви Вазнесења Христовог у Раваници, задужбини Ми
личиног мужа кнеза Лазара Хребељановића. Изградња и
осликавање цркве  завршено је највероватније након 1385.
године. Ктиторска композиција која данас постоји у цркви
припада другом слоју живописа. Насликана је на северној
страни западног зида наоса одмах до улаза у наос храма.
У оквиру ктиторске композиције представљени су као и у
Љубостињи кнез Лазар, кнегиња Милица, Стефан и Вук.

Слика 2 Ктиторска композиција из манастира Раванице, 
фотографија из 1964, Републички завод за заштиту 
споменика културе

Још увек није сасвим јасно због чега је пресликана првобит
на ктиторска композиција на којој је вероватно био предста
вљен сам кнез Лазар. По свему судећи вероватно је био у
питању неки изузетно важан догађај као што је можда кне
жева смрт или канонизација и преношење његових моштију
у Љубостињу 1391. године.20 Милица и Лазар приказани су
19 Стародубцев, Т. Владарске инсигније кнегиње Милице, у: Ниш и Визан
тија. Зборник радова 11 / Једанаести научни скуп Ниш и Византија,
3-5. јун 2012. Дани Св. цара Константина и царице Јелене, приредио
Ракоција, М. (2012), Ниш: Пергамент Принт, стр. 270-277.
20 Цетковић, Б. (1994) Нови прилог проучавању ктиторске композиције у
Раваници, Саопштења бр. 26, Београд: Републички завод за заштиту
споменика културе, стр. 39-40.
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како заједно држе модел Раваничке цркве која је наслика
на са припратом. Иако се зна да је ктитор цркве био кнез
Лазар, он је у оквиру композиције представљен како држи
припрату док  је  кнегиња Милица представљена како држи
наос. Испод модела налазе  се њихови синови. У горњој зо
ни представљен је Христос који благосиља Милицу и Лаза
ра. Представа је доста оштећена. Милица је одевена у сакос
боје окера са двоглавим орловима у крстастим аздијама, са
лоросом пребаченим преко десне руке. На глави има кру
ну која се шири на горе и вео. У левој руци држи палицу
док десном руком придржава наос модела храма. И када је
овај портрет у питању постоје различита тумачења. Једно
тумачење заступа Бранислав Цветковић. Он сматра да је
представа из Раванице настала највероватније након 1389.
године и да представља слику регенства кнегиње Милице и
кнеза Стефана.21 Сви представљени одевени су у истоветну
владарску одежду и у рукама носе крстолика жезла. Мили
чино жезло је истоветног облика као и Лазарево. На осно
ву ранијих представа владарских парова може се утврдити
да су жене владара држале скипар у виду гранчице. Када је
у питању крстолико жезло углавном су тако представљени
владари како га носе или жене које су биле владари и реген
ти.22 Стога је веом
 а могуће да је ова представа управо сцена
регенства које се гради кроз владарски легитимитет кнеза
Лазара. Овакви примери се нису јављали раније у визуел
ној култури на територији средњовековне Србије али посто
је бројни примери из визуелне културе ромејског царства
као што су представе на новцу ромејских царева Михаила
III (842–867) и његове мајке регенткиње Теодоре (842–867)
из IX века. Представа регенства јавља се на саркофагу де
спотице Теодоре у цркви Св. Теодоре у Арти. На западној
страни саркофага под луком представљена је женска фигура
обучена у владарски орнат са круном а у десној руци др
жи владарско жезло. Поред ње је представљена мања мушка
фигура такође обучена у владарски орнат.23 Полемика да ли
су на саркофагу представљени деспотица Теодора (1225–
1282/3) и њен син Нићифор (1268–1297) или деспотица Ана
Палеологина (1264–1313) и њен син Тома (1297–1318) за
овај рад није тренутно од кључног значаја већ иконографија
композиције која је могла да послужи као модел за Миличин
21 Исто, стр. 41-47.
22 Исто, стр. 42.
23 О томе видети: Цветковић, Б. (2018)  Света Теодора у Арти: култно по
стројење и портрети владара, Саопштења бр. 50, Београд: Републички
завод за заштиту споменика културе, стр. 51-72; Brooks. S. Sculpture and
the Late Byzantine Tomb, in: Byzantium: Faith and Power (1261–1557), ed.
Evans, H. (2004), New York: Metropolitan Museum of Art, рp. 95-104.
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портрет. Како је средњовековна Србија била део ромејског
културног круга није немогуће да су утицаји за обликовање
Миличиног портрета управо дошли из Епира.
Татјана Стародубцев се не слаже са овом теоријом. Она на
основу иконографске анализе портрета долази до закључка
да је Милица представљена на начин на који су биле пред
стављене жене из породице Немањић и да њен портрет није
ни ктиторски ни владарски већ да као у Љубостињи чини
део владарске композиције.24 У радовима је заступљено ми
шљење да Милица у руци не држи крстолико жезло већ па
лицу која је највероватније била завршена бисерима. Иако је
Милица обучена у орнат који је истоветног кроја као Лаза
рев и који је украшен коластим аздијама баш као и кнежева
њихова одежда није била исте боје. Принцезе и владарке из
породице Немањић често су биле представљене у хаљинама
са дугим рукавима које су понављале облик сакоса, међутим
према ауторкином мишљењу то не значи да су биле владари
или регенти. На основу заједничких портрета који су наста
ли пре портрета у Раваници као што су портрет краља Сте
фана Дечанског (1321–1331) и младог краља Душана (1331–
1355) у Дечанима и портрет царице Јелене (1331–1374) и ца
ра Уроша V (1355–1371) у Матеичу за које ауторка у својим
радовима тврди да овакве представе нису морале нужно да
говоре о заједничком ктиторству над манастирима.25
Када је у питању период након Косовске битке ситуац
 ија је
другачија. С обзиром на то да је Милица вршила дужност
регента и владара док је кнез Стефан био малолетан, Рава
ничка представа би могла да се сагледа као слика регенства
која се до сада није јављала на територији средњовековне
Србије. Посматрајући то на овај начин веома је могуће и
да представа из Љубостиње носи исто значење, наиме да је
Милица на портрету у припрати представљена као легитим
ни Лазарев наследник и регент свом сину. О томе може да
говори још једна чињеница а то је да је Лазар у моменту
када је насликан већ проглашен за светитеља.26 Милица свој
владарски легитимитет гради пре свега на свом пореклу и
вези са светородном династијом Немањића али и на свети
тељству свог супруга који је пострадао као мученик на Ко
сову. Било да је сликање овог портрета почело пре Миличи
не смрти или је деспот Стефан наручио мајчин портрет на
кон њеног упокојења, ова представа говори о легитимитету
24 О томе видети: Стародубцев, Т. (2012) О портретима у Раваници, Збор
ник радова Византолошког института бр. 49, Београд: Византолошки
Институт, САНУ, стр. 333-354.
25 Исто, стр. 340-342.
26 Тодић, Б. нав. дело, стр. 101-115.
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власти која је богомдана и на којој се темељи и власт самог
деспота. Са друге стране, сматрамо да Миличин портрет у
оквиру раваничке композиције може да се сагледа као кти
торска представа. Преписи Раваничке повеље говоре о то
ме да је ктитор манастира био само кнез Лазар. Међутим,
према сачуваним докумантима зна се да је Милица издавала
повеље манастирима самостално и са својим синовима као
и да је финансијски помагала манастире на територији Ср
бије и на Светој Гори.27 Према ктиторском праву  ктитор је
дефинисан као оснивач манастира или цркве, као и особа
која обнови манастир, односно дарује га уступајући му од
ређена имања, поседе и повластице што је аутоматски чини
ло Милицу другим ктитором.28 Кнегиња је сасвим извесно
након Лазареве погибије преузела на себе бригу о братству
манастира Раванице и о самом манастиру што иде у прилог
чињеници да се може сматрати другим ктитором манасти
ра. Стога није зачуђујуће што је представљена како држи
модел храма заједно са супругом. Оно што јесте специфич
но је то што придржава наос а не припрату. Могуће је да је
овај портрет настао услед политичких догађаја након 1389.
године када је било потребно да се владарски легитимитет
кнегиње изгради управо кроз легитимитет кнеза и да јој је
због тога у оквиру ове композиције условно речено припало
„значајније” место.
На Миличиним портретима из Љубостиње и Раванице ви
дљиве су  промене које су се десиле почетком 14. века у ико
нографији ктиторских композиција. Ктиторски портрет са
моделом храма, уступа место новој врсти репрезентативне
ктиторско-владарске слике.  Есхатолошки садржај компози
ције стапа се са владарским. Ктитор је на оваквој компози
цији представљен фронтално, у рукама може а и не мора да
држи модел своје задужбине.29 Под утицајем ромејске вла
дарске иконографије ктиторски портрет повезује се са сим
боличком инвеституром владара. Место сликања ктиторског
портрета у храму такође се  мења током 14. века. Уместо на
јужном зиду западног травеја наоса као у претходном пери
оду, место ктиторског портрета више није прецизно дефи
нисано и показује различите варијације. Понекад се и даље
слика на јужном зиду западног травеја, али и на западном
27 О томе видети: Смолчић Макуљевић, С. Жене приложнице светогор
ских манастира у средњем веку, у: Девета казивања о Светој Гори, при
редили Ракић, З. и Пириватрић, С. (2016), Београд: Друштво пријатеља
Свете Горе Атонске: Задужбина Светог манастира Хиландара, стр. 171206.
28 Ћирковић, С. и Михаљчић, Р. нав. дело, стр. 336-337.
29 Маринковић, Ч. нав. дело, стр. 335-337.
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и северном зиду припрате или наоса, понекад веома близу
олтара, или у посебним случајевима уз олтарску преграду
што показују и портрети ктиторки о којима ће бити речи у
наредном делу рада.30

Портрет непознате ктиторке у Велућу
Црква у Велућу задужбина је за сада непознате властелинке.
Црква је највероватније била посвећена Богородици о че
му сведочи Богородичина представа у лунети портала као и
две сцене из Богородичиног живота у јужној певници наоса,
Рођење и Ваведење Пресвете Богородице.31 Истраживачи
верују да је највероватније била посвећена Ваведењу. Из
градња цркве датује се у осамдесете године 14. века у пери
од од 1373–1378. године. Да је ктитор цркве била жена зна
се на основу ктиторског портрета који је данас веома оште
ћен. На северном делу западног зида наоса представљен је
непознати властелински пар.

Слика 3 Ктиторска композиција из Велућа, преузето из књиге
Стародубцев, Т. Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића
и Бранковића, каталог стр. 13

Обоје су представљени у фронталном ставу обучени у вла
стеоску одежду. Мушкарац је представљен како у десној ру
ци држи скиптар док жена у десној руци држи модел хра
ма. Веома је могуће да је њен супруг у време живописања
храма већ био мртав јер није представљен како заједно са

30 Стародубцев, Т. (2016) Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића
и Бранковића. књ. 1 и 2, Београд: Универзитет у Београду, Филозофски
факултет, Институт за историју уметности, стр. 123-124.
31 Исто, стр. 125-126; Тодић, Б. (1998/99) Пролог, бољем познавању најста
рије историје Велућа, Саопштења бр. 20/21, Београд: Републички завод
за заштиту споменика културе, стр. 70.
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ктиторком држи модел.32 Како живопис данас није у добром
стању није сасвим сигурно коме је ктиторка приносила
модел свог храма. Могуће је да је у питању била Богородица
којој је црква посвећена и која је сасвим извесно била лична
патронка ктиторке. Веза између Богородице и ктиторке по
себно је истакнута близином ктиторског портрета и сцене
Ваведења која се налази у јужној певници. Сцена Ваведења
представља истовремено сцену заступништа и искупљења
кроз заступништво.33 Ктиторка храма је ову цркву подигла
као вотивни дар зарад свог личног спасења и спасења своје
породице. Одмах уз њих на јужном делу западног зида на
оса насликани су и портрети тадашњег српског владара и
његове жене кнеза Лазара и кнегиње Милице. Представља
ње владарске породице уз ктиторе манастира није новина
која се јавља у овом периоду. Први пут се ова иконографска
решења јављају у сликарству за време краља Душана.34 Чла
нови ктиторске породице сахрањени су у наосу, припрати и
око храма. Веома је могуће да је су ктиторка и њен супруг
били сахрањени у наосу док су њихова деца чији су пор
трети сачувани у северном делу припрате били сахрањени
у припрати. У припрати цркве сачуван је Страшни суд што
говори о томе да је ова црква можда сазидана као гробна
црква ктиторке и чланова њене породице.35

Портрет властелинке Вукосаве из Руденице
Манастир Руденицу подигао је властелин Вукашин са же
ном Вукосавом почетком 14. века. Првобитна посвета овог
храма још увек је непозната а данас је посвећен Светом Или
ји.36 И ова црква је такође триконхосне основе који је од вре
мена изградње Лазарице постао основни модел грађевине
коришћен при изградњи како владарских тако и властеоских
задужбина. Да је црква осликана у периоду од 1402/1403. до
1405. говоре сачувани портрети у западном травеју наоса.
Ктиторски портрет насликан је на јужном и западном зиду
западног травеја и чине га две групе. На јужном зиду запад
ног травеја представљени су ктитори Вукашин и Вукосава.
32 Исто, стр. 74.
33 О томе више погледати: Ердељан, Ј. (2013) Изабрана места: констру
исање Нових Јерусалима код православних Словена, Београд: Право
славни Богословски факлутет Универзитета у Београду, Институт за
теолошка истраживања.
34 Радојичић, С. нав. дело, стр. 47-60.
35 Стародубцев, Т. (2016) Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића
и Бранковића, књ. 1 и 2, Београд: Универзитет у Београду, Филозофски
факултет, Институт за историју уметности, стр. 131.
36 Стародубцев, Т. (2003) О ктитору Руденице, Саопштења бр. 35/36,
Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, стр. 101.
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Слика 4 Ктиторски портрет из Руденице, преузето из књиге
Стародубцев, Т. Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића
и Бранковића, каталог стр. 77

Да су Вукашин и Вукосава ктитори знамо на онову натпи
са поред њихових портрета у којима је Вукашин сигниран
као ктитор а Вукосава као ктиторица.37 Она је представље
на са леве стране поред Вукашина обучена  у зелену хаљи
ну дугих рукава са бисерима. На глави има белу капу а за
капу је са задње стране прикачен вео. Према одећи у којој
је представљена, можемо да закључимо да припада вишој
властели. Вукосавин муж Вукашин највероватније је био
ризничар деспота Стефана што се зна на основу сачуваних
докумената у којима се он помиње као Vocassin risnicar.38
С обзиром да је Вукашин имао истакнуто место на двору
деспота Стефана имао је довољно финансијских средстава
да заједно са својом супругом подигне цркву. Интересантно
је што су ктитори представљени у молитвеном ставу а не
како носе модел своје задужбине. Јужно од улаза предста
вљени су Стефан и Вук Лазаревић. Да је црква највероват
није осликана у периоду између 1402/1403. и 1405. зна се
на основу титула које се налазе у натписима уз Стефана и
Вука. Стефан је означен као деспот а Вук као господин брат
благоверног деспота Стефана. Како је кнез Стефан добио
деспотску титулу од ромејског василевса Манојла II Палео
лога 1402. године након битке код Ангоре сликарство не мо
же да се датује пре те године.39 Са друге стране титула коју
носи Вук говори о томе да су браћа још увек била у добрим
односима који су трајали до 1405. године и смрти њихове
мајке кнегиње Милице. Стефан је обучен у владарски орнат
али у рукама уместо владарских инсигнија носи модел ру
деничког храма. Окренут је ка ктиторима, а модел приноси
37 Исто, стр. 106-107.
38 Исто, стр. 107-108.
39 Острогорски, Г. (2017) Историја Византије, Београд: Miba books,
стр. 631-632.
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руци Божијој која је представљена у сегменту неба изнад
његове главе.40 Ова Стефанова представа доста је слична
ктиторском портрету краља Стефана Дечанског који се на
лази уз олтарску преграду у Дечанима на којој он приноси
модел своје задужбине Божијој руци која је насликана у сег
менту неба. Међутим то што је деспот приказан са моделом
храма не значи да је он ктитор већ осликава однос који су
Вукашин и Вукосава имали према деспоту. Деспот Стефан
је посредник између ктитора и Бога, он као потомак свето
родне династије Немањића и светог кнеза Лазара додатно
посредује за спасање душе ктитора док се ктитори који су
приказани у молитвеном ставу моле за спасење душе. Како
Стефан приноси модел цркве руци Божијој могуће је да је
црква првобитно била посвећена Христу. На то би могла да
укаже поново сличност са ктиторском композицијом краља
Стефана Дечанског на којој он такође приноси модел своје
задужбине посвећене Христу Спасу руци Божијој.
Мада је Вукосава представљена као последња фигура у низу
на овој ктиторској композицији, то не умањује њену улогу
ктиторке. Овакви примери јављали су се у ранијем перио
ду за време Немањића. Можда је најбољи пример ктиторска
композиција краљице Јелене (1236–1314) на јужном зиду за
падног травеја у Градцу. Јелена је на овој композицији пред
стављена као последња фигура у низу како заједно са својим
супругом краљем Урошем придржава модел своје задужби
не док за њу код Христа посредују Богородица, Свети Симе
он Немања (1166–1196) и краљ Урош (1243–1276).41 Иако је
последња представљена јасно је да је она ктитор манастира.
У припрати Руденице су током археолошких истраживања
откривена три гроба за које није сасвим сигурно да ли су
била гробна места ктитора и чланова њихове породице или
су из каснијег периода али свакако отвара могућност идеји
да је Руденица баш као и Велуће сазидана као место вечног
починка ктитора и његове породице до Парусије.

Портрет протовестијарице Милице у Каленићу
Храм Ваведења Богородичиног манастира Каленића подиг
нут је и осликан за време самосталне владавине деспота Сте
фана Лазаревића највероватније двадесетих или тридесетих

40 Стародубцев, Т. (2003) О ктитору Руденице, Саопштења бр. 35/36, Бео
град: Републички завод за заштиту споменика културе, стр. 103-140; Ра
дојичић, С. нав. дело, стр. 68-69; Војводић, Д. нав. дело, стр. 65-68.
41 О томе видети: Кандић, О. (2005) Градац историја и архитектура
манастира, Београд: Полиграф; Поповић, Д. нав. дело, стр. 84-85.
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година 15. века.42  Подаци о ктиторима које је урезао монах
Герасим налазе су у натпису исписаном на јастуку на којем
деспот стоји. Као ктитори наводе се протовестијар Богдан
са својом супругом протовестијарицом Милицом и братом
Петром. Ктиторска композиција налази се на северном зиду
припрате и данас је доста оштећена, страдала је када су у
каснијем периоду отварани прозори на том зиду.43 У оквиру
композиције представљени су гледајући са запада на исток
Богданов брат Петар, протовестијарица Милица, протове
стијар Богдан и деспот Стефан Лазаревић.

Слика 5 Ктиторска композиција из Каленића, преузето из књиге
Стародубцев, Т. Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића
и Бранковића, каталог стр. 161

Портрети Богдана и Милице су највише страдали, очувани
су доњи делови њихових фигура. Титула протовестијара ко
ју је носио Богдан говори о томе да је имао значајну улогу
на Стефановом двору. Деспот Стефан је представљен само
стално што говори да је у ово време већ био самодржац. Об
учен је у владарски орнат, веома је могуће да је у левој руци
држао владарско жезло док је у десној руци држао модел
храма заједно са Богданом.44 Поново се у оквиру ктиторске
композицији јавља представа деспота који сада заједно са
ктитором држи модел грађевине. Сасвим је извесно да је
Стефан и овде као и у Руденици био посредник између кти
тора и патрона храма. У горњој зони изнад деспота Стефана
представљен је Христос који благосиља. Веома је могуће да
42 О томе више погледати: Стевовић, И. (2006) Каленић, Богородичина
црква у архитектури позновизантијског света, Београд: Филозофски
факултет: Интерпринт.
43 Цветковић, Б. (1997) Герасимов запис и ктитори Каленића, Саопште
ња бр. 29, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе,
стр. 107-108.
44 Исто, стр. 107-108, 114; Радојичић, С. нав. дело, стр 69-70.
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су Стефан и Богдан заједно са Милицом и Петром Христу
приносили модел храма мада је црква посвећена Богоро
дици. Овакве представе јављале су се раније у сликарству
за време Немањића и поново пример може бити ктиторска
композиција Јелене Анжујске из Граца на којој Богородица
која је била патрон храма посредује за Јелену код Христа
која му приноси модел своје задужбине. На источном зи
ду припрате налази се једна врста развијеног деизиса који
чине Христос у лунети изнад портала којег са северне и ју
жне стране фланкирају Богородица, Јован Крститељ, Свети
Петар и Свети Павле.45 Ктиторска композиција на северном
зиду је сасвим извесно комуницирала са овом представом
развијеног деизиса која се фактички и наставља на ктитор
ску композицију. Све представљене личности почевши пре
свега од Богородице заједно са деспотом посредовали су за
сапасење душе оба ктитора и ктиторке.

Закључак
Нова иконографија ктиторских портрета која се јавља то
ком 14. века на територији ромејског царства утицала је на
промене у иконографији које су се десиле на територији
средњовековне Србије која је била део ромејског културног
круга. Спајање владарског и ктиторског портрета у једну
слику јавља се на портретима кнегиње Милице у Љубости
њи и Раваници. Ови портрети у себи су објединили старију
традицију Немањићких портрета и новине које се јављају
током 14. века. Потрет непознате ктиторке из Велућа, ко
ји је највероватније настао пре Миличиних, прати старије
моделе ктиторског портрета. Кнегињини портрети из Љу
бостиње и Раванице утицали су на обликовање ктиторских
портрете властелинке Вукосаве из Руденице и протовестија
рице Милице из Каленића. Ове промене не јављају се само
у монументалном сликарству већ и на иконама и рукописи
ма као што су на пример икона Осезанија Томиног чији је
ктитор била василиса Марија Ангелина Дука Палеологина
(1350 / 1351–1394) и у Есфигменској повељи где је поред
деспота Ђурађа Бранковића (1427–1456) и његова супруга
Ирина Кантакузина (1414–1457) представљена као патрон
ка манастира.46 Колико су дуго и далеко досезали утицаји
45 Стародубцев, Т. (2016) Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића
и Бранковића. књ. 1 и 2, Београд: Универзитет у Београду, Филозофски
факултет, Институт за историју уметности, стр. 129-130, 138-141.
46 О томе видети: Винуловић, Љ. (2019) Иконе Марије Ангелине Дуке Па
леологине, Зборник Матице српске за ликовне уметности бр. 47, Нови
Сад: Матица српска, Одељење за ликовне уметности, стр. 47-56; Gar
gova, F. The Meteora Icon of the Incredulity of Thomas Reconsidered, in:
Female Founders in Byzantium and Beyond, eds. Theis, L., Mullett, M. and
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портрета кнегиње Милице сведочи и сачувани ктиторски
портрет влашког војводе Њагоја Басарабе (1512-1521) са же
ном Милицом Деспином Бранковић (1485-1554) и синовима
који готово у потпуности понавља модел ктиторског портре
та из раваничког храма. Ова ктиторска композиција налази
се у цркви Куртеа де Арђеш у којој је посебно негован култ
Светог кнеза Лазара и кнегиње Милице.47
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PORTRAITS OF FEMALE KTETORS DURING 
THE RULE OF LAZAREVIĆ DYNASTY
Abstract
Ktetorial portrait represents one of the essential prerogatives of a
ktetor, proclaimed by the document that regulates ktetorial rights,
usually by the typikon of a certain endowment. In the Middle Ages,
portraits of ktetors were painted in their endowments, typically above
their burial sites. Ktetorial portraits simultaneously represented votive
and funerary portraits that the spectators regarded as memories of the
deceased. Those portraits communicated with the surronding space,
especially with the rest of the wall paintings, and together, they formed
sacral topography of the church in which the ktetorial portrait was
placed. During the 14th century, ktetorial portrait compositions gained
a more complicated political connotation – they  marked the position
of ktetors in the hierarchy of Christian family of nations. Moreover,
they represented private piety and dedication to Jesus Christ, Mother of
God or other saints to whom the female ktetors would pray for personal
and family protection and salvation. Changes in the iconography
of ktetorial compositions on the territory of medieval Serbia have
primarily emerged on the portraits of Princess Milica in monasteries
Ljubostinja and Ravanica and they represent the central preoccupation
of this paper. Princess Milica’s ktetorial portraits have served as models
for female ktetorial compositions, such as those in the monasteries of
Veluće, Rudenica and Kalenić. Those portraits are observed in this
paper as well.
Key words: ktetorial portrait, Princess Milica, Ljubostinja, Ravanica,
Kalenić, Rudenica, Veluće
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СОПСТВО КОДИРАНО СНОМ
ИЛИ КЊИГА КОЈА МИСЛИ
БОЈАН ЈОВАНОВИЋ, ОНИРИЧКИ КОД – 
УВОД У АНТРОПОЛОГИЈУ СНОВА, 
HERAEDU, БЕОГРАД 2017.
Бојан Јовановић надвијен над двадестепрви век гледа у
огледало човечанства. Очима најбољих шамана. Гледа у јед
ну тачку реченог века  из које се може рашчитати код снова,
тог заједничког именитеља свих оних који су живели до са
да и оних који га сада на планети окружују. Тај поглед је de
porfundis. Он је вертикалан и помера границе. Он тражи код
за снове као што је библијски код тражио Њутн. Кажу, да је
Њутн имао компјутер не би му требало 15 година крвавог
рада који и није сасвим окончао. Бојан Јовановић је књигу
о којој је реч „Онирички код – увод у антропологију снова”,
припремао сигурно много дуже мада је имао компјутер. Јер
је кроз све своје књиге које је до сада написао, укључујући
дабоме и Антологију снова, то била припрема за ову, и нада
мо се ускоро наредну посвећену сновима. А у припремне го
дине убрајам и његове године сневања. Јер само човек који
је добар сневач може писати о сновима тако продубљено и
фокусирано. Само човек који има свој велики сан да заснује
антропологију снова може све то да сажме у једну књигу у
којој је много књига, читава баштина и само он може до
вољно јасно да овом књигом појасни значај тумачења сваког
сна у којем је садржан цели животни и спознајни контекст
сневача у којој се и архетипови појављују. Касније ћемо ви
ше рећи о тим областима о којима, узгред, говоре све до сада
објављене књиге Бојана Јовановића.
Да, постоје неке књиге које померају границе. Које вам, када
случајно дођу у руке, одговарају на питања која сте безуспе
шно постављали неком другом прочитаном штиву. Морам
да признам да, мада сам прочитала заиста прилично књи
га о сновима, тек после ове Бојана Јовановића, почело је
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нешто да се дешава са мојим сновима. Одједном су постал
згуснути. Као кап меда. Као да је  прочитано хтело да начи
ни синтезу свих мојих снова заштићених paswordom и да их
откључа. Назвала сам их ретро снови, пошто су прикази
вали ретроспективу мојих непослушаних наравоученија из
ранијих снова, и престала сам о њима да рамишљам. Све
до тренутка када сам започела да пишем овај текст о аутору
за којег ме везују књиге о митовима, магији, пророчанстви
ма, памћењу и самозабораву, антрополошкој имагинацији,
антологији снова и још много тога. Бојан Јовановић је, по
ред тога што је етнолог и антрополог, аутор преко 10 књи
га стихова, и синеас та, аутор четрдесетак филмова, и шта
још не. Неколико живота је потребно за све ово и оно још
ненабројано.
Увек сам са дивљењем и не мало респекта слушала снове
оних људи који су сањали велика имена светске баштине,
водили разговоре са њима, питали их и добијали неочеки
ване одговоре. Имала сам, дабоме, на уму Јунгову мисао да
се увек сања у првом реду и готово искључиво о себи и кроз
себе. Кад бих ја могла тако да усним одабране саговорнике,
мислила сам! То ме подсетило на асимптоту  Блеза Паскала
„Када би неки занатлија био сигуран да ће сваке ноћи два
наест сати сањати да је краљ, мислим да би био готово исто
тако сретан колико и краљ који би сваке ноћи дванаест сати
сањао да је занатлија.” У чему је онда тајна снова, поми
слићете. И управо  желим да сваки читалац Ониричког кода
постави себи ово питање. Јер цела књига Бојана Јовановића,
која сном кодира Сопство, или Сопством сан, говори управо
и о томе. Требало би нам доста простора да свако поглавље
обрадимо како заслужује. А то ће рећи у разговору са ауто
ром, са причама и тумачењима наших и његових снова, о
додирним тачкама са стваралаштвом, о књизи која ће, на
дам се, после овога уследити. Али, ред налаже да почнем
од почетка.
Полазим од тврдње Бојана Јовановића да је „Сан стварала
штво које се завршава буђењем”, нужно наилазећи на пита
ње да ли смо ми  ухваћени у мрежи снова ловци или ловина.
Да ли смо они који мрежу бацају или они који се у мрежу
хватају. Јер сваки сневач је једини власник свог сна, све док
га не исприча другима. Тада сан постаје колективна својина,
постаје наратив. Богатство те имовине не мери се матери
јалним мерилима већ његовом испреплетеношћу митовима,
визијама, легендама, обичајима, алхемијом, традицијом, ба
штином, и све то упаковано у несвесно даје леп и обилат дар
ако сневач уме да га отвори. Сан је дакле индивидуална тво
ревина са којом можемо учинити шта год хоћемо, можемо
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да га памтимо, заборавимо, запишемо, тумачимо или зане
маримо. Али ако је сан стваралаштво које се завршава бу
ђењем, како Бојан Јовановић тврди, тумачење сна је веома  
значајно јер је пут до тајне, пут до Сопства, пут до Бога. А
и стваралаштво свој пут пролази тражећи исто. „Уметничко
стварање идентично је процесу сањања”, пише Јовановић.
У сну, као и у стању дубоке инспирације постоји неко ко
руководи целом драматургијом, неко чијим разлозима, мо
тивима, метафизици и порукама које шаље, стреми наше не
свесно кроз сан и кроз стваралаштво. Зато је важно да сан
декодирамо сећајући се међу осталима и Талмуда – како се
сан протумачи тако ће се и десити. Бојан Јовановић зна да је
језик снова заборављени језик, покушава да, заснивањем ан
тропологије снова, повуче паралелу између индивидуалног
и колективно несвесног и удружи их у разрешавању тајни
снова. Тајни стваралаштва којој се, упркос свим настојањи
ма, естетика није много приближила. Можда нешто више
филозофија уметности или психологија уметности. Мада
је и у стваралаштву и у сневању један од најбитнијих еле
мената управо контекст. Дакле не само текст уметничког
дела и сна него и њихов контекст. и да би тај задатак који
је себи поставио прошао научнички доследно, Јовановић
у дијалогу са свима онима који су се том грађом бавили,
од Артемидора из Далдиса, Платона, Аристотела, до Фрој
да, Јунга, Роже Кајоа, Настовића, Требјешанина, Јеротића и
других, успоставља антропологију снова инсистирајући на
вертикалном сагледавању, дакле гледању кроз слојеве мито
ва, легенди, визија, алхемије, мистерија, магије, ентологије,
баштине у исто време. То је прави поглед у дубину који ће,
сви су изгледи, једини дати целовите резултате а тежња ка
целини равна је вечитој тежњи човека за бесмртношћу.
Пре свега, да упитамо ову изванредну књигу која се, мада
научно дела, чита са знатижељом равном оној када у рука
ма држите одличну документарну уметничку прозу, дакле
да упитамо књигу због чега је њен поднаслов увод у ан
тропологију снова? Ево одговора аутора на самом почетку
књиге „Суштина антрополошког приступа сновима огледа
се у контекстуалном сагледавању и тумачењу, који подразу
мева њихову вертикалну димензију која сеже до архаичних
слојева и облика древне праксе”. Дакле снове које сањамо
можемо разумети само у контексту вишедимензионалности
и то сагледавајући кроз призму вертикале. Ако је прачовек
сањао по истим принципима као ми данас, а логично је да
је тако, он је за разлику од нас, умео да декодира снове. За
што? Једноставно јер је био ближи и себи и природи. Јер
је још владао заборављеним језиком, зависећи од тумачења
својих снова око сетве, жетве, лова, временских прилика, јер
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„Сањање је урођени, наслеђени образац рада несвесног”,
пише Јовановић, а несвесно увек зна више од свести.
У великој синтези лектире о сновима Бојан Јовановић у овој
књизи упућује на Фројдову поделу снова на манифестни и
латентни слој, правећи одмах свој приступ јасним: „Антро
полошки приступ сновима претпоставља диференцирање
предмета разматрања на област у којој се снови доводе у
везу са непосредном животном праксом и на сферу у којој се
транспоновани механизам сна може препознати у разновр
сним облицима културе”. Заправо се битан аспект рада сна,
пише Јовановић, огледа у тежњи да се скривени, латентни
сан претвори у манифестни. Бојан Јовановић зато инсисти
ра да се та велика, богата грађа, која у себи садржи слојеве
градивних елемената од много пре и из вечног сада, проу
чава у равни вертикале. Дакле погледом кроз све те слојеве
до самог почела и настоји да нам покаже пут до одговора на
питање каквим тумачењем открити значење снова. Узимају
ћи наравно у обзир да се човеков живот састоји од два важна
сегмента сна и јаве, као дан од светла и таме. и да је у сну до
лазак до разрешења проблема јаве увек на граници могућег.
Јава и сан, тама и светлост. Мада су, каже наш аутор, грани
це у сну условне. При својој врло минуциозној анализи тако
комплексне грађе као што је набројана, инсистира,  да се у
сну налази време које се креће у обрнутом смеру, те нам се
због тога чини да смо јако дуго сањали један сан, а да он
заправо није трајао толико. Обрнемо ли време, рећи ће Мир
ча Елијаде, имаћемо утисак да присуствујемо увек изнова
стварању света. Међутим, оно што је битно, Бојан Јовано
вић из ове тезе изводи закључак да је самим тим измешта
ње субјекта у сан, као и у случају ритуала, стања екстазе,
визија, и смештање појединца у сферу колективног, уства
ри човеков начин да не буде сам у својим анксиозностима и
да продужи време. Пошто је његова тежња за бесмртношћу
одвајкада неупитна.
А шта је заправо циљ декодирања снова, то враћање на је
зик који је човечанство давно знало и разумевало, сећање на  
ванчулну комуникацију која је развојем говора закржљала.
Декодирањем снова дошло би се до истине представљене
самим Богом, каже Бојан Јовановић у овој књизи. и на тај
начин   бисмо дошли ближе и решењу тајне стваралаштва.
Али како када је сваки сан индивидуалан, те га не можемо
тачно тумачити на основу сановника, јер за сваког сневача
један исти сањани садржај значи нешто сасвим друго. Од
говор је – правим тумачењем сваког појединачног сна. Ето
rais on d’etre за бављење нашим сновима, који могу да нас
упозоре, саветују, надахну, да пророкују нашу судбину. Да,
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човек је заправо сам у свом сну тако блиском смрти. Али
када тај свој сан исприча он постаје део колектива који при
ма, памти и тумачи сневани текст. А када сан постаје на
ратив, и што је литерарније испричан, каже Јовановић, тим
је занимљивији и лакши за тумачење. и може да постане
књижевност.
Аутор књиге Онирички код подсећа нас на различитост бо
гова близанаца – Хипноса, бога сна и Танатоса, бога смрти,
и каже да је сваки сан смрт у малом. Можда баш није тим ре
чима рекао, али песник у њему опростиће песнику у мени.
има једно поглавље књиге у којем се говори о сну који над
владава смрт у којем  је Бојан Јовановић записао: „Решење
настављања живота као јединке могуће је само изван датог
простора и времена”, цитирајући Витгенштајна, „јер не мо
же се решити смрт”, пише Јовановић, „у оквиру постојећих
просторно – временских координата, па човек стално поме
ра границе моћи”… „Архаична интензивирања, архаичне
технике екстазе, јогистичке методе саморазвоја, мистична
искуства и колективни празници карактеришу и излазак
из времена и његову релативизацију. Доживљај изласка из
времена поистовећује се приступом вечности и представља
наднаравно искуство”. Најзад, вечност! Та велика чежња и
нада човечанства и стваралаца!
И да останемо код те теме. Књига садржи много, много ви
ше од онога што се о њој може написати у једном кратком
тексту, али, као и свака изузетна књига, има тенденцију ши
рења и заслужено стижете до тачке у којој  стварање и са
њање постају сасвим блиски, скоро да се додирују, што је
и најузбудљивија поента читања ово штива: „Тумачење и
разумевање распаљује божанску искру у сневачу, да након
буђења овлада том судбинском датошћу и сагледа моћ сво
јих речи које испредају причу у сну.” „Сан је, дакле књижев
на форма у којој је квалитет ониричког створен књижевним
средствима идентичним осећању које имамо док сањамо”.
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Завод за проучавање културног развитка, Беог рад
УДК 008:005.745(497.11)”2019”(049.32)
316.722(497.11)”20”(049.32)

ВРЕДНОСТИ И ЊИХОВА 
КРИЗА – ДА ЛИ СУ НАМ 
ВРЕДНОСТИ ВАЖНЕ
У Заводу за проучавање културног развитка, у сарадњи са
удружењем Базаарт, 18. априла 2019. године одржана је
трибина под насловом „Култура у транзицији друштвених
вредности”. Трибина, поред још једне oдржане 23. маја, за
мишљена је као увод у националну конференцију „Васпи
тавати културом – Ка друштву у ком су вредности важне”,
која је одржана крајем јуна у Београду. Намера организатора
конференције је усаглашена са напорима да се нагласи дру
штвена важност сарадње између ресора културе и образова
ња, која кроз предлог Стратегије развоја културе Републике
Србије од 2020. до 2029. године и Нацрт Закона о изменама
и допунама Закона о култури, као и друге активности над
лежних министарстава, установа и организација цивил
ног друштва, добија све систематичније институционалне
облике.
С обзиром да до примене планских и системских облика са
радње између ових ресора још није дошло, рад на подизању
јавне свести о неопходности овакве сарадње, осмишљавање
њених модалитета и активно подстицање да се предложе
не мере примене у пракси, увек је добродошло. Томе сва
како доприноси поменута конференција, као и трибине које
је најављују, тим пре што је она настала сарадњом између
организације цивилног друштва и републичке установе кул
туре, уз учешће универзитетских професора и просветних
радника. Такође, конференција у свој фокус ставља пита
ње вредности, као са становишта културне политике тешко
мерљиву и још теже непосредно применљиву категорију,
која је неспорно важна за мотивисање реализације идеје о
друштвеној важности усаглашавања културе и образовања.
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На трибини „Култура у транзицији друштвених вредности”
учествовали су Милена Драгићевић Шешић, Слободан Цве
јић, Владимир Коларић, Јасна Димитријевић. Ана Мартино
ли и Вирџинија Ђековић, а разговор је водила Јована Кара
улић. Овај текст неће представљати сажетак идеја изнетих
на трибини нити мог излагања, већ ће издвојити неке теме
од важности за разумевање појма културних вредности и
њиховог статуса у савременом друштву.
Као и појам културе, и појам вредности представља флуи
дан појам подложан различитим, што теоријским што идео
лошким интерпретацијама. Вредности с једне стране пред
стављају индивидуалне предиспозиције које опредељују не
чије понашање, док се с друге стране могу посматрати као
историјски генерисана темељна уверења и ставови, односно
скупови уверења и ставова, којима појединци и заједница
одговарају на питања сопственог постојања и заједништва.
У том смислу, и сама култура може бити сагледана као исто
ријски формиран комплекс нормативно-вредносних (или
идејно-вредносних) основа људске делатности, у складу
са којим разлике између друштава, држава и култура, па и
историјских епоха, нису само резултат различитог економ
ског или политичког поретка, него пре свега различитих
погледа на свет, чије језгро су вредности и култура.
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,
од локалне до међународне равни. Вредности такође нису
једнообразне за све припаднике једног друштва и грађане
једне државе, па чак ни за самог појединца у различитим
егзистенцијалним контекстима. Вредности у неком смислу
треба схватити као одговор појединца или групе на изазове
из система и околине система ком припадају или који чи
не. Вредности су својеврсни инструменти којима се при
лагођавамо систему и системској околини, и као такво они
могу бити пасивно (традиција и важеће друштвене норме)
или активно (самосвестан избор аутономног појединца или
мотивисан
 е групе) усвајане, при чему се, опет не ради о
апсолутним и једнозначним категоријама.
Такође, што се не сме заборавити, вредности су констру
исане, усмераване и употребљаване од одређених центара
моћи и оне се, као и целокупан друштвени и културни ми
ље, препознају у одређеном институционалном контексту.
Када говоримо о кризи вредности у неком друштву, мора
мо бити свесни нивоа до које је она генерисана од стране
одређених носилаца моћи, као и на који начин правни и
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институционални систем државе подржава или санкциони
ше одређена вредносна уверења и изборе. Колико су, другим
речима – на пример у Србији – институције, укључујући и
ресорна министарства, уопште у могућности да утичу на си
стем вредности у одређеним аспектима, захваљујући значај
ним законским ограничењима.
Вредности су, такође, увек у кризи, јер се увек преиспитују
и њихово изражавање и практиковање увек носи одређену
меру конфликтности у односима између појединаца, поједи
наца и група, различитих подскупова друштвеног система,
укључујући и генерацијске, као и однос између приватног
и јавног.
Хибридност, разцепљеност, конфликтност и сегментира
ност поља вредности у данашњем друштву – а то је глобал
на тенденција – можемо посматрати са становишта усмере
ног деловања центара моћи у смеру остваривања пројекта
рефеудализације света, о чему сам већ писао („Псеудо-апо
калиптичке стратегије и њихово медијско посредовање на
просторима бивше Југославије”), али и као последицу кризе
глобалног карактера која се не препознаје више само на по
литичкој, идеолошкој и моралној, него на културно-циви
лизацијској равни, односно равни сукоба и преиспитивања
темељних уверења на којима почива смисао постојања како
појединца тако и заједница и њихових институционалних
уобличавања.
Конфузија вредности је, с једне стране, манипулативни про
јекат који води ирационализацији јавне свести и укинућу
политичког процеса, а с друге одраз кризе доминантне идео
лошке платформе која више не нуди функционалне, прихва
тљиве и целовите егзистенцијалне одговоре појединцима,
као ни групама и заједницама са снажније израженом по
требом очувања заједничког идентитета. Потрага за корени
ма у временима – пре свега вредносних – криза, на индиви
дуалном плану води трагању за упориштима у такозваним
„дубоким структурама”, релативно независним од промена
на идеолошком или институционалном нивоу.
То у неку руку доказује истраживање Завода за проучава
ње културног развитка „Вредности и културни активизам
матураната Србије” (2011), ауторки Бојане Субашић и Бог
дане Опачић, у ком се наводи се такозвани традиционани
ставови тадашњих матураната у Србији не огледају толи
ко у „перцепцији политичких кретања”, колико у „односу
према породици и поделама улога у приватној сфери”, при
чему се породични и родни идентитет претпостављају на
ционалном или верском, а о другом културно генерисаним
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идентитетима да не говоримо. Они, према истраживању, не
изражавају толико снажна „традиционална” уверења, ко
лико „показују симбиозу традиције и модерног“, док се и
постојање „ксенофобије и националистичких ставова” об
јашњава најчешће страхом од „губитка националног иден
титета, своје прошлости”. Укратко, додајем, нове вредности
обликују се потребом за преживљавањем, не само индиви
дуалним, него и опстанком заједнице у културно и иденти
тетски препознатљивим облицима. У неким временима, оно
што изгледа као „затварање” може бити одговор усмерен
као „чувању семена за будућност”, опредељење типични
је за епохе или културе опстанка него за епохе или културе
стваралаштва.
А стваралаштво, односно примат стваралаштва над пуким
преживљавањем, као и вредносни снажно усмерене ка по
зиву самоостварења сваке личности у заједници као подсти
цајном систему и системској околини за такво самоостваре
ње – чему би морали да тежимо – може превладати тек када
свако од нас, са пуном одговорношћу према себи и другима,
своју културну, уметничку и образовну делатност усмери
као аутентичном и проживљеном одговарању на основна
питања смисла наших живота и заједништва, које ће сви,
а нарочито млади, моћи да доживе као егзистенцијално ва
жна. Као и сваки друштвени проблем, и проблем вредности
и кризе вредности је најпре питање за оне који би волели да
их сматрају елитом, а који своје приватне интересе и сине
куре неће претпостављати одговорности према другима и
према заједници, а у првом реду према самима себи. А то је,
више од сваког истинског или умишљеног „популизма”, је
дан од темеља кризе у којој се налазимо, без обзира на иде
олошке и страначке позиције које заузимамо, или врсту ре
торике којом мање или више вешто замаскиравамо своју на
моћ. А вредности неће бити важне, и биће пуке апстракције,
док нам најпре не буде важан човек – сваки без изузетка, и
истински.
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УСПОМЕНА

УСПОМЕНА НА
ВЛАДИМИРА ВЛАДУ
ПЕТРИЋА (1928–2019)
О теоријском и критичком посмишљавању филма у Србији
може се говорити и знатно пре појаве првих радова Влади
мира Владе Петрића (1928–2019), али тек са њим оно је до
било систематичност, пун ниво уопштавања и апстракције
својствен теорији и усаглашеност са рецентним теоријским
трагањима у свету. Влада Петрић при томе није био епигон,
већ глобално гледано један од пионира теоријског, филозоф
ског, научног и академског приступа филму, коме у то време
још једва да је понегде био приписиван карактер и потен
цијал уметности.
Петрићева самосвојност као мислиоца почивала је на сво
јеврсној синтези совјетског, континентално-европског и ан
глосаксонског приступа филму и његовом тумачењу: 1965.
године, већ као професор на београдској Академији за позо
риште, филм, радио и телевизију (данас ФДУ) боравио је на
постдипломским студијама на чувеној и (првој у свету) ви
сокој филмској школи у Москви (ВГИК), а 1973. године је на
Њујоршком универзитету докторирао као први доктор наука
из области филма у Сједињеним Државама, после чега по
стаје професор теорије и историје филма на Универзитету
Харвард, на ком је основао и филмски архив.
Сва ова искуства била су веома видљива у његовом делу,
које је у основи имало естетички, дакле филозофски карак
тер, у смислу да је Петрића у основи највише интересова
ла сама природа филма и његова специфичност у односу на
друге уметности и медије. О овоме сведочи и важно место
које Петрић, нарочито у својим првим књигама, посвећује
компаративној естетици и ономе што се данас назива теори
ја адаптације, дајући највећи допринос естетичком присту
пу филму у српској теорији уопште. Паралелно са оваквим
компаративно естетичким промишљањем филма, Петрић је
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посебну пажњу посветио наслеђу авангардистичких тра
гања за чистотом филмског израза, што је примењивао и у
својој редитељској пракси, још од средине педесетих годи
не прошлог века, поред одређеног броја „конвенционалних”
филмских и телевизијских остварења, континуирано посве
ћеној филмском експерименту на трагу његових учитеља
Лава Куљешова и Славка Воркапића.
Поред теоријске, уметничке и педагошке праксе, као и ан
гажовања на институционализацији филма кроз оснивање
и помоћ архивским и образовним институцијама, Петрић
је био и први уредник филмског програма у историји Те
левизије Београд, као и редитељ неколико позоришних
представа.
Влада Петрић остаје наш први и – поред можда још једи
но Душана Стојановића – најзначајнији и најрелевантнији
теоретичар филма, једини српски филмски теоретичар и
критичар са озбиљном рецепцијом у свету, инспиративан и
провокативан учесник наше културне сцене, који је као ма
ло ко други показао пут њене могуће депровинцијализаци
је – која се не крије у подражавању и слугерањству, него у
знању, храбрости и слободи.
Владимир Коларић
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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.
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оригинала.
4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури
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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
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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.
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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.
Исто, стр. 148.
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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)
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osmanagic/update.html
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