
237

ЖИКА БОГДАНОВИЋ

Атенеум, Београд, Србија

УДК 741.52(73)”18”

КОМШИЈЕЖУТОГДЕРАНА 
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Чи ни се, док по сма тра мо тог мит ског жу тог де ра на, да су 
би ли у пра ву они ко ји су га сме сти ли на пр во ме сто ме ђу 
свим ли ко ви ма умет но сти стри па. Исти на је да се ње гов тво-
рац, Ри чард Фел тон Аут колт, усме рио раз ли чи тим трач ни-
ца ма од Бу ша, Кри сто фа и Теп фе ра, сво јих прет ход ни ка, чак 
се вра тив ши не ко ли ко ко ра ка уна зад, од у ста ју ћи од при ка за 
у ни зу сли чи ца (при зо ра); ме ђу тим, ње го ви па не ли но си ли 
су у се би до вољ но ди на ми ке, чак и сли ков но –припо ве дач ке 
ки не тич ке енер ги је, да би смо до из ра жа ја, по ред ви зу ел не 
пред ста ве, има ли на ра тив ни ток.1 Чи ни ло се, у тим ра ним 
да ни ма, да па не ли пот пу ни је, де лат ни је, па и ду хо ви ти је мо-
гу да при ка жу гло бал ну ствар ност си ро тињ ских че твр ти у 
ра сту ћим аме рич ким ве ле гра ди ма, на се ље ним ма хом ими-
гран ти ма раз ли чи тих европ ских на ци о нал но сти. Али оно 
што је тим па не ли ма да ва ло под сти цај ни је про ис ти ца ло 
је ди но из ства ра лач ке (умет нич ке) сфе ре, већ, исто та ко, и 
исто то ли ко, из по тре бе за ис ти ца њем по себ ног ка рак те ри-
стич ног за ни жу кла су, со ци јал ног ми љеа. Дво ји ца ве ли ких 
так ма ца на под руч ју штам пе, с кра ја де вет на е стог и по чет ка 
два де се тог ве ка у Аме ри ци, има ла су иде ју да ће (те шку) 
усе ље нич ку ствар ност по би ти не по сред ним и де лат ним 
ху мо ром;2 то, ме ђу тим, ни је са мо био на чин за при до би-
ја ње све ве ћег бро ја чи та ла ца, већ и уса ђи ва ња, у те исте 
чи та о це, оче ки ва ња да бу ду при хва ће ни кон сти ту ент но ве 
жи вот не сре ди не. Чу ве ни обра зац mel ting pot-a – по су де за 

1 Има ју ћи у ру ка ма јед ну не сва ки да шњу ли ков ну ин сце на ци ју, Аут колт се, 
као чо век не сум њи ве лу цид но сти, ви ше стру ко по тру дио да ис ко ри сти 
свој, као што је већ сто ти ну го ди на сви ма зна но, на су мич ни про на ла зак; 
и та ко је, са ра стом по пу лар но сти свог стри па, пр во бит не па не ле у ка-
сни јем ра ду све ви ше за ме њи вао кла сич ном стрип ском фор мом: за о кру-
же ним ни зом од (углав ном) рав но мер но рас по ре ђе них сли чи ца.

2 При ча о на стан ку и пр во бит ном раз во ју џе за за сно ва на је на го то во 
иден тич ним осно ва ма; ли ни је раз во ја на под руч ји ма по пу лар не кул-
ту ре увек су во ди ле од си ро ма шних град ских че твр ти пре ма от ме ним 
квартови ма.



238

ЖИКА БОГДАНОВИЋ

спра вља ње је дин стве ног је ла од нај ра зли чи ти јих са сто ја ка 
(на ци ја) – би вао је де ло тво ран већ у пр вој, а си гур но у дру-
гој усе ље нич кој ге не ра ци ји; али, исто вре ме но, са ја ча њем 
ин клу зи о ног еле мен та по вре ме но не при ја тан, сар ка стич ни 
ху мор на ра чун ими гра на та, по сте пе но је гу био тле, пре пу-
шта ју ћи кла си на че лу др жа ве да по тра жи но ве на чи не и пу-
те ве аси ми ла ци је

Тру до љу би вим ана ли ти ча ри ма со ци јал них тур бу лен ци ја у 
еко ном ски, а по го то во тех но ло шки све сна жни јој Аме ри ци 
(Сје ди ње ним Др жа ва ма) чи ње ни ца да се у ви зу ел ним ме ди-
ји ма, стри пу ко ли ко и фил му, нај о тво ре ни је ис по ља ва бр зи-
на про ме на ни је про ма кла, при че му је штам па – днев ни ци 
ве ли ких ти ра жа – до по ја ве ра ди о фо ни је чи ни ла нај бо љег 
пре но сни ка ин фо р ма ци ја (а убр зо и ма сов не за ба ве). И ка да 
се, тех но ло шком гре шком у ко ло р и зда њи ма, по ја вио је дан 
не у глед ни мом чић у жу тој ко шу љи ци, стрип је, као и дру ги 
ви зу ел ни ме ди ји на свој на чин, до био свог не са мо со ци јал-
ног већ и умет нич ког ре пре зен та. Тај жу ти де ран, ме ђу тим, 
у по чет ку је два да је био уо чен; осим жу ти ла, на кра ју кра-
је ва, бар у по чет ку ни је имао ни ка кву дру гу осо би ну ко ја 
би га ис ти ца ла. Че сто ла ко ру ко при ме њи ва ном ин те лек ту-
ал ном спе ку ла ци јом, ипак, у да љем раз во ју ства ри из ра стао 
је до сим бо ла – по го то во што се и стри пу, као и ни зу дру гих 
ме ди ја, па и тек за че тих умет нич ких ди сци пли на, оно што 
је на ста ло као слу чај ност, чак и тех нич ка гре шка, не рет ко 
ту ма чи као ства ра лач ко от кри ће.

Ни је, да кле, те шко за ми сли ти по сто ја ње оних ко ји по ја ву 
Жу тог де ра на (The Yel low Kid) сма тра ју не ком вр стом тех-
нич ког ин ци ден та, или, јед но став ни је ре че но, слу чај но шћу, 
од но сно тех нич ким про ма ша јем. Ипак, ова кво ста но ви ште, 
уме сто да им пре пре ча ва пут, у осет но ве ћој ме ри отва ра 
но ва пи та ња. Има ли сми сла, пи та ње је, и на овом под руч-
ју, и на по је ди нач ном слу ча ју Жу тог де ра на, још јед ном 
тра жи ти из го вор у раз ре ше њу не ре ши ве ди ле ме о слу чај-
но сти и ну жно сти? Умет ност, ка жу јед ни, не тр пи слу чај-
но сти, док дру ги до да ју да кре а тив ни ин флукс, не са мо ка да 
је умет нич ко де ло у пи та њу, но си мо ду бо ко у свом би ћу.3 
Им провизаци ја или пре де сти на ци ја?

Све су ана ло ги је опа сне, ма кар са мо за то што се за сни ва ју 
на не до ре че но сти. Ни са Жу тим де ра ном ни је дру га чи је, тај 

3 Кла си чан је при мер слу чај Ел Гре ка, шпан ског сли ка ра из ше сна е стог 
ве ка, са ли ко ви ма ко је ка рак те ри ше (пре те ра на) из ду же ност ли ца, па и 
чи та вих фи гу ра. Сма тра ло се ду го вре ме на да се ра ди о сти лу, док ко нач-
но ни је пре вла дао став да се ра ди о оп тич кој де фор ма ци ји сликаревог 
чу ла ви да.
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стрип је сте на стао тех но ло шком гре шком, али оста је (отво-
ре но) пи та ње ни је ли та тех но ло шка гре шка би ла на мер на, 
про из вод (мо жда) ту ђег ума ко ји је пред ви део исто риј ске 
и фе но ме но ло шке по сле ди це (на вод но) пре те ра не упо тре-
бе жу те бо је. За то је ди но у хо ти ми чан из бор бо је мо же мо 
сумња ти: жу ти де ран мо гао је, исто та ко, би ти цр вен или 
плав.4

Прв на вред ност овог (про то)стри па, да кле, са бра на је и из-
ло же на на две рав ни. Јед ну, да ка ко, чи ни со ци јал ни аспект, 
у осно ви до ку мен та ри стич ке про ве ни јен ци је, и сва ки раз-
го вор о ње му не ми нов но би до вео до истог за кључ ка. Али, 
тај за кљу чак, с дру ге стра не, зах те ва и је дан до да так, та ко ђе 
вред но сног ти па: он, на и ме, чи ни да стрип бу де из јед на чен 
са ве ћи ном умет нич ких ди сци пли на ко је нам да ју све до чан-
ство о све ту у ко ме жи ви мо (или, ка ко ће мо жда јед ног да-
на ре ћи, о све ту, ма лом или ве ли ком, у ка квом смо жи ве ли: 
ка кве смо гра ди ли ку ће, ка ко смо се оде ва ли, ка ко смо се 
ле чи ли, ка ко смо при ја те ље ва ли и ка ко и ко ли ко смо се во-
ле ли). Али, ни је до вољ но да, су о че ни са Жу тим де ра ном, 
из вла чи мо a po ste ri o ri за кључ ке ко ји се, ина че, пр вен стве но 
ти чу на уч не об ра де жи вот них ис ку ста ва. Пред на ма је, за-
пра во, бар у овом ча су мно го ва жни ја по тре ба: да се по за-
ба ви мо вред но шћу не Аут кол то вог со ци јал ног ис ка за, већ 
вред ношћу ње го вог (ви зу ел но-на ра тив ног) из ра за.

Ње гов је цр теж, да он да на ве де мо, ве о ма густ, ком по зи ци-
о но не раз ли вен, су шта ствен у пред ста вља њу ли ко ва, пун 
уну тра шње ди на ми ке и ре чи тих де та ља, до след но у скла ду 
са вре ме ном (у сли ка њу ли ко ва и ам би јен та). То чи ни да се 
на ла зи мо пред дво стру ким за дат ком – че сто за мор ним, али 
и ис пу ња ва ју ћим – да све ни ти по ве же мо у клуп ко гло бал не 
екс пре си је. То је клуп ко, он да, ка ко се мо же мо осве до чи ти, 
де ло у ко ме не ма су да ра, су ви ша ка, ни за о ста лог от па да; као 
да је, за пра во, из ли ве но из јед ног ко ма да, сфе ре у ко јој се, 
у ве ли ком па ра док су, пре ла ма ју сва обе ћа ња и ра до сти жи-
вље ња. Смех је го спо дар при зо ра и чи ни се, по не кад, као да 
је сре ћа (при ка за ног све та) у си ро ма штву; али то је за то што 
су пред тај свет по ста вље ни ци ље ви за ко је су си гур ни да 
ће би ти оства ре ни, ако не од мах, мо жда у дру гој или тре ћој 
ге не ра ци ји.

Још је дан еле мент, го то во по дик та ту, Аут кол тов стрип ве зу-
је за гра фич ку умет ност, ли ни је и мр ље из ве де не су та ко да 

4 Не и зе лен, или љу би част, или ша рен; ра ди се, у ње го вом слу ча ју, о јед-
ној од основ них бо ја спек тра. Сва ко ме ша ње бо ја ис кљу чи ло би слу чај 
и ми би смо би ли ли ше ни за до вољ ства што се, ево, већ ви ше од сто ти ну 
го ди на ба ви мо за го нет ком де ра но ве жу то ће.
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не оста вља ју ни ка кву сум њу у по гле ду ко ри шће ња цр тач ког 
ин стру мен та ри ја: ко ри стио је пер ца и чет ки це, али по не кад, 
ка ко се чи ни, и са ме пр сте, пре тва ра ју ћи обри се у оно што 
се у сли кар ској тех ни ци на зи ва гва шем. То, опет, Жу том де
ра ну да је са свим по се бан тон, пред ста вља ју ћи га ре лик том 
– дра го це ним ре лик том – ко ји нам сти же из не ке из гу бље не 
про шло сти, под се ћа ју ћи нас да не за по чи ње све од нас и да 
жи вот има без број до ка зи вих ли ца. Тај ми ну ли, див ни – ка ко 
су Ита ли ја ни спрем ни да ка жу – pic co lo mon do an ti co.

1. Слика Жути деран

2. Слика Жути деран

3. Слика Жути деран




